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Прегледни рад

Ива на Ла зић-Ко њик
Сло бо дан Но вок мет

СРП СКА НОР МА ТИ ВИ СТИ КА У 21. ВЕ КУ С ПО СЕБ НИМ  
ОСВР ТОМ НА РЕ ЗУЛ ТА ТЕ СРП СКЕ ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈЕ∗

Циљ ра да је да се пред ста ве бит не од ли ке и ре зул та ти са вре ме не срп ске нор ма ти-
ви сти ке од по чет ка 21. ве ка до да нас. На кон пре гле да до га ђа ја ко ји су во ди ли ка из гра-
ђи ва њу нор ме срп ског стан дард ног је зи ка, па жња је усме ре на на нај зна чај ни је ак тив но-
сти, ра до ве и ау то ре ко ји су до при не ли раз во ју ове обла сти у по след ње две де це ни је. 
Ука зу је се на уло гу и зна чај на уч но-по пу лар них при руч ни ка за усва ја ње и не го ва ње 
стан дард ног је зич ког из ра за и је зич ке кул ту ре и на уло гу реч ни ка у проце су лек сич ког 
и је зич ког нор ми ра ња. Кри тич ки се са гле да ва ју нај но ви ји са вре ме ни на чи ни раз ма тра-
ња нор ма тив них је зич ких про бле ма у је зич ким гру па ма на дру штве ним мре жа ма. У 
за вр шном де лу ис так ну та је као нај хит ни ја по тре ба срп ске нор ма ти ви сти ке и лек си ко-
гра фи је из ра да он лајн-реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка.

Кључ не ре чи: срп ска нор ма ти ви сти ка, срп ска лек си ко гра фи ја, нор ма тив ни при-
руч ни ци, реч ни ци, срп ски је зик.

The aim of this pa per is to pre sent the es sen tial fe a tu res and re sults of con tem po rary 
Ser bian nor ma ti vism from the be gin ning of the 21st cen tury on wards. Af ter re vi e wing the 
events which had led to the de ve lop ment of the lin gu i stic norm of the Stan dard Ser bian lan-
gu a ge, our at ten tion is fo cu sed on the most im por tant ac ti vi ti es, works and aut hors who ha ve 
con tri bu ted to the de ve lop ment in this area in the last two de ca des. We emp ha si ze the ro le and 
im por tan ce of sci en ti fic and po pu lar ma nu als for the ac qu i si ti on and nur tu ring of the stan dard 
lan gu a ge and lan gu a ge cul tu re, and the ro le of dic ti o na ri es in the pro cess of le xi cal stan dar-
di za tion. The la test mo dern ways of con si de ring nor ma ti ve lan gu a ge pro blems in lan gu a ge 
gro ups on so cial net works are al so cri ti cally con si de red. In the fi nal part, the cre a tion of an 
on li ne dic ti o nary of the mo dern Ser bian lan gu a ge was po in ted out as the most ur gent need of 
Ser bian nor ma ti ve stu di es and le xi co graphy.

Key words: Ser bian nor ma ti vism, Ser bian le xi co graphy, nor ma ti ve ma nu als, dic ti o na-
ri es, Ser bian lan gu a ge.

1. Увод. На ста нак и раз вој са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка от по чео 
је ре фор ма тор ским ра дом Ву ка С. Ка ра џи ћа на стан дар ди за ци ји срп ског 
је зи ка ка да су у пр вој фа зи овог про це са за осно ви цу срп ског стан дард ног 

∗ Овај рад фи нан си ра ло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је пре ма Уго во ру број 451-03-9/2021-14 ко ји је скло пљен са Ин сти ту том за срп ски 
је зик СА НУ. Рад је у при ла го ђе ном об ли ку про чи тан као ре фе рат на сло ве нач ком је зи ку на 
струч ном ску пу Med na rod ni dan slo var jev 2021 одр жа ном 15. ок то бра 2021. год. он лајн, по во-
дом про сла ве Ме ђу на род ног да на реч ни ка (16. ок то бар) у ор га ни за ци ји Сек ци је за лек си ку 
Са ве за сла ви стич ких дру шта ва Сло ве ни је (Sekcijа za lek si ko – Zve za druš tev Sla vi stič no druš tvo 
Slo ve ni je) и На уч но и стра жи вач ког цен тра Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти (Znan stve-
no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti), чи ја је оп шта те ма ове го ди не 
би ла нор ма тив ност. Ов де се рад пр ви пут об ја вљу је.
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је зи ка иза бра ни но во што кав ски цен трал ни срп ски на род ни го во ри ко ји при-
па да ју ис точ но хер це го вач ком и (не што ка сни је) шу ма диј ско-вој во ђан ском 
ди ја лек ту. Ву ко вом ре фор мом сре ди ном 19. ве ка, ко ја је об у хва ти ла ка ко 
гла сов ни и пра во пи сни та ко и лек сич ки и гра ма тич ки си стем, уте ме ље на је 
књи жев на нор ма на срп ском на род ном је зи ку. Од та да се срп ски стан дард ни 
је зик одво јио од ди ја лек та из ко је га је на стао, до би ја ју ћи над ди ја ле кат ски 
ста тус и на ста вио да се раз ви ја по вла сти тим пра ви ли ма ко ја чи не нор му 
срп ског стан дард ног или књи жев ног је зи ка.1 Ши ре њем и при хва та њем ву ков-
ског но во што кав ског је зич ког стан дар да у хр ват ској је зич кој кул ту ри пред 
крај 19. и по чет ком 20. ве ка, срп ски књи жев ни је зик по стао је упо треб но 
срп ско хр ват ски,2 до би ја ју ћи над на ци о нал ни ка рак тер, а оста ће у том нор-
ма тив ном ста ту су го то во чи та во јед но сто ле ће, све до 90-их го ди на 20. ве ка, 
ка да је услед исто риј ских и на ци о нал них по ли тич ких окол но сти, на кон те ри-
то ри јал не и је зич ке дез ин те гра ци је ње го вих но си ла ца, по но во до био свој пр во-
бит ни на ци о нал ни по ло жај и соп стве ни нор ма тив ни жи вот, од но сно (п)остао 
срп ски (Радовановић1996: 363).3 Основ ну од ли ку са вре ме ног срп ског стан-
дард ног је зи ка пред ста вља ње го во из го вор но двој ство – на по ред ност два 
из го во ра, ека ви це и ије ка ви це, а у упо тре би су два пи са ма, ћи ри ли ца и ла-
ти ни ца. 

Да би се из бе гао не спо ра зум ка да се го во ри о срп ском је зи ку, по треб но 
је ис та ћи да се тер мин срп ски је зик у лин гви сти ци упо тре бља ва и са ши рим 
зна че њем укуп но сти свих ње го вих ди ја ле ка та и са ужим зна че њем у ко јем 
се по и сто ве ћу је са пој мом стан дард ног или књи жев ног је зи ка. У том ужем 
зна че њу он се да нас го то во че шће упо тре бља ва не го у зна че њу срп ски је зик 
уоп ште (Ковачевић2021: 105). Слич но је и са је зич ком нор мом ко ја с јед не 
стра не об у хва та је зик у ње го вој укуп но сти па „сва ки је зич ки под си стем има 
не ка кву сво ју нор му” (Јовић1982: 38). С дру ге стра не че шће се нор ма од но-
си на књи жев но је зич ку или стан дард но је зич ку нор му ко ја не на ста је спон-
та но не го се из гра ђу је у про це су нор ми ра ња и стан дар ди за ци је књи жев ног 
је зи ка (исп. Radovanović 2003: 186–197).

Ма да се нор мом опи су је струк ту ра је зи ка и утвр ђу је на чин упо тре бе 
је зич ких сред ста ва на свим ни во и ма ре а ли за ци је: ор то еп ском, ор то граф ском, 

1 Од нос ди ја лек та и стан дард ног срп ског је зи ка, она ко ка ко га је Вук уста но вио, ве о ма 
пла стич но је опи сао Сто јан Но ва ко вић кон ста ту ју ћи да се тај (ву ков ски стан да рд ни) је зик „у 
свим по је ди но сти ма, она кав ка кав је, ниг де не го во ри у на ро ду, ма кар да опет у ње му не ма 
ни јед не по је ди но сти ко ја се не где у на ро ду не би го во ри ла” (Глас СКА X, 62, пре ма Пецо 1982: 
12). О тер ми ни ма и пој мо ви ма стан дард ни и књи жев ни је зик и је зик књи жев но сти, њи хо вом 
ме ђу од но су и исто ри ја ту ово га пи та ња в. нпр. у ра ду Ковачевић 2016 и та мо на ве де ну ли те-
ра ту ру. У овом ра ду се тер ми ни књи жев ни и стан дард ни је зик упо тре бља ва ју као си но ни ми: 
књи жев ни или стан дард ни је зик.

2 У упо тре би су би ли раз ли чи ти на зи ви за овај об је ди ње ни је зик. По сле 1945. го ди не, 
ка ко на во ди Бр бо рић, „овај об је ди ње ни је зик [...] се раз је ди ња вао и у на зи ва њу и у нор ми ра њу: 
звао се срп ски и хр ват ски, хр ват ски или срп ски, срп ско хр ват ски и хр ват ско срп ски, срп ско-
хр ват ски од но сно хр ват ско срп ски, срп ски или хр ват ски (нај ре ђе)” (БРБоРић 1996: 26).

3 О со ци о лин гви стич ким про це си ма ко ји су до ве ли до срп ско-хр ват ског је зич ког об је ди-
ња ва ња на кра ју 19. и по чет ком 20. ве ка, а по том и до по ли тич ког ује ди ња ва ња Ср ба и Хр ва-
та и о по то њем по ли тич ком раз је ди ња ва њу срп ском и хр ват ском и је зич кој дез ин те гра ци ји в. 
нпр. ФеКете 1982: 46; Радовановић 1995; 1996а; 1996б; 2003; 2004; ПешиКан 1996: 171–173; 
БРБоРић 1996; 2007.
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мор фо ло шком, син так сич ком, лек сич ком и сти ли стич ком, и у пи са њу и у 
го во ру (Radovanović 2003: 186), у до ма ћој прак си се нор ма нај че шће ве зу је 
за пи са ни је зик у ви ду при ме не пра во пи сних пра ви ла, па се као основ ни 
нор ма тив ни при руч ник у срп ској је зич кој прак си обич но узи ма пра во пис, 
иа ко су за (у)по зна ва ње је зич ке нор ме и сти ца ње је зич ке кул ту ре пре све га 
зна чај ни гра ма ти ка и реч ник (Ристић 2010: 336). 

У до са да шњем из гра ђи ва њу нор ме срп ског књи жев ног је зи ка, на кон 
ву ков ског пе ри о да и пе ри о да срп ско хр ват ског је зич ког за јед ни штва, ко ји је 
на нор ма тив ном пла ну обе ле жен по ку ша ји ма сре ђи ва ња је зич ких при ли ка 
и ус по ста вља ња је дин ства срп ско хр ват ског је зи ка, по ста ло је ја сно да књи-
жев но је зич ко и на ци о нал но за јед ни штво Ср ба и Хр ва та ни је одр жи во, па је 
у то ку и на кон раз ла за и це па ња срп ско хр ват ског, на срп ској стра ни усле дио 
пе ри од за тиш ја у по гле ду нор ма тив них ак тив но сти (80-их и 90-их го ди на 
про шлог ве ка). Овај пе ри од обе ле жен је пре те жно де скрип тив ним ак тив но-
сти ма на опи су за те че ног ста ња и па сив ним од но сом пре ма пи та њи ма нор-
ми ра ња и уоп ште је зич ке по ли ти ке,4 ко ји се огле да и у ли бе рал ни јем од носу 
пре ма пи та њи ма је зич ке нор ме и стан дард ног је зи ка као је зич ког узо ра, што 
је у усло ви ма не по сто ја ња је дин стве не и про кла мо ва не је зич ке по ли ти ке 
во ди ло ка де ста би ли за ци ји је зич ког ста ња.5 Ова кво ста ње ће се за др жа ти 
све до пред крај ве ка, ка да се фор ми ра Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка као нај ви ше струч но и на уч но те ло „ко је оку пља струч ња ке и ин сти-
ту ци је са срп ског је зич ког го вор ног под руч ја ко ји се на уч но ба ве из у ча ва њем 
срп ског је зи ка” (БРБоРић и др. 2017: 9), са ци љем пла ни ра ња и во ђе ња аде-
кват не је зич ке по ли ти ке и прак се и иден ти фи ко ва ња при о ри те та у ње го вом 
про у ча ва њу и оса вре ме њи ва њу.

Ак ту ел но ста ње са вре ме ног срп ског је зи ка са аспек та нор ме и про це са 
ње го ве стан дар ди за ци је за по след њих два де сет го ди на (од кра ја 20. и по чет ка 
21. ве ка до да нас) и ре зул та те то га про це са пред ста ви ће мо у ра ду усме ра ва-
ју ћи па жњу на раз ли чи те ре а ли зо ва не нор ма тив не ак тив но сти, на глав не 
об ја вље не нор ма тив не при руч ни ке и ау то ре. По себ но ће мо се фо ку си ра ти 
на реч ни ке срп ског је зи ка као при руч ни ке у ко ји ма се уста но вља ва је зич ка 
нор ма не са мо на лек сич ком већ и на свим дру гим је зич ким ни во и ма. У њима 
се нај не по сред ни је и у са же том ви ду од ра жа ва ју ре зул та ти срп ске нор ма ти-
ви сти ке ко ји, на тај на чин, по ста ју при сту пач ни и до ступ ни њи хо вим ко ри-
сни ци ма, го вор ни ци ма срп ског је зи ка.

2. (наЈ)новиЈиРезУлтатисРПсКеноРмативистиКе.Ак тив но сти на овом 
по љу у по след њих два де се так го ди на од ви ја ле су се углав ном под окри љем 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и ње го вих ко ми си ја, ко ји је фор-
ми ран 1997. го ди не и оку пља све над ле жне ср би стич ке ин сти ту ци је.6 Је дан 

4 За раз ли ку од дру гих стра на у ко ји ма је у овом пе ри о ду, упра во су прот но, ак тив но при-
сту па но пи та њи ма у обла сти је зич ке по ли ти ке. 

5 Оп шти осврт на раз вој са вре ме ног књи жев ног је зи ка у по гле ду нор ми ра ња те ку ћих 
про ме на и ко ди фи ка ци је ње го ве нор ме у пе ри о ду од дру ге по ло ви не 19. ве ка до нај но ви јег 
ста ња в. у Ристић2006: 24–26.

6 Од бор об је ди њу је нај ви ше на уч не и струч не уста но ве ко је се ба ве срп ским је зи ком: 
три ака де ми је на у ка и умет но сти: СА НУ, ЦА НУ и АНУРС, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ 



10 ИВА НА ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, СЛО БО ДАН НО ВОК МЕТ

од глав них ци ље ва Од бо ра ко ји је ис так нут у ње го вом осни вач ком ак ту Спо-
ра зум о осни ва њу Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка је сте „си сте мат ско 
нор ми ра ње срп ског је зи ка, с екав ским и ије кав ским из го во ром, све о бу хват-
но и у по је ди но сти ма, и из ра да од го ва ра ју ћих до ку ме на та и при руч ни ка, као 
и до но ше ње ака та ко ји би обез бе ђи ва ли про ход ност ме ро дав них ино ва ци ја 
у нор ма ти ви сти ци и је зич кој прак си” (БРБоРић и др. 2006: 17). На под сти цај 
и под окри љем Од бо ра из ра ђе ни су основ ни при руч ни ци, гра ма ти ке и реч-
ни ци, ко ји су не до ста ја ли срп ском је зи ку и у ко ји ма је ак ту е ли зо ва на стан-
дард но је зич ка нор ма у скла ду са са вре ме ним је зич ким то ко ви ма и на уч ним 
до стиг ну ћи ма.7 Па ра лел но са при руч ни ци ма ко ји су при пре мље ни у окви ру 
про гра ма Од бо ра за стан дар ди за ци ју и ра да ње го вих ко ми си ја на ста ја ли су 
и дру ги при руч ни ци и гра ма ти ке де скрип тив но-нор ма тив ног ти па у ко ји ма 
су та ко ђе об ра ђе на ва жна пи та ња из обла сти пра во пи са, гра ма ти ке, ак цен-
ту а ци је и др., а ко ји ма су по пра ви лу прет хо ди ла струч на и на уч на ис тра-
жи ва ња по је ди нач них пи та ња и про бле ма ти ке. Њи хов је зна чај по себ но у 
то ме што до при но се (у)по зна ва њу, не го ва њу, очу ва њу, ши ре њу и уна пре ђи-
ва њу срп ског је зич ког стан дар да и срп ске је зич ке кул ту ре.

У обла сти фо не ти ке и фо но ло ги је, одн. ор то е пи је и ор то гра фи је у окви ру 
про гра ма Од бо ра, ко ји се ре а ли зу је у се ри ји „При ло зи гра ма ти ци срп ско га 
је зи ка”, из ра ђе на је Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка (2010) Сне жа не Гу ду рић и 
Дра го љу ба Пе тро ви ћа, а исте го ди не при ре ђе на је из ме ње на и до пу ње на вер-
зи ја Пра во пи са срп ско га је зи ка8 у из да њу Ма ти це срп ске (и ње го ва ије кав ска 
вер зи ја 2014). По ред на ве де них де ла, 2005. го ди не је об ја вљен и при руч ник 
за сту ден те но ви нар ства Ор то еп ска и ор то граф ска нор ма стан дард ног срп-
ског је зи ка ау тор ке Љи ља не Су бо тић у из да њу но во сад ског Фи ло зоф ског фа-
кул те та, Од се ка за ме диј ске сту ди је и WUS Au stria, а 2012. го ди не и дру го 
до пу ње но елек трон ско из да ње овог при руч ни ка са про ши ре ним ау тор ским 
ти мом ко ји су чи ни ли Љи ља на Су бо тић, Иси до ра Бје ла ко вић и Де јан Сре-
до је вић, та ко ђе у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Овим при-
руч ни ком дат је до при нос по зна ва њу и усва ја њу из го вор них и пра во пи сних 

и Ма ти цу срп ску, фа кул те те из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре на ко ји ма се сту ди ра 
срп ски је зик, те Срп ску књи жев ну за дру гу (БРБоРић и др. 2006: 9; https://www.ossj.rs/).

7 У књи зи Срп ски је зик у нор ма тив ном огле да лу (БРБоРић и др. 2006) при ре ђе но је пр вих 
50 oдлука Од бо ра за стан дар ди за ци ју. Два де се то го ди шњи рад Од бо ра и 66 до та да до не тих 
од лу ка са бра не су у по себ ној књи зи Од лу ке Од бо ра за стан да р ди за ци ју срп ског је зи ка об ја вље-
ној 2017. го ди не (БРБоРић и др. 2017). Од бор је у овом пе ри о ду ра дио са про мен љи вом ди нами-
ком ак тив но сти. У по след ње две го ди не Од бор је по но во био вр ло ак ти ван до но се ћи од лу ке, 
ми шље ња и обра зло же ња ко је се ти чу раз ли чи тих пи та ња, нпр. нео прав да но сти про ме не 
на зи ва др жа ве Хо лан ди ја у Ни зо зем ска; ка ко се име ни ца мо ле бан ме ња по па де жи ма у јед ни ни 
и мно жи ни; ка ко се у срп ском је зи ку при ла го ђа ва ју тер ми но ло шке син таг ме са име ни цом 
ме наџ мент; ка ко тре ба пи са ти на зив ви ру са ко ји иза зи ва обо ље ње ко вид, као и од лу ке ко је 
се ти чу про бле ма ти за ци је је зич ког де ла но вог За ко на о род ној рав но прав но сти (пр вен стве но 
твор бе но вих фе ми ни на ти ва и сл.).

8 Из ме ње но и до пу ње но из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка из 1993. го ди не (у по но вље ним 
из да њи ма 1994. и 2002. го ди не) ау то ра Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма те Пи жу ри це 
иза шло је 2010. го ди не, с пе тим из да њем 2011, ше стим 2013. и сед мим 2016. го ди не. У шко ла ма 
се упо тре бља ва Школ ски пра во пис срп ско га је зи ка ко ји се по ја вио 2011. го ди не ау то ра Јованa 
Јерковићa и Ду шан ке Ву јо вић и Пра во пис срп ског је зи ка: школ ско из да ње (2002; 2006; 2007; 
2008; 2015; 2019) Ми ло ра да Де ши ћа.
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нор ми стан дард ног срп ског је зи ка, на ро чи то зна ча јан за по сле ни ке у ме ди-
ји ма ма сов не ко му ни ка ци је као што су ра дио, те ле ви зи ја и но ви елек трон ски 
ме ди ји. У обла сти пра во пи сне и гра ма тич ке нор ме об ја вљен је 2010. го ди не 
Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком 
Ми ла на Шип ке (са дру гим, из ме ње ним из да њем 2012. го ди не), у ко јем је 
об ра ђен ши ри во ка бу лар свих сти ло ва са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи-
ка не го што је то уо би ча је но за пра во пи сне реч ни ке ко ји се на ла зе уз пра вопи-
сне при руч ни ке, па је овај реч ник ве о ма по го дан за про ве ра ва ње ис прав но сти 
и от кла ња ње не си гур но сти у пи са њу. У овом пра во пи сном при руч ни ку са-
вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка нор ми ра ње је при мар но по све ће но ије-
ка ви ци чи ме се, ка ко ис ти че Ста на Ри стић, „по пу ња ва не до ста так са вре ме них 
нор ма тив них при руч ни ка за овај из го вор срп ског је зи ка” (Ристић2010: 336).

Гра ма тич ка пи та ња раз ли чи тих је зич ких ни воа об ра ђе на су у сле де ћим 
при руч ни ци ма: мор фо ло шка пи та ња, пра ви ла за гра ђе ње ре чи и об ли ка у 
две ма књи га ма Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку 1 и 2 (2002 и 2003) 
ака де ми ка Ива на Клај на; лек сич ко-се ман тич ка пи та ња, пра ви ла за упо тре-
бу ре чи и њи хо во ком би но ва ње у Лек си ко ло ги ји срп ског је зи ка (2007) Рај не 
Дра ги ће вић; син так сич ка пи та ња, пра ви ла за гра ђе ње ре че ни це у две ма књи-
га ма Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка: про ста ре че ни ца (2005) гру пе 
ау то ра, у ре дак ци ји ака де ми ка Мил ке Ивић и Син так са сло же не ре че ни це 
у са вре ме ном срп ском је зи ку (2018) гру пе ау то ра, у ре дак ци ји ака де ми ка 
Пре дра га Пи пе ра, а из ра ђе на је и ве о ма обим на Срп ска син так са I–VII (2017) 
Ра до ја Си ми ћа и Је ле не Јо ва но вић Си мић ко јој су прет хо ди ле књи ге Осно ви 
син так се срп ског је зи ка (2002) Ра до ја Си ми ћа и Срп ска син так са 1 и 2 (2002) 
Ра до ја Си ми ћа и Је ле не Јо ва но вић. Об ја вље на је та ко ђе Нор ма тив на гра ма-
ти ка срп ског је зи ка у екав ској (2013 и 2014) и ије кав ској вер зи ји (2015) акаде-
микâ Пре дра га Пи пе ра и Ива на Клај на, а недавно је изашло и четврто, изме-
њено и допуњено издање (2022), чији су аутори Предраг Пипер, Иван Клајн 
и Рајна Драгићевић. За ши ру упо тре бу у окви ру школ ских про гра ма на ста-
ле су Гра ма ти ка срп ског је зи ка за основ ну шко лу (2010) Ду шке Кли ко вац, 
Гра ма ти ка срп ског је зи ка (2005) Ива на Клај на и Гра ма ти ка срп ског је зи ка 
за сред ње шко ле (2004) Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, као и Гра ма ти ка срп ског је зи-
ка за гим на зи је и сред ње шко ле Жи во ји на Ста ној чи ћа и Љу бо ми ра По по ви ћа 
(у ви ше из да ња у по след њих 20 го ди на, по след ње 2020. го ди не), док је за уче-
ње срп ског је зи ка за не ма тер ње го вор ни ке иза шло дру го пре ра ђе но и до пуње-
но афир ми са но из да ње Гра ма ти ке срп ског је зи ка за стран це (2009) Па ви це 
Мра зо вић и Зо ре Ву ка ди но вић.

По је ди нач на нор ма тив на пи та ња и про бле ме срп ски лин гви сти су нај-
че шће еви ден ти ра ли и ре ша ва ли у два за то пред ви ђе на ча со пи са Наш је зик 
и Је зик да нас, за тим у елек трон ском ча со пи су Лин гви стич ке ак ту ел но сти 
и у дру гим је зич ким ча со пи си ма, те у ра ду окру глих сто ло ва и на уч них кон-
фе рен ци ја и у об ја вље ним збор ни ци ма. У нај но ви јем пе ри о ду по кре нут је 
још је дан ча со пис Но во реч је (2019), по све ћен нео ло шким про бле ми ма, у 
ко јем се та ко ђе по ста вља ју и ре ша ва ју не ка нор ма тив на пита ња, по пра ви лу 
ве за на за лек сич ки ни во и ак ту ел но ста ње у је зи ку, као што су уче ста ло по-
зајм љи ва ње, при хва та ње и адап та ци ја лек си ке ен гле ског по ре кла у срп ски лек-
сич ки си стем, ути цај дру штве них чи ни ла ца на је зик (нпр. ути цај ак ту ел не 
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пан де ми је ви ру са ко ро на на је зик) и др., што до при но си пра ће њу раз во ја и 
не го ва њу књи жев ног је зи ка.

Пи та ња про ме на у је зи ку,9 по себ но у до ме ну ак це нат ског си сте ма, лек-
си ке, мор фо ло ги је и син так се, ко је се од ра жа ва ју на нор му, а у но ви је вре ме 
де ша ва ју нај и зра зи ти је под ути ца јем но вих тех но ло ги ја и ди ги тал ног ме ди-
ја (пор та ли, он лајн-из да ња но ви на и ча со пи са и др.) раз ма тра ју се та ко ђе у 
при руч ни ци ма на уч но-по пу лар ног ти па, у ко ји ма се ком би ну ју еле мен ти 
на уч ног и по пу лар ног сти ла у обра ћа њу чи та о ци ма ра ди при сту пач но сти, 
лак шег раз у ме ва ња и при хва та ња. Та ко су у овом пе ри о ду об ја вље не број не 
књи ге слич ног ка рак те ра – је зич ки са вет ни ци и при руч ни ци, од ко јих као 
зна чај ни је на во ди мо Срп ски је зич ки при руч ник ау то ра Па вла Иви ћа, Ива на 
Клај на, Ми тра Пе ши ка на и Бра ни сла ва Бр бо ри ћа у ви ше из да ња (2004; 2006; 
2007; 2011)10 у ко јем се из но си и ре ша ва низ ак ту ел них је зич ких про бле ма 
по чев ши од из го во ра и ак цен ту а ци је, пра во пи са и гра ма тич ких пи та ња до 
лек сич ких, се ман тич ких, син так сич ких и стил ских про бле ма; за тим Реч ник 
је зич ких не до у ми ца Ива на Клај на, ко ји је до жи вео мно га из да ња и ко ји је до-
пу ња ван и ме њан у скла ду са ак ту ел ним је зич ким и пра во пи сним про ме на ма 
(по след ње из да ње 2016. год.), Је зич ке до у ми це: но ви је и ста ри је (2006) Его на 
Фе ке теа, Ни је – не го : је зич ки са вет ник (2006) Љу би це Пр ћић, Срп ски је зик 
– нор ма и прак са (2009) и Је зич ки са вет ник (2012) Ра де Сти јо вић. По себ на 
еди ци ја из да вач ке ку ће Про ме теј – По пу лар на лин гви сти ка по све ће на је 
је зич ким те ма ма и са др жи број не на сло ве ко ји се ба ве ак ту ел ним пи та њи ма 
је зич ке нор ме, као што су Ис пе ци па ре ци (2007) Ива на Клај на, Ка ко се ка же 
(2016) Ми ло ра да Те ле ба ка, Је зик око нас (2019) гру пе ау то ра, Ка ко и за што 
(не)пи са ти ова ко (2019) Ми ло ша Ко ва че ви ћа, Му ке око је зи ка и пра во пи са 
(2019) Вељ ка Бр бо ри ћа и др.

Сви ови и дру ги при руч ни ци ко ји овом при ли ком ни су по ме ну ти пред ста-
вља ју зна ча јан до при нос у обла сти нор ма тив них ис тра жи ва ња, као и на пла ну 
не го ва ња и ши ре ња је зич ке кул ту ре, а на ро чи то за обра зов не свр хе. По се бан 
зна чај у нор ми ра њу је зи ка, као и за (у)по зна ва ње је зич ке нор ме, уче ње је зи-
ка и при ме ну у сва ко днев ној је зич кој прак си, с дру ге стра не, има ју реч ни ци 
срп ског је зи ка, и то ка ко де скрип тив ни и школ ски реч ни ци, та ко и ра зни 
дру ги ти по ви спе ци јал них и ма њих реч ни ка. Њи хо ва уло га у нор ми ра њу, 
пра ће њу и пред ста вља њу раз во ја је зи ка и ак ту ел них је зич ких и пра во пи сних 
про ме на до са да ни је до вољ на ис так ну та. Сма тра мо да је са рад ња нор ма ти-
ви сти ке и лек си ко гра фи је, на ро чи то у обла сти елек трон ске лек си ко гра фи је 
и кор пу сне лин гви сти ке, пер спек ти ва да љих ис тра жи ва ња. У на став ку ра да 
по себ но ће мо пред ста ви ти реч ни ке као нор ма тив не при руч ни ке.

9 Је зич ки про це си и про ме не на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка у срп ском је зи ку си сте мат ски су опи са ни у књи зи Срп ски је зик на кра ју ве ка (Радовановић 
(ред.) 1996). 

10 Срп ски је зич ки при руч ник је по но вље но и до пу ње но из да ње књи ге Је зич ки при руч ник, 
ко ју је 1991. го ди не из да ла Ра дио-те ле ви зи ја Бе о град као по ма га ло за сва ко днев ну упо тре бу 
ка ко би се до при не ло уна пре ђе њу је зич ке кул ту ре у про гра ми ма ра ди ја и те ле ви зи је. Основ-
ни текст пр вог из да ња ни је бит ни је из ме њен у на ред ним из да њи ма бу ду ћи да се, ка ко ис ти чу 
ау то ри, у са мом је зич ком си сте му ни је ни шта бит но про ме ни ло, ма да је текст оса вре ме њен и 
до пу њен но вим при ме ри ма и пра во пи сним пра ви ли ма.
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3. РечнициКаоноРмативниПРиРУчници. У ра ни јим при сту пи ма про це су 
нор ми ра ња уло га реч ни ка као нор ма тив них при руч ни ка углав ном ни је била 
за па же на, а при мат је да ван пра во пи су и до не кле гра ма ти ка ма. Ка ко на гла-
ша ва Ста на Ри стић „тра ди ци о нал на срп ска (срп ско хр ват ска) нор ма ти ви сти ка, 
има ју ћи у ви ду углав ном пи са ни је зик, си стем ски и ор га ни зо ва но ба ви ла се 
про бле ми ма ор то граф ске, а не што ма ње и ор то еп ске нор ме, што је и у са вре-
ме ном је зи ку ре зул ти ра ло по ја вом ви ше пра во пи са и пра во пи сних при руч-
ни ка” (Ристић1995/1996: 67–68), док из о ста ју нор ма тив ни при руч ни ци ко ји 
би про пи си ва ли лек сич ку нор му (тј. нор ма тив ни реч ник). Ту уло гу у срп ском 
(и у мно гим дру гим је зи ци ма) има ју де скрип тив ни реч ни ци ко ји са др же не 
са мо ин фор ма ци је нор ма тив ног ти па ко је се од но се на упо тре бу лек си ке не го 
и дру ге ин фор ма ци је ко је по ка зу ју и уста но вља ва ју књи жев но је зич ку нор му 
у раз ли чи тим ње ним до ме ни ма, ор то граф ском/ор то еп ском и гра ма тич ком, 
а у ши рем сми слу и у стил ском и праг ма тич ком.

Зна ча јан до при нос по бољ ша њу ста ња на овом по љу, ука зи ва њем на 
раз ли чи те аспек те лек сич ког нор ми ра ња, уло гу и зна чај реч ни ка у про це су 
нор ми ра ња и стан дар ди за ци је је зи ка и за уче ња је зи ка, као и кроз ре ша ва ње 
број них пи та ња и про бле ма ка ко у из ра ди са мог реч ни ка та ко и кроз на уч но-
и стра жи вач ко ба вље ње по је ди нач ним пи та њи ма и про бле ми ма да ли су лек-
си ко гра фи из Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ ко ји ра де на из ра ди Реч ни ка 
срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка,11 ме ђу ко ји ма се пи та њи ма 
ра сло ја ва ња је зи ка и лек сич ке нор ме по себ но и те мељ но ба ви ла и вре дан до-
при нос да ла Ста на Ри стић, упра во на при ме ру овог ака де миј ског реч ни ка 
(в. нпр. ње не ра до ве Ристић1995; 1995/1996; 1997; 2005; 2006 и др.). Она исти-
че да ни у са вре ме ном при сту пу је зич ком нор ми ра њу ни је утвр ђе но ко и на 
ко ји на чин ре гу ли ше ову је зич ку ма те ри ју, због че га је уло га реч ни ка у овом 
до ме ну са свим за не ма ре на, иа ко упра во они, по ред оста лог, уста но вља ва ју 
лек сич ку нор му у свој ње ној об у хват но сти и ком плек сно сти (Ристић 1995: 234).

За раз ли ку од дру гих ти по ва нор ме, ор то граф ске/ор то еп ске и гра ма-
тич ке, ко је се уста но вља ва ју у за то на ме ње ним при руч ни ци ма (пра во пи су 
и гра ма ти ка ма), а пре те жно ди се ми ни ра ју кроз раз ли чи те дру ге ти по ве при-
руч ни ка и на раз ли чи те дру ге на чи не, ме ђу ко ји ма ва жно ме сто има ју и де-
скрип тив ни реч ни ци (по ред је зич ких уџ бе ни ка, је зич ких са вет ни ка, на уч но-
-по пу лар них књи га у ко ји ма се об ја шња ва ју раз ли чи та је зич ка пи та ња у ве зи 

11 Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ плод је тим ског ра да аутор-
ског ко лек ти ва Ин сти ту та за срп ски је зик, ка пи тал но де ло не са мо срп ске фи ло ло ги је већ и 
срп ске кул ту ре уоп ште и јед ног да на би ће, пре ма оби му, ме ђу нај ве ћим реч ни ци ма у сло вен ском 
све ту (са др жа ће, ка да рад на ње му бу де за вр шен, пре ко 35 то мо ва и око по ла ми ли о на ре чи обу-
хва та ју ћи, по ре чи ма Алек сан дра Бе ли ћа, ње го вог пр вог уред ни ка, „тра ди цио нал ни књи жев ни 
и оп ште кул тур ни је зик то га вре ме на и са вре ме ни раз го вор ни је зик кул тур них кру го ва на ших 
на ро да”). Овај реч ник, ме ђу тим, иа ко од ра жа ва и уста но вљу је ак ту ел ну стан дард но је зич ку 
нор му у лек сич ком и дру гим ње ним до ме ни ма, па се мо же ко ри сти ти и као нор ма тив ни при руч-
ник, ипак при мар но ни је на ме њен овом за дат ку због че га ин фор ма ци је нор ма тив ног ти па ни су 
увек екс пли цит но да те на на чин да бу ду ла ко до ступ не про сеч ном ко ри сни ку, па је, ка ко на во-
ди Ста на Ри стић, ра ди ко ри сни ка реч ни ка овог ти па по треб но пред ста ви ти ти по ве нор ма тив них 
ин фор ма ци ја и ме ста у реч нич ком члан ку (од ред ни ци) где их мо гу на ћи (1995: 68), што је она у 
ви ше сво јих ра до ва и учи ни ла. Ау то ри, од но сно део ау тор ског ко лек ти ва Реч ни ка срп ско хр ват-
ског књи жев ног и на род ног је зи ка из ра дио је та ко ђе ше сто том ни Реч ник срп ско хр ват ско га књи-
жев ног је зи ка Ма ти це срп ске, као и јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске.
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са гра ма тич ким и пра во пи сним не до у ми ца ма, а у нај но ви је вре ме и ин тер нет 
сај то ва на ме ње них је зич ким пи та њи ма, те је зич ких гру па и про фи ла на дру-
штве ним мре жа ма), лек сич ка нор ма се уста но вља ва и ди се ми ни ра пр вен-
стве но пу тем реч ни ка, па су уло га и зна чај реч ни ка у про це су лек сич ког и 
је зич ког нор ми ра ња и стан дар ди за ци је пр во ра зред ни, што по твр ђу је и чи-
ње ни ца да ве ћи на је зи ка у све ту не ма пра во пи са, док сва ки је зик има сво је 
реч ни ке и гра ма ти ке (исп. Ристић 2011: 336 и та мо на ве де ну ли те ра ту ру). 

Про ме не у је зи ку у ви ду мо дер ни за ци је од ви ја ју се не пре ста но под 
ути ца јем раз ли чи тих дру штве них фак то ра, а нај ви дљи ви је су на лек сич ком 
ни воу.12 Лек сич ке про ме не у је зи ку пра те про ме не у ствар но сти у ко јој жи-
ви мо ка ко би смо мо гли да се спо ра зу ме ва мо. За да так лек сич ке нор ме је сте 
да пра ти лек сич ке про ме не и да од го во ри на све по тре бе са вре ме ног је зи ка 
у том по гле ду. Нај ве ћи зна чај за лек сич ко нор ми ра ње, оту да, има ју реч ни ци 
и то ма ли (јед но том ни) де скрип тив ни реч ни ци ко ји се ре дов но пре ра ђу ју и 
до пу ња ва ју но вим ма те ри ја лом, а у нај но ви је вре ме њи хо ву уло гу пре у зе ли 
су та кви ажур ни он лајн-реч ни ци13 и елек трон ске лек си ко граф ске ба зе по-
да та ка као реч ни ци но во га ти па. Срп ски је зик, на жа лост, још увек не ма 
ау то ри та тив них ре зул та та у обла сти он лајн-лек си ко гра фи је.

На по љу из ра де де скрип тив них реч ни ка, по ред по ме ну тог Реч ни ка срп-
ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, чи ја се из ра да кон ти ну и ра но 
од ви ја у пе ри о ду од кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка све до да нас, у то ку ко јег је 
до са да об ја вље на укуп но 21 књи га са око 250.000 об ра ђе них ре чи, а из ра да 
22. и на ред них пла ни ра них то мо ва је у то ку,14 у пе ри о ду од ус по ста вља ња 
нај но ви јег је зич ког ста ња са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка об ја вљен 
је је ди но јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка у ре дак ци ји Ми ро сла ва Ни ко-
ли ћа (пр во из да ње 2007, по но вље но по пра вље но и до пу ње но из да ње 2011. и 
дру го ре ди го ва но из да ње 2018. го ди не). То је, за са да, нај ре цент ни ји реч ник 
са вре ме ног срп ског је зи ка до сту пан са мо у штам па ном об ли ку ко ји са др жи 
не што ви ше од 80.000 ре чи, са при мар но нор ма тив ном уло гом а се кун дар но 
де скрип тив ном, ка ко је и свој стве но ма лим реч ни ци ма, а пре ма оце ни на шег 
вр лог лек си ко гра фа Да рин ке Гор тан-Премк „са те жи штем, не увек по стиг-
ну тим, на са вре ме ној лек си ци” (ГоРтан-ПРемК 2017: 293).15

12 О глав ним лек сич ким про ме на ма и лек сич ком раз во ју до кра ја 20. ве ка в. КлаЈн 1996. 
13 Нај ве ће ен гле ске из да вач ке лек си ко граф ске ку ће одав но су об у ста ви ле из ра ду и обја-

вљи ва ње штам па них па пир них из да ња реч ни ка и пре шле на из ра ду и ажу ри ра ње ин тер нет-
ских он лајн-из да ња.

14 Из ра да Реч ни ка СА НУ пра ти и од ра жа ва пу те ве раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка у 
до ме ну лек сич ког бла га, али и у дру гим је зич ким и не је зич ким до ме ни ма. Та ко исто ри јат из-
ра де Реч ни ка СА НУ и сам Реч ник, све до че о број ним лек сич ким и гра ма тич ким про ме на ма и 
со ци о лин гви стич ким про ме на ма ко је су се од и гра ле у прет ход ном пе ри о ду, али и о кон ти ну-
и те ту ње го вог раз во ја у ду ху Ву ков(ск е)е књи жев но је зич ке нор ме, без об зи ра на сам на зив у 
ко јем се ре флек ту је срп ско-хр ват ско је зич ко за јед ни штво ко је ви ше ни је ак ту ел но (што је ви ше 
пу та би ло пред мет лин гви стич ких рас пра ва у ли те ра ту ри и на сед ни ца ма у СА НУ по све ће ним 
пи та њи ма на зи ва Реч ни ка, в. Ковачевић,шћеПановић 2011: 141‒154). За одр жа ва ње ис так ну тог 
кон ти ну и те та у раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка на ро чит зна чај има пи та ње де фи ни са ња 
кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка, ко је је та ко ђе ви ше пу та би ло ста вља но на днев ни ред лин-
гви стич ких рас пра ва, в. Ристић 2011.

15 За (п)опи си ва ње срп ског лек сич ког си сте ма и да ље је ре ле ван тан ше сто том ни Реч ник 
срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976) МС и МХ (I–III књи га). За по че та је из ра да 
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Пре ма до го во ри ма ко ји су се од ви ја ли у прет ход них не ко ли ко го ди на, у 
Ма ти ци срп ској се пла ни ра из ра да но вог ви ше том ног де скрип тив ног реч ни-
ка срп ског књи жев ног је зи ка, сред њег оби ма, ко ји би об у хва тио нај са време-
ни ју лек си ку срп ског је зи ка. На жа лост, ни за овај реч ник се, пре ма са да шњој 
за ми сли, не пред ви ђа из ра да (сло бод но до ступ не) он лајн-вер зи је реч ни ка, 
али је сва ка ко зна ча јан по мак што се у ње го вој из ра ди пла ни ра упо тре ба 
на мен ски из ра ђе ног елек трон ског кор пу са, ма да се она не од ви ја пла ни ра ном 
ди на ми ком (исп. дРаГићевић 2018: 379, 381). 

Иа ко срп ски лин гви сти пра те рад на европ ском лек си ко граф ском по љу 
и упо зна ти су са до стиг ну ћи ма мо дер не ди ги тал не лек си ко гра фи је ко ја пру жа 
мно ге мо гућ но сти ко је штам па ни об лик не да је, што се ви ди у ра до ви ма у 
ко јим се за ла жу за из ра ду са вре ме них ди ги тал них (он лајн) реч ни ка срп ско-
га је зи ка (в. ра до ве ПРћић 2016; La zić-KonjiK‒ Mi Len ko vić 2020; лазић-КоњиК 
‒ Ристић 2021), још увек се ни су сте кле по вољ не ин фра струк тур не при ли ке 
и ин сти ту ци о нал ни усло ви да се от поч не из ра да јед ног та квог реч ни ка, па чак 
ни то да се не ки од по сто је ћих реч ни ка срп ског је зи ка ди ги та ли зу је и у виду 
он лајн-вер зи је учи ни до ступ ним нај ши рем кру гу ко ри сни ка. Од ре ђе на на сто-
ја ња у прав цу оса вре ме ња ва ња и убр за ња из ра де Реч ни ка СА НУ ко ја под-
ра зу ме ва ју ди ги та ли за ци ју ка ко из во ра на осно ву ко јих реч ник на ста је та ко 
и са мог про це са ра да, као и крај њег про из во да, при сут на су ду жи низ го ди-
на (в. саБо‒витас1988; Ристић‒ивановић 2011; ивановић и др. 2016). Сам 
рад на про це су ди ги та ли за ци је Реч ни ка и гра ђе за Реч ник от по чет је тек 
2016. го ди не под ру ко вод ством Ра де Сти јо вић у ви ду са рад ње ау то ра на из-
ра ди Реч ни ка СА НУ и ин фор ма тич ког ти ма са Ма те ма тич ког и Ру дар ског 
фа кул те та из Бе о гра да на че лу са Ду шком Ви та сом и Ран ком Стан ко вић. До 
са да су оба вље ни по сло ви ске ни ра ња и ди ги та ли за ци је гра ђе Реч ни ка, као 
и ске ни ра ња и раш чи та ва ња по је ди них то мо ва (в. нпр. стиЈовић 2017; стиЈо-
вић‒станКовић 2017; Stan ko vići dr. 2018; витас и др. 2019; стиЈовићи др. 2020).

Тре ба, та ко ђе, по ме ну ти да су пре ви ше го ди на (2015) за по че ти про цеси 
(ре тро)ди ги та ли за ци је реч ни ка, ко ја је у са да шњим усло ви ма об у хва ти ла 
ди ги та ли за ци ју Ву ко вог Рјеч ни ка и не ких об ја вље них ди ја ле кат ских реч-
ни ка (Реч ни ка ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та Гли ше Еле зо ви ћа, Реч ни ка 
го во ра ју жне Ср би је Мом чи ла Зла та но ви ћа, Рјеч ни ка го во ра Про шће ња Ми ло-
ша Ву ји чи ћа и Рјеч ни ка ду бро вач ког го во ра Ми ха и ла Бо ја ни ћа и Рас ти сла ве 
Три ву нац). Ови по сло ви ре тро ди ги та ли за ци је оба вља ју се на реч нич кој 
плат фор ми Ин сти ту та за срп ски је зик Рас ков ник, ко ја као по себ на лек си ко-
граф ска ин фра струк ту ра („срп ски лек си ко граф ски пор тал и плат фор ма за 
упо ред на ис тра жи ва ња срп ске лек си ке”) пру жа до бре мо гућ но сти за ме ђу-
соб но по ве зи ва ње и об је ди ње но пред ста вља ње укуп не срп ске лек си ко граф-
ске про дук ци је и ви ше стру ку пре тра жи вост, по узо ру на слич не лек си ко-
граф ске плат фор ме за дру ге је зи ке, нпр. сло ве нач ки Fran или OED (Ox ford 
En glish Dic ti o nary).16 На жа лост, на кон по чет ног за ма ха, рад на ди ги та ли за ци ји 

још не ко ли ко де скрип тив них реч ни ка са вре ме ног књи жев ног је зи ка ко је ра де по је дин ци (нпр. 
Реч ник са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка и Те мат ски реч ник срп ског је зи ка Ђор ђа Ота ше-
ви ћа, Ен ци кло пе диј ски реч ник Ђор ђа Ота ше ви ћа и Ми о дра га То ши ћа и др.).

16 Fran:https://fran.si/; OED: https://www.oed.com/.
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и по ста вља њу но вих ди ги та ли зо ва них реч ни ка је успо рен, го то во за у ста вљен, 
а плат фор ма је и да ље у бе та раз вој ној вер зи ји.

У до ме ну из ра де ма њих реч ни ка, се кун дар них де скрип тив них и спе-
ци јал них реч ни ка, зна чај них са аспек та је зич ке нор ме, тре ба нај пре на гла-
си ти да не ма мо ни је дан (но ви) школ ски реч ник. По сто ји је ди но школ ски 
реч ник Мир ја не Јо цић и Ве ре Ва сић Школ ски реч ник стан дард ног срп ско-
хр ват ског/хр ват ско срп ског је зи ка из 1988/1989. год., ко ји је ме то до ло шки 
ве о ма до бро за сно ван и чи ја је упо тре ба при ла го ђе на бр зом уче њу и усва ја-
њу са др жа ја по пи са них ре чи, али ко ји, на жа лост, ни је за вр шен. 

Реч ни ке но вих ре чи, ко ји су зна чај ни са аспек та пра ће ња раз во ја је зи ка 
и за то што се у њи ма пр ви пут бе ле жи по ја ва не ке но ве ре чи, та ко ђе го то во 
да не ма мо. Го ди не 2008. об ја вље но је са же то из да ње Реч ни ка но вих и не за бе-
ле же них ре чи Ђор ђа Ота ше ви ћа ко ји је об ја вљен 1999. го ди не и Ма ли реч ник 
но вих ре чи истог ау то ра, а за по че то је из да ва ње Ве ли ког реч ни ка но вих и 
не за бе ле же них ре чи 1 и 2 (2004; 2005). По ма ци се у овој обла сти ипак на зи ру, 
бу ду ћи да су у по след ње вре ме об ја вље ни или при пре мље ни за об ја вљи ва ње 
ра до ви у ко ји ма се ука зу је на зна чај нео ло шког ба вље ња лек си ком за је зич ка 
про у ча ва ња, на ва жност пра ће ња ди на ми ке је зич ког раз во ја у про це су нор-
ми ра ња и стан дар ди за ци је лек си ке, као и на по тре бу из ра де са вре ме них 
он лајн-реч ни ка но вих ре чи чи јом би из ра дом по ме ну та ис тра жи ва ња би ла 
зна чај но убр за на и олак ша на (в. ПРћић2021; дРаГићевић2020; La zić-ko njik 
‒Mi Len ko vić2020), али и гра ђа за реч ник но вих ре чи ко ја се об ја вљу је у Но-
во реч ју.

Њи ма су слич ни реч ни ци стра них ре чи, а у прет ход ном на зна че ном 
пе ри о ду об ја вље на су два та ква реч ни ка, Пе тра П. Оже го ви ћа, Лек си кон мање 
по зна тих стра них ре чи и из ра за ко ји се ко ри сте у жи вом срп ском је зи ку 
(2007) и Ива на Клај на и Ми ла на Шип ке, Ве ли ки реч ник стра них ре чи и изра за 
(2007, са ви ше до пу ње них из да ња). Реч ник Ива на Клај на и Ми ла на Шип ке 
је по свом оби му об у хва тио ве ли ки број стра них и но вих стра них ре чи, и 
оп ште упо тре бе, и спе ци јал не, тер ми но ло шке упо тре бе, па је при хва ћен не 
са мо у струч ној већ и у оп штој упо тре би (на ме сто не ка да шњег по зна тог 
„Ву ја кли је”). Од реч ни ка са по зајм ље ни ца ма из по је ди них је зи ка об ја вље на 
су два реч ни ка, ан гли ци за ма Du yu spe ak an glo srp ski? Реч ник но ви јих ан гли-
ци за ма (2001; 2011; тре ће елек трон ско из да ње 2018) ау то ра Ве ре Ва сић, Тврт ка 
Пр ћи ћа и Гор да не Неј ге ба у ер и Реч ник тур ци за ма (2009) Ђор ђа Ота ше ви ћа, 
а 2021. го ди не об ја вље но је елек трон ско (на жа лост не и он лајн пре тра жи во) 
из да ње но вог реч ни ка ан гли ци за ма под на сло вом Срп ски реч ник но ви јих 
ан гли ци за ма аутора Твртка Прћића, Јасмине Дражић, Мире Милић и др.,17 
ко ји по ред зна че ња ан гли ци зма да је пре по ру ке за њи хов из го вор и пра вил но 
пи са ње и на во ди њи хо ве гра ма тич ке осо би не, па у том сми слу пред ста вља 
зна ча јан до при нос за уста но вља ва ње ка ко пра во пи сне и ор то еп ске, та ко и 
гра ма тич ке, лек сич ке нор ме.

Од фра зе о ло шких реч ни ка срп ског је зи ка об ја вље на су два: Ма ли срп-
ски фра зе о ло шки реч ник (2007) Ђор ђа Ота ше ви ћа и Фра зе о ло шки реч ник 
срп ско га је зи ка (2012) исто га ау то ра. Ов де ће мо на ве сти и реч ни ке жар го на 

17 В. http://di gi tal na.ff .un s.ac .rs /sa dr zaj/2021/978-86-6065-636-2
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ко ји су об ја вље ни у на ве де ном пе ри о ду: Бо ри вој Гер зић и На та ша Гер зић, 
Реч ник са вре ме ног бе о град ског жар го на (2002); Мир ја на Ми лој ко вић, Ре чи: реч-
ник ђач ког жар го на (2000); Пер тит Има ми, Бе о град ски фра јер ски реч ник (2000); 
Си мо Ћир ко вић, Реч ник ур ба не сва ко дне ви це (2011); Бо ри вој Гер зић, Реч ник 
срп ског жар го на (и жар го ну срод них ре чи и из ра за) (2012); Реч ник оп сце них 
ре чи (2011) Дан ка Шип ке и дру го до пу ње но из да ње Дво смер ног реч ни ка срп-
ског жар го на и жар го ну срод них ре чи и из ра за (2005) Дра го сла ва Ан дри ћа.

У области твор бе них реч ни ка из ра ђе ни су и објављени: Обрат ни реч ник 
срп ског је зи ка (2000) Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, ко ји са др жи и од ре ђе не лек сико-
граф ске ин фор ма ци је, као што су про зо диј ска обе леж ја и ак це нат, па се са нор-
ма тив ног аспек та сма тра по у зда ним ак цен то ло шким при руч ни ком ко ји се 
упо тре бља ва у из ра ди дру гих нор ма тив них при руч ни ка (нпр. у из ра ди де-
скрип тив них реч ни ка); Се ман тич ко-де ри ва ци о ни реч ник, св. 1 и 2 (2003, 2006) 
у ре дак ци ји Да рин ке Гор тан-Премк, Ве ре Ва сић, Љи ља не Не дељ ков (1. св.) и 
Рај не Дра ги ће вић (2. св.) ко ји је зна ча јан не са мо са на уч ног аспек та не го и као 
осно ва за ства ра ње мо дер них и ак тив них јед но је зич них и дво је зич них речни-
ка устро је них по де ри ва ци о ним гне зди ма и као осно ва за стан дар ди за ци ју 
срп ске лек си ке, а са мим тим и осно ва за нор ми ра ње раз ли чи тих тер ми но ло-
ги ја (ГоРтан-ПРемК 2017: 299); Реч ник твор бе них фо р ма на та: по чет не лек-
сич ке ли сте (2003) и дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње Гло сар твор бе них 
фор ма на та (2005) Дан ка Шип ке, у ко ји ма су ал фа бет ским ре до сле дом попи-
са ни сви твор бе ни фор ман ти са њи хо вим зна чењ ским ка рак те ри сти ка ма.

У обла сти спе ци јал них реч ни ка из ра ђени су: Реч ник си но ни ма (2007) 
Па вла Ћо си ћа (и дру го про ши ре но из да ње 2008), Реч ник скра ће ни ца (2012) 
Ђор ђа Ота ше ви ћа, мор фо ло шки реч ник Срп ски гла го ли: ко нју га циј ски реч ник 
гла го ла срп ског је зи ка (2019) Ни ко ле Ра до са вље ви ћа и Са ше Мар ја но ви ћа, 
син так сич ки реч ник Син таг мат ски реч ник (2009) Ђор ђа Ота ше ви ћа и Љи-
ља не Ота ше вић.

У обла сти тер ми но ло шких реч ни ка та ко ђе има оства ре них вред них 
ре зул та та, ма да је ова област у срп ској лек си ко гра фи ји сла бо уре ђе на, бу-
ду ћи да се по сло ви из ра де тер ми но ло шких реч ни ка и да ље нај че шће не 
од ви ја ју ор га ни зо ва но у са рад њи лек си ко гра фа и струч ња ка за од ре ђе ну 
тер ми но ло ги ју, не го као пре га лач ки по ку ша ји по је ди на ца, струч ња ка за 
од ре ђе ну област или пре во ђе њем стра них реч ни ка (нпр. Реч ник ин ва лид но-
сти – ка јед на ко сти у јав ном го во ру (2003) Ми ли це Ру жи чић, Реч ник цр кве них 
пој мо ва (2006) Љи ља не Сто шић, Реч ник књи жев них тер ми на (2007) Та ње 
По по вић, Гра ма тич ки и лин гви стич ки пој мов ник (2011) Ми ли це Ра до вић- 
-Те шић), а у Ма ти ци срп ској, у са рад њи струч ња ка за да те обла сти и лек си-
ко гра фа из ра ђе на су и об ја вље на два тер ми но ло шка реч ни ка: Ор ни то ло шки 
реч ник (2016) Де ја на Ми ло ра до ва, Ва се Пав ко ви ћа, Сло бо да на Пу зо ви ћа и 
Ја во ра Ра шај ског и Ба тра хо ло шко-хер пе то ло шки реч ник срп ско га је зи ка 
(2019) Де ја на Ми ло ра до ва, Ива не Ће лић, Ка та ри не Су нај ко, Раст ка Ај ти ћа 
и Имреа Кри зма ни ћа.18

18 Пре глед ре зул та та срп ске лек си ко гра фи је и оно га што јој је прет хо ди ло и уте ме љи ло 
је мо же се на ћи у не ко ли ко ра до ва и књи га ко је смо ко ри сти ли: шиПКа 2007; оташевић 2014; 
ГоРтан-ПРемК 2017; дРаГићевић и др. 2018.
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4. осталеаКтивности.Не дав но одр жа на ме ђу на род на на уч на кон фе-
рен ци ја Лек си ко гра фи ја и лек си ко ло ги ја у све тлу ак ту ел них про бле ма у 
ор га ни за ци ји Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ (2020), уз уче шће број них 
до ма ћих лин гви ста са ре фе ра ти ма у ко ји ма су пред ста вље ни нај зна чај ни ји 
лек си ко граф ски про јек ти, об ја вље ни реч ни ци и ак ту ел на ис тра жи ва ња из 
сфе ре лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је, на ја вљу је у бу дућ но сти из ра ду но вих 
реч ни ка у до ма ћој лек си ко гра фи ји, ка ко де скрип тив них та ко и спе ци јал них 
лин гви стич ких и тер ми но ло шких јед но је зич них и дво је зич них, као што су: 
реч ник срп ског је зи ка, реч ник ко ло ка ци ја, рек циј ски реч ник при де ва, пе да го-
шки реч ник срп ско га је зи ка, реч ник ан гли ци за ма, реч ник пе јо ра ти ва, реч ник 
ани мат но сти, ми ко ло шки реч ник, ен гле ско-срп ски реч ник спорт ских тер-
ми на, ен гле ско-срп ски реч ник на зи ва за бо је итд. (кра јам 2021. год. иза шао 
је и збор ник са ове кон фе рен ци је под истим на сло вом).

Ова кон фе рен ци ја на ста вља тра ди ци ју одр жа ва ња слич них лек си ко-
граф ско-лек си ко ло шких оку пља ња у на шој сре ди ни, ка ква је нпр. би ла 2001. 
го ди не кон фе рен ци ја Де скрип тив на лек си ко гра фи ја стан дард ног је зи ка и 
ње не те о риј ске осно ве са исто и ме ним об ја вље ним збор ни ком (2002), на ко-
ји ма се, по сред но, ак ту а ли зу ју и ре ша ва ју по је ди на пи та ња уста но вља ва ња 
и да ље ко ди фи ка ци је је зич ке лек сич ке нор ме, док се пра во пи сна пи та ња и 
пи та ња уста но вља ва ња пра во пи сне и ор то еп ске нор ме ак ту а ли зу ју и ре ша-
ва ју на за то пред ви ђе ним оку пља њи ма, ка кав је нпр. био скуп Ак ту ел на 
пи та ња срп ског пра во пи са одр жан 2018. го ди не, са ко јег је об ја вљен збор ник 
Но ви при ло зи срп ском пра во пи су (2019).

5. новиначиниРеГистРовањаЈезичКихиПРавоПиснихПРомена.Иа ко се 
кључ ни про бле ми срп ске нор ма ти ви сти ке по пра ви лу раз ма тра ју и ре ша ва ју 
у окви ру за то над ле жних те ла (Од бо ра, Ма ти це срп ске, Ин сти ту та за срп ски 
је зик и ср би стич ких ка те дри фи ло ло шких фа кул те та), као и у струч ним и 
на уч ним ис тра жи ва њи ма по је ди нач них нор ма тив них пи та ња и про бле ма, 
те у на ве де ној нор ма ти ви стич кој (и са ве то дав ној) ли те ра ту ри, не тре ба за не-
ма ри ти са вре ме не на чи не раз ма тра ња је зич ких про бле ма и ак тив но сти ко је 
се од ви ја ју у је зич ким гру па ма на дру штве ним мре жа ма (Феј сбук, Ин ста-
грам), ко је ко ри сни ци по ме ну тих дру штве них мре жа све че шће ства ра ју са 
ци љем ба вље ња је зич ком кул ту ром и не го ва ња пра вил ног је зич ког из ра за.19 
Раз ло зи за осни ва ње је зич ких гру па нај че шће су са ве то ва ње у ве зи са пра во-
пи сним и гра ма тич ким пи та њи ма и ре ша ва ње је зич ких не до у ми ца њи хо вих 
ко ри сни ка, али се њи хо ве ак тив но сти про ши ру ју на ко мен та ри са ње ак ту ел них 
днев но-по ли тич ких је зич ких те ма (раз ли чи ти је зич ки лап су си, гре шке и 

19 Не ке од по ме ну тих гру па су Сва ког да на по јед но пра ви ло из обла сти срп ске је зич ке 
кул ту ре, Наш је зик, Је зич ке не до у ми це, Ак цен ти срп ског стан дард ног је зи ка и је зич ка кул ту ра, 
Пра во пис и гра ма ти ка срп ског је зи ка, Не до у ми це у срп ском је зи ку. Зна чај но је по ме ну ти и 
дру ге ви до ве ак тив но сти на ин тер не ту ко је до при но се ши ре њу и не го ва њу је зич ке кул ту ре, као 
што су сај то ви и про фи ли на дру штве ним мре жа ма по све ће ни по пу ла ри са њу те ма из је зич ке 
кул ту ре нпр. Днев на до за пра во пи са, Срп ски ча ском, Срп ски је зич ки ате ље, Је зи ко фил, Опи-
сме ни се, Пи сме ни ца и др. ко ји све ви ше пре у зи ма ју уло гу штам па них је зич ких са вет ни ка, а 
због ла ког и бр зог при сту па, мул ти ме ди јал ног на чи на пред ста вља ња ин фор ма ци ја и стал не 
до ступ но сти (мо гућ но сти да ко ри сни ци ди рект но по ста вља ју пи та ња и до би ју по треб не ин-
фор ма ци је) сти чу све ве ћу по пу лар ност ме ђу го вор ни ци ма срп ског је зи ка.
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про пу сти ко ји се мо гу чу ти у ме ди ји ма) све до про бле ма ти зо ва ња раз ли чи тих 
нор ма тив них ре ше ња, па и не при хва та ња ин сти ту ци о нал них ау то ри те та, а 
у њи хо вом ра ду и одр жа ва њу по пра ви лу уче ству ју и ис так ну ти срп ски лин-
гви сти и нор ма ти ви сти. Њи хов је зна чај по се бан и по то ме што су дру ги ме-
ди ји (ра дио и те ле ви зи ја), ра ни је по све ће ни ре ша ва њу ова квих пи та ња, са да 
углав ном не за ин те ре со ва ни за про бле ме је зич ке кул ту ре, иа ко је ни во кул-
ту ре јав ног го во ра и пи са ња по љу љан, па упра во ове гру пе по ка зу ју да свест 
о по тре би не го ва ња књи жев ног је зи ка и за ин те ре со ва ност за при ла го ђа ва ње 
је зич ком стан дар ду код нај ши рег кру га го вор ни ка по сто ји. Са ви ше де се ти на 
хи ља да чла но ва, ове гру пе у исто вре ме пред ста вља ју је дин стве не ба зе ак ту-
ал них је зич ких ин фор ма ци ја и по ка за те ље ствар ног жи вог са вре ме ног је-
зич ког ста ња и, не рет ко, да ле ко пре зва нич них ин сти ту ци ја, иден ти фи ку ју 
раз ли чи те но ви не и про ме не у је зи ку у ви ду рас пра вља ња кон крет них је-
зич ких не до у ми ца ко је се ја вља ју у те ку ћој упо тре би је зи ка.

6. оПштаоценастања–штанамнедостаЈе.На осно ву пред ста вље них 
ре зул та та срп ске нор ма ти ви сти ке у по след њих два де сет го ди на, од по чет ка 
21. ве ка до да нас, оп шта је оце на да је срп ска нор ма ти ви сти ка учи ни ла кру пан 
ко рак у прав цу нор ми ра ња је зич ких по ја ва и из гра ђи ва ња и уста но вља ва ња 
нор ме срп ско га књи жев но га је зи ка на свим ни во и ма кроз из ра ду де скрип-
тив них и нор ма тив них је зич ких при руч ни ка и кроз дру ге ви до ве нор ма тив-
них ак тив но сти, по себ но за хва љу ју ћи пре га лач ком ра ду ње них во де ћих пред-
став ни ка и уста но ва, Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, као 
и за ла га њу и струч ној по др шци Од бо ра за стан дар ди за ци ју. Та ко су у по-
след њих два де сет го ди на из ра ђе ни основ ни нор ма тив ни при руч ни ци ко ји ма 
се уста но вља ва је зич ка нор ма на гра ма тич ком, лек сич ком и пра во пи сном 
ни воу: нор ма тив на гра ма ти ка, јед но том ни реч ник и пра во пис срп ско га јези-
ка, а при ре ђе ни су и број ни дру ги је зич ки са вет ни ци и уџ бе ни ци ко ји ма се 
омо гу ћа ва ши ре ње уста но вље ног стан дар да и раз вој и по ди за ње ни воа је зич-
ке го вор не кул ту ре (дру го је пи та ње ко ли ко је тај стан дард за и ста про ши рен 
пу тем упо тре бе је зи ка у шко ла ма, у сред стви ма ма сов не јав не ко му ни ка ције, 
др жав ној ад ми ни стра ци ји итд., што су про бле ми ко ји спа да ју у област је зич-
ке по ли ти ке).

Све то, ипак, не ума њу је чи ње ни цу да на свим по љи ма, а по себ но на 
по љу лек си ко гра фи је, по сто ји по тре ба за из ра дом раз ли чи тих ти по ва речни-
ка ко је још увек не ма мо (он лајн-реч ник са вре ме ног срп ског је зи ка, ак це нат-
ски реч ник, раз ли чи ти при руч ни школ ски реч ни ци нор ма тив ног ка рак те ра, 
за тим реч ни ци си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма и тер ми но ло шки реч ни ци), 
као и по тре ба за да љим си сте мат ским ра дом на из у ча ва њу са вре ме них је зич-
ких по ја ва и те ку ћих је зич ких про це са ко ји на ста ју под ути ца јем дру штве них 
про ме на, бу ду ћи да се је зич ки раз ви так не у мит но од ви ја ста вља ју ћи пред 
нор ма ти ви сти ку стал но но ве за дат ке.

У до са да шњим ис тра жи ва њи ма већ је уо че но и ис так ну то да са вре ме-
ни је зич ки раз вој ка рак те ри шу бр зе про ме не и по ја ча но угле да ње на је зик 
ме ди ја, за раз ли ку од прет ход ног пе ри о да ка да је глав ни узор био је зик умет-
нич ке књи жев но сти и обра зо ва них љу ди, што је за по сле ди цу има ло при бли-
жа ва ње и урав но те же ње стан дард ног иди о ма и суп стан дар ног раз го вор ног 
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је зи ка (Ристић 2006: 50). Нај но ви ји раз вој са вре ме ног срп ског је зи ка убр зано 
се од ви ја у ди на мич ним дру штве ним и је зич ким окол но сти ма, па је јед на од 
нај пре чих по тре ба срп ске нор ма ти ви сти ке и лек си ко гра фи је, без сум ње, из-
ра да он лајн-реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка у ко јем би би ле пред ста вље-
не све ре ле вант не ин фор ма ци је (се ман тич ке, син так сич ке, лек сич ке и др.) у 
ви ду пра ви ла функ ци о ни са ња и упо тре бе лек сич ких је ди ни ца, ка кав је пред-
ло жен у ра ду лазић-КоњиК‒ Ристић 2021. Та кав реч ник би у скла ду са са вре-
ме ним схва та њи ма мо де ла стан дард ног је зи ка као ау то ном ног, нор ми ра ног, 
по ли функ ци о нал ног и ела стич но ста бил ног (Radovanović 2003: 188; Кова-
чевић2021: 104) и у скла ду са са вре ме ним ста во ви ма у нор ма ти ви сти ци 
пре ма ко ји ма се да је пред ност де скрип тив ној, а не пре скрип тив ној нор ми, 
пра тио и по ка зи вао ре ал но ста ње је зич ке струк ту ре и свих функ ци о нал них 
сти ло ва, ува жа ва ју ћи по себ но сти и го вор ног, и пи са ног је зи ка, и њи хо вих 
нај но ви јих ва ри је те та20 и пре по ру чи вао пра ве вред но сти ау тен тич ног је зич-
ког раз во ја (Ристић 2006: 40), оства ру ју ћи на тај на чин нор ма тив ну ре пре-
зен та тив ност.

7. заКљУчak. У ра ду су пред ста вље не бит не од ли ке са вре ме не срп ске 
нор ма ти ви сти ке од по чет ка 21. ве ка до да нас уз кра так осврт на до га ђа је и 
нор ма тив не ак тив но сти ко ји су до ве ли до уста но вља ва ња срп ског стан дард-
ног/књи жев ног је зи ка. Па жња је усме ре на на нај зна чај ни је ра до ве и ау то ре 
ко ји су до при не ли раз во ју ове обла сти у по след ње две де це ни је.

Пре глед об ја вље них ра до ва по ка зао је да су срп ска нор ма тив на ис тра-
жи ва ња зна чај но на пре до ва ла у по след њих два де сет го ди на, по себ но за хва-
љу ју ћи пре га лач ком ра ду ње них во де ћих пред став ни ка (Ми тра Пе ши ка на, 
Јо ва на Јер ко ви ћа, Ива на Клај на, Пре дра га Пи пе ра, Ма те Пи жу ри це, Дра го-
љу ба Пе тро ви ћа, Бра ни сла ва Бр бо ри ћа, Ми ло ра да Де ши ћа, Его на Фе ке теа, 
Ми ла на Шип ке, Ра де Сти јо вић и др., као и лек си ко гра фа Да рин ке Гор тан-
Премк, Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, Ста не Ри стић, Ми ли це Ра до вић-Те шић, Ве ре 
Ва сић, Тврт ка Пр ћи ћа, Дан ка Шип ке и др.). По ка за но је да је фор ми ра ње 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју по зи тив но ути ца ло на кон со ли да ци ју је зич ког 
ста ња на пла ну стан дард ног/књи жев ног је зи ка на кон дез ин те гра ци је за јед-
нич ког срп ско хр ват ског је зи ка, до во де ћи до план ског убр за ва ња по сло ва на 
ње го вом про у ча ва њу, опи си ва њу и стан дар ди за ци ји. Та ко су у пр ве две деце-
ни је 21. ве ка из ра ђе ни и об ја вље ни глав ни нор ма тив ни при руч ни ци – но во 
ак ту а ли зо ва но до пу ње но из да ње пра во пи са, нор ма тив на гра ма ти ка и јед-
но том ни реч ник срп ског је зи ка, ко ји ра ни је ни су по сто ја ли, а у ко ји ма су 
об ра ђе на пи та ња од зна ча ја за срп ску фо не ти ку, пра во пис, морофолoгију, 
твор бу ре чи, лек си ко ло ги ју, син так су итд.

Опи са на је и оце ње на уло га и зна чај на уч них и на уч но-по пу лар них ак-
тив но сти и при руч ни ка за бе ле же ње и опи си ва ње је зич ких про ме на и проце са 
на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма, као и за усва ја ње, ши ре ње и не го ва ње стан-
дард ног је зич ког из ра за и је зич ке кул ту ре уоп ште. Они ујед но да ју ва жан 

20 У нај но ви је вре ме по ја вио се је зик ин тер не та као „ва ри је тет пи са ног је зи ка” и то „са 
ком би но ва ном нор мом књи жев ног и раз го вор ног је зи ка (на ро чи то ње го вих про фе си о нал них 
жар го на)” (пре ма Ристић 2006: 23), од но сно као „не што тре ће” тј. „ме ди јум на ро чи тог фор-
мал ног про фи ла и спе ци фич них функ ци о нал них ка рак те ри сти ка” (Bu gar Ski 2005: 24).
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до при нос раз ра ди ме то до ло ги је за бу ду ће по сло ве нор ми ра ња раз ли чи тог 
ти па, а на ро чи то у са да шњим усло ви ма убра за ног је зич ког раз во ја и на глих 
дру штве них про ме на.

По себ но је по ка зан зна чај и уло га реч ни ка у про це су лек сич ког и је зич-
ког нор ми ра ња, ко ји ни су са мо по пи си ре чи јед но га је зи ка, већ и глав но по-
при ште на ко јем се уста но вља ва је зич ка нор ма на свим је зич ким ни во и ма, од 
ор то граф ско/ор то еп ског и гра ма тич ког до стил ског и праг ма тич ког. Са мим 
тим, они су и глав ни при руч ни ци у ко ји ма се на нај не по сред ни ји и нај при-
сту пач ни ји на чин за ко ри сни ке, го вор ни ке срп ског је зи ка, пред ста вља ју 
ре зул та ти срп ске нор ма ти ви сти ке.

Пр ви пут се ука зу је на но ве на чи не ре ги стро ва ња и раз ма тра ња је зич-
ких и нор ма тив них про бле ма у је зич ким гру па ма на дру штве ним мре жа ма 
и у срод ним ви до ви ма ак тив но сти на ин тер не ту, ко ји се кри тич ки са гле да-
ва ју. Чла но ве по ме ну тих гру па чи не не са мо за ин те ре со ва на струч на јав ност 
и углед ни срп ски лин гви сти не го и нај ши ри круг про сеч них ко ри сни ка, 
го вор ни ка срп ског је зи ка. Оне по ка зу ју, с јед не стра не, да и те ка ко по сто ји 
свест о по тре би и зна ча ју не го ва ња књи жев ног је зи ка и при ла го ђа ва ња је зич-
ком стан дар ду, а са дру ге стра не, омо гу ћа ва ју из но ше ње и дру га чи јих, ли бе-
рал ни јих по гле да на пи та ња кон цеп та нор ме и стан дард ног је зи ка у од но су 
на ра ни ја пре вла да ва ју ћа схва та ња пре ма ко ји ма је гло ри фи ко ван стан дард-
ни је зик, што отва ра но ве пер спек ти ве да љег раз во ја нор ма ти ви сти ке.

На кра ју је ис так ну та нај хит ни ја по тре ба срп ске нор ма ти ви сти ке и лек-
си ко гра фи је, а то је из ра да он лајн-реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка у скла-
ду са са вре ме ним лек си ко граф ским до стиг ну ћи ма, ко ји би у усло ви ма бр зих 
дру штве них про ме на лин гви сти ма омо гу ћио ажур но опи си ва ње и пра ће ње 
лек сич ких и је зич ких про ме на и про це са на свим је зич ким ни во и ма у скла-
ду са узу сом, а ње го вим ко ри сни ци ма, го вор ни ци ма срп ског је зи ка, по у здан 
и ла ко до сту пан нор ма тив ни при руч ник.
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SER BIAN NOR MA TI VISM IN THE 21ST CEN TURY
WITH SPE CIAL RE FE REN CE TO THE RE SULTS OF SER BIAN LE XI CO GRAPHY

S u m  m a r y

This pa per bri efly pre sents the evo lu tion and stan dar di za tion of the con tem po rary Ser bian 
lan gu a ge, co ve ring the pe riod fr om the re for ma tory work of Vuk Ste fa no vić Ka ra džić un til the pre-
sent day, with the in ten tion of pre sen ting a con ci se and in for ma ti ve over vi ew of the ac ti vi ti es which 
led to the cre a tion and esta blis hment of the Ser bian stan dard or the li te rary lan gu a ge norm. First of 
all, the main fe a tu res of con tem po rary Stan dard Ser bian are pre sen ted, in di ca ting so me aspects and 
prin ci ples of its nor ma li za tion and stan dar di za tion, par ti cu larly in the fi eld of le xi cal norms, de sig-
ned to pre ser ve the or der li ness and sta bi lity of the lan gu a ge system, as well as the con ti nu ity of its 
de ve lop ment, and which ha ve re ce i ved mo re con cre te in sti tu ti o nal sup port over the past twenty years 
thro ugh the esta blis hment of the Com mit tee for the Stan dar di za tion of the Ser bian Lan gu a ge. The 
cen tral part of the work pre sents a synthe tic re vi ew of the main nor ma ti ve gu i de li nes de ve lo ped and 
pu blis hed over the past two de ca des, which ad dress is su es of Ser bian pho ne tics, morp ho logy, syntax, 
word for ma tion, le xi co logy, etc., with a par ti cu lar emp ha sis on the im por tan ce of po pu lar sci en ce 
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events, as well as the gu i de li nes for the as si mi la tion, dis se mi na tion and ma in te nan ce of the stan dard 
lin gu i stic forms of ex pres si on and the lin gu i stic cul tu re in ge ne ral. Re gar ding this, we emp ha si ze 
the im por tan ce and ma jor ro le of dic ti o na ri es in the pro cess of le xi cal and lin gu i stic stan dar di za tion. 
Dic ti o na ri es are not just col lec ti ons or lists of words of a lan gu a ge, but al so the cen tral po int for 
esta blis hing the lan gu a ge stan dard at all lan gu a ge le vels, from ort ho grap hic/ort ho e pic and gram ma-
ti cal to styli stic and prag ma tic, and at the sa me ti me gi ving the ba sic gu i de li nes, in which the re sults 
of the Ser bian nor ma ti vism are pre sen ted in the most di rect and ac ces si ble form for Ser bian-spe a king 
users. In the fi nal part of our pa per, we hig hlight the most mo dern con si de ra tion of lin gu i stic and 
nor ma ti ve pro blems, in clu ding the so-cal led lan gu a ge gro ups on so cial net works and si mi lar ac ti vi-
ti es. We com ple te the pa per by gi ving a ge ne ral as ses sment of the sta te of Ser bian nor ma ti ve stu di es 
and le xi co graphy, no ting that the most ur gent need, wit ho ut any do ubt, is the cre a tion of a new on-
li ne dic ti o nary of the con tem po rary Ser bian lan gu a ge.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 26. ја ну а ра 2022;
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја  при хва ће но: 17. ма ја 2022)
iva na.ko njik @isj.sa nu.ac .rs 
slo bo dan.no vok met @isj.sa nu.ac .rs 
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На да Ар се ни је вић

ПРЕД ЛО ШКИ АКУ ЗА ТИВ КАО ОБ ЈЕ КАТ СКА ДО ПУ НА*

Овим ис тра жи ва њем об у хва ће но је фор ми ра ње кор пу са, ти по ло ги ја, ана ли за и опис 
при ме ра с не пра вим објек том ко ји је у стан дард ном срп ском је зи ку за сту пљен пред ло-
шким аку за ти вом. Кла си фи ка ци ја за сно ва на на зна че њу управ ног гла го ла, ко ји ре ги ра 
ову имен ску фо му, по ка зу је да пред ло шки аку за тив има функ ци ју об је кат ске до пу не 
истих се ман тич ких кла са гла го ла као и бес пре дло шки аку за тив, гла го ла ак ци је, про це са 
и ре ла ци је, али са знат но ма њом мо гућ но шћу се ман тич ких суб спе ци фи ка ци ја.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, гла гол ска рек ци ја, не пра ви обје кат, ал тер на ци ја пред ло га.

This re se arch en com pas ses the for ming of a cor pus, typo logy, analysis and de scrip tion 
of exam ples with pre po si ti o nal ob jects which ap pe ar in stan dard Ser bian as pre po si ti o nal ac-
cu sa ti ves.Th e clas si fi ca tion is ba sed on the me a ning of the pre di ca te, which go verns this no-
mi nal form, sho wing that the pre po si ti o nal ac cu sa ti ve fun cti ons as an ob ject com ple ment of 
the sa me se man tic clas ses of verbs as the ac cu sa ti ve wit ho ut pre po si tion, verbs of ac tion, 
pro cess, and re la tion, but thus ha ving less pos si bi lity for se man tic sub-spe ci fi ca tion.

Key words: Ser bian lan gu a ge, ver bal rec tion, pre po si ti o nal ob ject, al ter na tion of pre po-
si ti ons.

1. Увод. Пред ло шком аку за ти ву, ко ји је био те ма ра ни је об ја вље не сту-
ди је (аРсениЈевић2003), вра ћа мо се ово га пу та ка ко би смо де таљ ни је про у-
чи ли онај ње гов сег мент ко јим се при кљу чу је оста лим рек циј ским до пу на ма 
у срп ском је зи ку, и то пр вен стве но до пу на ма об је кат ско га ти па. 

До са зна ња да је по треб но по но во ана ли зи ра ти не ке гла гол ске син таг ме 
с да тим пред ло шким об ли ком до шли смо при ли ком про у ча ва ња тран зи тив-
но сти и па де жа об је кат ског зна че ња (аРсениЈевић 2012), јер се та да по ка за ло 
да је нео п ход но ре ви ди ра ње не са мо спи ска до пун ских син таг ми с пред ло-
шким аку за ти вом већ да је у по не ком слу ча ју упит на и њи хо ва прет ход на 
ти по ло ги ја. Та ко ђе, ис ку ство сте че но у си стем ској об ра ди па де жа об је кат ског 
зна че ња уве ри ло нас је да се осо би не по је ди них па де жних об ли ка уо че не у 
од но су на се ман тич ке опо нен те дру га чи је фор ма ли за ци је лак ше са гле да ва-
ју. Та ко су уоч љи ви ја оп шта, си стем ски утвр ђе на обе леж ја ко ја ујед но има-
ју и ре стрик тив ну уло гу,1 па се на осно ву њих из ана ли зе мо гу ис кљу чи ти 
при ме ри ко ји не за до во ља ва ју да те кри те ри је. 

Због не у јед на че но сти ста во ва ни је дан струч ни из вор ни је мо гао би ти 
је ди ни по у здан осло нац за фор ми ра ње кор пу са при про у ча ва њу пред ло шког 

* Овај рад је на стао у окви ру ис тра жи ва ња спо ве де ног на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду 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.

1 Све об је кат ске па де же ка рак те ри ше ком би на ци ја две ју мар ка ци ја чи ји спој на ста је 
укр шта њем ди рект но сти или ин ди рект но сти са јед ним од ових обе леж ја: об у хват ност, 
кон такт ност и упра вље ност (аРсениЈевић 2016).
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аку за ти ва у об је кат ској функ ци ји. Ако као по ла зи ште узме мо би ло ко ји гра-
ма тич ки при руч ник стан дард ног срп ског је зи ка, ви де ће мо да се о до пун ском 
зна че њу го во ри спо ра дич но, без си сте ма ти за ци је гла го ла ко ји ре ги ра ју пред-
ло шки аку за тив, чак и без по ми ња ња се ман тич ких гру па гла го ла чи ји је 
обје кат ова ко за сту пљен (стевановић1979:398‒438;станоЈчићи др.1989).

И та мо где је класификацијa при ме ра с овим пред ло шким об ли ком била 
за сно ва на на се ман тич ком кри те ри ју му (антонић2005:200‒237), ни је на пра-
вље на ја сна гра ни ца, на ро чи то, пре ма екс пли ка тив ном аку за ти ву, а уоч љи-
ва је ин тер фе рен ци ја и са дру гим ти по ви ма или дру га чи је се ман ти зо ва ним 
ком пле мен ти ма у овом па де жу. То зна чи да би без пре ци зни јег ода би ра 
кор пус био знат но ши ри од оног ко ји чи не објек ти за сту пље ни пред ло шким 
аку за ти вом. 

Ге не рал но, про блем пред ста вља из јед на ча ва ње објек та са до пу ном уоп-
ште, што оте жа ва иден ти фи ка ци ју об је кат ских син таг ми. У по је ди ним из во-
ри ма то је на ро чи то уоч љи во, јер се ови тер ми ни, обје кат и до пу на, ко ри сте 
го то во си но ни мич но (ПиПеР ‒ КлаЈн 2013: 369–370), па се сти че ути сак да се 
из ме ђу њих мо же ста ви ти знак јед на ко сти, ма да зна мо да по ред об је кат ских 
по сто је и при ло шке (адвер би јал не) до пу не (ПетРовић 1992; РУжић 2005: 497‒499). 

Та ко ђе, ме ђу при ме ри ма с об је кат ским зна че њем по не кад се мо гу на ћи и 
они у ко ји ма је уло га пред ло шког аку за ти ва фа кул та тив на, што је очи глед но, 
јер је у пи та њу на ме на, а уз то је да ти слу чај и ква ли фи ко ван као „обје кат наме-
не” а илу стро ван при ме ром ти па Би ра на ме штај за стан (антонић 2005: 204). 

Због све га то га нео п ход но је нај пре раз гра ни чи ти до пун ске од од ред-
бе них син таг ми, јер ко ле ба ње из ме ђу ових две ју ка те го ри ја из ве сно је и код 
еми нент них гра ма ти ча ра.2 По треб но је на да ље, пре ма се ман ти ци управ ног 
гла го ла, из дво ји ти са мо при ме ре об је кат ског аку за ти ва, оста вља ју ћи по стра ни 
оне у ко ји ма ова кон струк ци ја оба вља функ ци ју адвер би јал ног ком пле мен та.

Ди фе рен ци ја ци ју од ред бе них и до пун ских син таг ми нај лак ше је илу-
стро ва ти при ме ри ма у ко ји ма се ман ти ка са ме управ не лек се ме ре гу ли ше тип 
од но са с пред ло шким аку за ти вом. Због то га су илу стра ци је ра ди ода бра ни 
зна чењ ски бли ски гла го ли пу ца ти и га ђа ти, чи ја и ми ни мал на се ман тич ка 
раз ли ка има пре су дан ути цај на њи хов рек циј ски по тен ци јал. Гла гол пу ца-
ти сво јим зна че њем ве за ним за упо тре бу (нај че шће) оруж ја (РсЈ, 2007: 1098) 
оба ве зно укљу чу је са мо два пар ти ци пан та – вр ши о ца рад ње и сред ство, док 
че сто при су тан по јам „ме те”, за сту пљен пред ло шким аку за ти вом, ни је неоп-
 хо дан за ре а ли за ци ју ове ак ци је:

(1) Он пу ца из ва зду шне пу шке у ста ри ло нац / Он пу ца из ва зду шне пу шке. 

У од ре ђе ним ко му ни ка тив ним усло ви ма, на при мер, услед фо ку си ра ња 
не ког дру гог де та ља, до ла зи до ели ди ра ња пар ти ци пан та ин стру мен тал ног 
зна че ња, али без зна чај ни јих ре пер ку си ја. Ова кву им пли ка ци ју омо гу ћа ва 
ње го ва са др жа ност у се ман тич ком по тен ци ја лу управ ног гла го ла. На при-

2 На при мер, Сте ва но вић то и екс пли ци те из ра жа ва ко мен та ри шу ћи не ке при ме ре на 
сле де ћи на чин: „ [...] за ви си ка кву ће до пу ну, од но сно од ред бу (јер је то ов де ви ше од ред ба не го 
до пу на) има ти уза се гла гол сви ра ти” (1979: 416‒417) или „[...] у слу жби до пу не, ви ше до пу не 
не го од ред бе, гла го ла ко ји озна ча ва ју вр ше ње рад ње у огра ни че ном про сто ру [...]” (1979: 423).
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мер, уко ли ко се у пр ви план ис так ну окол но сти у ко ји ма се рад ња де ша ва 
(у по кре ту, мах ни то), де сна до пу на не мо ра ну жно би ти ис ка за на и на по-
вр шин ском пла ну:

(1а) Он во ли да пу ца у по кре ту [из ва зду шне пуш ке]. 
(1б) Он је по чео мах ни то да пу ца [из ва зду шне пуш ке]. 

Зна чај „ме те” у ре а ли за ци ји рад ње за сту пље не гла го лом га ђа ти3 не што 
је дру га чи ји.4 У овом слу ча ју она не ма са мо уло гу на ко му ни ка тив ном пла-
ну, за то што је об у хва ће на да том ак ци јом, ко ју без ње ни је мо гу ће оба ви ти:

(2) Он је из ва зду шне пу шке га ђао ме ту у цен тар; Он је ка ме ном га ђао су сед ни 
про зор. 

У од но су на по ме ну то зна че ње гла го ла пу ца ти гла гол га ђа ти је тро ва-
лен тан, а по јам „ме те” функ ци о ни ше као пра ви обје кат. Ње на им пли ка ци ја 
мо же би ти кон тек сту ал но усло вље на, јер јој је при су ство обез бе ђе но већ 
са мим гла го лом у чи јем је зна че њу са др жа на. Та ко ђе, уко ли ко го вор ник из 
не ког раз ло га же ли да јав ност упо зна са ло ка ли за ци јом за вр шет ка ова кве 
ак ци је, тај по да так мо же да на ве де у об ли ку пред ло шког аку за ти ва, као у 
при ме ру (2) (у цен тар), али он не спа да у оба ве зне кон сти ту ен те. 

У оба на ве де на слу ча ја при сут ни су и оба ве зни и фа кул та тив ни еле мен-
ти ме ђу ко ји ма по сто ји син так сич ка ди фе рен ци ја ци ја. При ме ри ја сно илу-
стру ју раз ли ку до пун ске и од ред бе не син таг ме с гла го лом пу ца ти и две ју 
до пун ских и од ред бе не син таг ме с гла го лом га ђа ти. 

Ме ђу тим, ди ле ма у ве зи са функ ци о нал но шћу пред ло шког аку за ти ва 
по ја вљу је се и у слу ча је ви ма у ко ји ма се не до во ди у пи та ње ком пле мен тар-
ност већ ти по ло ги ја та квог од но са. Као што по ка зу ју илу стра тив ни при ме ри 
у струч ној ли те ра ту ри, нај че шће се свим до пун ским син таг ма ма при пи су је 
об је кат ска уло га. Не спор но је да су пој мо ви об у хва ће ни се ман тич ким по тен-
ци ја лом управ них гла го ла до пу не, али је упит но да ли су то баш све објек ти, 
или је у пи та њу не ка дру га вр ста ком пле мен та. У том сми слу ве о ма је зна-
чај на кон ста та ци ја Вла ди сла ве Пе тро вић (2000: 444) да об је кат ска до пу на 
ути че на про ме ну са др жа ја гла гол ског зна че ња, док се адвер би јал ном кон-
кре ти зу је не ки од оп штих при ло шких па ра ме та ра – ме сто, вре ме, на чин. 

У ци љу лак шег уо ча ва ња ди стинк тив них обе леж ја на по ре до ће мо по-
сма тра ти два раз ли чи та до пун ска од но са. За то ће по слу жи ти при ме ри ко ји 
се у на шим струч ним из во ри ма обич но јед на ко тре ти ра ју, а де таљ ни ја ана-
ли за опо вр га ва њи хо во функ ци о нал но по кла па ње: 

(3) Зу ри у де вој ку; 
(4) За љу био се у де вој ку. 

3 Пре ма РсЈ (2007: 181, га ђа ти) овај гла гол сво јим при мар ним зна че њем зна чи ʽба ца ти 
не што на не ки циљ, ме ту; ни ша ни ти или пу ца ти у ме ту или не ки дру ги циљ .̓ 

4 Ба ве ћи се ро та ци јом до пу на, Ја сми на Мо ско вље вић По по вић (2007: 76) за па жа та ко ђе 
из ве сну раз ли ку из ме ђу гла го ла бом бар до ва ти и пу ца ти, с јед не стра не, и га ђа ти и по го ди ти, 
с дру ге, без об зи ра на њи хо ву зна чењ ску бли скост. Ова ау тор ка кон ста ту је да је ин вер зи ја пред-
ло шког и бес пре дло шког аку за ти ва ка рак те ри стич на са мо за дру ги пар (га ђа ти у зид/зид), јер 
је гла го лу пу ца ти по да так о ме ти, у функ ци ји при ло шке од ред бе, фа кул та ти ван, па ал тер на-
ци ја са оба ве зним ар гу мен том у об је кат ској уло зи и ни је оче ки ва на (пу ца ти*зи д). 
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С об зи ром на то да је гла го лом зу ри ти за сту пљен ви зу ел ни про цес у ко јем 
су бје кат – пер ци пи јент, го то во не све сно и ин тен зив но упи ре по глед ка објек-
ту по сма тра ња – пер цеп то ру, ову вр сту ви зу а ли за ци је мо же мо по сма тра ти 
и као ме та фо ри зо ва но кре та ње од ис хо ди шта ка ци љу. Та вир ту ел на ли ни ја, 
ко ја их ди рект но спа ја, ја сан је ин ди ка тор не ке дру ге вр сте до пун ског одно-
са а не об је кат ског, за ко ји је ин ди рект ност јед но од ре ле вант них обе леж ја 
не пра вог објек та5 са пред ло шким аку за ти вом као по вр шин ским екс по нен том, 
ко ји је још обе ле жен и упра вље но шћу (аРсениЈевић2012: 18). Се ман тич ки 
пред о дре ђен гла гол ском лек се мом ис так ну ти сег мент у при ме ру (3), да кле, 
ни је обје кат, већ има адвер би јал но, у овом слу ча ју про стор но зна че ње. Дру-
гим ре чи ма, ра ди се о спа ци јал ном ком пле мен ту адла тив не спе ци фи ка ци је 
(аРсениЈевић2021).

С дру ге стра не, гла гол за љу би ти се обе ле жа ва емо ци о нал ни од нос су-
бјек та пре ма дру гом гла гол ском ар гу мен ту, с ко јим је ин ди рект но по ве зан. 
На и ме, овај по јам већ са мим сво јим по сто ја њем мо же под ста ћи су бје кат да 
ство ри са вр ше ну сли ку о ње му. Та ко је је ди но тај за ми шље ни лик не по сред-
но са др жан у су бјек то вој све сти, док сам иде а ли зо ва ни по јам с њим не мо ра 
би ти ни про стор но ни вре мен ски по ве зан. Ова ква ин ди рект на ве за, обе ле жена 
сло же ним мор фо ло шким об ли ком као што је пред ло шки аку за тив, пот пу но 
се укла па у пра ви ла по ко ји ма функ ци о ни ше си стем об је кат ских па де жа у 
срп ском је зи ку. То гла гол за љу би ти се ква ли фи ку је као не пра ви пре ла зни 
гла гол, а аку за тив с пред ло гом као не пра ви обје кат. Вла ди сла ва Пе тро вић 
(2000: 441) на по ми ње да ан га жо ва ност су бјек та пре ма објек ту у дру гом слу-
ча ју „[...] мо же би ти де ли мич на, по сред на и са дис тан це [...]”. 

Под се ти ће мо, та ко ђе, да има гла го ла ко ји оства ру ју обе вр сте ком пле-
мент них од но са, ал тер на тив но, а се ман тич ка раз ли ка ме ђу њи ма је фор ма-
ли зо ва на и син так сич ки. Дру гим ре чи ма, раз ли чи те ствар не, праг мат ске 
уло ге и дру га чи ји ме ђу од нос гла гол ских пар ти ци па на та ис по ља ва ју се оства-
ри ва њем раз ли чи тих уну тар син таг мат ских ве за, па и раз ли чи тих је зич ких 
сиг на ла те ди стинк ци је (ПетРовић 2000: 440). Бес пре дло шким об ли ком је 
мор фо ло ги зо ван обје кат, док је пред ло шка фор ма ре зер ви са на за адвер би-
јал ну до пу ну, као на при мер:

(5) Га ђа гли не не го лу бо ве ~ Га ђа у гли не не го лу бо ве.
(6) Гле да сли ку ~ Гле да у сли ку.
(7) Уда ра вра та ~ Уда ра у вра та.

На осно ву мар ка ци је аку за тив них фор ми у си сте му об је кат ских па де жа, 
мо же мо ели ми ни са ти све оне слу ча је ве у ко ји ма ре ле вант на обе леж ја од ступа-
ју од оних си стем ских. У сва три при ме ра нео п ход ни усло ви ис пу ње ни су са мо 
у пр вом де лу па ра, где је об је кат ски по јам ди рект но и ком плет но об у хва ћен 
да том ак ци јом, што је ти пич на мар ка ци ја обје ка та за сту пље них бес пре дло-

5 Тер мин не пра ви обје кат до след но ће мо упо тре бља ва ти ка да је гла гол ска рад ња усме-
ре на на аку за тив ни по јам ко ји је ин ди рект но укљу чен у њу. У ли те ра ту ри се још по ја вљу је и 
тер мин ин ди рект ни обје кат, ко ји је по на шем схва та њу не при хва тљив, јер не пра ви обје кат 
мо же би ти и ди рект но укљу чен у рад њу (кло ни се не во ља, ла ска де вој ци), и тер мин не ти пич-
ни обје кат, ко ји пр ви пут по ми ње Вла ди сла ва Пе тро вић (2000: 444‒445) ба ве ћи се упра во 
пред ло шким кон струк ци ја ма у об је кат ској функ ци ји. 
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шким аку за ти вом, док ње го ва пред ло шка фор ма ко ре спон ди ра с дру га чи јим 
ду ал ним обе леж јем. Уко ли ко би и у дру гом де лу па ра ис так ну ти де ло ви 
би ли објек ти, тре ба ло би да бу ду ин ди рект но укљу че ни у гла гол ски про цес. 
Ме ђу тим, праг ма ти ка то опо вр га ва. Њи хо ва до пун ска уло га се, за хва љу ју ћи 
угра ђе но сти у гла гол ску се ман ти ку, не до во ди у пи та ње. Та ко ђе, по ве за ност 
вир ту ел ном ли ни јом ис хо ди шта рад ње с циљ ним пој мом, тј. усме ре ност, 
за јед но са обе леж јем ди рект но сти, ти по ло шки их одва ја од не пра вих обје-
ка та у пред ло шком аку за ти ву и при кљу чу је при ме ри ма са зна че њем спа ци-
јал не адла тив но сти. 

По ред при ме ра у ко ји ма су ис так ну те ди фе рен ци јал не осо би не ал тер-
на тив них до пун ских кон сти ту е на та – објек та и при ло шке до пу не, скре ну ће мо 
па жњу и на не ке слу ча је ве у ко ји ма не ма увек та квих ал тер на ци ја, а рек циј-
ски од нос за ви сног чла на с гла го лом раз ли чи то се тре ти ра у на шој гра ма-
тич кој ли те ра ту ри, нај че шће као об је кат ски. Та кве су, на при мер, син таг ме 
с гла го ли ма уда ра ња, на сла ња ња, до ди ри ва ња, где се пред ло шки аку за тив 
тре ти ра као не ти пич ни обје кат спе ци фи ко ван бли же као обје кат пре пре ке: 
Спо та као се о праг; За пе ла је за фо те љу (антонић 2005: 204). По не кад је 
упит на и са ма ти по ло ги ја уну тар син таг мат ског од но са, јер се осим ис ти ца-
ња про стор не се ман ти ке за ви сног чла на, не пре ци зи ра ње го ва до пун ска или 
од ред бе на уло га: Мо ра да ста не и да се осло ни о зид (стевановић 1979: 418). 

Већ и Сте ва но ви ће ва на по ме на (1979: 434) о по сто ја њу тог спе ци фич ног 
ме сног зна че ња ко је се оства ру је у про це су хва та ња, ве зи ва ња, при а ња ња, 
као нпр: По лу гла сно се сме ја ли и тр за ли за ка пу те и ле њи ре, по ред обе леж-
ја ди рект но сти ко је ис кљу чу је не пра ви обје кат, уве ра ва нас да се и ов де 
ра ди о при мар ном при ло шком а не об је кат ском зна че њу.6 Кон крет но у овом 
при ме ру пред ло шка кон струк ци ја има од ред бе ну уло гу, јер као до пу на функ-
ци о ни ше (ели ди ра ни) не по сред ни по јам об у хва ћен рад њом: ... тр за ли су [их] 
за ка пу те и ле њи ре. На осно ву тог са зна ња ова кве при ме ре не ће мо укљу чи ти 
у кор пус об је кат ских син таг ми.

Сво ју ана ли зу и за па жа ња фор ми ра ће мо на осно ву гра ђе при ку пље не из 
функ ци о нал но раз ли чи тих из во ра и из те мат ски ра зно вр сних тек сто ва (в. 
Из во ри). Та ко ђе, би ће укљу че ни и при ме ри из елек трон ског кор пу са (Срп Кор).7

2. анализа. Овом при ли ком ана ли за при ме ра по ка зу је да су су бјек ти 
рад њи, у чи јем рек циј ском по тен ци ја лу је ре ги стро ван об је кат ски по јам 
за сту пљен пред ло шким аку за ти вом, углав ном жи ве при ро де: Друг му је 
ука зао на ту ма ну, док се у уло зи не што ре ђих не жи вих су бје ка та ре ги стру-
ју са мо ак тив не при род не по ја ве или окол но сти ко је има ју та кав по тен ци јал: 
Ве тар све пре тва ра у прах; Бо лест их те ра на тр пље ње.

6 Ов де ми сли мо и на при ме ре у ко ји ма је ме та фо ри зо ва но при ло шко зна че ње, јер на не-
по сред ност кон такт ног од но са ме ђу пар ти ци пан ти ма не ути че то да ли су они у фи зич ком или 
пси хо ло шком кон так ту. Дру гим ре чи ма, осло ни ти се на при ја тља ре пре зен ту је ди рект ност 
ве зе исто као и осло ни ти се на зид. Вла ди сла ва Пе тро вић (2000: 444) сма тра да у овом слу ча ју 
до ла зи до тран спо но ва ња при мар ног ме сног (при ло шког) у пред мет но, об је кат ско зна че ње.

7 Иа ко на во ди мо све гла го ле ко ји су управ ни кон сти ту ен ти об је кат ских син таг ми с 
пред ло шким аку за ти вом, за илу стра ци ју смо, због огра ни че но сти про сто ра, ода бра ли са мо 
не ке од еви ден ти ра них при ме ра.
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Син так сич ки објек ти гра ма ти ка ли зо ва ни по сма тра ном кон струк ци јом 
са др жа ни су у се ман ти ци управ ног гла го ла, што им обез бе ђу је ста тус оба-
ве зне до пу не, чи ја им пли ка ци ја, као што је већ кон ста то ва но, мо же би ти 
ре гу ли са на кон тек сту ал ним усло вим, тј. ста вља њем у фо кус па жње не ког 
дру гог мо мен та ко ји пра ти рад њу (7):

(7) Он се све тио тог це лог да на [некоме][за неш то]. 

Без об зи ра на то да ли до пу њу ју јед но рек циј ски (8), дво рек циј ски (9) 
или ви ше рек циј ски (10) гла гол, по сма тра ни објек ти увек су ин ди рект но 
укљу че ни у гла гол ски про цес, што је и фор мал но обе ле же но њи хо вом сло-
же ном па де жном фор мом (сиГал 1997). 

(8) Она је ми сли ла са мо на свог си на (доп.1); 
(9) Пре тво рио је во ду (доп.1) у лед (доп.2); 
(10) Ду го вао је тр гов цу (доп.1) но вац (доп.2) за ро бу (доп.3).

Као по вр шин ски екс по нент сен тен ци јал не до пу не де вер ба тив на име-
ни ца у аку за ти ву ре пре зен ту је њен са др жај, за пра во ко ре спо ден ди ра им-
пли цит ној пре ди ка ци ји (11), док је пра ва име ни ца за ступ ник про по зи тив не 
струк ту ре у ко јој има функ ци ју јед ног од ак та на та им пли цит не рад ње ‒ су-
бјек та (12) или објек та (13):

(11) По ли ци ја је на те ра ла ло по ва у бег [← По ли ци ја је учи ни ла да ло пов бе жи 
(пт.)]. 
(12) За јо гурт ка жу да про ду жа ва жи вот [← Ка жу да јо гурт (сбј.) про ду жа ва 
живот]. 
(13) Де чак је за бо ра вио на пе сми цу [← Де чак је за бо ра вио да на у чи пе сми цу 
(обј.)].

Ели зи ја по вр шин ског са др жа ја по не кад ути че на очи глед ност ин ди рек-
тог од но са из ме ђу гла го ла и ова квог објек та, што је ре гу ли са но се ман ти ком 
управ не гла гол ске лек се ме и са др жа но шћу по је ди них ком по нен ти ње ног 
зна че ња у на шем ис ку ству. Нај бо ља илу стра ци ја за то је при мер (14). Ин ди-
рект ност екс пли ци ра ног об је кат ског пој ма уз гла гол ми сли ти за сно ва на је 
на ис ку стве но по зна тој чи ње ни ци да је управ ним гла го лом се ман ти зо ва но 
по сто ја ње „ми сли”, као дирек тнe до пу не, у чи јем са др жа ју је пред ло шким 
аку за ти вом за сту пљен те мат ски по јам:

(14) Он ми сли на мај ку [← Он ми сли ми сао: мај ка је са да до бро/...].

Слич но је са при ме ром (15), где се илу стру је до пу на гла го ла гла са ти 
ко ји пре су по ни ра прет ход но про це ну свих по сма тра них обје ка та, тј. оце њи-
ва ње свих фил мо ва, и из два ја ње и ис ти ца ње са мо јед ног – нај бо љег фил ма: 

(15) Ми смо гла са ли за нај бо љи филм [← Ми смо од лу чи ли да по др жи мо је дан 
филм]. 

3. тиПолоГиЈаиоПисПРимеРа. С об зи ром на то да уну тар син таг мат ски 
од нос за ви си од зна че ња управ ног гла го ла и ње го вог ком пле мен та, чи ни се 
да је по сма тра не при ме ре нај бо ље кла си фи ко ва ти пре ма се ман тич ком кри-
те ри ју му. До пу ну обе ле же ну пред ло шким аку за ти вом ре ги ра ју гла го ли раз-
ли чи тог зна че ња, па ће њи хо ва трој на под спе ци фи ка ци ја – ак тив ност, про-
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це су ал ност и ре ла ци ја, по узо ру на исту у слу ча ју ди рект них об је кат ских 
од но са (аРсениЈевић2012: 26‒29), би ти и са да по ла зи ште за да љу по де лу. 

3.1. Пред ло шки аку за тив као об је кат ска до пу на ак ци о них гла го ла. Иа ко 
не та ко број ни као гла го ли ко је до пу њу је бес пре дло шки аку за тив, пре ди ка-
ти ов де раз ма тра них при ме ра мо гу се, исто та ко, рас по ре ди ти у три се ман-
тич ке ка те го ри је. И они у осно ви при па да ју гла го ли ма ма ни пу ла ци је, кон-
вер за ци је и ка у за ци је, ма да је њи хо ва под спе ци фи ка ци ја не што скром ни ја у 
од но су на син таг ме с бес пре дло шким ко ре спо ден том.

3.1.1. Ма ни пу ла тив ним ак тив но сти ма не по сред но су и у пот пу но сти 
об у хва ће ни раз ли чи ти објек ти с ци љем да се мо ди фи ку ју (16) та ко да до би ју 
но ви ква ли тет или да се тран спо ну ју због кон вер зи је с објек ти ма дру га чи јег 
ква ли те та (17), као и да уче ству ју у про це су ком пен за ци је (18). У сва три 
слу ча ја ка рак те ри стич на је упра вље ност гла гол ског про це са пој му у пред-
ло шком аку за ти ву. 

(16) Пре тво ри ли смо ку хи њу у со бу [←На пра ви ли смо од ку хи ње собу].
(17) За ме нио је ди на ре за евре [←Дао је ди на ре и до био је евре].
(18) Дао је но вац за хлеб [← Дао је но вац и до био је хлеб].

Се ман тич кој гру па ци ји тран сфор ма тив них гла го ла, осим пре тва ра ти/
пре тво ри ти при па да ју и гла го ли: кон вер то ва ти, мо ди фи ко ва ти, пре о кре-
та ти/пре о кре ну ти, пре о бли ко ва ти, пре о бра жа ва ти/пре о бра зи ти, пре о бра-
ћа ти/пре о бра ти ти, пре струк ту ри ра ти, пре пра вља ти/пре пра ви ти, пре ра-
ди ти, пре у ре ди ти, про ме ни ти, ре фор ми са ти, тран сфор ми са ти, за бе ле же ни 
у при ме ри ма ти па: 

И још ће за др жа ти мо гућ ност да свој кре дит кон вер ту је у вла снич ки улог у 
Но во сти ма; Тор пе до ва не су са вр ха цр кве, чи ји кров се отва ра и мо ди фи ку је 
у ору жа ну сна гу (Срп Кор); Сам сунг је сво ју по ну ду про ра чун ских па мет них 
те ле фо на пре струк ту ри рао у М-се ри ју и А-се ри ју (https://la com pa ra cion.co m); 
Fa ce bo ok је про ме нио на зив у Ме та (https://smar tli fe.mon do.rs); Ка ко је Ре на улт 
тран сфор ми сао ле го мо дел у пра ви мо тор (https://www.ma ga zi na u to.co m). 

Не пра ви обје кат у овим при ме ри ма пред ста вља ре зул тат пред у зе те 
ак тив но сти ‒ но ви ква ли тет ко ји на ста је тран сфор ма ци јом пра вог објек та. 
Из ра же на циљ ност фор ма ли зо ва на је и пред ло шким ре ше њем, ком би на ци-
јом аку за ти ва с пред ло гом У. 

Кон вер зи ју ди рект ног об је кат ског пој ма не ким дру гим пој мом ре ги-
стру је мо у син таг ма ма с гла го ли ма: за ме ни ти,8 кон вер то ва ти, ме ња ти, 
про ме ни ти. Ин ди рект на уло га дру гог об је кат ског ен ти те та уоч љи ва је тек 
са гле да ва њем про це са за ме не као дво стра не тран сло ка ци је. С јед не стра не 
оба вља се тран спо зи ци ја објек та у вла сни штву или над ле жно сти су бјек та 
пре ма ње го вом парт не ру у овом про це су, што ини ци ра исту ак тив ност у 
су прот ном сме ру. Дру гим ре чи ма, ка рак тер пој ма у пред ло шком аку за ти ву 

8 По ред ве ћи не при ме ра у ко ји ма гла гол за ме ни ти има кон вер зив но зна че ње, еви ден-
ти ран је и је дан слу чај у ко јем он би ва до пу њен као ве ћи на тран сфор ма тив них гла го ла: НБ је 
има ла оба ве зу да за ме њу је нов ча ни це у злат не по лу ге од 12,5 ки ло гра ма (По ли ти ка, 30.12. 
2000).
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за па жа се по сма тра њем кон вер зи је два ју обје ка та ко ји цир ку ли шу из ме ђу 
да ва о ца и при ма о ца, где је пр ви обје кат у од но су на ини ци јал ну ак тив ност 
ди рект но, а дру ги ин ди рект но по зи ци о ни ран. За илу стра ци ју мо гу по слу-
жи ти сле де ћи при ме ри: 

Од ла зи да у не ком се лу за ме ни ста рин ски зид ни сат, за ко ко шку или ко мад 
сла ни не; Ау то мат ску пу шку ме њао за по лов ни те ле ви зор (Срп Кор); Низ слај-
до ва pptx не мо же да се кон вер ту је за пре зен та ци ју (https://sup port.mic ro soft.
com ).

Ком пен за ци ја ко ја пред ста вља јед ну вр сту кон вер зи је оства ру је се обич-
но као раз ме на ро бе и нов ца, па су у та квим син таг ма ма нај че шћи гла го ли: 
из нај ми ти, ку пи ти, обе ште ти ти, от ку пи ти, пла ти ти, при ми ти, про да ти, 
па за ри ти, али и жр тво ва ти и осве ти ти се, с тим што пред ло шки аку за тив 
ни је функ ци о нал но-се ман тич ки мар ки ран у да тој тран сак ци ји, јер мо же да 
обе ле жа ва и ýлог (пла ћа мај сто ру за пру же не услу ге) и на док на ду (ку пио је 
ау то за ску пе па ре)9:

Ста рој под во да чи ци у шал ва ра ма код ко је је за ску пе па ре из нај мио со би цу 
ни је ре као име; Мо ра да пла ти за сва ки дан бо рав ка на Бох ни ца ма 60 кру на; 
А и услу га је сте из нос на кна де ко ју об ве зник при ма за ис по ру че на до бра или 
пру же не услу ге; Њи хо ва про це на је да би ова ко лек ци ја са да мо гла да се про да 
за ви ше од ми ли он до ла ра; Му шко оде ло мо же да се па за ри за сто до 150 евра 
(Срп Кор); Жи вот су на ши ста ри жр тво ва ли за ову зе мљу (До ма но вић, 117); 
Ен ди Ма реј се осве тио за по раз (https://www.alo.rs).

3.1.2. У гру пу ак ци о них рад њи мо гу се укљу чи ти и ко му ни ка тив не ак-
тив но сти чи јим спро во ђе њем го вор но ли це по ве зу је два про це са: кон сти-
ту и са ње ис ка за (ло ку тив ни чин) и ре а ли за ци ју ко му ни ка тив не ин тен ци је 
(ило ку тив ни чин) (ПоПовић 2005: 983‒984). Дру гим ре чи ма, „го вор на ак тив-
ност је схва ће на као про из во ђе ње и пре но ше ње ин фор ма ци је ра ди ус по ста-
вља ња ко му ни ка ци је ме ђу са го вор ни ци ма” (штРБац 2010: 77; 2011: 38). 

Бу ду ћи да по сто је два ви да упо тре бе је зи ка у је зич ком до га ђа ју ‒ го вор 
и пи са ње (Radovanović 1979: 53), ве ћи на гла го ла у кор пу су ко ји има мо у виду 
ни је мар ки ра на у том по гле ду, па се ре а ли за ци ја и пре но ше ње ин фор ма ци је 
оба вља и као аку стич ка пре зен та ци ја, али и као фор ма до ступ на не ком дру-
гом ви ду пер цеп ци је. 

За сно ва на на чо ве ко вој по тре би да ус по ста ви кон такт са дру гим осо ба ма, 
ко му ни ка ци ја је по ве за на са људ ским емо ци о нал ним и ког ни тив ним по тен-
ци ја лом. Иа ко из во ри зву ка мо гу би ти и не ки дру ги ани мат ни, па и ани мат ни 
пој мо ви, је ди но се чо ве ку мо же при пи са ти уло га аген са ко ји са свим све сно 
ус по ста вља кон такт са сво јом со ци јал ном сре ди ном, ко ри сте ћи је зич ка, али 
и не је зич ка сред ства (ми ми ку, гест) (Radovanović1979: 51‒52):

Ре као је за њу да је ле па; Клим нуо је гла вом на ње га да уђе.

9 Исто је с до пу на ма гла го ла пла ти ти и ку пи ти. С дру ге стра не до пу ном гла го ла прет-
пла ти ти се, ко ји се ман ти зу је од ре ђе ни на чин аван сног пла ћа ња са мо се иден ти фи ку је обје кат 
усме ра ва ња прет пла те, ко ји је мор фо ло ги зо ван с пред ло гом на: прет пла тио се на но ви не, а не 
за као у ти пич ном ком пен за ци о ном од но су.
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Узи ма ју ћи у об зир ин тен ци ју го вор ни ка, об је кат ске син таг ме с ко му ни-
ка тив ним гла го ли ма, ко ји обе ле жа ва ју аку стич ке ак тив но сти, мо гле би се 
кла си фи ко ва ти на оне ко је има ју асер тив ну (19), ди рек тив ну (20), ин тер о га-
тив ну (21), ко ми сив ну (22), пер ми сив ну (23) и екс пре сив ну функ ци ју (24), што 
по ка зу ју илу стра тив ни при ме ри:

(19) Син за њу ка же да је стро га [← Син ка же да је она строга].
(20) Апе ло вао је на нас да се скло ни мо [← Апе ло вао је да се ми склонимо].
(21) Пи та га за здра вље [← Пи та га да ли је до бро ње го во здравље].
(22) Кла дим се с бра том у пи ће [← Кла ди мо се брат и ја а по бед ник до би ја пиће].
(23) Он де ман ту је власт у из ја ви [← Он де ман ту је да власт да је пра ву изјаву]. 
(24) Он по ви ка на де цу да ућу те [← Он по ви ка да де ца ућуте].

Асер тив ну функ ци ју има ју ко му ни ка тив не ак тив но сти ко ји ма се обо-
га ћу је зна ње са го вор ни ка не ком но вом ин фор ма ци јом. Ова ко спе ци фи ко ва-
ним гла го ли ма не што се са оп шта ва, на ја вљу је, упу ћу је, кон ста ту је, а у на шем 
кор пу су нај че шћи су сле де ћи: ја вља ти/до ја ви ти, го во ри ти,10 из ја ви ти/изја-
вљи ва ти, ка зи ва ти/ка за ти, ко мен та ри са ти, кон ста то ва ти, на во ди ти/
на ве сти, од го ва ра ти/од го во ри ти, освр та ти се/освну ти се, при ча ти/ис при-
ча ти, ре ћи, твр ди ти: 

Не ги рао је ју че пред су дом да је при ли ком хап ше ња из ја вио за се бе да је Бин 
Ла ден (Срп Кор); За јо гурт ка же да про ду жа ва жи вот (Vi va, 46); Бер лин за 
ру ске зах те ве на вео да су као из до ба Хлад ног ра та (https://www.da nas.rs ); За 
ону пр ву (ри бу) твр де да на ра сте и до три ки ло гра ма (Ри бо ре ви ја бр. 3, 16).

Не што дру га чи ји од ов де на ве де них ко му ни ка тив них гла го ла је сте гла-
гол од го ва ра ти/од го во ри ти, јер аку стич ком про це су ко ји за сту па увек прет-
хо ди вер бал ни или не ка кав дру га чи ји под сти цај обе ло да њен до пун ским 
аку за ти вом с пред ло гом на. Ин ди рект ност ове до пу не мо же се об ја сни ти 
чи ње ни цом да се ра ди о фор ми ре ак тив ног са др жа ја (пи та ње, при мед ба, 
ко мен тар, вест итд.) док је сам са др жај ди рект но об у хва ћен чи ном од го ва-
ра ња (нпр. од го во ри ти неш тo на пи та ње):

Ти ме ће се од го во ри ти и на пи та ње о пен зи ји ре во лу ци о на ра (До ма но вић, 330).

Ди рек тив на функ ци ја го вор ног про це са пре по зна је се по на ме ри го вор-
ни ка да ан га жу је са го вор ни ка у вер бал ној ин тер ак ци ји или у не ком дру гом 
про це су. Ко му ни ка тив не гла го ле спе ци фи ко ва не овом се ман тич ком ком по-
нен том у кор пу су за сту па ју сле де ће лек се ме: апе ло ва ти, до го ва ра ти се/до-
го во ри ти се, ка зи ва ти/ука за ти:

Та ко ђе апе лу је на ве шта ке да че шће при ме њу ју ло гич ку ана ли зу ру ко пи са; 
Ђин ђић је још ре као да се са ње го вим до ма ћи ном Ге ор ги јев ским до го во рио за 
ус по ста вља ње стал не ве зе у раз ме ни ин фор ма ци ја без бед но сног ка рак те ра; 
Го спо дин Нај тли јој је ви ше пу та ука зао на ту ма ну (Срп Кор). 

10 О ин ди рект ној до пу ни гла го ла го во ре ња, ко ју за сту па ани мат ни по јам у аку за ти ву с 
пред ло гом на (го во ри на ме не ...) оба ве шта ва ју нас Мил ка Ивић (1950: 329) и Јо ван Ка шић (1968: 
107‒108), кон ста ту ју ћи да је од ли ка је зи ка ста ри јих пи са ца, па је отуд ра зу мљи во да у свом 
кор пу су ни смо ре ги стро ва ли ова кве при ме ре. Мил ка Ивић том при ли ком на по ми ње да ова кво 
пред ло шко ре ше ње, за раз ли ку од за+аку за тив, где се из го во ре ни са др жај ин тер пре ти ра у 
по зи тив ном сми слу, има не га тив ну ко но та ци ју: ʽго во ри ти рђа во, на бе ђи ва ти .̓ 
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Ин тер о га тив ну функ ци ју има ју ис ка зи ко ји ма го вор ник ани ми ра слу ша-
о ца да се и сам укљу чи у раз го вор, као са го вор ник, и да бу де из вор ин форма-
ци ја о те ми ко ја ин те ре су је го вор ни ка, а от кри ва је пред ло шка аку за тив на 
до пу на. Управ ни гла го ли у та квим при ме ри су: кон сул то ва ти, пи та ти/упи-
та ти, рас пи ти ва ти се/рас пи та ти се, упи та ти се:

Са да нас ни ко ни је кон сул то вао за со ци јал ни про грам; Рас пи ти ва ли смо се код 
струч ња ка за ваш ба зен (Ри бо ре ви ја бр. 7, 5); Упи та ше се за здра вље (Срп Кор). 

Ис ка зи ко ји ма се го вор ник оба ве зу је да ће из вр ши ти бу ду ћи вер бал ни 
или ка кав дру ги ак ци о ни чин, по пра ви лу у ко рист адре са та, или екс пли ци ра 
вид га ран ци је за сво ју тврд њу, има ју ко ми сив ну функ ци ју. Та ко су се ман ти зо-
ва ни сле де ћи гла го ли у на шем кор пу су: за ве то ва ти се, за кли ња ти/за кле ти, 
за ри ца ти се/за ре ћи се, кла ди ти се/оп кла ди ти се, кле ти се, оба ве зи ва ти се/
оба ве за ти се, при се за ти/при сег ну ти:

Сло ба се Је ле ни за клео на љу бав (https://www.re pu bli ka.rs ); Уз бу њи вач се за-
ри че на веч ну љу бав пре ма про јек ту и оста лим ко ри сни ци ма (https://rs.co in-
te le graph.co m); За клео се у ду шу (Ћо пић, 16); Они су се кле ли у Марк са и Ен гел са 
(https://www.espre so.co.rs).

Сви ови при ме ри, а на ро чи то они у ко ји ма су управ не гла гол ске лек се ме 
до пу ње не ал тер на тив но мор фо ло ги зо ва ним кон струк ци ја ма аку за ти ва с пред-
ло зи ма на и У, све до че о суб спе ци фи ка ци ји њи хо ве при мар не се ман ти ке.11 
Об лик с пред ло гом на за сту па, тј. им пли ци ра бу ду ћу обе ћа ну ак тив ност (за-
ве ту је се на ћу та ње, љу бав), док се у ком би на ци ји с пред ло гом У на ла зи по јам 
уло жен као јем ство да то са го вор ни ку (за клео се у ду шу, у Марк са и Ен гел са).

Екс пре сив ну функ ци ју има го вор ни чин ко јим се ис по ља ва афек тив но 
ста ње го вор ни ка ко ји свој вер бал ни са др жај по себ но емо тив но из ра жа ва, а 
те мат ски се усме ра ва на по јам ко ји је у по за ди ни ње го вог емо ци о нал ног 
ста ња. У за бе ле же ним при ме ри ма се уо ча ва ју гла го ли: жа ли ти се, ја да ти 
се/изај да ти се, ја ди ко ва ти, ку ка ти: 

Му ри њо се по но во жа лио на су ди је (https://www.da nas.rs ); Су сре ти по чи њу 
та ко да сва ко ја ди ку је на те шко ма те ри јал но ста ње (Срп Кор).

Свој став, али и емо ци о нал но ста ње го вор ник ис по ља ва и про ме ном 
то на при ли ком пре зен та ци је вер бал ног са др жа ја та ко да се као управ ни 
гла го ли ре а ли зу ју: бре ца ти/обрец ну ти, ви ка ти/по ви ка ти, вр ча ти, грак та-
ти/грак ну ти, де ра ти се/раз де ра ти се, дре ка ти/дрек ну ти, на тре са ти се: 

По ви ка на слу ге да уста ну и спре ме ко ње (Ћо сић, 43); Грак ће на мог дје да (Ћо-
пић, 18). 

3.1.3. С об зи ром на то да је пред ло шки аку за тив у до пун ској уло зи ка-
у за тив них гла го ла по ли се ман ти чан, а при мар но зна че ње је ре гу ли сно син так-
сич ко-се ман тич ким од но сом гла го ла и ком пле мен та, пр ви ко рак је ди стинк-

11 Вла ди сла ва Пе тро вић (2000: 443) сма тра да пред лог до дат бес пре дло шкој кон струк-
ци ји уно си до дат ну ин фор ма ци ју, што илу стру је по сма тра њем ал тер на ци је: че ка ти не што/
на  не што, за бо ра ви ти не што/на  не што. Ипак, за па жа да је у не ким слу ча је ви ма од лу чу ју ћа 
се ман ти ка име ни це. 
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ци ја до пун ских кон сти ту е на та. Уко ли ко је пред ло шким аку за ти вом за сту пљен 
при мар ни узрок ко ји ди рект но или ин ди рект но по кре ће гла гол ску рад њу, 
то га функ ци о нал но мар ки ра као при ло шку узроч ну до пу ну (25), док је ре-
ак тив ни са др жај ка у за тив не ак тив но сти ко ју пред у зи ма су бје кат не пра ви 
обје кат (26): 

(25) Де те се љу ти на пса [← Пас иза зи ва љут њу код дет ета]. 
(26) Она ме те ра на ми ран жи вот [← Она чи ни да ја мир но живим].

Би ло ко ја вр ста ана ли зе ка у за тив них ак тив но сти укљу чу је и ко ре ла ци ју 
са дру гим се ман тич ким ка те го ри ја ма (ПиПеР2005: 786), пре све га се ми сли 
на узроч но-по сле дич ни од нос. Ма ни фе ста ци ја њи хо ве ло гич ке по ве за но сти 
у вре мен ском окви ру ис по ља ва се као по сте ри ор но или си мул та но по зи ци-
о ни ра ње по сле ди це у од но су на узрок (Кovačević 1988: 38‒43). Та ко ђе, у до-
ма ћој струч ној ли те ра ту ри се, ме ђу ка те го ри ја ма ко је се пре пли ћу с цен трал ном 
ка у зал ном, по себ но ис ти че циљ као усло жње ни узрок (Коvačević 1988: 210).

Сло жен ло гич ко-се ман тич ки кон цепт узроч них од но са у срп ском је зи ку, 
за сту пљен ни зом гла гол ских лек се ма и њи хо вих до пу на,12 у на шем кор пу су 
би ће кла си фи ко ван у три се ман тич ке гру пе: оп ште при нуд ни (27), ин струк-
тив ни (28), ини ци ја тив ни (29):

(27) Окол но сти нас те ра ју на аси ми ла ци ју.
(28) Учи тељ их на ви ка ва на ди сци пли ну.
(29) Тре нер је еки пу охра брио на ак ци ју.

У свим еви ден ти ра ним при ме ри ма су бје кат сво јим де ло ва њем ути че 
на ди на ми за ци ју жи вих па сив них ко ре ла ти ва као но си о ца те мат ске уло ге 
(сбј.) суб ор ди ни ра не сен тен ци јал не струк ту ре (30), у ко јој је по јам за сту пљен 
пред ло шким аку за ти вом са ма ак тив ност (пт.) на ко ју је усме рен спо ља (да 
бе жи), или је дан од ак та на та (обј.) им пли цит не ак тив но сти (да играш игри це). 

(30) По ли ци ја га је на те ра ла у бег [← По ли ци ја га је на те ра ла да он (сбј.) бе жи 
(пт.)].
На ва дио сам те на игри це [← На ва дио сам те да ти (сбј.) играш игри це (обј.)].

Су бје кат ску по зи ци ју по сма тра них при ме ра за у зи ма ју ани мат но не мар-
ки ра ни пој мо ви, па по ред жи вих ка у за то ра (31) ре ги стро ва ни су и не жи ви, 
ап стракт ни – то мо гу би ти окру же ње или окол но сти у ко ји ма се на шао обје-
кат ка у за ци је (32):

(31) Де чак је мач ку на те рао у бег; (32) Страх га при си ља ва на ми ро ва ње. 

Оп ште при нуд но зна че ње у на шем кор пу су има ју гла го ли: де ло ва ти, 
(на)го ни ти/на гна ти, на те ра ти, оба ве зи ва ти (се)/оба ве за ти (се), при мо рава-
ти/при мо ра ти, при ну ђи ва ти/при ну ди ти, при си ља ва ти/при си ли ти, си ли ти, 
те ра ти/на те ра ти, ути ца ти, што илу стру ју сле де ћи при ме ри: 

Не мо же од ра стао чо век да ту жи де ча ка да га је при ну дио на за кљу че ње не по-
вољ ног уго во ра; Да их је Бро зов ре жим при си лио на бек ство; Имао је не ки 

12 Кла си фи ка ци ју еви ден ти ра них при ме ра за сно ва ли смо на суб спе ци фи ка ци ја ма обли-
га тор них, пер ми сив них, сти му ла тив них и де ка у за тив них од но са, ко је Ми ли вој Ала но вић 
(2011) по сма тра као те мељ не ка у за тив но-ма ни пу ла тив не ре ла ци је.
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све чан на чин го во ра ко ји ју је те рао на смех (Срп Кор); Не за по сле ност не га-
тив но ути че на по на ша ње по је дин ца (Ra dić, 69); Су пру гу На ди цу то „р” на го ни 
у смех; Док то ра Шу сте ра је и бу квал но те рао у плач и су зе (Срп Кор).

При ме ри по ка зу ју да су сви управ ни гла го ли пра ви тран зи ти ви ко ји ка-
у зи ра ју ак ти ва ци ју свог жи вог објек та, та ко да он, пот пу но об у хва ћен про це-
сом при ну де, по ста је су бје кат суб ор ди ни ра не рад ње за сту пље не пред ло шким 
аку за ти вом. Ре стрик тив ну уло гу у по гле ду из бо ра пред ло шког ре ше ња овог 
до пун ског пој ма има ју управ ни гла го ли при си ли ти и при ну ди ти, ко ји ре ги-
ра ју ис кљу чи во аку за тив с пред ло гом на, док се у ре а ли за ци ји не пра вих 
обје ка та оста лих управ них гла го ла ал тер на тив но по ја вљу ју пред ло зи Уи на. 
Њи хо ва на по ред на ком би на ци ја с иден тич ним име ни ца ма (на бек ство/у 
бек ство, на смех/у смех) и у син таг мат ском од но су с истим гла го лом го во ри 
о ми ни мал ној или го то во за не мар љи вој се ман тич кој ра зли ци.13 

У при ме ри ма с ин струк тив ним гла го ли ма ти па: навaдити, на ви ка ва ти/
на вик ну ти, под се ћа ти/под се ти ти, упо зо ра ва ти/упо зо ри ти, упу ћи ва ти/упу-
ти ти, ко ји су пре ла зни, са оп шта ва се о упознaвању њи хо вих обје ка та с но вим 
чи ње ни ца ма и ин фор ма ци ја ма кон ден зо ва ним дру гом, об је кат ском до пу ном. 

Ка ко је пе вач ко ле ги ни цу на ва дио на игри це (https://viv stars.com ); Она је то де-
те по че ла ве о ма ра но да на ви ка ва на чи сто ћу; Про фе сор их је упу тио на ли-
те ра ту ру (Срп Кор).

Гру пу сти му ла тив но-ини ци ја тив них гла го ла у кор пу су чи не сле де ће 
лек се ме: за ин те ре со ва ти, ин спи ри са ти, на во ди ти/на ве сти, на го ва ра ти/
на го во ри ти, (на)ма ми ти, хра бри ти, охра бри ва ти/охра бри ти, по бу ди ти, под-
сти ца ти/под ста ћи, при до би ти, про во ци ра ти/ис про во ци ра ти, убе ђи ва ти/
убе ди ти, уве ра ва ти/уве ри ти, уме ша ти (се), усме ра ва ти/усме ри ти, ме ђу 
ко ји ма је на осно ву вид ског обе леж ја мо гу ћа и суб спе ци фи ка ци ја. Ре гу ла тив-
ну уло гу у ди фе рен ци ја ци ји ини ци ја тив них од сти му ла тив них гла го ла има 
њи хо ва вид ска раз ли ка (алановић 2011: 295). Пр ви би, као пер фек тив ни, обе-
ле жа ва ли ре а ли за ци ју ка у зи ра не ак тив но сти (33), док се дру ги ма на го ве-
шта ва са мо мо гућ ност оства ре ња по ста вље ног ци ља, али не и им пли ка ци ја 
ње го ве фи на ли за ци је (34): 

(33) На го во рио је за тво ре ни ка на бек ство [→ за тво ре ник бежи].
(34) На го ва рао је за тво ре ни ка на бек ство [→ за тво ре ник још не бежи].

За илу стра ци ју су ода бра ни сле де ћи при ме ри:
Ко га је ин спи ри сао на крат ко ви ду бр зо пле тост; Не жни ји пол је ви ше склон 
тра же њу оправ да ња за рас кид да би се бе охра брио на од лу чу ју ћи ко рак; Он је 
Гри ма и не мач ке пи сце за ин те ре со вао за срп ску на род ну по е зи ју; Ту је био Жан 
Пол ко ји га је ин спи ри сао за мно га му зич ка оства ре ња; За ме не пи сац мо ра да 
на ђе не ко лу кав ство да би ме убе дио у исти ни тост оног што пи ше (Срп Кор). 

Три пред ло шка ре ше ња ‒ на, за и У, у кон струк ци ји с пој мом у аку за-
ти ву сва ка ко су пред о дре ђе на се ман тич ким спе ци фич но сти ма управ них 

13 Прет по став ка је да кон струк ци ја с пред ло гом У оп ста је под ути ца јем уста ље них из-
ра за бри зну ти у плач, пра сну ти у смех, док се по ја ва пред ло га на мо же по сма тра ти као ко ре-
ла ци ја с истим пре фик сом управ не гла гол ске лек се ме (на те ре ти на смех, на гна ти на плач). 
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гла го ла ко је до пу њу је ова ко мор фо ло ги зо ван об лик, што је и пре фик са ци јом 
са мог гла го ла ис по ље но, а он да и пред ло гом ко ји је иден ти чан пре фик су. 
Мо гло би се за кљу чи ти да „[...] pre fiks i de ter mi nant sin tag me sto je u lo gič kom 
od no su jed no stra ne im pli ka ci je [...] ” (Kovačević1992: 63), што по ка зу ју и на-
ве де ни при ме ри: на го ва ра ти не ко га на не што; за ин те ре со ва ти не ко га за 
не што; убе ди ти не ко га у не што. Чак и гла го ли ко ји се ал тер на тив но до пу-
њу ју кон струк ци ја ма са два раз ли чи та пред ло шка ре ше ња по ка зу ју ба рем 
ми ни мал ну зна чењ ску ди стинк ци ју.14 

3.2. Пред ло шки аку за тив као об је кат ска до пу на про це су ал них гла го ла. 
У овој гру пи при ме ра на шли су се они чи ји управ ни гла го ли обе ле жа ва ју 
две вр сте про це са, пер цеп ци ју и ког ни ци ју. Пред ло шки аку за тив ре а ли зо ван 
уз те гла гол ске лек се ме би ће оква ли фи ко ван као не пра ви обје кат уко ли ко је 
са др жан у се ман ти ци управ не ре чи као члан про по зи тив не струк ту ре ко ја 
је ди рект на гла гол ска до пу на. 

3.2.1. Основ на се ман ти ка пер цеп тив них гла го ла обе ле жа ва људ ско ан га-
жо ва ње раз ли чи тих чу ла уз ак ти ва ци ју ин те лек ту ал но-емо ци о нал ног фак-
то ра, јер се уло га пер ци пи јен та не сво ди са мо на укљу чи ва ње чу ла да би се 
оба ви ло јед но став но пре сли ка ва ње вањ ског све та (RadMaн 1988: 14‒20). Овом 
при ли ком су еви ден ти ра ни гла го ли ве за ни са мо за је дан сен зор ни мо да ли тет 
‒ ау ди тив ни15, a ре ги стро ва ни су гла го ли чу ти, на чу ти и у огра ни че ном 
бро ју при ме ра слу ша ти.

Тро ја ка рек ци ја гла го ла (на)чу ти (не што, од не ко га, за не ко га) не до во-
ди се у пи та ње ни ка да је уз ње га ре а ли зо ва на са мо по сма тра на аку за тив на 
до пу на. Још је Јо ван Ка шић (1968: 106) за па зио да ову аку за тив ну кон струк-
ци ју увек пра ти „екс пли ка тор”, обич но из ра жен ре че ни цом с ве зни ком да, 
али и да он мо же има ти нул ту по вр шин ску ма ни фе ста ци ју. Ова кво ре ше ње 
им пли ци ра са др жај ко јим се са оп шта ва о ег зи стен ци ји или иден ти фи ка ци ји 
аку за тив ног пој ма за сту пље ног пра вом име ни цом (35), или се им пли ка ту ра 
од но си на пре ди ка ци ју за ви сне кла у зе кон ден зо ва не де вер ба тив ном име ни-
цом у аку за ти ву, што је по себ но уоч љи во у се ман тич кој ин тер пре та ци ји 
та квих при ме ра (36). Уко ли ко је ме сто екс пли ка то ра фор мал но по пу ње но, 
мо гу ће су две оп ци је, да он бу де нео д ре ђен (37) или да се са др жај у пот пу но-
сти об ја ви, као што је то на го ве стио Ка шић, до пун ском кла у зом (38):

14 И у том слу ча ју пред лог је у скла ду са мо ди фи ка ци јом гла гол ског зна че ња: ин спи ри-
са ти (ʽна дах ну ти)ʼ не ко га на не што ~ ин спи ри са ти (ʽза ин те ре со ва тиʼ) не ко га за не што; усме-
ра ва ти [нечију пажњу] на не што ~ усме ра ва ти (ʽукљу чи ва тиʼ) не што у не што. 

15 При ро да пред ло шких до пу на гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је об у хва ће на je јед ном од 
прет ход них ана ли за у ко јој је по ка за но да њи хо ве до пу не не ма ју ста тус објек та (аРсениЈевић 
2021). Та ко ђе, за гла го ле ол фак тив не ема на ци је, ти па ми ри са ти, смре де ти, во ња ти и сл., Мил-
ка Ивић (2007: 301) кон ста ту је да се ком би ну ју с пред ло шким аку за ти вом: ми ри ше на ва ни лу, 
смр ди на лук, во ња на ме млу, „он да ка да је ква ли фи ка ци о ни аспе кат у жи жи па жње”. Дру гим 
ре чи ма, тран сформ та квих слу ча је ва по ка зу је да је по сма тра на кон струк ци ја при ло шка до пу на 
или на чин ског (ов де је ми ри са ло на ли мун [← као што ми ри ше лимун]) или узроч ног зна че ња 
(он је ми ри сао на бе ли лук [← јер је јео бе ли лук]). О по ред бе но на чин ској упо тре би го во ри и 
Па лић (PaLić 2007: 110), по ми њу ћи син таг ме ти па: ми ри са ти на вла гу, за у да ра ти на маст. Ово 
је, та ко ђе, сиг нал за не у кљу чи ва ње та квих слу ча је ва у кор пус ко ји тре нут но раз ма тра мо, а 
ко ји илу стру је уло гу пред ло шког аку за ти ва као не пра вог објек та.
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(35) Не дав но сам чуо за ту биљ ку [← Не дав но сам чуо да по сто ји та биљка]. 
Не ма ко ни је чуо за Те слу [← Не ма ко ни је чуо ко је Тесла].
(36) За Весиће ву по се ту на се љу чу ли смо од ме шта на [← Ме шта ни су нас оба-
ве сти ли да је Ве сић по се тио насеље].
(37) Не што сам чу ла за но ву ко ле ги ни цу [← Чу ла сам да но ва ко ле ги ни ца ...].
(38) Чу јем за се бе да сам аро гант на [← Чу јем да сам ја арогантна].

Ре стрик ци јом екс пли ка то ра у пр вом на ве де ном слу ча ју, на шој па жњи 
се при во ди зна че ње при ма ња ин фор ма ци је о по сто ја њу или иден ти те ту не-
ког жи вог или не жи вог пој ма. Ши рим кон тек стом се то и до дат но по тен ци ра, 
на при мер, не га ци јом (ни сам чуо), по дат ком о не по сред но сти или уоп ште о 
вре ме ну пр во бит ног ин фор ми са ња су бјек та (пр ви пут чу јем, пре 25 го ди на 
се чу ло), као и про ве ром оба ве ште но сти о да том пој му (да ли сте чу ли), што 
илу стру ју сле де ћи при ме ри: 

Ни сам чуо за ви шу це ну икад (https://www.b92.нet); Да ли сте чу ли за мо жда-
ну ма глу (https://www.espre so.co.rs); Ђо ко вић ни кад ни је чуо за ње га [неш то]; 
Пр ви пут чу јем за ин ци ден те на ста ди о ну (https://www.da nas.rs ); 25 го ди на 
от кад је свет чуо за До ли (https://rs.n1in fo.co m); За Ле чи ћа ни сам ни шта на чуо 
(https://www.pink.rs)16.

У кор пу су се по ја вљу је са мо је дан при мер у ко јем је пред ло шки аку за тив 
у ком пле мент ном од но су са гла го лом слу ша ти, и као је ди на ње го ва до пу на 
им пли ци ра ин фор ма ци ју о иден ти те ту ани мат ног пој ма ко ји за сту па: 

Ах, дра ги мој, је сте ли слу ша ли за мо га оца [← ... ко је мој отац] (Цр њан ски, 88).

3.2.2. Ком пле мент ни од нос аку за тив не кон струк ци је оства ру ју и са гла-
го ли ма ког ни ци је. Да та се ман тич ка гру па гла гол ских лек се ма обе ле жа ва чо-
ве ко ве ин те лек ту ал не спо соб но сти ко је има ју свој од раз и у је зи ку. Ме ђу тим, 
је зик се не по ја вљу је са мо као но си лац ми са о ног са др жа ја већ и као све до чан-
ство ме та ког ни тив не спо соб но сти (ми шље ња о соп стве ним ми сли ма). Ана-
ли зом син таг ми с та квим управ ним кон сти ту ен ти ма упот пу њу је се сли ка о 
пер цеп ци ји ми шље ња и зна ња уоп ште у јед ној је зич кој сре ди ни, а ког ни-
тив ни гла го ли пред ста вља ју део ба зног лек си ко на (grin 1978: 76‒94). 

Еви ден ти ра ни при ме ри мо гли би се гру пи са ти пре ма на чи ну ис по ља-
ва ња ин те лек та ко ји се обе ле жа ва гла го ли ма ког ни тив но-кре а тив ног (39) и 
ког ни тив но-опе ра тив ног ти па (40):

(39) Он је са знао за тај ну свог кли јен та [← Он је са знао да ње гов кли јент има 
тајну]. 
(40) Он је за бо ра вио на сво је обе ћа ње [← Он је за бо ра вио да је не ко ме не што 
обећао].

16 Про сен тен ци јал ном уло гом за ме ни це не што (/ни шта) уз гла гол чу ти са мо се на го-
ве шта ва (не)по сто ја ње из ве сне ин фор ма ци је о пој му у функ ци ји пред ло шке до пу не. Ово ме се 
при бе га ва уко ли ко је обе ло да њи ва ње да тог са др жа ја не бит но за ко му ни ка ци ју или је и сам 
го вор ник не до вољ но упо знат с тим, што је лек си ка ли зо ва но гла го лом на чу ти ко ји се у РСЈ 
(2007: 805) де фи ни ше као ʽса зна ти ма ло, не пот пу но, не до вољ но и не про ве ре но, чу ти не ке не-
пот пу не, не про ве ре не, не по твр ђе не ве сти .̓
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Од гла го ла ко ји ма се са оп шта ва о мо гућ но сти ма кре а тив ног, ства ра лач-
ког про це са, за сно ва ног на спо соб но сти ма ког ни тив не об ра де и про ши рива ња 
спо знај них мо гућ но сти уче њем, у на шем кор пу су за бе ле же ни су: до зна ти, 
ми сли ти, по ми шља ти/по ми сли ти, са зна ти, упу ћи ва ти/упу ти ти, уста но-
ви ти, утвр ђи ва ти/утвр ди ти: 

По ми слио за по ли цај ку да је стрип ти зе та (https://www.b92.net); По ми сли ше 
на то ли ке дру го ве и при ја те ље (До ма но вић, 90); Oсим то га упу ти те де те у 
пра ви ла по на ша ња (http://www.le po ta i zdra vlje.rs ). 

Се ман тич ке спе ци фич но сти управ них гла го ла ути ца ле су на по ја ву 
раз ли чи тих пред ло га у кон сти ту и са њу аку за тив ног ком пле мен та. Спо зна ја 
о ег зи стен ци ји или не кој ка рак те ри сти ци об је кат ског пој ма им пли ци ра на је 
гла го ли ма са зна ти, до зна ти и утвр ди ти. Та по ве за ност екс пли ка тив ног 
са др жа ја и ен ти те та фор ма ли зо ва ног аку за ти вом с пред ло гом за, на ро чи то 
је уоч љи ва уз гла го ле ми сли ти и по ми сли ти где су екс пли ци ра не обе ове 
до пу не (По ми сле за по ли цај ку (обј.) да је стрип ти зе та (експл.)).

Кон цеп ту а ли за ци ја до пун ског са др жа ја истих гла го ла пред ста вље на је 
аку за тив ном кон струк ци јом с пред ло гом на (по ми сли ше на то ли ке дру го ве). 
Ди фе рен ци ја ци ја ме ђу овим до пун ским об ли ци ма ни је, да кле, фор мал на. У 
пр вом слу ча ју по тен ци ра на је ве за ност са др жа ја про ми шља ња и па ци ја тив-
ног пој ма, док у дру гом слу ча ју па сив ни ен ти тет пунк ту ал но усме ра ва ову 
мен тал ну ак тив ност су бјек та. 

Тре ће пред ло шко ре ше ње до пун ског кон сти ту ен та ве за но је за гла гол 
упу ти ти, ко јим се ис по ља ва мо гућ ност тран спо зи ци је по сто је ћих ис ку ста ва. 
Аку за ти вом с пред ло гом У у овом слу ча ју от кри ва се до мен ко ји укљу чу је 
по ме ну ти гла гол ски про цес (упу ти ти [некога] у пра ви ла по на ша ња). 

O ра ни је по хра ње ном зна њу оба ве шта ва ју гла го ли: за бо ра вља ти/за бо-
ра ви ти, зна ти, пре по зна ва ти/пре по зна ти, раз у ме ти се, ко ји с по сма тра ним 
пред ло шким кон струк ци ја ма ус по ста вља ју ког ни тив но-опе ра тив ни од нос. 
За хва љу ју ћи ком плек сном зна че њу, „по зна то сти на осно ву ви ђе ња”, на ста-
лом на осно ва ма пер цеп тив ног ис ку ства, и „зна њу на осно ву ра су ђи ва ња” 
(ГРКовић-меЈџоР 2006), гла гол зна ти оства ру је до пун ски од нос с раз ли чи тим 
пој мо ви ма чи ја је мор фо ло ги за ци ја јед но од сред ста ва се ман тич ке спе ци фи-
ка ци је. Очи глед ност ове кон ста та ци је по твр ђу је дво ја ка рек ци ја овог гла го ла: 
зна ти не што ~ зна ти за не што. Про стим об ли ком ком пле мен та са оп шта ва мо 
да смо сво јим мен тал ним апа ра том не по сред но об у хва ти ли да ти по јам као 
та кав, тј. да смо упу ће ни у ње го ву су шти ну, нај бит ни је чи ње ни це о ње му: 
Зна раз ли ку из ме ђу Њу јор ка и Џер си Си ти ја [←Зна ка ква је/у че ми је раз-
ли ка ...]; Зна јед ну го спо ђу [← По зна је јед ну госпођу]. С дру ге стра не, пред-
ло шким аку за ти вом по тен ци ран је по сре дан од нос с до пун ским пој мом јер 
је он те мат ски део прет ход но убе ле же не ин фор ма ци ја ко ја га у на шој све сти 
оте ло тво ру је у ег зи стен ци јал ном или не ком дру гом сми слу:

Зна за раз ли ку из ме ђу Њу јор ка и Џер си Си ти ја [← Зна да по сто ји раз ли ка ...]; 
Зна за јед ну го спо ђу да се зва ла Ми ра [← Зна да се јед на го спо ђа зва ла Мира] 
(Срп Кор). 

Исту вр сту ал тер на ци је до пун ских кон сти ту е на та бе ле жи мо и уз гла гол 
за бо ра ви ти. О се ман тич кој ди фе рен ци ја ци ји ова квих син таг ми са кон крет ним 
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име ни ца ма у ли те ра ту ри је већ пи са но (ivić 2001; ПетРовић 2000а), уз кон ста-
та ци ју да пред ло шка фор ма до пу не пре су по ни ра не ону уо би ча је ну ак тив ност 
у ко ју је по јам укљу чен као па си ван већ не ку са свим спе ци фич ну, ра ни је 
пла ни ра ну (За бо ра вио је на кљу че ве [← за бо ра вио је да по диг не кљу че ве код 
мајстора]). Мил ка Ивић том при ли ком скре ће па жњу на мо ди фи ка ци ју зна-
че ња ко ја на ста је ком би на ци јом овог гла го ла са име ни ца ма дру га чи је при-
ро де. На ши при ме ри то и по твр ђу ју:

Да ли је онај стра жар за бо ра вио на сво је обе ћа ње; Ћо па ви је за бо ра вио на 
сво је ше па ње; Ма ло се по тро ша ча раз у ме у ка рак те ри сти ке ових апа ра та 
(Срп Кор). 

Уко ли ко је до пун ски по јам обе ле жен де вер ба тив ном име ни цом с пред-
ло гом на, ану ли ра ње све сти о по сто ја њу усме ре но је на са му рад њу, без об зи-
ра на то да ли је за сту па ју не пре ла зни или не пра ви пре ла зни гла го ли (за бо ра-
вио је на ше па ње [← за бо ра вио је да он шепа]; за бо ра вио је на сво је обе ћа ње 
[← за бо ра вио је да је не ком дао обећање]). Ме ђу тим, објек ти за сту пље ни 
де вер ба тив ним име ни ца ма из ве де ним од пре ла зних гла го ла мо гу се ал тер-
на тив но ре а ли зо ва ти и у бес пре дло шком аку за ти ву, и та да се из све сти су-
бјек та не ис кљу чу је суб ор ди ни ра на рад ња већ њен обје кат (за бо ра вио је 
сво је обе ћа ње [← за бо ра вио је шта је не ком обећао].

Про це ду рал ни од но си за сно ва ни на ве шти на ма сте че ним уче њем, ко је 
гла го ли ти па: (на)пи са ти, (за)бе ле жи ти, чи та ти/про чи та ти оства ру ју с 
пред ло шким аку за ти вом, праг мат ски се мо гу по и сто ве ти ти с ко му ни ка тив-
ним од но си ма о ко ји ма је прет ход но би ло ре чи (на пи са ти, чи та ти за не ко га 
не што ~ ре ћи за не ко га не што [некоме]). У овом слу ча ју ка рак те ри сти чан 
је са мо на чин пре но ше ња ин фор ма ци је, та ко да ни су нео п ход ни до дат ни ко-
мен та ри: 

За то се за ње га мо же ре ћи оно што је он пи сао за Иси до ру Се ку лић – да у ње ним 
тек сто ви ма не ма по зи ва ња на слич на ми шље ња; Он да се се тим, не где сам 
про чи тао за док то ра да се убио та ко што се пре ско ка шпри цао (Срп Кор).

3.3. Пред ло шки аку за тив као об је кат ска до пу на ре ла ци о них гла го ла. 
Основ на се ман тич ка ком по нен та управ них гла го ла ове гру пе при ме ра за сно-
ва на је на емо ци о нал ном (41), ве ри фи ка тив ном (42), де тер ми на тив ном (43) 
и ин тен ци о ном (44) су бје кат ско-об је кат ском од но су:

(41) Она се љу ти на се стру [← Она осе ћа љут њу, а циљ не га тив них емо ци ја је 
сестра].
(42) Он се раз о ча рао у стран ку [← Он је оце нио да стран ка не ис пу ња ва 
очекивања].
(42) Ма рио је са мо за за ра ду [← Ма рио је са мо да што бо ље зарађује].
(44) Че као је на од го вор [← Че као је да до би је одговор].

Гла го ли ма емо ци о нал ног зна че ња17 от кри ва се про цес и ста ње но си о ца 
у кон так ту са иза зи ва чем та кве ре ак ци је (ПоПовић 2007). По ред пра вих 
тран зи тив них (во ле ти, обо жа ва ти, мр зе ти, жа ли ти не ко га, не што), у овој 

17 Го ра дан Штр бац (2006: 81) кла си фи ку је ове гла го ле с об зи ром на то да ли обе ле жа ва ју 
емо тив ни од нос, емо тив но ста ње или ка у зи ра но емо тив но ста ње.
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се ман тич кој гру пи се на ла зе и они чи је су до пу не ин ди рект но по зи ци о ни-
ра не а, ме ђу њи ма, је дан део се од но си и на не пра ве објек те у пред ло шком 
аку за ти ву, ко ји је углав ном и је ди на до пу на: (по)бе сне ти, бо ја ти се, бри ну-
ти (се), за љу бљи ва ти се/за љу би ти се, љу ти ти се/на љу ти ти се, мр зе ти,18 
огор чи ти се, пла ши ти се, при бо ја ва ти се, по ла ко ми ти се, сми ло ва ти се, 
стра хо ва ти, стре пи ти:

Ти ми слиш да ја имам вре ме на и за тво је но ви не да бри нем (Ћо сић, 21); Аћим 
за ви ја но ву ци га ру и љу ти се на ту пе пр сте што дрх те и про си па ју ду ван 
(Ћо сић, 26); Јед ног да на Го спод се сми ло вао на ње не му ке (Срп Кор); И за љу-
бљи ва ли су се у ме не (Ха бја но вић Ђу ро вић, 111). 

Све на ве де не аку за тив не до пу не пред ста вља ју фо ку си ра ни циљ ко јем 
је емо ци о нал на ре ак ци ја усме ре на, а кон ден зу ју ши ри про по зи тив ни са др жај. 
По сма тра њем при ме ра мо же се за па зи ти да је по ве за ност бри ге и стра ха са 
објек ти ма ко ји их ини ци ра ју сим бо ли зо ва на из бо ром пред ло га за, док се 
по ја ва пред ло га на уо ча ва код адла тив но обе ле жних обје ка та, као но си те ља 
су бјек то ве ре ак ци је, а да се ве за пред ло га У оства ру је са име ни ца ма у ко ји ма 
је са др жа на и су бјек то ва фик ци ја ство ре на у про це су за љу бљи ва ња (аРсени-
Јевић 2006). По ја ва овог не пра вог објек та до не кле ути че и на схва та ње се-
ман ти ке управ ног гла го ла, јер уме сто кон ста та ци је да се не ко на ла зи у од-
ре ђе ном емо ци о нал ном ста њу (он се љу ти, она се бри не), сиг на ли зи ра се 
ус по ста вља ње емо ци о нал ног од но са са пој мом ко јем је емо ци ја усме ре на (он 
се љу ти на бра та, она се бри не за де те) (штРБац 2006: 99). 

Су бје кат ско-об је кат ски од нос у син таг ма ма ве ри фи ка тив ног од но са 
за сно ван је на пра ће њу, кон тро ли, про це ни објек та и, ко нач но, на од лу ци 
су бјек та да деј ству је. По сле ди це та кве ак ци је су по зи тив не (ра чу на ти на 
не ко га) или не га тив не (раз о ча ра ти се у не ко га/у не што), или ако је про це на 
не а де кват на, ан га жман аген са је нео д го ва ра ју ћи (огре ши ти се о не ко га, о не-
што). Ову вр сту од но са с пред ло шким аку за ти вом оства ру ју гла го ли: (по)ве-
ро ва ти, гла са ти, на ви ја ти, оба зи ра ти се, огре ши ти се, од лу чи ти се, опреде-
ли тио се, (по)узда ти се, при ста ти, по зи ва ти се/по зва ти се, раз о ча ра ти се, 
ра чу на ти, ре ши ти се, сум ња ти, узда ти се: 

Ипак, Ема се од лу чи ла на ри зик јер јед но став но ви ше ни је мо гла да ћу ти (Ха-
бја но вић Ђу ро вић, 21); Сум њао сам на вас од кад сте до шли на мој брод (https://
tr-ex.me); Про роч ки сам се опре де ли ла за хра брост као жи вот ни мо то (Ха бја-
но вић Ђу ро вић, 113); Не ве ру јем у не бе са, већ у Марк са и Ен гел са (Ха бја но вић 
Ђу ро вић, 273); Ја ми слим да ти у то не сум њаш (Киш, 56); Па ма кар се огре-
ши ли о ди сци пли ну (До ма но вић, 87).

У овој гру пи при ме ра из два ја ју се гла го ли дво ја ке рек ци је, од лу чи ти 
се и сум ња ти. Пр ви се до пу њу је аку за тив ном кон струк ци јом с пред ло зи ма 
на и за, док су код дру гог у ал тер на ци ји пред ло зи на и У. Да се ра ди о сиг на-

18 Ме ђу на ве де ним гла го ли ма пра ви тран зи тив ни мо гу би ти бо ја ти се, пла ши ти се (не-
ко га), а по себ но би смо по ме ну ли дво ја ку рек ци ју гла го ла мрез ти (не ко га, не што/на  не ко га, 
на не што), ко ја је с об зи ром на до ми на ци ју бес пре дло шког об ли ка до не кле и упит на, јер при-
ме ри с пред ло шким објек том при па да ју углав ном ста ри јим из во ри ма: Во ји слав Илић је дис-
кре тан дух и от ме на ду ша, он мр зи на по зу, ре то ри ку и при ча ња о се би (Срп Кор: Скер лић), 
ма да Сте ва но вић (1979: 411) на во ди и Ан дри ћев при мер: Мо же да за мр зи на свој жи вот.
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ли ма се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је, по твр ђу је њи хо ва ком па ра ци ја. У син таг-
ми од лу чи ти се за не што по тен ци ра но је зна че ње ʽода бра ти јед но/нај бо ље 
ре ше ње од ви ше мо гу ћих ,̓ нпр. он се од лу чио за ле ка ра (од ви ше мо гу ћих), 
за раз ли ку од он се од лу чио на не што (на штајк, на тај ко рак), где је по јам у 
аку за ти ву угра ђен у план бу ду ће ак тив но сти, по че му ин тер фе ри ра са син-
таг ма ма ин тен ци о ног зна че ња. Та ко ђе и ал тер на ци ја сум ња ти на не ког/у 
не ко га сиг нал је ма кар и ми ни мал не се ман тич ке раз ли ке, а ов де су кон крет-
но су че ље на зна че ња ʽонај ко ји је осум њи ченʼ пре ма с̔у мња ти у спо соб но сти 
да тог пој ма .̓ 

Гла го ли ре а ли зо ва ни у син таг ма ма де тер ми на тив ног од но са са оп шта-
ва ју о тран сфор ма ци ји или из ме ни ста ту са, по ља де ло ва ња и сл. не ког од 
ак та на та, су бјек та или ди рект ног објек та, као и о ква ли фи ка ци ји од ме ра ва-
њем пре ма ин ди рект но по зи ци о ни ра ном пој му у пред ло шком аку за ти ву. 
Та ко су се ман ти зо ва ни сле де ћи гла го ли: адап ти ра ти се, (на)ли чи ти,19 пре-
во ди ти/пре ве сти, пре ла зи ти/пре ћи, пре сву ћи, под се ћа ти, про ши ри ва ти/
про ши ри ти, уда ти се: 

Пре драг Ла зић се ве о ма бр зо адап ти рао на но ву сре ди ну (Срп Кор); Ви рус је 
до шао од сле пих ми ше ва, про ши рио се на ди вље си са ре, а за тим је пре шао на 
љу де (https://www.slobodнaevropa.org); Ја пан ска прин це за се ко нач но уда ла за 
деч ка са ко јим је за јед но сту ди ра ла (https://www.bbc.com). 

Као што се мо же ви де ти, ме ђу ком пле мен ти ма ова ко се ман ти зо ва них 
гла го ла до ми ни ра аку за тив на кон струк ци ја с пред ло гом на као но си тељ 
циљ ног пунк та за по че те ак тив но сти, док се исто та ко пред ло гом за спе ци фи-
ку је основ на се ман ти ка управ ног гла го ла уда ти се – оства ри ва ње за јед ни це.

Де но ти ра ње ин тен ци је су бјек та да по кре не из ве сну ак тив ност или само 
да по ка же за ин те ре со ва ност за сво ју око ли ну обе ле же но је сле де ћим гла го-
ли ма: бо ри ти се/из бо ри ти се, за ла га ти се, за ни ма ти се, за у зи ма ти се/за у-
зе ти се, ин те ре со ва ти се, иза зи ва ти/иза зва ти, ин ве сти ра ти, ма ри ти, па-
зи ти, по бри ну ти се, прет пла ти ти (се), при ме ни ти, усред сре ди ти се, че ка ти, 
ха ја ти:

Свет се за ни ма за Ко со во и Те ле ком (https://www.нovosti.rs); При сут ни хи рург 
се по бри нуо за опе ра тив ни део ин тер вен ци је; Рас пра ва о узро ку овог по реме-
ћа ја обич но иза зи ва на вер бал ни окр шај пси хо а на ли ти ча ре (Срп Кор); Па зи на 
ка зан (Ћо пић, 19); Про шле го ди не је два ме се ца че као на ви зу (Срп Кор); Већи-
на мо дер них дру шта ва уве ли ко ин ве сти ра у обра зо ва ње, здрав ство и ис тра-
жи ва ња (Ra dić, 5).

Два се гла го ла ов де из два ја ју по сво јим ал тер на тив ним рек циј ским до-
пу на ма, па зи ти и че ка ти (не ко га, не што/на  не ко га, на не што). У до ма ћој 
струч ној ли те ра ту ри (ivić2002;ПетРовић2000; ПетРовић2000а) већ је за-
па же на ди стинк тив на уло га мор фо ло шког об ли ка до пу не на се ман ти за ци ју 

19 О син так сич ко-се ман тич ким обе леж ји ма овог гла го ла пи са но је у аРсениЈевић 2000. 
Том при ли ком је скре ну та па жња на дво ја ку рек ци ју овог гла го ла ко ји се по ред до ми нант ног 
пред ло шког аку за ти ва (ли чи на не ко га, не што) до пу њу је ал тер на тив но и да тив ним об ли ком, 
углав ном ка да је лек си ка ли зо ван као сли чи ти, на ли ко ва ти (глас му на ли ко ва ше про лет њој 
гр мља ви ни).
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управ ног гла го ла. Пред ло шким об ли ком се сиг на ли зи ра чи ње ње прет ход но 
пла ни ра не ак тив но сти, нпр. па зи на де те [ ← па зи да де те по је де свој ручак], 
че ка на при ја те ља [← че ка да при ја тељ иза ђе с посла], док бес пре дло шка 
до пу на у пр вом слу ча ју, па зи де те, ак ти ви ра при мар но зна че ње об у хват но сти 
упра во да тог објек та, као и у при ме ру че ка при ја те ља. Ово са мо по твр ђу је 
чи ње ни цу да је син таг ма с пред ло шким об ли ком ин фор ма тив но сло же ни ја. 

4. заКљУчаК. У усло ви ма по ли се ман тич но сти и функ ци о нал не ра зно-
вр сно сти пред ло шког аку за ти ва у срп ском је зи ку су зи ли смо фо кус па жње 
на ње го ву об је кат ску уло гу. Циљ нам је био да те о риј ски за сно ва на кон ста-
та ци ја о по сто ја њу ду ал ног обе леж ја – ин ди рект ност и упра вље ност, доби-
је не са мо праг мат ску по твр ду већ и да се фор ми ра кор пус гла гол ских син-
таг ми с ова ко фо ор ма ли зо ва ним за ви сним кон сти ту ен том. Та ко ђе, же ле ли 
смо да ис так не мо раз ли ку у од но су на адвер би јал не, фа кул та тив не кон струк-
ци је, али и оне оба ве зне, јер то до сад ни је би ло пред ста вље но на овај на чин. 
Ре зул та ти на ше ана ли зе по ка зу ју да је пред ло шки аку за тив рек циј ска до пу-
на гла го ла ак ци је, про це са и ре ла ци је, баш као и ње гов бес пре дло шки ко ре-
спо дент. Суб кла си фи ка ци ја за сно ва на на се ман тич ким спе ци фич но сти ма 
по сма тра них уну тар син таг мат ских ве за омо гу ћи ла је обе ло да њи ва ње не 
са мо оп штих чи ње ни ца већ и ма ње уоч љи вих де та ља. При ме ном ин тер пре-
та тив не ме то де уста но ви ли смо да је овај не пра ви обје кат по вр шин ски екс-
по нент ду бин ске струк ту ре у ко јој има јед ну од кључ них уло га – по ја вљу је 
се као кон ден за тор ак ци је, тј. ду бин ског пре ди ка та, или у тој про по зи тив ној 
струк ту ри функ ци о ни ше као су бје кат или обје кат по зна те или им пли цит не 
рад ње. У кон сти ту и са њу аку за тив не кон струк ци је нај че шће уче ству ју три 
пред ло шка ре ше ња: на, за и У, ко ји ма мо же би ти под спе ци фи ко ва на управ-
на реч, та ко да до би ја но во, нео че ки ва но, про ши ре но зна че ње. И њи хо ва 
ме ђу соб на ал тер на ци ја сиг нал је се ман тич ке ди стинк ци је, али исто та ко 
из бор јед ног од ре ше ња мо же би ти им пли ка ци ја ло гич ке по ве за но сти гла-
гол ског пре фик са и ода бра ног пред ло га.
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Са ња Кри мер-Га бо ро вић
Ива на Ја ко вљев

ОСВРТ НА ЖЕН СКО-МУ ШКЕ РАЗ ЛИ КЕ У ХРО МАТ СКОМ  
ИМЕ НО ВА ЊУ У СТАН ДАРД НОМ СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

У ра ду се го во ри о жен ско-му шким раз ли ка ма у име но ва њу бо ја у стан дард ном 
срп ском је зи ку. Ис тра жи ва ње је уте ме ље но на узор ку од 175 из вор них го во р ни ка срп-
ског је зи ка, раз ли чи те жи вот не до би и про фе си ја. Пре ма те сту из два ја ња, или, из ли ста-
ва ња утвр ђе но је да жен ска по пу ла ци ја: (1) ко ри сти ве ћи број на зи ва за бо је и (2) че шће 
при бе га ва упо тре би струк тур но тј. мор фо син так тич ки ра зно род ни јих хро мат ских на-
зи ва. Оба по ла упа дљи во и ви со ко фре квент но из два ја ју 11 БЦТ на зи ва пре ма Бер ли ну 
и Ке ју (BeRLin–Kay 1969), при че му је до не кле упит на ба зич ност при де ва бра он, и то 
због при су ства си но ни ма смеђ(а). Очи то ва не су, на и ме, жен ско-му шке раз ли ке у фре-
квен ци ји упо тре бе јед ног одн. дру гог на зи ва. 

Кључ не ре чи: хро мат ски на зи ви, род но ди фе рен ци ра но име но ва ње бо ја. 

This pa per ela bo ra tes on gen der-re la ted dif fe ren ces in co lor-na ming in the Ser bian lan gu-
a ge. A to tal of 175 par ti ci pant s of dif fe rent ages and pro fes si ons, all na ti ve spe a kers of Ser bian, 
to ok part in the sur vey. Ba sed on the eli ci ta tion test, it be ca me evi dent that fe ma le sur vey 
re spon dents (1) em ploy a lar ger num ber of co lor-na ming le xe mes, and (2) are mo re in cli ned to 
use a/chro ma tic ex pres si ons which are gram ma ti cally (i.e., morp hosyntac ti cally) mo re va ried. 
Both ma les and fe ma les highly fre qu ently eli cit 11 BCTs, first na med so by Ber lin and Kay in 1969, 
the ba sic ness of the term braon ‘brown’, or, al ter na ti vely, smeđ, ho we ver, be ing so mew hat 
qu e sti o na ble (the gi ven adjec ti ves are used with varying fre qu ency by ma les and fe ma les).

Key words: co lor words, gen der-re la ted co lor-na ming.

1.Увод. Осла ња ју ћи се на ког ни тив ни ме ха ни зам ка те го ри за ци је, чо век 
ми ли о не опа же них ни јан си бо ја раз вр ста ва у огра ни че ни број основ них ка-
те го ри ја бо ја, ко ји ма до де љу је при па да ју ће на зи ве. На кон ви ше де це ниј ске 
рас пра ве и ра зи ла же ња око пи та ња да ли је ка те го ри за ци ја бо ја уни вер зал но 
да та свим љу ди ма или је ипак кул ту ро ло шко-је зич ки уте ме ље на, да нас се 
од нос из ме ђу про сто ра бо ја и је зи ка пре о вла ђу ју ће ту ма чи при ме ном нео вор-
фов ског при сту па (хи по те за сла бе ре ла тив но сти), на те ме љу че га про из ла зи 
да на зна че ни од нос има из ве сну уни вер зал ну осно ву, али и кул ту ро ло шко-
је зич ку тј. ре ла ти ви стич ку над град њу (Big gaM 2012: 107–108; Pa ra Mei et al. 
2018: 359; ja ko vLjev 2018: 34–35; KRiMeR-gaBoRović 2019: 178–181). При то ме 
се уни вер за ли стич ка осно ва за сни ва на Бер лин-Ке јо вој (BeRLin–Kay 1969) 
‒ БК те о ри ји о ево лу ци ји и уни вер зал но сти основ них ка те го ри ја бо ја (енгл. 
ba sic co lor ca te go ri es ‒ BCCs, ћи ри лич но БЦЦ,) и њи хо вих при па да ју ћих 
на зи ва тј. основ них на зи ва за бо ју (енгл. ba sic co lo r terms ‒ BCTs, ћи ри лич-
но БЦТ). Сва ка БЦЦ је ма кро ка те го ри ја ко ја по кри ва ши рок оп сег бо ја. Исто-
вре ме но, сва ки БЦТ је хи пе ро ним ко ји об у хва та ши рок оп сег хи по ни ма или 
нео снов них хро мат ских на зи ва. У скла ду сa БК хи по те зом, по де ла про сто-
ра бо ја од сли ка ва тех но ло шку раз ви је ност кон крет ног дру штва, и кре ће се 
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у ра спо ну 2–11 БЦЦ. У го то во свим са вре ме ним је зи ци ма ин ду стри ја ли зо-
ва них дру шта ва из дво ји ло се 11 БЦЦ,1 уз уо че ну тен ден ци ју мо гу ћег по ве-
ћа ња на зна че ног бро ја у ско ри јој бу дућ но сти (в. Lindsay–BRown 2014: 2; 
Pa ra Mei et al. 2018: 359).2 То је у скла ду са БК мо де лом, ко ји је отво рен за 
раз вој но вих БЦЦ.3 О тен ден ци ји по ве ћа ња укуп ног бро ја БЦТ у срп ском 
је зи ку го во ре Ја ко вљев и Здрав ко вић (jaKovLjev–zdRavKović 2018: 208–210) 
и Кри мер-Га бо ро вић (2019: 138–139). Kao кан ди да ти за но ве БЦТ у срп ском 
је зи ку из два ја ју се бор до и тир ки зна (KRiMeR-gaBoRović–jaKovLjev 2021: 148).

У овом ра ду при ка за ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња о слич но сти ма и раз-
ли ка ма у име но ва њу бо ја у стан да рд ном срп ском је зи ку, кон крет но жен ско-
-му шком, или, кра ће ж-м хро мат ском во ка бу ла ру. Иде ја за то по те кла је од 
слич них ис тра жи ва ња у дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, ко ја су по ка за ла да 
је жен ској по пу ла ци ји свој стве ни ји бо га ти ји хро мат ски во ка бу лар (в. rich 
1977: 404; siMPson–taRRant 1991: 61; he at her et al. 2007: 831; rätSeP 2013: 226; 
Lindsay–BRown 2014: 17; Pa ra Mei et al. 2018: 14; esPinosa-zaRagoza 2021: 143). 
У пи лот-сту ди ји Кри мер-Га бо ро вић и Ја ко вљев (KRiMeR-gaBoRović–jaKo-
vLjev 2021), прем да на ре ла тив но ма лом узор ку ис пи та ни ка-из вор них го вор-
ни ка срп ског је зи ка, та ко ђе се по твр ди ло при су ство раз ли ка у ж-м реч ни ку 
бо ја. Ка ко је то у кон сул то ва ној ли те ра ту ри на ве де но, кључ не ж-м раз ли ке 
код про сеч них ис пи та ни ка ти чу се сле де ћег: (1) же не ко ри сте ве ћи број раз-
ли чи тих на зи ва за бо је од му шка ра ца и (2) же не бр же и пре ци зни је име ну ју 
бо је. Но, уну тар је зич ке слич но сти и раз ли ке у име но ва њу бо ја, а он да и у 
реч ни ци ма бо ја, ре зул тат су про це са ко ји се од и гра ва под ути ца јем ве ћег 
бро ја ме ђу соб но по ве за них чи ни ла ца.

1 Ка ко то БК на во де, БЦТ у ен гле ском је зи ку су: whi te ‘бе ла’, black ‘цр на’, red ‘цр ве на’, 
yel low, ‘жу та’, green ‘зе ле на’, blue ‘пла ва’, brown ‘сме ђа’, pur ple ‘љу би ча ста’, oran ge ‘на ран џа-
ста’, pink ‘ро зе/a’ и grey ‘си ва’. 

2 У ци љу по ве зи ва ња за кљу ча ка ре ла ти ви ста (ro Ber Son et al. 2004: 568–569) о раз ли чи-
тим на чи ни ма мен тал ног пред ста вља ња про сто ра бо ја код го вор ни ка раз ли чи тих је зи ка с 
јед не стра не, с иде јом уни вер зал но сти с дру ге стра не, Ре џи јер и др. (re gi er et al. 2007: 1436, 
1441; 2015: 237) из ла зе с но вом хи по те зом по ла зе ћи од иде је о уни вер зал но сти је зич ке ка те-
го ри за ци је про сто ра бо ја, ка ко су је то де фи ни са ли Џеј мсон и Дан дра де (ja Me Son d’an dra de 
1997: 312). Сход но то ме, уни вер зал ност је зич ке ка те го ри за ци је про сто ра бо ја огле да се у скло-
но сти ка ње го вој оп ти мал ној по де ли, ра ди по сти за ња што ефи ка сни је ко му ни ка тив но сти уз што 
ма ње ког ни тив но оп те ре ће ње. У том све тлу, про стор бо ја се, у за ви сно сти од сте пе на тех но-
ло шког раз во ја кон крет не дру штве не за јед ни це, де ли у ра спо ну 2–11 БЦЦ. 

3 У не ким је зи ци ма по твр ђе но је при су ство два на е стог БЦТ. При ме ра ра ди, то су два ру-
ска основ на на зи ва за под руч је ‘пла ве’ бо је (го лу бóй ‘све тло пла ва’ и си ний ‘там но пла ва’) (cor Bett 
–davies 1997: 219; Pa ra Mei et al. 2018: 359). Скло ност ка уво ђе њу два БЦТ ко ји ма се име ну је 
про стор ‘пла ве’ бо је при ме ћу је се и у дру гим је зи ци ма (источнослoвенским, ме ди те ран ским 
итд.) (Pa ra Mei 2005: 32–33). У ен гле ском је зи ку та ко ђе је уо че но да се не ки од нео снов них хро-
мат ских на зи ва при бли жа ва ју пре ра ста њу у БЦТ, и то пре вас ход но tur qo i se ‘тир ки зна’, и li lac 
‘ли ла, јор го ван-бо ја’ (Lindsay–BRown 2014: 2). И док tur qo i se име ну је про стор на пре ла зу из ме-
ђу ‘пла ве’ и ‘зе ле не’, li lac је на зив за део про сто ра ко ји по кри ва ‘пур пур но љу би ча ста’ (енгл. 
pur ple) (Pa ra Mei et al. 2018: 359; MyLonaset al. 2022: 2). Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да хро мат ски 
на зив по ста је БЦТ са мо ако ис пу ни кри те ри ју ме ба зич но сти ко је су пр ви де фи ни са ли БК 
(1969: 6–7), а ко ји су на кнад но ви ше пу та ре ви ди ра ни (Big gaM 2012: 21–43). Ме ђу нај зна чај-
ни јим кри те ри ју ми ма сва ка ко је пси хо ло шка ис так ну тост кон крет ног на зи ва за бо ју, о че му 
ће мо де таљ ни је го во ри ти да ље у ра ду. 
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1.1. интРа-иинтеРКУлтУРнеРазлиКеУсКлоностиКаБоЈамаињиховом
именовањУ. Раз ли ке у хро мат ском име но ва њу про сти чу из раз ли ка у пер цеп-
ци ји бо ја, те скло но сти ма ка од ре ђе ним бо ја ма. Те раз ли ке мо гу би ти ин-
тра- и ин тер кул ту рал не. Пр ве за хва та ју од ре ђе не гру пе у по пу ла ци ји кон-
крет не кул тур но-је зич ке за јед ни це, нпр. му шкар ци и же не, мла ди и ста ри, 
обра зо ва ни и нео бра зо ва ни, про фе си о нал ци и ама те ри, љу ди ко ји се ба ве 
раз ли чи тим хо би ји ма итд. (в. ByRne 2003: 5–8; Sa i to 2015: 2; HuRLBeRt–Ling 
2017: 7–14). Прем да се на пр ви по глед мо же чи ни ти да скло ност ка од ре ђе ним 
ко ло ри ти ма за ви си од лич не и спе ци фич не дру штве но-кул тур не осе тљи во-
сти, то је за пра во та ко ђе ре зул тат де ло ва ња чи ни ла ца за јед нич ких свим љу-
ди ма и кул ту ра ма. Украт ко, ко ло рит на пре фе рен ци ја ви ше је од пу ке произ-
вољ не ког ни тив не про це не (witzeL2015: 1). 

Ин тра- и ин тер лин гвал но узев, зна че ња и пси хо ло шка ис так ну тост бо ја 
мо гу се по ду да ра ти одн. раз ли ко ва ти. Ај зенк је (eysencK 1941: 385–394) родо-
на чел ник хи по те зе о уни вер зал ном обра сцу утвр ђе ним ре до сле дом де фини са-
них скло но сти ка чи стим тј. пот пу но за си ће ним бо ја ма, и то: ‘пла ва’, ‘цр ве на’, 
‘зе ле на’, ‘љу би ча ста’, ‘на ран џа ста’ и ‘жу та’. Но ви ја, оп се жни ја ис тра жи ва ња, 
ко ја се ни су огра ни чи ла ис кљу чи во на ан гло фо на ни ти ин ду стри ја ли зо ва на 
дру штва, по твр ди ла су да је ‘пла ва’ за и ста уни вер зал но оми ље ни ко ло рит, 
док ‘зе лен ка сто жу та’ спа да у нео ми ље не бо је (HuRLBeRt–Ling 2017: 8). С 
об зи ром на уо че не из у зет ке, не мо же се го во ри ти о уни вер зал ној да то сти 
ко ло рит них пре фе рен ци ја, већ ис кљу чи во о уни вер зал ним тен ден ци ја ма 
(tayLoRet al. 2013: 1015). Не ма уни вер зал ног об ја шње ња ни за ра зно род не и 
про ме њи ве скло но сти ка од ре ђе ним ко ло ри ти ма (стр. 1026). То се по твр ди ло 
и у упо ред ним ис тра жи ва њи ма у раз ли чи тим дру штви ма и кул ту ра ма. Ов де 
ће мо се освр ну ти са мо на не ке од за кљу ча ка. 

‘Јар ко пла ва’ (енгл. vi vid blue) јед на ко је из ра зи то оми ље ни ко ло рит за 
Аме ри кан це, Нем це, Дан це, Ау стра ли јан це, Па пу ан це (ста ро се де о це с остр-
ва Но ва Гви не ја), Ју жно а фри кан це, Ја пан це из Ја па на, Ја пан це ко ји жи ве и 
ра де у САД, и стра не др жа вља не у Ја па ну, прем да се по ка за ло да је Ја пан-
ци ма, као уо ста лом и Ко ре ан ци ма, Ки не зи ма и Ин до не жа ни ма нај о ми ље-
ни ја ипак ‘бе ла’ бо ја, што од ра жа ва кул ту ро ло шку спе ци фич ност на ве де них 
да ле ко и сточ них дру шта ва (Sa i to 2015: 2–3).

Да би се у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ис кљу чио ути цај гло ба ли за ци је, на по-
ре до су те сти ра ни при пад ни ци пле ме на Ја ли (Но ва Гви не ја) и гра ђа ни висо-
ко ин ду стри ја ли зо ва не Пољ ске. Уо че не су вр ло раз ли чи те ко ло рит не склоно-
сти: По ља ци ма оба по ла нај о ми ље ни ја је ‘пла ва’, а при пад ни ци ма пле ме на 
Ја ли ‘цр ве на’ и ‘жу та’, и тек он да ‘пла ва’ бо ја. Но, упр кос из ра зи то раз личи-
тим ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма, као и зна чај ним кул ту ро ло шким раз ли-
ка ма, кон ста то ва не ж-м раз ли ке пре ва зи ла зе кул ту ро ло шке огра де и мо гу 
се под ве сти под сли чан обра зац ко ло рит них пре фе рен ци ја (soRoKowsKi et al. 
2014: 1197–1200). У оде ли тој сту ди ји с Ен гле зи ма у Лон до ну и при пад ни ци ма 
по лу но мад ског, на ми биј ског на ро да Хим ба, та ко ђе су утвр ђе не раз ли ке у 
скло но сти ма ка од ре ђе ним бо ја ма, док слич но сти у ж-м обра сцу ко ло рит них 
пре фе рен ци ја ту ни је би ло (tayLoRet al. 2013: 1015–1027).

Упо ред но ис тра жи ва ње хро мат ских скло но сти код сту де на та у Ве ли кој 
Бри та ни ји и Са у диј ској Ара би ји та ко ђе је ука за ло на ве ли ке ме ђу кул тур не 
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раз ли ке (aL-RasHeed 2015: 1–5). То се пре све га од но си на чи ње ни цу да су 
Ен гле ски ња ма оми ље ни ‘пур пур но љу би ча сти’ и ‘пла во зе ле ни/зе ле но пла ви’ 
то но ви, а Арап ки ња ма ‘цр вен(каст)ору жи ча сти’ то но ви. С дру ге стра не, пак, 
у ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма му шких при пад ни ка оба на ро да скло них 
‘пла во зе ле ним/зе ле но пла вим’ одн. не скло них ‘цр ве но ру жи ча стим/пур пур-
но љу би ча стим’ то но ви ма уо ча ва се при ли чи но ве ли ко по ду да ра ње.4 У дру-
гом ис тра жи ва њу с бри тан ским и ин диј ским сту ден ти ма показало се да сви 
преферирају ‘плаве’ и ‘зелене’ тонове, при чему су Индијке и Британке склоне 
још ‘ружичастим’ и ‘љубичастим’ колоритима, и то Британке у тамнијим, а 
Индијке у светлијим нијансама (BonnardeL et al. 2012: 306, 309; 2018: 209, 220– 
221). Ге не рал но сви ис пи та ни ци оба на ро да и оба по ла скло ни ји су хлад ним 
бо ја ма. Упр кос од ре ђе ној уни вер зал но сти, и ов де се уо ча ва спе ци фи чан кул-
ту ро ло шки ути цај ко ји је на гла ше ни ји код жен ске по пу ла ци је. 

Пре ла зе ћи са да с рас пра ве о оп штим раз ли ка ма у ко ло рит ним пре фе рен-
ци ја ма раз ли чи тих дру шта ва и кул ту ра на раз ли ке ко је су по сле ди ца де ло-
ва ња спе ци фич них ути ца ја, нај пре ће мо се освр ну ти на уз ра сне и ме ђу ге не-
ра циј ске чи ни о це. Не ма јед но знач них ре зул та та ис тра жи ва ња о уз ра сно 
уте ме ље ним раз ли ка ма, бу ду ћи да то за ви си од вре ме на и ме ста истражи-
вањa и др. Не где се кон ста ту је да мла ђи му шкар ци рас по ла жу бо га ти јим хро-
мат ским реч ни ком од ста ри јих му шка ра ца (rich 1977: 406–408), док се дру где 
твр ди су прот но (siMPson–taRRant1991: 61). По је ди ни ис тра жи ва чи на во де 
да ста ти стич ки узев жи вот на доб за раз ли ку од по ла не ути че зна чај ни је на 
струк ту ру хро мат ског реч ни ка (Lindsay–BRown 2014: 17), док дру ги сма тра-
ју да се скло ност ка од ре ђе ним бо ја ма у свим кул ту ра ма ме ња са ста ре њем, 
на шта да нас из ра зи то дра стич но ути че гло ба ли за ци ја (ByRne 2003: 6–7; 
Bi MLer et al. 2014: 242). У ис тра жи ва њу спро ве де ном с из вор ним го вор ни ци-
ма ру ског је зи ка, уз ра ста 16–98 го ди на, по ка за ло се да је хро мат ски реч ник 
те сти ра них ис пи та ни ка у по след њих не ко ли ко де це ни ја пре тр пео зна чај не 
про ме не. И док сред ња и ста ри ја ге не ра ци ја бо је опи су је и ту ма чи по зи ва ју ћи 
се пре вас ход но на при род не ван је зич ке ко ре ла те, мла ђи ис пи та ни ци, ко ји и 
пред ња че у уво ђе њу но вих на зи ва, у ту свр ху све ви ше се осла ња ју на уво зне 
ве штач ке ар ти кле (бо је и пиг мен ти, гра ђе вин ски ма те ри ја ли, пре храм бе ни 
и ко зме тич ки про из во ди и сл.). На зи ви ма ген та, ин ди го, ка ри и др. убр за но 
ула зе у ру ски је зик, упра во под ути ца јем гло ба ли за ци је (gri Ber et al. 2021: 
14–16).

На раз ли ке у скло но сти ка бо ја ма и њи хо вом име но ва њу сва ка ко ути чу 
ни во обра зо ва ња, и на ро чи то про фе си ја и/или хо би(ји ). Те сти ра ње спро веде-
но с ру ским ис пи та ни ци ма оба по ла, раз ли чи те ста ро сне до би и раз ли чи тих 

4 У по но вље ном ис тра жи ва њу под бо ље кон тро ли са ним усло ви ма, Ви цел (witzeL 2015) 
за па жа да се, упр кос ве ли ким кул ту ро ло шким ра зи ла же њи ма из ме ђу Бри та на ца и Ара па, ж-м 
раз ли ке и ов де ипак укла па ју у сли чан обра зац као и у ис тра жи ва њу Со ро ков ског и др. (SoRo-
KowsKiet al. 2014: 1197–1200). Бу ду ћи да се то на слу ћу је још из Хeрлберт-Лин го вог ис тра жи ва ња 
(HuRLBeRt–Ling 2007) са Хан Ки не зи ма и Бри тан ци ма бе ле ра се, што је ка сни је по твр ди ло 
ис тра жи ва ње са Аме ри кан ци ма и Ја пан ци ма (yoKosawaet al. 2010), оправ да но ће би ти прет-
по ста ви ти да обра зац раз ли ка у ж-м скло но сти ма ка од ре ђе ним ко ло ри ти ма има уни вер зал но 
тј. би о ло шко упо ри ште. Но, ка ко то Ви цел на во ди, по треб но је про ве ри ти да ли то за и ста 
ва жи за све или са мо за по је ди не кул ту ре.
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про фе си ја по ка за ло је да што су ис пи та ница или ис пи та ник бо ље обра зо ва-
ни ји и струч ни ји, ма ње су скло ни да упо тре бља ва ју БЦТ на зи ве и њи хо ве 
из ве де ни це (нпр. плав каст), а ви ше се слу же (по лу)сло же ни ца ма с на зи ви ма 
за ра зно род не ван је зич ке ко ре ла те, нпр. бо ја ли му на, или, ли мун-бо ја, као и 
на зи ви ма за спе ци фич не ен ти те те. Та ко се, ре ци мо, хе ми ча ри у име но ва њу 
бо ја по зи ва ју на хе миј ске еле мен те и је ди ње ња, нпр. ко балт на, би о ло зи и 
ме ди ци на ри у ту свр ху ко ри сте те ле сне теч но сти и из лу че ви не, нпр. бо ја 
хе мо гло би на, бо ја жу чи (gri Ber et al. 2019: 660–661), док се сли ка ри осла ња-
ју на на зи ве за пиг мент не бо је, нпр. азу рит, ци но бер (станић 2011: 47–48). У 
хро мат ском реч ни ку осо ба чи ја су за ни ма ња или хо би(ји ) по ве за ни с бо ја ма, 
обра сци име но ва ња су дру га чи ји (yang 1996: 215). При то ме, хо би(ји ) по пут 
сли ка ња, пле те ња и сл. зна чај ни је ути чу на хро мат ски реч ник му шка ра ца, 
не го што је то слу чај код же на (siMPson–taRRant 1991: 61–62). Же не се, на и ме, 
од де тињ ства, да кле још пре не го што се од лу че за од ре ђе но за ни ма ње и/или 
хо би(је ) усме ра ва ју да обра те ви ше па жње на бо је (rich 1977: 407). При ме ра 
ра ди, ме ђу пред став ни ци ма Уд мур та, угро фин ског на ро да ко ји жи ви на те-
ри то ри ји да на шње Ру си је, не ма ве ћих раз ли ка у хро мат ском во ка бу ла ру код 
де во ја ка и ста ри јих же на ко је се ба ве за ни ма њи ма у ве зи с бо ја ма. С дру ге 
стра не, му шки хро мат ски реч ник, нпр. сли ка ра, струч ња ка за уд мурт ски 
је зик, знат но се обо га ћу је на кон сте че не про фе си о нал не обу ке и усво је ног 
струч ног зна ња (RyaBina 2009: 10–11). 

Ж-М слич но сти и раз ли ке у име но ва њу бо ја нај ви ше су ис тра жи ва не у 
ен гле ском је зи ку, јед ног од мно гих је зи ка са за вр ше ном нај ви шом ево лу ци-
о ном фа зом ка те го ри за ци је на зи ва за бо је (Ber Lin – Kay 1969: 7). По ка за ло 
се да из вор не го вор ни це ен гле ског је зи ка бо је име ну ју пре ци зни је, у сми слу 
да ко ри сте на зи ве ко јих у је зи ку ве ћи не му шка ра ца не ма, нпр. be i ge ‘беж’, 
aqu a ma ri ne ‘аква ма рин, пла ви ча сто зе ле на, зе лен ка сто пла ва’, la ven der ‘бо ја 
ла ван де, све то љу би ча ста’ (La koff 1973: 49–50). Тре ба ре ћи да је Леј коф сво-
је ис тра жи ва ње спро ве ла пре не пу них пе де сет го ди на, ка да су же не би ле 
мно го не рав но прав ни је с му шкар ци ма не го што је то да нас слу чај. У сво је 
вре ме Леј коф на во ди да се као ти пич но жен ска ве шти на фи ни је раз ли ко ва-
ње и име но ва ње бо ја сма тра не бит ним (ве ро ва ло се да је же на ма свој стве но 
пре ци зни је је зич ко ко ло рит но ни јан си ра ње због по тре бе за опи си ва њем 
ко зме тич ких про из во да, на ки та, одев них пред ме та, еле ме на та уну тра шњег 
де ко ра). Исто вре ме но, му шкар ци су из бе га ва ли да за опи си ва ње ко ри сте 
„жен ске” ре чи ка ко не би би ли исме ја ни. О ве ћој раз у ђе но сти жен ског хро-
мат ског реч ни ка го во ре и дру ги (в. rich 1977: 408; siMPson–taRRant 1991: 
61; he at her et al. 2007: 831; MyLonaset al. 2014: 235–236; Lindsay–BRown 
2014: 17). Бо га ти ји жен ски во ка бу лар у ен гле ском је зи ку ис ка зан је, на да ље, 
у екс пе ри мен ту име но ва ња бо ја пу тем ин тер не та, где се по ка за ло да же не 
знат но ви ше ко ри сте БЦТ хи по ни ме, нпр. pa stel ro se ‘па стел но ро зе/а’, va nil la 
‘бо ја ва ни ле, бле до жу та’, као и раз ли чи те ме та фо рич ке на зи ве, нпр. fuc hsia 
‘ци кла ма’. Же не гу шће деле део про стора бо ја, осла ња ју ћи се на укуп но шест 
хро мат ских на зи ва: oran ge ‘на ран џа ста, sal mon ‘ло сос-бо ја, ру жи ча сто на ран-
џа ста, жућ ка сто ро зе’, pe ach ‘бо ја бре скве, жућ ка сто на ран џа ста, на ран џа сто-
ро зе’, sal mon pink ‘ло сос-ро зе/а’, be i ge ‘беж’ и tan ‘жу то сме ђа’. Тај исти про стор 
му шкар ци опи су ју са све га два на зи ва: oran ge и brown ‘бра он’. Му шкар ци, 
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ме ђу тим, ‘пла во зе ле ни тј. зе ле но пла ви’ сег мент спек тра опи су ју по мо ћу три 
на зи ва, и то tur qo i se ‘тир ки зна’, cyan ‘зе лен ка сто пла ва’ и light blue ‘све тло пла-
ва’, док же не ов де ко ри сте са мо при дев tur qo i se. То та ко ђе го во ри у при лог 
тврд ње да су же не скло ни је „то плом” де лу спек тра, ко ји он да гу шће и раш-
чла њу ју, док му шкар ци по ка зу ју пре фе рен ци ју ка „хлад ном” де лу спек тра. 
На зив ma gen ta ‘ма ген та, там но љу би ча сто цр ве на, цр вен ка сто љу би ча ста’, 
спа да ме ђу нај фре квент ни је нео снов не на зи ве за бо ју у му шком хро мат ском 
во ка бу ла ру. Же не, пак, на овај ко ло рит упу ћу ју на зи ви ма fuc hsia ‘ци кла ма’ 
и hot pink ‘јар ко ро зе’ (MyLonaset al. 2014: 225, 236). 

Жен ски хро мат ски реч ник бо га ти ји је не са мо у ен гле ском већ и у дру-
гим је зи ци ма све та, ко ји су та ко ђе до сти гли нај ви шу, сед му ево лу ци о ну фа зу 
ка те го ри за ци је на зи ва за бо је пре ма БК. При ме ра ра ди, ис тра жи ва ња у ру ском 
је зи ку спро ве де на по мо ћу ин тер не та ука за ла су на знат но ши ри ин вен тар 
по себ них на зи ва за бо је код осо ба жен ског по ла. То се на ро чи то од но си на 
мо но лек сем ске, нео снов не на зи ве, ме та фо рич ке и по мод не на зи ве. За разли-
ку од то га, му шки реч ник је све де ни ји и ви ше је огра ни чен на БЦТ на зи ве 
и сло же ни це из ве де не по мо ћу БЦТ на зи ва (gri Ber et al. 2017: 4). У ки не ском 
је зи ку, жен ски хро мат ски реч ник та ко ђе је бо га ти ји, при че му су ж-м разли-
ке у име но ва њу бо ја још из ра же ни је не го у ен гле ском је зи ку. У те сту имено-
ва ња са 120 узо ра ка раз ли чи тих ни јан си бо ја, же не су има ле ма ње не и мено-
ва них узо ра ка (yang 1996: 207). У те сту име но ва ња обо је них по вр ши на са 
шпан ским сту ден ти ма ен гле ског је зи ка, сту дент ки ње су та ко ђе до ми ни ра ле, 
што се на ро чи то од но си на ме та фо рич ке ко ло рит не на зи ве, нпр. brick red 
‘ци гла-цр ве на’, sky blue ‘не бо-пла ва’, но те раз ли ке ни су то ли ко из ра же не 
као у про шло сти, нај ве ро ват ни је због тех но ло шког раз во ја тј. ве ће из ло же-
но сти раз ли чи тим ко ло ри ти ма у окру же њу и на ин тер не ту. Ме ђу ге не ра циј-
ски ути цај та ко ђе има ефек та на сма њи ва ње ж-м раз ли ка у раш чла њи ва њу 
про сто ра бо ја и ве ћу из ба лан си ра ност хро мат ске тер ми но ло ги је, нпр. ути цај 
ба ке ко ја је гра фич ки ди зај нер на уну ка (esPinosa-zaRagoza 2021: 120, 143). 
Жен ски хро мат ски реч ник обим ни ји је и код Тур ки ња, ко је ви ше ко ри сте 
опи сне и спе ци фич не хро мат ске на зи ве (rätSeP 2013: 219–229). Ова квих разли-
ка има и у не ким сред ње а зиј ским је зи ци ма као и на Кав ка зу, те у не мач ком, 
естон ском и ита ли јан ском је зи ку (Pa ra Mei et al. 2018: 3). 

У скло пу про јек та WCS (енгл. скраћ. World Co lor Sur vey) (co ok et al. 2005), 
оба вље на су ис тра жи ва ња са 110 је зи ка ма лих и ин ду стриј ски не раз ви је них 
за јед ни ца ко је се, у скла ду с БК те о ри јом, на ла зе на ни жем сте пе ну ево лу ци-
о ног раз во ја ка те го ри ја бо ја (има ју ма њи број БЦТ на зи ва). До би је ни ре зул-
та ти ко ри сни су за раз у ме ва ње раз во ја ко ло рит них пре фе рен ци ја, али и струк-
ту ре реч ни ка бо ја (FideR–KoMaRova2019). Прем да ве ћи ном ни су уо че на дра-
стич ни ја ж-м ра зи ла же ња, код од ре ђе ног бро ја је зи ка те раз ли ке ипак је су 
из ра же не, и то нај ви ше у до ме ну ‘пла во зе ле ног/зе ле но пла вог’ де ла спек тра, 
ко ји има за јед нич ко име (енгл. grue). И ов де же не пред ња че у оде љи ва њу БЦЦ 
и БЦТ по мо ћу два на зи ва (за ‘пла ву’ и ‘зе ле ну’ бо ју). У нај кра ћем, као по-
сле ди ца је зич ког раз во ја на ста је но ва ка те го ри за ци ја про сто ра бо ја уво ђе њем 
но вих хро мат ских на зи ва – би ло ау тох то них или по зајм ље них из дру гих 
је зи ка. Све то за циљ има да се за јед ни ци олак ша ко му ни ци ра ње о бо ја ма, као 
и да се до стиг не по треб на ста бил ност хро мат ског реч ни ка (стр. 8–9). 
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У освр ту на ре ле вант ну ли те ра ту ру о ж-м раз ли ка ма у име но ва њу бо ја, 
Еспи но за-За ра го за (esPinosa-zaRagoza 2021: 124) за кљу чу је да же не ве ћи ном 
ве шти је име ну ју бо је, без об зи ра на уз раст, за ни ма ње, на ци о нал ност и дру-
штве но-еко ном ско окру же ње. 

С об зи ром на прет ход но из ло же но, не мо же се го во ри ти о ап со лут ним 
ни ти трај но да тим ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма (HuRLBeRt–Ling 2017: 14). 
То се он да не из бе жно од сли ка ва у хро мат ском име но ва њу и у реч ни ци ма 
бо ја.

1.2. ПоРеКлоРазлиКаУженсКо-мУшКомхРоматсКомвоКаБУлаРУ. Ис тра-
жи ва ња на те му ко ло рит них пре фе рен ци ја ве ћи ном се ба ве оми ље ним одн. 
нео ми ље ним бо ја ма, док се знат но ма ње рас пра вља о узро ци ма због че га је 
то та ко. По ре кло ж-м раз ли ка у хро мат ским реч ни ци ма че сто се об ја шња ва 
дру штве но-кул тур ним чи ни о ци ма, пре вас ход но вас пи та њем. Же не се, на-
и ме, од нај ра ни јег уз ра ста под сти чу да обра ћа ју па жњу на ко ло рит не раз ли-
ке, због че га ра но по чи њу да усва ја ју и раз ви ја ју бо га ти ји хро мат ски реч ник 
(rich 1977: 407). Де вој чи це су та ко ђе па жљи ви је пре ма раз ли ка ма у обо је ним 
де та љи ма, док су де ча ци ма за ни мљи ви је њи хо ве слич но сти (geKousidou–
iLi a dou 1997: 96–97). Дру га ис тра жи ва ња от кри ла су фи зи о ло шку уте ме ље-
ност ж-м раз ли ка (RodRíguez-caRMonaet al. 2008). Очи глед но је да ж-м раз-
ли ке у ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма тре ба ту ма чи ти ка ко со ци о кул тур ним 
мо ти ви ма, та ко и фи зи о ло шким узро ци ма. У на став ку ће мо се крат ко освр-
ну ти на не ке од те о ри ја о раз ли ка ма у име но ва њу бо ја и усво је ним ко ло рит-
ним пре фе рен ци ја ма. 

Фи зи о ло шке тј. би о ло шки уте ме ље не раз ли ке у пер цеп ци ји бо ја мо гу 
се обра зло жи ти му та ци јом ге на фо то сен зи тив них ће ли ја у мре жња чи ока. 
Ту му та ци ју, ко ја за по сле ди цу има по те шко ће у раз ли ко ва њу од ре ђе них 
бо ја, или чак не мо гућ ност њи хо вог раз ли ко ва ња, но си от при ли ке 8% европ-
ских му шка ра ца, и са мо 0.4% Евро пљан ки (Birch 2012: 313). Исто вре ме но, 
по ја ва ко ја је за бе ле же на ис кљу чи во код же на (≈12%) очи то ва на је у ге нет ској 
пред о дре ђе но сти за че ти ри, уме сто уо би ча је не три вр сте фо то сен зи тив них 
ће ли ја (jor dan et al. 2010: 1). Ни је, ме ђу тим, нај ја сни је ко ли ко та ге нет ска 
пре ди спо зи ци ја ути че на пер фор ман су у би хе ви јо рал ним за да ци ма с обо је-
ним сти му лу си ма. Не ка ис тра жи ва ња по ка за ла су да же не с овом ге нет ском 
мо ди фи ка ци јом раз ли ку ју ве ћи број бо ја (ja Me Son et al. 2001: 253), док се 
дру где то ни је до вољ но ја сно по твр ди ло (jor dan et al. 2010: 5). Те сти ра ју ћи 
Хан Ки не зе и Бри тан це бе ле ра се утвр ђе но је да су же не скло ни је ‘цр ве ном’, 
а му шкар ци ‘зе ле ном’ кон тра сту у од но су на по за ди ну. Оба по ла у оба на-
ро да ре ла тив но су скло ни ја ‘плав(ичаст)ој’ (енгл. (blu)ish)) не го ‘зе ле но жу тој/
жу то зе ле ној’ бо ји (енгл. green-yel low), што иде у при лог за кључ ку о уни вер-
зал ној скло но сти ка ‘пла вој’ бо ји (HuRLBeRt–Ling 2007: 624).

У скла ду с по став ка ма еко ло шко-ва лент не теoрије (енгл. eco lo gi cal va-
len ce the ory ‒ EVT, ћир. ЕВТ) (PaLMeR–scHLoss 2010: 8877–8882), скло ност 
ка од ре ђе ној бо ји ре зул тат је афек тив ног од го во ра на ен ти те те ко ји на ту 
бо ју асо ци ра ју. Љу ди су скло ни одн. ни су скло ни од ре ђе ним бо ја ма у ме ри 
у ко јој су скло ни одн. ни су скло ни ен ти те ти ма обо је ним у те бо је. При ме ра 
ра ди, скло ност ка ‘пла вој’ по сле ди ца је при влач но сти жи вот но бит них ‘пла во’ 
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обо је них ван је зич ких ен ти те та – ве дро не бо, чи ста во да, док од бој ност пре-
ма ‘(зе ле но)жу тој’ од ра жа ва чо ве ко во га ђе ње ко је иза зи ва ју не при јат не сли-
ке ен ти те та у тој бо ји – из мет, тру ла хра на. Уз по моћ ЕВТ на сто је се об ја-
сни ти још ка ко спе ци фич ни, та ко и иди о син кра тич ни аспек ти ко ло рит них 
пре фе рен ци ја, укљу чу ју ћи ту ме ђу кул тур не раз ли ке, бу ду ћи да се скло ност 
ка од ре ђе ној бо ји мо же то ком жи во та про ме ни ти услед афек тив ног ис ку ства 
с кон крет но обо је ним ен ти те ти ма (tayLoRet al. 2013: 1016). 

Сход но фи зи о ло шкој хи по те зи Абра мо ва и др. (aBra Mov et al. 2012: 
1–14), ж-м раз ли ке у пер цеп ци ји бо ја ти чу се уло ге ко ју мо жда ни ре цеп то ри 
има ју у пре но су ин фор ма ци ја о бо ји из ме ђу та ла му са и мо жда не ко ре. Уоче не 
су раз ли ке у опа жа њу мо но хро мат ске све тло сти, при че му му шкар ци не што 
ло ши је ра за зна ју та ла сне ду жи не на сре ди ни ви дљи вог спек тра. За кљу чак 
је да су опа же не ж-м раз ли ке је зич ки не за ви сне тј. ве ро ват но су би о ло шки 
усло вље не. И док му шкар ци бо ље ра за зна ју ен ти те те у по кре ту, јер бо ље 
за па жа ју кон траст не про ме не ко је на ста ју због про ме на у осве тље њу или 
ме ђу соб ног ра сто ја ња на ви зу ел ној сце ни, и то је уто ли ко бо ље што се та кве 
про ме не бр же од и гра ва ју, же не успе шни је ра за зна ју спо ро про ме њи ве тј. 
ста тич не сли ке и њи хо ве бо је. За са да мо же мо са мо на га ђа ти због че га је то 
та ко. Мо гу ће је да се ова ква по де ла у спо соб но сти опа жа ња од и гра ла још у 
ка ме ном до бу, у нај ра ни јим ло вач ко-са ку пљач ким дру штви ма. Му шким 
лов ци ма би ло је, на и ме, бит но да бр зо и са ве ће уда ље но сти мо гу пре по зна-
ти плен или не при ја те ља ко ји се при бли жа ва, док је за же не-са ку пља чи це 
да ле ко зна чај ни је би ло фи ни је рас по зна ва ње бо ја, ко је им је по ма га ло у 
раз ли ко ва њу зре лих и је сти вих од не зре лих и отров них пло до ва (far BiM PuL Se 
2012).5 

И о со ци о кул тур ним фак то ри ма ко ји би мо гли ути ца ти на бо гат ство 
хро мат ског во ка бу ла ра у ли те ра ту ри се по ја вљу ју раз ли чи те хи по те зе, нпр. 
о тра ди ци о нал но раз ли чи тим ж-м уло га ма у до ма ћин ству и дру штву (sa-
Ma ri na 2007: 458–459; yang 1996: 217–218). Же не се, на и ме, тра ди ци о нал но 
ви ше ба ве бо ја ма у кон тек сту уре ђе ња до ма или из ра де укра са, као и то ком 
при пре ме на мир ни ца за ис хра ну. Бо га ти ји жен ски хро мат ски реч ник об ја-
шња ва се још кул тур но усло вље ним од но сом же на пре ма обо је ним одев ним 
пред ме ти ма (rich 1997: 407; Sa Ma ri na 2007: 459), као и то да се же не у сло бод-
но вре ме ви ше ба ве ак тив но сти ма и хо би ји ма по ве за ним с бо ја ма (SiMP Son 
–tar rant 1991: 61; yang 1996: 215). 

У за кључ ку тре ба ре ћи да су ж-м раз ли ке нај ве ро ват ни је по сле ди ца ком-
би на ци је суп тил них би о ло шких раз ли чи то сти тј. ге не ти ке (енгл. na tu re) с 
јед не стра не, и ути ца ја фак то ра сре ди не, да кле дру штве но-обра зов ног ста ту-
са (енгл. nur tu re) с дру ге стра не. Ипак, још увек не ма це ло ви тог мо де ла ко ји 
би по ми рио и осве тлио ин тер ак ци ју уни вер зал них слич но сти и ин ди ви ду-

5 Же не по ка зу ју ве ћу скло ност ка ‘цр ве ним’ то но ви ма због бо ље при ла го ђе но сти ви зу-
ел ног си сте ма пре по зна ва њу зре лог, цр ве ног бо би ча стог и дру гог во ћа у кон тра сту са зе ле ним 
ли шћем као по за ди ном (HuRLBeRt–Ling 2017: 12). Ни је ме ђу тим по ну ђе но об ја шње ње због че га 
му шкар ци пре фе ри ра ју ‘пла ви ча сто љу би ча сте’ (енгл. vi o let) то но ве, а не во ле то но ве на пре-
ла зу из ме ђу ‘жу те’ и ‘зе ле не’ (енгл. yel low-green) (PaLMeR–scHLoss 2010: 8877).
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ал них раз ли ка у пре фе рен ци ји бо ја (Lindsay–BRown 2014: 17–19; hurL Bert 
–Ling 2017: 9; FideR–KoMaRova 2019: 2, 7).

2. ПостУПциПомоћУКоЈихсеистРажУЈУженсКо-мУшКеРазлиКеУимено-
вањУБоЈа. У ис тра жи ва њу ж-м раз ли ка у име но ва њу бо ја при ме њу ју се раз-
ли чи те лин гви стич ке и пси хо ло шке ме то де. Осми шље не су да би се утвр дио 
ин вен тар основ них и дру гих на зи ва за бо је и сте као увид у њи хо ве хи пе ро-
ним ско-хи по ним ске од но се. Ме ђу пр ви ма те ме то де опи са ли су Мор ган, Кор-
бет и Деј вис (в. MoRgan–coRBett1989: 125–127; coRBett–davies 1997: 197–
223). Циљ је био омо гу ћи ти: (1) оде љи ва ње БЦТ од нео снов них на зи ва за бо је, 
(2) оде љи ва ње при мар но-основ них на зи ва за бо је од се кун дар но-основ них 
на зи ва за бо је (у ен гле ском је зи ку пр ви су whi te, black, red, green, yel low и 
blue, а дру ги су brown, pur ple, pink, oran ge и grey) и (3) утвр ђи ва ње ре до сле-
да БЦТ у кон крет ном је зи ку. Уз по моћ не ко ли ко раз ли чи тих би хе ви јо рал них 
и лин гви стич ких ис тра жи вач ких по сту па ка, Кор бет и Деј вис су ис тра жи ли 
БЦТ у ру ском је зи ку, на кон че га су до би је не ре зу ла те упо ре ди ли с по да ци ма 
о БЦТ у ен гле ском је зи ку, и де лом фран цу ском и ја пан ском је зи ку. 

Би хе ви јо рал ни те сто ви про ис ти чу из че твр тог БК кри те ри ју ма ба зич-
но сти на зи ва за бо је – реч ју кри те ри ју ма пси хо ло шке ис так ну то сти кон крет-
ног хро мат ског на зи ва, на те ме љу че га про из ла зи да се БЦТ на зи ви из ли ста-
ва ју нај бр же, да кле при са мом вр ху ли сте на ве де них на зи ва за бо је (стр. 203). 
То зна чи да је тест из два ја ња или тест из ли ста ва ња (енгл. eli ci ta tion test, list 
test) (стр. 218) нај зна чај ни ји би хе ви јо рал ни по сту пак.6 При ме ном те ста из-
два ја ња или из ли ста ва ња до би ја ју се по да ци о уче ста ло сти по ја вљи ва ња тј. 
фре квен ци ји (Ф) сва ког из дво је ног на зи ва за бо ју, што да ље омо гу ћа ва раз-
два ја ње БЦТ од пре о ста лих на зи ва за бо је (стр. 197). Те сти ра ни ис пи та ни ци 
има ли су за да так да у вре мен ском тра ја њу од 5 ми ну та,7 ис пи шу што ви ше 
раз ли чи тих на зи ва за бо је (стр. 204). При ли ком об ра де ре зул та та, сви на зи-
ви из по је ди нач них тест-ли ста раз вр ста ва ју се утвр ђе ним ре до сле дом пре ма 
ви си ни фре квен ци је на во ђе ња (Ф). 

Ов де тре ба спо ме ну ти и тест име но ва ња (енгл. na ming test) ко ји по ма же 
да се до ђе до по да та ка о на чи ни ма хро мат ског име но ва ња у це ло куп ном 
про сто ру бо ја, као и да се про ве ри вре ме од зи ва (engl. re ac tion ti me), да кле 
бр зи на до де љи ва ња на зи ва кон крет ним бо ја ма при ка за ним по мо ћу обо је них 
кар ти ца или друк чи је, нпр. на екра ну ра чу на ра. Тест име но ва ња слу жи још 
за про ве ру кон зи стент но сти пре по зна ва ња и упо тре бе кон крет ног хро мат-
ског на зи ва. 

6 Овај пси хо ло шки тест ко ри шћен је и ра ни је (Battig–Montague 1969, у MoRgan–coRBett 
1989: 126).

7 Тест је из ве ден та ко што су ис пи та ни ци на ли сту хар ти је про из вољ но на во ди ли на зиве 
за бо је до ис те ка пр вог ми ну та, на кон че га су под ву кли цр ту. Од мах за тим, до ис те ка дру гог 
ми ну та на ста вља ли су да на во де хро мат ске на зи ве ко јих су се мо гли се ти ти, на кон че га су 
по но во под ву кли цр ту. На зи ве су да ље на во ди ли до ис те ка тре ћег, че твр тог и нај зад пе тог 
мину та, ка да се тест и за вр шио. То је омо гу ћи ло ана ли зу збир но до би је них по да та ка то ком свих 
пет ми ну та, одн. за себ них по да та ка за пр ви, дру ги, тре ћи итд. ми нут, за тим пр ва два ми ну та 
итд. 
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Уз опи са не би хе ви јо рал не ме то де, Кор бет и Деј вис су ко ри сти ли и лин-
гви стич ке те сто ве. Пр ви и нај ва жни ји та кав тест под ра зу ме ва про ве ру фре-
квен ци ја на зи ва за бо је у ру ко пи си ма и штам па ним тек сто ви ма, што омогу-
ћа ва пре ци зни је утвр ђи ва ње ре до сле да БЦТ у је зи ку. У дру гом те сту утвр ђује 
се ду жи на на зи ва за бо ју, бу ду ћи да се сма тра да су кра ће лек се ме-на зи ви 
за бо је фре квент ни је од ду жих на зи ва. Тре ћим те стом про ве ра ва се број из-
ве де ни ца од кон крет ног на зи ва за бо ју, што про ис ти че из пе тог БК кри те ри-
ју ма за утвр ђи ва ње ба зич но сти хро мат ских на зи ва. Ис пи ту је се спо соб ност 
кон кре тог на зи ва за бо ју да гра ди су фик сал не из ве де ни це и дру ге мор фо ло-
шке об ли ке. Све у све му, на ве де ни те сто ви има ју за циљ да омо гу ће про це-
ну ба зич но сти кон крет ног на зи ва и ње го ву кон со ли до ва ност у је зи ку ко ји 
се ис тра жу је. 

Опи са на ис тра жи вач ка ме то до ло ги ја ак ту ел на је и да нас. Са вре ме на 
ис тра жи ва ња ж-м слич но сти и раз ли ка у име но ва њу бо ја осла ња ју се, на и ме, 
на на ве де не би хе ви јо рал не ме то де (тест из ли ста ва ња и тест име но ва ња), док 
лин гви стич ке ме то де слу же за при ба вља ње до дат них ин фор ма ци ја.

2.1. УзоРаКисПитаниКаиметодисПитивања. У ра ду се из ве шта ва о по-
да ци ма при ку пље ним 2018. го ди не, од укуп но 175 ис пи та ни ка (106 ж + 69 м), 
ста ро сне до би 16–75 го ди на, и то: (1) 24 сту ден та Гра ђе вин ског фа кул те та 
Су бо ти ца, Уни вер зи те та у Но вом Са ду, уз ра ста 19–21 го ди на (10 ж + 14 м)8, 
(2) 49 сту де на та ан гли сти ке Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, ста ро сне 
до би 21–23 го ди не (40 ж + 9 м), (3) 65 уче ни ка тре ћег и че твр тог раз ре да 
при род но-ма те ма тич ког сме ра су бо тич ке Гим на зи је „Све то зар Мар ко вић”, 
ста ро сти 17–18 го ди на (34 ж + 31 м) и (4) 37 ис пи та ни ка ста ро сти 29–75 годи-
на (22 ж + 15 м). Као и у ра ни је спо ме ну тој пи лот-сту ди ји (KRiMeR-gaBoRo-
vić–jaKovLjev 2021: 138), при ме њен је тест из два ја ња на зи ва за бо је. За да так 
ис пи та ни ка био је да у ро ку од пет ми ну та ис пи шу што је мо гу ће ве ћи број 
срп ских хро мат ских на зи ва. Осим вре мен ског, дру гих огра ни че ња ни је би ло. 
Ис пи та ни ци су мо гли на ве сти би ло ко ји мо но лек сем ски или ви ше лек сем ски 
об лик на зи ва за бо ју, што зна чи да ни су до би ли ни ка ква упут ства ко је ре чи 
за бо је да на пи шу – то су мо гли би ти ка ко мо но лек сем ски та ко и ви ше лек сем-
ски на зи ви, бу ду ћи да је је дан од ци ље ва ана ли зе ж-м хро мат ског реч ни ка 
био сти ца ње уви да у од но се из ме ђу ра зно род них лек сем ских об ли ка у лек-
сич ко-се ман тич ком по љу ‘бо ја’ (в. Lucy1997: 322–323).

2.2.ПаРаметРизаанализУПодатаКа.На те ме љу збир них по да та ка о по-
је ди нач но до би је ним од го во ри ма из ра чу на ва се збир на фре квен ци ја (ΣФ) сва-
ког из дво је ног на зи ва за бо ју, а по том и ње го ва сред ња тј. про сеч на по зи ци ја 
(енгл. mean po si tion ‒ mP, ћир. мП).9 Про сеч на по зи ци ја кон крет ног на зи ва 

8 Од го во ри сту де на та Гра ђе вин ског фа кул те та у Су бо ти ци већ су за себ но об ра ђе ни у 
пи лот-ис тра жи ва њу Кри мер-Га бо ро вић и Ја ко вљев (КРимеР-ГаБоРовић – ЈаКовљев 2021).

9 На ши ис пи та ни ци раз ли чи то су из ли ста ва ли на зи ве за бо је. Уку пан број из ли ста них 
на зи ва у по је ди нач ним тест-ли ста ма кре ће се у ра спо ну од 12 до 45. Збир на фре квен ци ја (ΣФ) 
кон крет ног хро мат ског на зи ва, нпр. зе ле на, пред ста вље на је бро јем ис пу ње них тест-ли ста где 
се тај на зив на во ди. У на шем те сту, при дев зе ле на на ве ло је 100 од 106 уче сни ца у те сти ра њу, 
због че га је ов де ΣФ=100 (в. Та бе ла 1). Сва ки на зив за бо ју у по је ди нач ним тест-ли ста ма има 
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пред ста вља ве ли чи ну ко ја се де фи ни ше по мо ћу фор му ле мП = (ΣПи)/ΣФ), 
где је Пи (1, 2, 3, ... н) по зи ци ја кон крет ног на зи ва у по је ди нач ним тест-ли ста ма,10 
а ΣПи збир по је ди нач них по зи ци ја у свим тест-ли ста ма. Ин декс и уз П ва ри-
ра од 1, 2, 3, ... до н, при че му н озна ча ва уку пан број из ли ста них на зи ва за бо ју 
у по је ди нач ним тест-ли ста ма. Уз то, за сва ки на зив за бо ју из ра чу на ва се 
ин декс ког ни тив не ис так ну то сти (енгл. cog ni ti ve sa li en ce in dex, или, кра ће С), 
ко ји је ко ри стан за по у зда но ран ги ра ње хро мат ских на зи ва. Ин декс С по ве-
зу је па ра ме тре Ф, Н (број уче сни ка у те сту) и мП (в. Su troP 2001: 266–267). 
Због то га што не за ви си од укуп ног бро ја из ли ста них на зи ва у по је ди нач ним 
ли ста ма, С омо гу ћа ва упо ре ђи ва ње ре зул та та до би је них у скло пу раз ли чи-
тих ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи ту и раз ли чи те је зи ке. Ин декс С се из ра чу-
на ва по мо ћу фор му ле С = Ф/(Н x мП), где Н озна ча ва уку пан број ис пу ње них 
тест-ли ста, тј. уку пан број уче сни ка ко ји су по пу ни ли тест-ли сте. Вред ност 
С ва ри ра од 1, у иде ал ном слу ча ју, ако би од ре ђе ни хро мат ски на зив био 
пр ви од го вор код сва ког по је ди нач ног те сти ра ног уче сни ка, до 0, у слу ча ју 
да тај на зив те сти ра ни уче сни ци уоп ште не на во де. Тре ба ис та ћи да упо тре ба 
ин дек са С да је ва ља не ре зул та те са мо ако се ели ми ни шу ве о ма ни ско фре-
квент ни на зи ви, да кле сви на зи ви ко је на во ди из ра зи то ма ли број ис пи та-
ни ка. Пре ма ре чи ма Су тро па (Su troP 2001: 264–265): (1) код ма лог бро ја 
уче сни ка у те сти ра њу (Σ20) из ана ли зе тре ба ис кљу чи ти на зи ве ко је на во ди 
са мо је дан уче сник (Ф=1) и (2) код ве ћег бро ја уче сни ка (50–80) тре ба за нема-
ри ти на зи ве ко је на во де три и ма ње ис пи та ни ка. Ни ско фре квент не на зи ве 
не тре ба ана ли зи ра ти јер су то: (1) сла бо по зна ти и/или рет ко упо тре бља ва-
ни на зи ви и (2) иди о лек ти.

3.РезУлтатиистРаживања. У Та бе ли 1 при ка за ни су по да ци за на зи ве за 
бо је ко је је на ве ло 175 ис пи та ни ка (106 ж + 69 м), чи ји је ре до след устро јен 
пре ма ин дек су С. Сход но бро ју уче сни ка у те сти ра њу тј. при др жа ва ју ћи се 
Су тро по вих ин струк ци ја уне ти су са мо хро мат ски на зи ви са ΣФ = ≥3. Упо-
тре бље не су сле де ће озна ке: 

ΣФ = збир фре квен ци ја из дво је ног на зи ва у свим ли ста ма
ΣП = збир по зи ци ја из дво је ног на зи ва у свим ли ста ма 
мП = про сеч на по зи ци ја из дво је ног на зи ва за бо ју 
С = ин декс ког ни тив не ис так ну то сти
Р = ранг пре ма ин дек су ког ни тив не ис так ну то сти
Због про стор них огра ни че ња, на зи ви за бо је у Та бе ли 1 ни су ран ги ра ни 

пре ма при па да ју ћим збир ним фре квен ци ја ма (ΣФ), ни ти сред њим по зи ци-
ја ма (ΣП) у тест-ли ста ма, већ ис кљу чи во пре ма ин дек су ког ни тив не ис так-
ну то сти (С) ко ји об је ди ња ва па ра ме тре ΣФ, Н и ΣП.

сво ју по зи ци ју тј. ред ни број, нпр. за ли сту са 28 на зи ва то мо же би ти број од 1 до 28. Сред ња 
по зи ци ја (мПи) сва ког хро мат ског на зи ва из ра чу на ва се са би ра њем по је ди нач них по зи ци ја 
кон крет ног на зи ва у сва кој тест-ли сти, на кон че га се до би је ни збир де ли са збир ном фре квен-
ци јом кон крет ног на зи ва тј. мП = (ΣПи)/ΣФ.

10 Тест-ли сту тре ба схва ти ти као лист хар ти је с на ве де ним од го во ри ма ис пи та ни ка.
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Та бе ла 1. Упо ред ни при каз из дво је них на зи ва за бо је.11

Ред.
бр.

женсКиПол(∑106) мУшКиПол(∑69)
На зив за бо ју ΣФ ΣП мП С  Р На зив за бо ју Σ Ф ΣП мП С Р

1. пла ва (24) 104 382 3,673 0,267 1 пла ва (26) 68 176 2,588 0,380 1
2. цр ве на (36) 102 425 4,167 0,231 2 цр ве на (19) 66 219 3,318 0,288 2
3. жу та (20) 104 459 4,413 0,222 3 жу та (10) 68 245 3,603 0,274 3
4. зе ле на (3) 100 551 5,510 0,171 4 зе ле на (3) 68 339 4,985 0,189 4
5. љу би ча ста (4) 102 660 6,471 0,149 5 цр на (7) 65 378 5,815 0,162 5
6. цр на (6) 99 718 7,253 0,129 6 љу би ча ста (2) 66 487 7,379 0,130 6
7. си ва (1) 101 787 7,792 0,122 7 бе ла (2) 64 462 7,219 0,129 7
8. бе ла 96 713 7,427 0,121 8 на ран џа ста 62 537 8,661 0,104 8
9. ро зе/а 94 743 7,904 0,112 9

си ва (2) 62 591 9,532 0,094 99а.   ро зе 34 299 8,784
9б.   ро за 60 444 7,400

10. на ран џа ста (1) 102 950 9,314 0,103 10
ро зе/а 58 607 10,47 0,080 10
  ро зе 25 241 9,64
  ро за 33 366 11,09

11. бра он 79 942 11,92 0,063 11 бра он 46 428 9,304 0,072 11
12. бор до 87 1328 15,26 0,054 12 сме ђа 35 402 11,49 0,044 12
13. тир ки зна 65 929 14,29 0,043 13 бор до 35 484 13,83 0,037 13
14. окер (1) 56 796 14,21 0,037 14 тир ки зна 30 384 12,80 0,034 14
15. беж 58 872 15,03 0,036 15 злат на 36 567 15,75 0,033 15
16. злат на 63 1109 17,60 0,034 16 све тло пла ва 31 435 14,03 0,032 16
17. све тло пла ва 45 645 14,33 0,030 17 там но пла ва 25 357 14,28 0,025 17
18. те гет 56 1005 17,95 0,029 18,5 сре бр на 28 462 16,50 0,024 18
19. сре бр на 57 1043 18,30 0,029 18,5 окер 23 344 14,96 0,022 19
20. сме ђа 35 401 11,46 0,028 20,5 крем 19 261 13,74 0,020 20
21. ли ла 43 614 14,28 0,028 20,5 ли ла 19 284 14,95 0,018 21
22. там но пла ва 47 759 16,15 0,027 22 беж 18 258 14,33 0,018 22
23. крем 38 585 15,39 0,023 23 те гет 19 303 15.95 0,017 23
24. све тло зе ле на 40 664 16,60 0,022 24 све тло зе ле на 17 272 16,00 0,015 24
25. ци кла ма 31 471 15,19 0,019 25 брон за на 18 330 18,33 0,014 25
26. ма сли на сто зе ле на 37 716 19,35 0,018 26 тру ла ви шња 9 117 13,00 0,010 27,5
27. там но зе ле на 29 475 16,40 0,016 27 пинк 10 145 14,50 0,010 27,5
28. пинк 22 327 14,86 0,014 28 све тло цр ве на 11 176 16,00 0,010 27,5
29. кра љев ско пла ва 23 477 20,74 0,010 29 там но зе ле на 12 217 18,03 0,010 27,5
30. брон за на 17 282 16,59 0,009 30 ма ген та 9 127 14,11 0,009 30
31. пур пур на 17 295 17,35 0,009 31 не бо-пла ва 11 197 17,91 0,008 31,5
32. бе би-ро зе 18 359 19,94 0,008 32 ма сли на ста 9 132 14,67 0,008 31,5
33. ли мун-жу та 17 330 19,41 0,008  33 ма сли на сто зе лена 12 248 20,67 0,008 33
34. не бо-пла ва 16 293 18,31 0,008 34,5 све тло жу та 9 157 17,44 0,007 34
35. ру жи ча ста 12 165 13,75 0,008 34,5 ру жи ча ста 9 161 17,89 0,007 35

11 У Та бе ли 1, у ко ло ни ,,На зив за бо ју”, број у за гра ди уз на зив за бо ју по ка зу је ко ли ко 
пу та се кон кре тан на зив на шао на пр вом ме сту у пр вом ми ну ту те сти ра ња.
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36. ма сли на ста 12 190 15,83 0,007 36 там но жу та 9 163 18,11 0,007 36
37. ба кар на 16 352 22,00 0,006 37 кра љев ско пла ва 8 135 16,88 0,006 37
38. бо ја ко же 17 404 23,76 0,006 38 там но цр ве на 8 146 18,25 0,006 38
39. бе би-пла ва 12 231 19,25 0,005 39 шућ му ра ста 7 131 18,71 0,005 39
40. све тло жу та 13 274 21,08 0,005 40 сма раг дна 4 46 11,50 0,005 40,5
41. там но цр ве на 13 286 22,00 0,005 41 ка фе на 3 26 8,67 0,005 40,5
42. мо дра 9 148 16,44 0,005 42 ша ре на 6 117 19,50 0,004 42,5
43. све тло ро зе/а 10 203 20,30 0,004 43

азур но пла ва (1) 3 29 9,67 0,004 42,5  све тло ро зе 2 36 18,00
  све тло ро за 8 167 20,86

44. там но ро зе/а 8 136 17,00 0,004 44,5
ци кла ма 5 82 16,40 0,004 44  там но ро зе 4 75 18,75

  там но ро за 4 61 15,25

45. пр ља во бе ла 11 261 23,73 0,004 44,5 све тло на ран џа-
ста 6 123 20,50 0,004 45

46. минт/бо ја мен те 8 141 17,63 0,004 46 там но бра он 5 88 17,60 0,004 46
47. све тло бра он 8 157 19,63 0,003 47,5 ка ра ме ла 5 101 20,20 0,003 47
48. бо ја кај си је 8 160 20,00 0,003 47,5 мат 4 68 17,00 0,003 48,5
49. ма ген та 5 70 14,00 0,003 50 флу о ро сцент на 6 155 25,83 0,003 48,5
50. бо ја ци гле 9 227 25,22 0,003 50 ла ван да 3 41 13,67 0,003 50
51. бо ја тру ле ви шње 8 179 22,38 0,003 50 там но си ва 4 77 19,25 0,003 51,5
52. сма раг дно зе ле на 9 229 25,44 0,003 52,5 ме та лик си ва 4 77 19,25 0,003 51,5
53. пр ља во ро зе 8 183 22,88 0,003 52,5 пр ља во бе ла 4 81 20,25 0,002 53
54. све тло цр ве на 7 145 20,71 0,003 54 ме та лик 3  47 15,67 0,002 54
55. све тло сме ђа 8 193 24,13 0,003 55,5 јар ко цр ве на 3 48 16,00 0,002 55,5
56. ре зе да 6 110 18,33 0,003 55,5 ке сте ња ста 3 8 16,00 0,002 55,5
57. ин ди го 6 114 19,00 0,003 58 кар мин-бо ја 4 93 23,25 0,002 57
58. све тло љу би ча ста 6 115 19,17 0,003 58 ме та лик зе ле на 3 53 17,67 0,002 58

59. све тло си ва 7 157 22,43 0,003 58 там но на ран џа-
ста 3 58 19,33 0,002 60

60. флу о ро сцент ножу та 7 163 23,29 0,002 60 парискoплава 3 60 20,00 0,002 60
61. ка фе на 3 33 11,00 0,002 61,5 све тло љу би ча ста 3 60 20,00 0,002 60
62. ша ре на (1) 5 85 17,00 0,002 61,5 там но љу би ча ста 3 71 23,67 0,001 62

63. сма раг дна 4 59 14,75 0,002 63,5
там но ро зе/а 3 77 25,67 0,001 63
  там но ро зе 1 17 17,00
  там но ро за 2 60 30,00

64. сло но ва кост 6 133 22,17 0,002 63,5
све тло ро зе/а 3 79 26,33 0,001 64
  све тло ро зе 0 19 19,00
  све тло ро за 3 60 20,00

65. ру бин-цр ве на 7 183 26,14 0,002 64,5 бо ја ко же 3 86 28,67 0,001 65
66. азур но пла ва 6 135 22,50 0,002 64,5
67. там но бра он 6 139 23,17 0,002 67,5
68. па ри ско пла ва 4 63 15,75 0,002 67,5
69. ин ди го пла ва 5 104 20,80 0,002 69
70. там но жу та 5 107 21,40 0,002 70
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71. гри ми зна 3 41 13,67 0,002 71
72. ри ђа 4 76 19,00 0,002 72,5
73. драп 5 119 23,80 0,002 72,5
74. флу о ро сцент но зеле на 5 119 23,80 0,002 72,5
75. там но сме ђа 5 125 25,00 0,001 74,5
76. ме та лик 4 84 21,00 0,001 76,5
77. го луб(је )пла ва 4 86 21,50 0,001 76,5
78. јар ко цр ве на 4 89 22,25 0,001 78,5
79. тир ки зно пла ва 3 50 16,67 0,001 78,5
80. чо ко лад на 4 93 23,25 0,001 80,5
81. там но си ва 4 95 23,75 0,001 80,5
82. бо ја јор го ва на 4 98 24,50 0,001 83
83. ка ки 3 56 18,67 0,001 83
84. бо ја те ра ко те 3 55 18,33 0,001 83
85. бо ја шам пањ ца 4 106 26,50 0,001 85,5
86. го лу би је си ва 3 60 20,00 0,001 85,5
87. пе пе ља сто пла ва 4 113 28,25 0,001 87,5
88. кар мин-цр ве на 3  65 2167 0,001 87,5
89. флу о ро сцент норо зе 3 69 23,00 0,001 90
90. грао 3 73 24,33 0,001 90
91. ко рал на 3 7 24,00 0,001 90
92. све тло на ран џаста 4 132 33,00 0,001 92,5
93. мор нар ско пла ва 3 79 26,33 0,001 92,5
94. сенф-жу та 3 83 27,67 0,001 95
95. там но на ран џаста 3 87 29,00 0,001 95
96. тра ва-зе ле на 3 88 29,33 0,001 95
97. там но љу би ча ста 3 94 31,33 0,001 97

У те сту из два ја ња 106 жен ских и 69 му шких ис пи та ни ка на ве ло је 296 
одн. 202 раз ли чи тих на зи ва за бо је. Укуп но је из дво је но 367 раз ли чи тих 
хро мат ских при де ва, при че му су же не из дво ји ле 97, а му шкар ци 65 на зи ва 
за бо је са фре квен ци јом Ф≥3. Од нос 97 : 65 = 1,49 при бли жно је јед нак одно-
су бро је ва ис пи та ни ца и ис пи та ни ка тј. 106 : 69 = 1,54. На осно ву са мо тог по-
да тка не мо гу се уо чи ти бит ни је раз ли ке ме ђу по ло ви ма у по гле ду из два ја ња 
на зи ва за бо је. Но, де таљ ни ја ана ли за фре квен ци ја, про сеч них по зи ци ја и 
ин дек са ког ни тив не ис так ну то сти из Та бе ле 1 по ка зу је да су те раз ли ке 
ите ка ко при сут не. То се уо ча ва и на осно ву Та бе ле 2 где су при ка за ни об је-
ди ње ни по да ци о свим из ли ста ним хро мат ским на зи ви ма са фре квен ци јом 
Ф ≥ 1, код ис пи та ни ка оба по ла у све че ти ри гру пе. Сву где је про се чан број 
на зи ва ко ји су из дво ји ле ис пи та ни це ве ћи од про сеч ног бро ја на зи ва ко је су 
из дво ји ли ис пи та ни ци.12 

12 За ни мљи во ће би ти освр ну ти се на ре зул та те ис тра жи ва ња хро мат ског во ка бу ла ра 
уче ни ка че твр тог раз ре да су бо тич ке основ не шко ле „Иван Го ран Ко ва чић” из 2018. го ди не. 
За раз ли ку од хро мат ског во ка бу ла ра гим на зи ја ла ца, ко ји се по раз у ђе но сти мо же упо ре ди ти 
са хро мат ским во ка бу ла ром од ра слих ис пи та ни ка, основ но школ ци (21 ж + 18 м) осим што 
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Та бе ла 2. Збир ни по да ци о на зи ви ма за бо је (оба по ла и све че ти ри гру пе те сти ра них уче-
сни ка).

Гру па 
ис пи та ни ка 

Број
те сти-
раних 

уче сни ка 

Збир на зи-
ва за бо је у 
свим тест-
ли ста ма 

Нај ве ћи број 
на зи ва за боје 
у оде ли тим 

тест-ли ста ма 

Најмањи број 
на зи ва за бо је 
у оде ли тим 

тест-ли ста ма 

Про се чан број на зи ва за 
бо је по уче сни ку и њи хов 

ме ђу од нос (ж : м)
Број 

на зи ва 
однос
ж:м

1 2 3 4 5 6 7
Гра ђе вин ски 
фа кул тет

10 (ж) 256 40 19  25,60
1,494

14 (м) 240 30 12  17,14
Фи ло зоф ски 
фа кул тет

40 (ж) 922 45 15  23,05
1,347

9 (м) 154 23 12  17,11

Гим на зи ја
34 (ж) 869 38 17  25,56

1,097
31 (м) 725 42 16  23,29

Од ра сли
22 (ж) 625 42 16  28,41

1,287
15 (м) 331 27 16  22,07

Збир
106 (ж) 2672 45 15  25,21

1,200
69 (м) 1450 42 12  21,01

О ж-м раз ли ка ма у име но ва њу бо ја го во ре још од но си из ме ђу 25 нај фре-
квент ни јих на зи ва за бо је (в. Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1. Упо ред не фре квен ци је (%) пр вих 25 из ли ста них на зи ва за бо је код оба по ла.

пол но урав но те же но из два ја ју БЦТ на зи ве, зна чај ни је на во де са мо још мо но лек сем ске нео снов-
не на зи ве за бо ју, те сло же ни це ти па ‘при лог + при дев’, но и то знат но ма ње од од ра слих. Де ца 
го то во пот пу но из о ста вља ју све дру ге сло же не на зи ве. Де вој чи це су ге не рал но кре а тив ни је од 
де ча ка и има ју бо га ти ји хро мат ски во ка бу лар. То се ви ди из од но са про сеч них бро је ва из дво-
је них на зи ва по де те ту јед ног и дру гог по ла тј. ∑23,5 ж : ∑16,94 м.
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Оба по ла под јед на ко убе дљи во као ког ни тив но нај и стак ну ти је из два-
ја ју је да на ест БЦТ тј. цр на, бе ла, цр ве на, жу та, зе ле на, пла ва, бра он/сме ђа, 
љу би ча ста, на ран џа ста, ро зе/а и си ва (в. Та бе ла 1 и Гра фи кон 1). Из у зе так 
је на зив бра он, иа ко се бра он пре ма ин дек су С та ко ђе по ја вљу је ис пред свих 
нео снов них на зи ва.13 

Код му шког по ла, нај и стак ну ти ји ста тус има на зив пла ва, и то због из-
ра зи то нај ви шег ин дек са С (0,380), те због то га што се пла ва у тест-ли ста ма 
26 пу та из два ја на пр вом ме сту. БЦТ пла ва на пр вом ме сту из два ја ју и же не, 
али пла ва код же на има ин декс С (0,267), ко ји не од ска че та ко из ра зи то од 
ин дек са С за пре о ста ле на зи ве. Дру го по зи ци о ни ра ни на зив код оба по ла је 
цр ве на, тре ћи жу та, а че твр ти зе ле на. При то ме, же не цр ве ну на во де на пр вом 
ме сту у тест-ли ста ма чак 36 пу та. Исто вре ме но, цр ве на се код же на пре ма 
ин дек су С (0,231) ја ко при бли жа ва на зи ву пла ва. Сле ди пре о ста лих се дам 
БЦТ, ко ји се код оба по ла по ин дек су С до ста ја сно из два ја ју од свих оста лих 
на зи ва. Пре ма Та бе ли 1, оба по ла при бли жно под јед на ко че сто име ну ју основ-
не на зи ве за бо ју, упр кос при су ству од ре ђе них раз ли ка у њи хо вом ре до сле ду 
и ран ги ра њу, што се ви ди из од но са фре квен ци ја ΣФж : ΣФм ко ји ва ри ра уну-
тар те сних гра ни ца.14 

Зна чај ни је од сту па ње за бе ле же но је са мо код при де ва бра он, ко ји оба 
по ла ран ги ра ју на је да на е стом ме сту. Же не бра он из ли ста ва ју че шће од му-
шка ра ца, али код же на бра он има ни жу про сеч ну по зи ци ју (мП) и ни жи ин декс 
(С=0,063), због че га бра он код же на при лич но за о ста је за де се то по зи ци о ни-
ра ним БЦТ на ран џа ста (С=0,103), и са мо је у не знат ној пред но сти над два на-
е сто по зи ци о ни ра ним на зи вом бор до (С=0,054). Же не на зив сме ђа (С=0,0288) 
ран ги ра ју тек на два де се том ме сту. Код му шка ра ца бра он се за хва љу ју ћи 
ин дек су ко ни тив не ис так ну то сти (С=0,072) ве о ма при бли жа ва де се то по зи-
ци о ни ра ном на зи ву ро зе/а (С=0,080), док при де ви сме ђа (С=0,044) и бор до 
(С=0,037), као на зи ви ко ји су нај бли же ран ги ра ни уз бра он, ту ипак за о ста ју. 
Ве ро ват но се по је ди нач но ни же фре квен ци је и ни жа ког ни тив на ис так ну-
тост бра он и смеђ(а) мо гу об ја сни ти чи ње ни цом да су бра он и смеђ(а) бли ски 
си но ни ми, при че му тре ба још ис та ћи да ма њи број му шка ра ца ова два на-
зи ва ни не сма тра ап со лут ним си но ни ми ма, већ их на во де је дан до дру гог 
или ме ђу соб но вр ло бли зу.15 Иа ко је у књи жев ним из во ри ма за сту пље ни ји 

13 То при лич но под се ћа на ре зул та те ис тра жи ва ња у дру гим је зи ци ма, нпр. ру ском и 
ен гле ском (в. Pa ra Mei et al. 2018: 2–3).

14 На зна че ни од нос код де сет БЦТ про сеч но из но си 1,55 (пла ва 104 : 68 = 1,53, цр ве на 
102 : 66 = 1,55, жу та 104 : 68 = 1,53, зе ле на 100 : 68 = 1,47, љу би ча ста 102 : 66 = 1,55, цр на 99 : 65 
= 1,52, си ва 101 : 62 = 1,63, бе ла 96 : 64 = 1,50, ро зе/а 94 : 58 = 1,62, на ра џа ста 102 : 62 = 1,65), 
што се го то во по ду да ра с од но сом бро је ва ж-м те сти ра них ис пи та ни ка (106 ж : 69 м = 1,54). 
Фре квен ци је свих 10 БЦТ на ла зе се у окви ру +/-7,5% тј. 1,42–1,65.

15 С про то ком вре ме на сте пен ба зич но сти по је ди них на зи ва за бо ју мо же се про ме ни ти, 
што ме ња хи пе ро ним ско-хи по ним ске од но се у лек сич ко-се ман тич ком по љу ‘бо ја’. У скла ду 
с Ме кЛо ри је вим мо де лом пре ва ге (MacLauRy 1997;KRiMeR-gaBoRović 2019: 174–176), кат кад 
на по ре до по сто ји ви ше раз ли чи тих на зи ва за исту БЦЦ, где се сва ки од на зи ва од ли ку је раз-
ли чи тим сте пе ном ба зич но сти (до ми нант на одн. ре це сив на пре ва га). Те о ри ју о про ши ре њу или 
су жа ва њу гра ни ца кон крет не БЦЦ под у пи ре фе но мен по вла че ња ста ри јег тер ми на ко ји име-
ну је кон крет ну БЦЦ, због су жа ва ња оп се га упо тре бе, ка да се на зив у по вла че њу по чи ње кори-
сти ти са мо за обе ле жа ва ње бо је при род них ен ти те та и по ја ва, док се оп сег упо тре бе но ви јег 
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при дев смеђ/а, на зив бра он све је уо би ча је ни ји у ко ло кви јал ном го во ру (на 
ин тер не ту, у днев ним ли сто ви ма и не дељ ни ци ма, за по тре бе ре кла ми ра ња, 
и то на ро чи то ка да се опи су ју фар бе, про из во ди пре храм бе не, тек стил не и 
уоп ште мод не ин ду стри је итд.). То је у скла ду с прет по став ком Кри мер-Га-
бо ро вић и Ја ко вљев (KRiMeR-gaBoRović–jaKovLjev 2021: 142–143) да је БЦЦ 
‘бра он’ у срп ском је зи ку у фа зи тран зи ци је, слич но БЦЦ ‘ро зе’. На и ме, до-
ско ра шњи до ми нант ни на зив ру жи ча ста све ви ше се по ти ску је у ко рист 
пре ђа шњег ап со лут ног си но ни ма ро зе/а. Слич но то ме, чи ни се да срп ски 
ин де кли на бил ни при дев бра он по ла ко по чи ње да по ти ску је не ка да шњи ап со-
лут ни си но ним сме ђа.16 Та кве при ме ре про на ла зи мо и у дру гим је зи ци ма. 
Та ко се, ре ци мо, франц. БЦТ brun, до са да шње ге не рич ко име за БЦЦ ‘бра он’, 
по вла чи у ко рист пре ђа шњег си но ни ма mar ron (gRossMann–acHiLe 2016: 
43–44). Ни ру ски БЦТ корч невый ‘бра он’ не слу жи ви ше за опи си ва ње при-
род них ен ти те та, по себ но не ко же и кр зна жи во ти ња, већ су то да нас пре вас-
ход но ве штач ки про из во ди. За опи си ва ње бо је при род них ен ти те та упо тре-
бља ва ју се бурый ‘мрк, там но бра он’ и рыжий ‘риђ’ (rak hi Li na 2007: 371–372). 
Прет по став ку о из ве сном по вла че њу срп ског на зи ва сме ђа, и све фре квент-
ни јој и оп се жни јој упо тре би по зајм ље ни це бра он по треб но је ипак ду бље 
ис тра жи ти. 

По зи ци ја срп ских хро мат ских на зи ва ко ји сход но ин дек су С и ран гу Р 
не по сред но сле де је да на ест БЦТ (уп. Та бе ла 1), пре све га бор до и тир ки зна, 
од сли ка ва мо гућ ност за ин кор по ри ра ње но вих БЦТ. То је уо че но и у дру гим 
је зи ци ма, нпр. у аме рич ком ен гле ском на зи ви за бо је ко ји су кан ди да ти да 
по ста ну но ви БЦТ су tur qo i se ‘тир ки зна’ и li lac ‘ли ла, јор го ван-бо ја’ (Lindsay
–BRown 2014: 2). Гло бал но гле да но, због тех но ло шког раз во ја број од је да-
на ест БЦТ мо же би ти по ве ћан. При то ме та кав по раст од ра жа ва по тре бу за 
пре ци зни јом ка те го ри за ци јом и де фи ни са њем обо је ног све та у не по сред ном 
(ван је зич ком) окру же њу.17 

4.оРазУђеностилеКсемсКихоБлиКаженсКо-мУшКиххРоматсКихнази-
ва.У ци љу што по дроб ни јег са гле да ва ња раз ли чи то сти у хро мат ским во ка-
бу ла ри ма на ших ис пи та ни ка, освр ну ће мо се на лек сем ске об ли ке из ли ста них 
хро мат ских на зи ва, ка ко то пред ла жу лин гви сти ко ји се ба ве ге не зом, ин вен-
та ром и се ман ти ком на зи ва за бо је (в. Lucy 1997). 

У Та бе ли 3 при ка за ни су на зи ви за бо је са Ф≥3, и то: (1) мо но лек сем ски 
хро мат ски на зи ви, ме ђу ко ји ма и свих је да на ест БЦТ и (2) би лек сем ски хро-

тер ми на ши ри. Прем да је оп сег упо тре бе но ви јег на зи ва ис пр ва огра ни чен, он по сте пе но 
мо же пре у зе ти име но ва ње бо је ве штач ких ен ти те та, да би се ка сни је ње го во зна че ње евен ту-
ал но де ли мич но про ши ри ло одн. из но ва су зи ло (rak hi Li na 2007: 375). 

16 Ја ко вљев (ja ko vLjev 2018: 95–97) та ко ђе ука зу је на ни жи сте пен ба зич но сти на зи ва 
бра он и сме ђа. 

17 Ов де ће би ти за ни мљи во спо ме ну ти да се „пер цеп циј ским ме ха ни зми ма мо же [...] у 
нај бо љем слу ча ју са мо де ли мич но об ја сни ти фор ми ра ње ка те го ри ја бо ја, док су кул ту ро ло-
шки фак то ри, по пут је зич ке слич но сти, кри тич на по кре тач ка си ла за по ве ћа ње бро ја на зи ва 
за бо ју и успе шно ко му ни ци ра ње о бо ја ма” (MyLonaset al. 2022: 1) („per cep tual mec ha nisms can, 
at most, only to so me ex tent ex pla in co lo ur ca te gory for ma tion and that cul tu ral fac tors, such as 
lin gu i stic si mi la rity are the cri ti cal dri ving for ce for aug men ting co lo ur terms and ef fec ti ve co lo ur 
com mu ni ca tion”).
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мат ски на зи ви, ко ји се да ље мо гу кла си фи ко ва ти као: (а) сло же ни при де ви, 
нпр. све тло пла ва, прљавобела, и (б) поредбене син таг ме, нпр. лимун-жута, 
небо-плава, тру ла ви шња, бо ја ци гле и др.

Та бе ла 3. Фре квен ци је мо но лек сем ских и би лек сем ских на зи ва за бо је.

Лек сем ски
об ли ци 

Мор фо ло шки 
об лик 

при де ва 

На зи ви за бо је са фре квен ци јом Ф≥3

106 (ж) 69 (м)
Мо но лек-
сем ски 
на зи ви за 
бо је

Про сти 
при де ви

40 на зи ва: 29 на зи ва:
БЦ Т: пла ва (104), цр ве на (102), жу та 
(104), зе ле на (100), цр на (99), си ва (101), 
б(иј)ела (96), ро зе/а (94), бра он (79); 
ΣФ за БЦТ = 879
Нео снов ни на зи ви: бор до (87), тир ки-
зна (65), окер (56), беж (58), злат на 
(63), те гет (56), сре бр на (57), сме ђа 
(35), ли ла (43), крем (38), ци кла ма (31), 
пинк (22), брон за на (17), пур пур на (17), 
ба кар на (16), мо дра (9), минт (8),  
ма ген та (5), ре зе да (6), ин ди го (6), 
ша ре на (5), сма раг дна (4), ри ђа (4), 
драп (5), ме та лик (4), чо ко лад на (4), 
ка фе на (3), гри ми зна (3), ко рал на (3), 
грао (3), ка ки (3)
ΣФ нео снов них на зи ва = 736
ΣФ (БЦТ+нео снов ни на зи ви) = 1615

БЦТ: пла ва (68), цр ве на (66), жу та 
(68), зе ле на (68), цр на (65), бе ла (64), 
си ва (62) ро зе/а (58), бра он (46); 
ΣФ за БЦТ = 565
Нео снов ни на зи ви: сме ђа (35), 
бор до (35), тир ки зна (30), злат на 
(36), сре бр на (28), окер (23), крем 
(19), ли ла (19), беж (18), те гет (19), 
брон за на (18), пинк (10), ма ген та 
(9), ша ре на (6), ци кла ма (5), ка ра-
ме ла (5), сма раг дна (4), ка фе на (3), 
ла ван да (3), ме та лик (3) 

ΣФ нео снов них на зи ва = 333
ΣФ (БЦТ+нео снов ни на зи ви) = 898 

Од нос бро је ва на зи ва: БЦТ (ж) : БЦТ (м) = 9 : 9 = 1
нео снов ни (ж) : нео снов ни (м) = 31 : 20 = 1,55
(БЦТ+нео снов ни) (ж) : (БЦТ+нео снов ни) (м) = 40 : 29 = 1,38
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф): 
БЦТ (ж) : БЦТ (м) = 879 : 565 = 1,56 
нео снов ни (ж) : нео снов ни (м) = 736 : 333 = 2,21 
(БЦТ+нео снов ни) (ж) : (БЦТ+нео снов ни) (м) = 1615 : 898 = 1,80 

Су фик сал не 
из ве де ни це 
(при дев 
ко јим се обе-
ле жа ва бо ја 
+ су фикс 
-аст/а)

4 на зи ва
2 БЦТ на зи ва: љу би ча ста (102), на-
ран џа ста (102) ΣФБЦТ = 204 
2 нео снов на на зи ва: ру жи ча ста (12), 
ма сли на ста (12) ΣФ не о снов ни на зи ви = 24

ΣФ = 204 + 24 = 228

6 на зи ва
2 БЦТ на зи ва: љу би ча ста (66), 
на ран џа ста (62) ΣФБЦТ = 128
4 нео снов на на зи ва: ма сли на ста 
(9), ру жи ча ста (9), шућ му ра ста18 
(7), ке сте на ста (3) ΣФ не о снов ни на зи ви 
= 28
ΣФ = 128 + 28 = 156

Од нос бро ја на зи ва 4 : 6 = 0,67
Од нос зби ро ва фре квен ци ја Ф = 228 : 156 = 1,46

18 У свој ству на зи ва за бо ју, шућ му ра ста не мо же би ти до ве де на у ве зу ни са јед ним 
кон крет ним то на ли те том. Уп. РМС (VI: 1034): шућ му раст, -a, -o, ко ји је нео д ре ђе не бо је; сив-
каст, пе пе љаст.

19 Реч је о но ви јим кал ко ви ма с ен гле ског је зи ка.
20 Тер мин ‘све тли на’ тре ба раз ли ко ва ти од тер ми на ‘сјај’ (пре ма енгл. light ness и bright ness).
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Би лек сем-
ски на зи ви 
за бо је 

Сло же ни це 
(при дев + 
при дев)

при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја + при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја
6 на зи ва
ма сли на сто зе ле на (37), смараг дно зе-
ле на (9), азур но пла ва (6), ин ди го пла ва 
(5), пе пе ља сто пла ва (4), тир ки зно-
пла ва (3)
ΣФ = 64

2 на зи ва
ма сли на сто зе ле на (12),  
азур но пла ва (3) 

ΣФ = 15
Од нос бро је ва на зи ва 6 : 2 = 3,00 
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 64 : 15 = 4,27
 оста ли би лек сем ски при дев ски на зи ви за бо је 
3 на зи ва
кра љев ско пла ва (23), па ри ско пла ва (4), 
мор нар ско пла ва (3)
ΣФ = 30

4 на зи ва
кра љев ско пла ва (8), ме та лик си ва 
(4), ме та лик зе ле на (3), па ри ско-
пла ва (3); ΣФ = 18

Од нос бро је ва на зи ва 3 : 4 = 0,75
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 30 : 18 = 1,67

По ред бе не 
син таг ме 
(име ни ца + 
при дев за 
бо ју)

10 на зи ва19

бе би-ро зе/а (18), ли мун-жу та (17), 
не бо-пла ва (16), бе би-пла ва (12), ру бин-
-цр ве на (7), го луб-пла ва (4), го луб-си ва 
(3), кар мин-цр ве на (3), сенф-жу та (3), 
тра ва-зе ле на (3) 
ΣФ = 86

1 на зив
не бо-пла ва (11) 

ΣФ = 11
Од нос бро је ва на зи ва 10 : 1 = 10,00
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 86 : 11 = 7,82

По ред бе не 
син таг ме 
(име ни ца + 
име ни ца у 
ге ни ти ву)

8 на зи ва
бо ја ко же (17), бо ја кај си је (8), бо ја 
ци гле (9), бо ја тру ле ви шње (8), бо ја 
сло но ве ко сти (6), бо ја јор го ва на (4), 
бо ја шам пањ ца (4), бо ја те ра ко те (3) 
ΣФ = 59

3 на зи ва
бо ја тру ле ви шње (9), бо ја кар ми на 
(4), бо ја ко же (3)

ΣФ = 16
Од нос бро је ва на зи ва 8 : 3 = 2,67
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 59 : 16 = 3,69

Сло же ни на-
зи ви (при дев 
у функ ци ји 
при ло га + 
БЦТ)

20 на зи ва са мо ди фи ка то ри ма све тли-
не20 
там но пла ва (47), све тло пла ва (45), 
све тло зе ле на (40), там но зе ле на (29), 
све тло жу та (13), там но цр ве на (13), 
све тло ро зе/а (10), там но ро зе/а (8), све-
тло бра он (8), све тло цр ве на (7), све тло-
сме ђа (8), све тло си ва (7), све тло љу-
би ча ста (6), там но бра он (6), там но-
жу та (5), там но сме ђа (5), там но си ва 
(4), све тло на ран џа ста (4), там но на-
ран џа ста (3), там но љу би ча ста (3)
На по ме на:
10 пу та је упо тре бљен мо ди фи ка тор 
све тло- и 10 пу та там но-; ΣФ = 271

16 на зи ва са мо ди фи ка то ри ма 
све тли не
све тло пла ва (31), там но пла ва (25), 
све тло зе ле на (17), све тло цр ве на 
(11), там но зе ле на (12), све тло-
жу та (9), там но жу та (9), там-
но цр ве на (8), све тло на ран џа ста 
(6), там но бра он (5), там но си ва 
(4), там но на ран џа ста (3), све тло-
љу би ча ста (3), там но љу би ча ста 
(3), там но ро зе/а (3), све тло ро зе/а 
(3)
На по ме на:
7 пу та је упо тре бљен мо ди фи ка тор 
све тло- и 9 пу та там но-; ΣФ = 152

Од нос бро је ва на зи ва 20 : 16 = 1,25
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 271 : 152 = 1,78
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6 на зи ва с мо ди фи ка то ри ма сја ја 
пр ља во бе ла (11), пр ља во ро зе (8), 
флу о ро сцент но жу та (7), 
јар ко цр ве на (4),
флу о ро сцент но зе ле на (5), флу о ро-
сцент но ро зе (3) ΣФ = 38

4 на зи ва с мо ди фи ка то ри ма сја ја 
мат (4), флу о ро сцент на (6), 
пр ља во бе ла (4), јар ко цр ве на (3)

ΣФ = 17
Од нос бро је ва на зи ва 6 : 4 = 1,50
Од нос зби ро ва фре квен ци ја Ф = 38 : 17 = 2,24
На по ме на: Упр кос ре ла тив но зна чај ном бро ју ис пи та ни ка об у хва ће них 
те сти ра њем, то ипак ни је би ло до вољ но да се са до вољ но ве ли ком фре-
квен ци јом из дво је на зи ви са дру гим мо ди фи ка то ри ма сја ја, нпр. дре ча во-, 
мут но-, бли ста во-, за га си то-, па стел но-, бле до-, бле ду ња во-, ма гло ви то- 
итд. Иа ко су сви они из ли ста ни у тест-ли ста ма, ов де ни су уне ти због 
сво је ни ске фре квен ци је Ф<3.

Збир ни по-
да ци

97 на зи ва
(44 мо но- + 73 би лек сем ских)

65 на зи ва
(35 мо но- + 30 би лек сем ских) 

Збир на фре квен ци ја ΣФ
- мо но лек сем ски 1843
- би лек сем ски 548
  Укуп но: 2391

 Од нос
Збир на фре квен ци ја ΣФ ж/м
- мо но лек сем ски 1054 1,75
- би лек сем ски 229 2,39
  Укуп но: 1283 1,86

На ши ис пи та ни ци спа да ју у про сеч но обра зо ва ну по пу ла ци ју (сред њо-
школ ци, сту ден ти, гра ђа ни сред њег, ви шег и ви со ког обра зо ва ња). И док 
му шки пол до ми нант но из два ја БЦТ (54% од свих на зи ва из Табеле 3), у 
жен ском хро мат ском во ка бу ла ру, ге не рал но бо га ти јем и раз у ђе ни јем, не што 
је ни же уче шће БЦТ (45,3%), док су не што до ми нат ни је не го код му шка ра ца 
за сту пље ни пре о ста ли на зи ви, и то пре све га мо но лек сем ски, нео снов ни 
на зи ви (30,8%), нпр. бор до, тир ки зна, окер и др. Же не че шће из ли ста ва ју и 
ве ћи ну би лек сем ских, те сло же них хро мат ских при де ва. Ујед но фре квен ти је 
од му шка ра ца име ну ју бо је по зи ва ју ћи се на ком би на ци је ти па ‘при дев + 
при дев’, нпр. ма сли на сто зе ле на, азур но пла ва, као и по лу сло же ни це ‘име-
ни ца + при дев’, нпр. ли мун-жу та, ру бин-цр ве на итд. Че шће по се жу још за 
опи сним па ра фра за ма, ко је за пра во ево ци ра ју ко ло рит не ког по зна тог при-
род ног или ве штач ког ван је зич ког ен ти те та, нпр. бо ја сло но ве ко сти, бо ја 
јор го ва на и сл. Код би лек сем ских ком би на ци ја ‘мо ди фи ка тор све тли не (све-
тло- и там но-) + при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја’, од нос бро је ва из дво је них 
на зи ва за бо је, при бли жно је јед нак од но су бро је ва те сти ра них ис пи та ни ца 
и ис пи та ни ка. Же не не што че шће ко ри сте мо ди фи ка тор све тло-, а му шкар-
ци мо ди фи ка тор там но-. То се од но си и на ахро мат ски на зив си ва, али не 
и на на зи ве бе ла и цр на, јер бе ла је ап со лут на све тлост и оду су ство та ме, док 
је цр на ап со лут на та ма и од су ство све тло сти.21 

21 С об зи ром на чи ње ни цу да је наш ж-м узо рак са мо сег мент у це ло куп ној срп ској дру-
штве но-је зич кој за јед ни ци, при че му је већ сам број те сти ра них уче сни ка ре ла тив но скро ман 
и не до вољ но ујед на чен ка ко по по лу та ко и по го ди на ма жи во та, обра зо ва њу, за ни ма њи ма, 
хо би ји ма и др., ов де при ка за не за кључ ке тре ба по сма тра ти ис кљу чи во као оквир ни ори јен тир. 
Да би се при ка за ни ре зул та ти би ло по твр ди ли или опо вр гли нео п ход но је спро ве сти до дат на 
ис тра жи ва ња. 
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Сли ка 1. Удео раз ли чи тих лек сем ских об ли ка на зи ва за бо је код ис пи та ни ка оба по ла.

Као што се ви ди из Та бе ле 3, од нос укуп них бро је ва из ли ста них нео-
снов них про стих при де ва у свој ству БЦТ хи по ни ма у жен ском одн. му шком 
во ка бу ла ру је 31 : 20 = 1,55. То се при бли жно по ду да ра с од но сом бро је ва 
те сти ра них же на и му шка ра ца. Сто га се на пр ви по глед мо же чи ни ти да 
род них раз ли ка не ма. Но, од нос зби ро ва фре квен ци ја (ΣФж 736 : ΣФм 333 = 
2,21) знат но пре ма шу је број 1,55, што по ка зу је да се же не фре квент ни је слу-
же про стим нео снов ним хро мат ским на зи ви ма. У при лог том за кључ ку 
го во ре још по да ци из Та бе ле 4, где су упо ре ђе на 33 нај фре квент ни ја нео-
снов на про ста хро мат ска на зи ва чи ја је фре квен ци ја Ф≥3 ме ђу ис пи та ни ци-
ма ба рем јед ног по ла. Го то во иден тич ну ин вен тар ну ли сту нај фре квент ни-
јих про стих нео снов них на зи ва на во ди Ја ко вљев (2018: 88).22

Та бе ла 4. Пре глед нај фре квент ни јих мо но лек сем ских основ них на зи ва за бо је (Ф≥3). 

 Бр. Нај фре квент-
ни ји про сти 
нео снов ни 

на зи ви за бо је

 Фре квен ци ја (Ф) Од нос 
ко ло на 

3 : 4
(Фж : Фм)

 Од нос Фж : Фм 
све ден на иден ти чан 

број ис пи та ни ка

Ко мен тар
жен ски

на зи ви Фж
му шки 

на зи ви Фм

1 2 3 4 5 6 7
1. бордо 87 35 2,49 2,49/1,54=1,62 + ж
2. тиркизна 65 30 2,17 2,17/1,54=1,41 + ж
3. окер 56 23 2,43 2,43/1,54=1,57 + ж
4. беж 58 18 3,22 3,22/1,54=2,09 + ж
5. златна 63 36 1,75 1,75/1,54=1,14 =
6. тегет 56 19 2,95 2,95/1,54=1,92 + ж
7. сребрна 57 28 2,04 2,04/1,54=1,32 + ж
8. смеђа 35 35 1,00 1,00/1,54=0,65 + м
9. лила 43 19 2,26 2,26/1,54=1,47 + ж
10. крем 38 19 2,00 2,00/1,54=1,30 + ж

22 У те сту из ли ста ва ња уче ство ва ло је 83 ис пи та ни ка пре о вла ђу ју ће жен ског по ла (71ж 
+ 12м), сви сту ден ти пси хо ло ги је са Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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11. циклама 31 5 6,20 6,20/1,54=4,03 + ж
12. пинк 22 10 2,20 2,20/1,54=1,43 + ж
13. бронзана 17 18 0,94 0,94/1,54=0,61 + м
14. пурпурна 17 2 8,50 8,50/1,54=5,52 + ж
15. бакарна 16 2 8,00 8,00/1,54=5,19 + ж
16. модра 9 1 9,00 9,00/1,54=5,84 + ж
17. магента 5 9 0,56 0,56/1,54=0,37 + м
18. шарена 5 6 0,83 0,83/1,54=0,54 + м
19. резеда 6 0 ∞ ∞ + ж
20. минт 8 0 ∞ ∞ + ж
21. индиго 6 2 3,00 3,00/1,54=1,95 + ж
22. сма раг дна 4 4 1,00 1,00/1,54=0,65 + м
23. ри ђа 4 0 ∞ ∞ + ж
24. драп 5 1 5,00 5,00/1,54=3,25 + ж
25. чо ко лад на 4 1 4,00 4,00/1,54=2,60 + ж
26. ме та лик 4 3 1,33 1,33/1,54=0,86 =
27. ка ра ме ла 0 5 0,00 0,00/1,54=0,00 + м
28. ка фе на 3 3 1,00 1,00/1,54=0,65 + м
29. гри ми зна 3 0 ∞ ∞ + ж
30. ко рал на 3 0 ∞ ∞ + ж
31. грао 3 0 ∞ ∞ + ж
32. ла ван да 0 3 0,00 0,00/1,54=0,00 + м
33. ка ки 3 2 1,50 1,50/1,54=0,97 =

На кон ра чун ског сво ђе ња од но са Фж : Фм на иден тич не бро је ве за оба 
по ла (в. Та бе ла 4, ко ло на 6), по ста је уоч љи ви је ко је то на зи ве за бо је до ми-
нант но ко ри сти је дан одн. дру ги пол, а ко је на зи ве оба по ла ко ри сте под јед-
на ко фре квент но. За про цен ту ал на од сту па ња од но са у ко ло ни 6, од 1,00 
(+/- 15%) или 0,85–1,15, узе то је да из ли ста ни ж-м на зи ви из Та бе ле 4 има ју 
при бли жно јед на ку фре квен ци ју. Ван то га же не до ми ни ра ју за од нос фре-
квен ци ја ко ји је ве ћи од 1,15, док му шкар ци пред ња че код од но са фре квен ци-
ја ко ји је ма њи од 0,85. Же не ко ри сте чак 22 мо но лек сем ска нео снов на на зи-
ва че шће од му шка ра ца, а из ра зи то до ми нант но на во де при де ве ци кла ма, 
пур пур на, мо дра и драп. Исто вре ме но, му шкар ци уоп ште не на во де на зи ве 
ре зе да, минт, ри ђа, гри ми зна, ко рал на и грао. Му шкар ци, пак, од но се пре ва гу 
над же на ма код са мо осам на зи ва. При де ви ко је пре до ми нат но на во де му шкар-
ци су ка ра ме ла и ла ван да, док из ра зи то до ми нант но ко ри сте на зив ма ген та, 
што је за бе ле же но и код из вор них го вор ни ка ен гле ског је зи ка – ma gen ta (в. 
MyLonaset al. 2014: 231). Од пре о ста лих пет на зи ва где су му шкар ци та ко ђе у 
пред но сти, три при па да ју БЦЦ ‘бра он’: сме ђа, брон за на и ка фе на. Ко нач но, 
оба по ла под јед на ко фре квент но ко ри сте на зи ве злат на, ме та лик и ка ки.23

23 Ис тра жи ва ња у дру гим је зи ци ма та ко ђе су по ка за ла да же не че шће од му шка ра ца 
ко ри сте мо но лек сем ске нео снов не на зи ве за бо је (в. SiMP Son –taRRant 1991: 61; Ste in vaLL 2002: 
133; MyLonaset al. 2014: 236; gri Ber et al. 2017: 4). Сто га се мо же прет по ста ви ти да се сли ка о 
из ра же ни јој жен ској упо тре би срп ских мо но лек сем ских нео снов них хро мат ских на зи ва не би 
бит ни је про ме ни ла ни на кон до дат них те сто ва из два ја ња с истим или дру гим ж-м уче сни ци ма, 
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5. женсКo-мУшКeРазлиКеУлеКсичКо-семантичКомПољУосновнихназива
заБоЈеУсРПсКомЈезиКУ.Род не раз ли ке у име но ва њу спек тра бо ја мо гу се 
по сма тра ти још кроз при зму од но са у лек сич ко-се ман тич ком по љу основ них 
на зи ва за бо је, или, БЦТ. Прем да та сли ка ни је ком плет на без уви да у ре зул-
та те те ста име но ва ња,24 не ки за кључ ци ипак мо гу би ти из ве де ни на осно ву 
по да та ка при ку пље них у те сту из два ја ња хро мат ских на зи ва. 

Пр ви за кљу чак је да же не до ми ни ра ју над му шкар ци ма ка ко по бро ју 
та ко и по фре квен ци ји и ин дек су С хи по ни ма ко ји су из дво је ни за хи пе рони-
ме и ујед но БЦТ пла ва, цр ве на, жу та, зе ле на, љу би ча ста и ро зе/а.25 При ме ра 
ра ди, у лек сич ко-се ман тич ком по љу БЦТ жу та, же не на во де се дам хи пони-
миј ских на зи ва: окер, крем, ли мун-жу та, све тло жу та, тамно жу та, флуоро-
сцент но жу та, сенф-жу та. Му шкар ци ов де из два ја ју све га че ти ри хи по ни ма 
(го то во упо ла ма ње): окер, крем, све тло жу та, там но жу та. Исто вре ме но, 
на зи ви ко је су из дво ји ле же не има ју збир ну фре квен ци ју ΣФ=147, док је код 
му шка ра ца та фре квен ци ја ΣФ=60, да кле од нос фре квен ци ја је 2,45 што 
зна чај но пре ва зи ла зи од нос бро је ва укуп но те сти ра них же на и му шка ра ца 
тј. 1,54. Слич но је и код пре о ста лих БЦТ (в. Та бе ла 5).

Та бе ла 5. Пол но уте ме ље не раз ли ке у бро ју хи по ни ма и њи хо вих збир них фре квен ци ја за 
се дам БЦТ.26

Се дам основ них 
на зи ва за бо је 
(БЦТ)27

Број из дво је них хи по ни ма  
и њи хов ме ђу од нос 

Збир не фре квен ци је из дво је них  
хи по ни ма и њи хов ме ђу од нос 

ж м од нос ж м од нос 
пла ва 14 7 2,00 239 100 2,39
цр ве на* 12 6 2,00 195 70 2,79
жу та 7 4 1,75 147 60 2,45
зе ле на 9 5 1,80 203 71 2,86
бра он** 12 8 1,50 169 88 1,82
љу би ча ста* 6 5 1,20 78 30 2,60
ро зе/а*** 8 6 1,33 114 39 2,92

иа ко би фре квен ци је из ли ста них на зи ва го то во са свим из ве сно би ле не што дру га чи је, што би 
ипак би ло до бро про ве ри ти. 

24 У те сту име но ва ња, ко ји је као до пу на спро ве де ним те сто ви ма из два ја ња био пла ни-
ран за 2020. го ди ну, али је из о стао због огра ни че ња усло вље них пан де ми јом ко ви да 19 (на ста-
ва се од ви ја ла он лајн, па ни је би ло мо гу ће фи зич ки при сту пи ти ла бо ра то ри ји за екс пе ри мен-
тал ну пси хо ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду), ис пи та ни ци ма 
се би ло пу тем обо је них кар ти ца или на екра ну при ка зу је ве ћи број раз ли чи то обо је них стиму-
лу са ко је тре ба име но ва ти. Тест се по на вља нај ма ње два пу та ра ди про ве ре кон зи стент но сти 
име но ва ња. Обо је ни сти му лу си пре у зи ма ју се из не ког од си сте ма за раз вр ста ва ње бо ја (енгл. 
co lo ur or der systems) (в. MyLonas et al. 2014: 227; ja ko vLjev 2018: 42–43), нпр. Ман се лов си стем 
бо ја (в. KRiMeR-gaBoRović 2019: 337–341).

25 Пре ма ло је из дво је них хи по ни ма за БЦЦ ‘бе ла’, ‘цр на’, ‘си ва’ и ‘на ран џа ста’, при че му 
су сви они и збир но ни ско фре квент ни, што оне мо гу ћа ва из во ђе ње це ло ви ти јих за кљу ча ка.

26 По да ци ма у Та бе ли 5 ни су об у хва ће ни на зи ви за та ко зва не ме та лик бо је, да кле злат на 
(хи по ним од жу та), сре бр на (хи по ним од си ва) и ба кар на (хи по ним од цр ве на).

27 Зве зди це уз на зи ве за бо је тре ба ту ма чи ти на сле де ћи на чин:
* Због дво знач но сти хи по ни миј ских на зи ва пур пур на и гри ми зна, оба при де ва под ве де-

на су под два хи пе ро ни ма/БЦ Т, ов де цр ве на и љу би ча ста.
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Дру ги зна ча јан за кљу чак ти че се уо че не тен ден ци је да се на гра ни ца ма 
из ме ђу по је ди них БЦЦ/БЦТ из два ја ју два, ре ђе ви ше ви со ко ког ни тив но 
ис так ну тих мо но лек сем ских на зи ва за бо је. То су тир ки зна и те гет на пре-
ла зу из ме ђу ‘зе ле не’ и ‘пла ве’, бор до и ли ла на пре ла зу из ме ђу ‘цр ве не’ и 
‘љу би ча сте’, и окер и беж на пре ла зу из ме ђу ‘жу те’ и ‘бра он’. На ову по ја ву 
у срп ском је зи ку ука зу је још Ја ко вљев (ja ko vLjev 2018: 181–182). Слич но је 
при ме ће но у ру ском је зи ку (в. Pa ra Mei et al. 2018: 15), као и ен гле ском је зи ку 
(в. Lindsay–BRown 2014: 2, 19–22). Упра во је дан та кав на зив мо же по ста ти 
но ви БЦТ у бу дућ но сти.28 При то ме, у ен гле ском је зи ку та кве на зи ве пре до-
ми нат но из два ја ју же не (Lindsay–BRown 2014: 21), што се по твр ђу је и у срп-
ском је зи ку (в. Та бе ла 4). 

6. заКљУчненаПомене. Ана ли за ж-м раз ли ка до би је них на те ме љу те ста 
из два ја ња срп ских на зи ва за бо је по ка за ла је да же не у про се ку има ју обим-
ни ји и раз у ђе ни ји хро мат ски во ка бу лар од му шка ра ца. Же не та ко ђе фре квент-
ни је из ли ста ва ју раз ли чи те хро мат ске на зи ве.

Код је да на ест основ них на зи ва за бо је (БЦТ), у свој ству нај фре квент-
ни јих и ког ни тив но нај и стак ну ти јих срп ских хро мат ских на зи ва, ж-м раз-
ли ка го то во да и не ма, осим у по гле ду ре до сле да по ја вљи ва ња (ран га) по је-
ди них БЦТ. Сви БЦТ уоч љи во се из два ја ју од пре о ста лих на зи ва за бо је, с 
из у зет ком си но ни ма бра он и сме ђа, чи је из два ја ње код те сти ра не жен ске 
по пу ла ци је ни је баш нај у бе дљи ви је. 

До би је ни ре зул та ти у зна чај ној ме ри по ду да ра ју се са за кључ ци ма до-
би је ним у срод ним сту ди ја ма (в. MyLonaset al. 2014; Pa ra Mei et al. 2018), као 
и са ре зул та ти ма из пи лот-сту ди је Кри мер-Га бо ро вић и Ја ко вљев (KRiMeR-
gaBoRović–jaKovLjev 2021). Код оба по ла, БЦТ бра он за у зи ма је да на е сто 
ме сто пре ма ин дек су ког ни тив не ис так ну то сти (С), што овај на зив ран ги ра 
ис пред на зи ва сме ђа, ко ји му шки пол из два ја на два на е стој, а жен ски на два-
де се тој по зи ци ји. И док је код му шка ра ца ја сно из ра же на раз ли ка у ког ни-
тив ној ис так ну то сти бра он и ње го вог нај бли жег, ни же ран ги ра ног нео снов ног 

** Уко ли ко код БЦТ бра он за не ма ри мо при су ство пе ри фер них чла но ва ка те го ри је, да кле 
хи по ни ме беж (‘сме ђа’ са ме ша ви ном ‘жу те’ и ‘си ве’), драп (‘бо ја бе ле ка фе’) и ка ки (‘пра ши-
на ста, драп’), та да по ста је ја сно да му шкар ци у по ре ђе њу са же на ма ов де из два ја ју ве ћи број 
на зи ва са ве ћом збир ном фре квен ци јом (м: сме ђа, брон за на, ка ра ме ла, ка фе на, ке сте ња ста, 
там но бра он, ж: бра он, чо ко лад на, све тло бра он, све тло сме ђа, там но сме ђа). Ако, пак, слич-
но као што је то ура ђе но у Та бе ли 5, на оба спи ска при до да мо ви ше знач не на зи ве беж, драп 
и ка ки, сви по зајм ље ни це из дру гих је зи ка и сви на зи ви за бо је ко ји ма се име ну ју пре се ци две 
или ви ше БЦЦ (опи су ју ме ша ви не бо ја ‘бра он’, ‘жу те’ и ‘си ве’), он да збир но узев пре ва гу опет 
од но се же не.

*** Оба по ла БЦЦ ‘ро зе/а’ ре ла тив но под јед на ко име ну ју са БЦТ ро зе/а. Исто вре ме но, 
же не фре квент ни је из два ја ју на зи ве ци кла ма, пинк, бе би-ро зе, пр ља во ро зе, све тло ро зе/а и 
там но ро зе/а, док је ма ген та ов де је ди ни при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја ко ји му шкар ци из-
два ја ју да ле ко фре квент ни је од же на.

28 Да би се од ре ђе ни на зив за бо ју ква ли фи ко вао као БЦТ, ни је до вољ но да бу де са мо 
ког ни тив но (пси хо ло шки) ис так нут, већ тре ба да ис пу ни кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ба зично-
сти тј. тре ба да бу де ин сти ту ци о на ли зо ван и мо ра има ти ши рок оп сег при ме не. На ве де но у 
срп ском је зи ку тре нут но не ис пу ња ва ни је дан нео снов ни хро мат ски на зив. Но, због све че шће 
упо тре бе не ких та квих на зи ва у сва ко днев ном го во ру (бор до, тир ки зна, окер и те гет), по треб-
но је спро ве сти до дат на би хе ви јо рал на и лин гви стич ка ис тра жи ва ња. 
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на зи ва бор до, код жен ског по ла та раз ли ка је ми ни мал на. У из ве сној ме ри 
из не на ђе ње пред ста вља то што пре ма те сту из два ја ња основ ни на зив за БЦЦ 
‘бра он’ ни је сме ђа, већ је то по зајм ље ни ца бра он. Но, бу ду ћи да се у књи-
жев ном кор пу су и да ље пре о вла ђу ју ће упо тре бља ва при дев смеђ, док је 
бра он све за сту пље ни ји у сва ко днев ном, ко ло кви јал ном го во ру, и то за по тре-
бе опи си ва ња про из во да веб-ди зај на, мод не и тек стил не ин ду стри је, фар би 
и сл., оста је отво ре но пи та ње ко ји од ова два на зи ва за пра во пред ста вља 
БЦТ. Не ја сно је, да ље, у ко јој ће се ме ри њи хов тре нут ни ста тус за држа ти, 
да кле да ли ће сме ђа оста ти нор ма у књи жев ном је зи ку, док ће бра он би ти све 
за сту пље ни ји на зив у ко ло кви јал ном је зи ку (бра он се за са да пре вас ход но 
ко ри сти за опи си ва ње бо је раз ли чи тих ве штач ких про из во да). 

Же не ре ла тив но че шће од му шка ра ца на во де ве ћи ну мо но лек сем ских 
хи по ни ма БЦТ, нпр. бор до, тир ки зна, окер, те гет и др., као и ве ћи ну би лек-
сем ских хи по ни ма БЦТ тј. сло же ни це ти па ‘при дев + при дев’, нпр. ма сли на-
сто зе ле на, кра љев ско пла ва, као и по лу сло же ни це ти па ‘име ни ца + при дев’, нпр. 
ли мун-жу та, и сло же ни це ти па ‘име ни ца + име ни ца у ге ни ти ву’, нпр. бо ја 
ко же. Чак и код од ред бе них ком по зи ци ја ти па ‘при дев у функ ци ји при ло га 
+ при дев’, нпр. све тло пла ва, где се на пр ви по глед чи ни да је му шки пол кре-
а тив ни ји због не што ве ћег бро ја из дво је них на зи ва ове вр сте, на кон са гледа-
ва ња њи хо вих фре квен ци ја по ста је очи глед но да же не по но во од но се пре ва гу 
над му шкар ци ма. Уз то, бит на ка рак те ри сти ка му шког хро мат ског во ка бу-
ла ра је то да је са же ти ји и ди рект ни ји, украт ко ‒ му шко ко ло рит но опи сива ње 
ма ње је де скрип тив но. Му шкар ци пре вас ход но из ли ста ва ју је да на ест БЦТ, 
за тим сло же ни це са БЦТ осно вом, нпр. све тло пла ва, јар ко цр ве на, и из ве де-
ни це ти па ‘при дев + су фикс -аст’, нпр. ке сте њаст(а). Раз ли ке из ме ђу по-
ло ва уо ча ва ју се и код упо тре бе мо ди фи ка то ра све тло и там но, при че му, 
пре ма ре зул та ти ма спро ве де ног те ста из ли ста ва ња, мо ди фи ка тор све тло 
че шће би ра ју же не, док мо ди фи ка тор там но че шће би ра ју му шкар ци. 

Код ве ћи не нај и стак ну ти јих мо но лек сем ских нео снов них на зи ва, нпр. 
бор до, тир ки зна, окер, те гет, беж и ли ла, ко ји су по фре квен ци ји и ког ни тив-
ној ис так ну то сти нај бли жи рас по ло жи вим је да на ест БЦТ, очи то ва не су зна-
чај не ж-м раз ли ке у сми слу ког ни тив ног ран ги ра ња. Го то во исто вет но ж-м 
ран ги ра ње уо ча ва се је ди но код бор до (на пре ла зу из ме ђу ка те го ри ја ‘цр ве на’ 
и ‘љу би ча ста’) и тир ки зна (на пре ла зу из ме ђу ка те го ри ја ‘зе ле на’ и ‘пла ва’), 
што ова два на зи ва ког ни тив но чи ни нај о збиљ ни јим кан ди да ти ма за бу ду ће 
БЦТ. За са да ипак не ма до вољ но лин гви стич ких до ка за о то ме да ов де за и ста 
је сте реч о на зи ви ма ко ји су по ста бил но сти упо тре бе и се ман тич кој раз уђе-
но сти на ни воу ба рем не ког од се кун дар но-основ них на зи ва. 

Ис тра жи ва ње је по твр ди ло ве ће бо гат ство жен ског хро мат ског во ка бу-
ла ра тј. гу шће раш чла њи ва ње и име но ва ње ви дљи вог спек тра у од но су на 
му шке ис пи та ни ке. Тре ба сва ка ко спо ме ну ти да за по тре бе овог члан ка ни је 
од ра ђен тест име но ва ња, због че га не до ста је раз у ђе ни ји при каз ж-м раз ли ка 
у име но ва њу бо ја и скло но сти ка од ре ђе ним бо ја ма, ка ко је то при ка за но у 
сту ди ја ма где су на ве де ни на зи ви ко је за име но ва ње по је ди них де ло ва спек-
тра ко ри сте же не одн. му шкар ци (в. MyLonaset al. 2014: 236). Све то по треб но 
је сто га до дат но ис тра жи ти. Исто вре ме но, би ло би зна чај но про ве ри ти да ли, 
ре ци мо, же не бр же од му шка ра ца име ну ју раз ли чи те ко ло ри те, те да ли дају 
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кон зи стент ни је од го во ре при ли ком име но ва ња обо је них сти му лу са. Ко ри-
стан из вор по да та ка за та ква на кнад на ис пи ти ва ња код из вор них го вор ни ка 
срп ског је зи ка мо гле би би ти ре ци мо асо ци ја ци је на раз ли чи те ко ло ри те у 
свој ству сти му лу са ко је би, из ме ђу оста лог, мо гле да ука жу на слич но сти и 
раз ли ке у упо тре би на зи ва бра он и смеђ(а) у сва ко днев ном го во ру. 
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Sa nja Kri mer-Ga bo ro vić 
Iva na Ja ko vljev

A STUDY OF GEN DER-RE LA TED DIF FE REN CES IN CO LOR-NA MING 
IN THE STAN DARD SER BIAN LAN GU A GE

S u m  m a r y

This pa per is a study of gen der-re la ted dif fe ren ces in co lor-na ming in the stan dard Ser bian 
lan gu a ge. The dis tin cti ons we re exa mi ned using the fi ve-mi nu te free-list eli ci ta tion of co lor na mes. 
A to tal of 175 par ti ci pants to ok part in the sur vey ‒ te e na gers, ado le scents, and adults. All in all, it 
was 106 fe ma les and 69 ma les, aged 16–75, and com po sed of fo ur sub gro ups: 24 ci vil en gi ne e ring 
stu dents (10 fe ma les + 14 ma les), 49 En glish phi lo logy stu dents (40 fe ma les + 9 ma les), 65 gram mar 
school stu dents (34 fe ma les + 31 ma les) and 37 adults (22 fe ma les + 15 ma les). Qu i te si mi lar to the 
fin dings and con clu si ons re por ted by va ri o us aut hors, for in stan ce Simp son & Tar rant (1991), Mylo-
nas et al. (2014), Lind say & Brown (2014), Espi no sa-Za ra go za (2021), etc., the re sults go as fol lows: 
(1) the fe ma le re spon dents to the sur vey ex cel in a ric her vo ca bu lary of both mo no le xe mic and 
polyle xe mic co lor terms than the ma le re spon dents. The fe ma les eli cit re mar kably mo re co lor terms 
than the ma les; (2) both se xes as sign mo re or less iden ti cal na mes to 11 ba sic co lor ca te go ri es (BCCs) 
first de fi ned so by Ber lin & Kay (1969). The only con cern he re is the so mew hat qu e sti o na ble sta tus 
of the BCC ‘brown’. This is due to the dif fe ren ce in the num ber of fe ma les and ma les eli ci ting the term 
sme đa, a synonym of braon, both of which mean ‘brown’ in the En glish lan gu a ge; (3) the fe ma les 
use a lar ger ar ray of co lor terms to de scri be the do main of the ma jo rity of BCCs. This is so espe ci ally 
with the BCC ‘pink’ which is typi cally con si de red a girly co lor. As for the ma le re spon dents, they 
are su per i or to the fe ma les only in na ming the BCC ‘brown’ do main; (4) the Ser bian co lor terms 
bor do ‘bur gundy (co lor)’, and tir ki zna ‘tur qu o i se’, se em to be the best can di da tes for no vel BCTs in 
the Ser bian lan gu a ge. Ad mit tedly, it is es sen tial to en su re and pre sent mo re lin gu i stic sup ports for 
this at ti tu de. This study mostly con firms and to so me ex tent al so en han ces and cor rects the re sults of 
gen der-re la ted dif fe ren ces in co lor-na ming study re por ted on in the pi lot study con veyed by Kri mer-
Ga bo ro vić & Ja ko vljev (2021).
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Дра га на Ра до ва но вић
Јо ва на Ни ко лић

АКУТ У ГО ВО РИ МА КО СОВ СКО-РЕ САВ СКОГ ДИ ЈА ЛЕК ТА*  
(СКИ ЦА ГЕ О ГРАФ СКОГ РАС ПО РЕ ДА)

У ра ду се на осно ву до са да шњих опи са ко сов ско-ре сав ских го во ра кар то граф ски 
при ка зу је аре ал ме та то ниј ског аку та, или као си гур но по твр ђен или пак на слу ћи ван у 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма у по је ди ним зо на ма овог ди ја лек та. Акут је по у зда но по све-
до чен у го во ри ма сре ди шњег под ди ја лек та, а с до ста си гур но сти се прет по ста вља да се 
изо гло се ње го вог про сти ра ња про ду жу ју и ју го за пад но од ко па о нич ког ма си ва ко сов-
ско-ме то хиј ског под руч ја. До са да шња ис тра жи ва ња се до пу њу ју но вом гра ђом из шест 
пунк то ва Сред њег Ибра, ана ли зи ра ном и по ступ ком екс пе ри мен тал не фо не ти ке. Ре зул-
та ти су по ка за ли да се акут одр жао и на ле вој стра ни Ибра, упр кос ино ва ци о ним утица-
ји ма са Ро го зне.

Кључ не ре чи: ко сов ско-ре сав ски го во ри, ме та то ниј ски акут, сре ди шњи и ју жни 
под ди ја ле кат К-Р го во ра, Сред њи Ибар, лин гво ге о граф ски при каз. 

Ba sed on the exi sting de scrip ti ons of the Ko so vo-Re sa va di a lect, this pa per pre sents 
car to grap hi cally the areal of the me ta to nic acu te ac cent – eit her as con fir med or pre su med in 
so me zo nes of this di a lect in the ear li er re se arch. The acu te ac cent has been con fir med in the 
cen tral sub di a lect, and it is re a so nably as su med that the iso gloss of its di stri bu tion ex tends 
so uth-west ward from the Ko pa o nik mo un tain of the Ko so vo and Me to hi ja re gion. Ear li er re-
se arch is sup ple men ted with ma te ri als from six new pla ces in the mid dle Ibar re gion, analyzed 
by applying ex pe ri men tal pho ne tic met hods. The re sults show that the acu te ac cent still exists 
on the left bank of the ri ver Ibar, in spi te of strong in no va tory in flu en ces from Ro go zna.

Key words: Ko so vo-Re sa va di a lect, me ta to nic acu te ac cent, cen tral and so ut hern Ko-
so vo-Re sa va sub di a lect, Mid dle Ibar, lin guo-ge o grap hi cal over vi ew.

1. УводненаПомене
1.1. Аре ал но пред ста вља ње је зич ких по је ди но сти на од ре ђе ном про сто-

ру пру жа пот пу ни ји увид у син хро но ста ње, као од раз за вр ше них или чак 
не пре вре лих ди ја хро ниј ских про це са, јер „од кар то гра фи ра ња не ма бо љег 
по ступ ка да са бра на гра ђа ‘про гле да’. Кар та не кад на го ве сти од го вор, јед на ко 
је ва жно и ка да са мо по ста ви пи та ње” (ПижУРица 2005 :71). 

1.2. Ак ту ел на на сто ја ња да се на срп ском је зич ком про сто ру от кри ју 
„тра го ви” аку та и ис цр та ју но ви прав ци кре та ња изо гло са под стак ну те су 
прет по став ка ма „да су и сви што кав ски го во ри на сле ди ли, из ста ри је епо хе 
њи хо вог раз вит ка, по ред два ју ак це на та си ла зне ин то на ци је и је дан акут ски 
ин то ни ран ак це нат, ме та то ниј ски – ча кав ски акут” на шта „ука зу ју још уви јек 
ра за су ти ње го ви тра го ви у не ким што кав ским го во ри ма” (Pe co 1987: 255), 

* Рад је ре зул тат ра да на Од се ку за ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ, фи нан си ра ном од стра не Ми ни ста р ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је на осно ву Уго во ра бр. 451-03-68/2022-14 и ре зул тат ра да на Ин си ту ту за 
срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић (Уго вор бр. 451-03-68/2022-14).
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као и Иви ће вом тврд њом да чу ва ње аку та на што кав ској је зич кој те ри то рији 
под ра зу ме ва не ко ли ко под руч ја без ме ђу соб ног до ди ра. Прет по став ка је да 
се ме та то ниј ски акут мо гао очу ва ти и у ис точ ним што кав ским го во ри ма (не 
са мо оним на за па ду), ко ји ина че чу ва ју и ста ро ме сто ак цен та (ивић 1994: 
246; 1998: 398). 

1.3. До бра про у че ност сре ди шње зо не ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та 
омо гу ћи ла је да се у оп штим цр та ма од ре ди аре ал аку та у овој зо ни (ивић 
2009: 84), бу ду ћи да је ви ше ди ја лек то ло шких ис тра жи ва ња по твр ди ло вред-
но сти ак це нат ских ре а ли за ци ја ко је се мо гу до ве сти у ве зу са очу ва но шћу 
фо но ло шке ин ди ви ду ал но сти пра сло вен ског аку та. За сад смо екс пли цит но 
оба ве ште ни да акут ска вред ност на тлу цен трал не ко сов ско-ре сав ске обла-
сти за хва та „ко па о нич ко-за пад но мо рав ски ком плекс” (Радић 2010а), то јест 
об у хва та про стор ис точ но и се ве ро и сточ но од Ко па о ни ка – сли во ве То пли це 
и Ра си не те да је крај ња се вер на тач ка сек тор из ме ђу Тр сте ни ка и Кру шев ца 
до бли зу За пад не Мо ра ве. У ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри из о ста ју по да ци 
о то ме да ли се евен ту ал но тај аре ал про те зао све до кон такт ног под руч ја 
са при зрен ско-ју жно мо рав ском зо ном, где се про до ром бал ка ни стич ких 
цр та ова фо но ло шка вред ност из гу би ла. 

Уста но вље но је да ју жна тач ка иде до Мер ће за и Мр че за пад но од Кур-
шу мли је, од но сно да је „је згро” овог аре а ла Алек сан дро вач ка Жу па (ивић 1994: 
245–246); нео а кут је са чу ван „у тра го ви ма” и у сли ву Сту де ни це (дРаГин 2005). 
По твр де фо но ло шке очу ва но сти ме та то ниј ског аку та на ју го и сточ ној ко па о-
нич кој стра ни отво ри ле су пи та ње ње го ве очу ва но сти на ју жним и ју го за пад ним 
об рон ци ма Ко па о ни ка, на ко сов ско ме то хиј ској стра ни (Радић 2010а: 230). 

2. досадашњаистРаживања
2.1. Ме ђу пр ве по ме не ко ји ука зу ју на мо гу ћу очу ва ност пра сло вен ског 

аку та жуп ске обла сти убра ја ју се Мо ско вље ви ће ве бе ле шке на ста ле на ди ја-
лек то ло шкој екс кур зи ји 1907. го ди не са проф. Бе ли ћем1 по кру ше вач кој Жу пи 
и Ра си ни: 

„Све ка рак те ри стич не осо би не Ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та ов де се до след но 
чу ва ју, ка ко фо нет ске, та ко и мор фо ло шке и син так сич ке. Ште та је што про фе-
сор Бе лић ниг де ни је об ја вио оно што је на шао при ли ком ово га пу та. Ако су 
ње го ве бе ле шке са чу ва не, ва ља ло би из њих по ва ди ти све што је ин те ре сант-
но и об ја ви ти. Мо жда ћу и ја то учи ни ти са сво јим бе ле шка ма, а ов де ћу ре ћи 
са мо не ко ли ко ре чи о го вор ним осо би на ма то га кра ја. Ак це нат с крај ње га 

1 Исто ри ју при су ства ме та то ниј ског аку та у го во ри ма Ср би је, с пу ном ар гу мен та ци јом 
(ин фор ма ци ја ма и увер љи вим прет по став ка ма), да је П. Ра дић (2010а). У ве зи с по ме ну том 
ди ја лек то ло шком екс кур зи јом у тек сту об ја вље ном пре ви ше од јед не де це ни је, П. Ра дић скре-
ће па жњу на уч ној јав но сти на ва жно пи та ње „са на ци о нал ног и кул ту ро ло шког аспек та” о 
сто го ди шњем ‘пре ћут ки ва њу’ при су ства ове ак це нат ске вред но сти у го во ри ма Ср би је. Пи та ње 
се сво ди на чи ње ни цу да је Бе лић на овој екс кур зи ји мо рао уо чи ти ак це нат ску спе ци фич ност 
по се ће не зо не по себ но у вре ме и упо зна ва ња са ча кав ском ак цен ту а ци јом, те на чи ње ни цу да 
сво је на ла зе из те рен ске бе ле жни це ни ка да ни је са оп штио. Про блем про ду бљу је и чи ње ни ца 
да је упра во Мо ско вље вић не по сред но на кон Бе ли ће ве смр ти упо знао на уч ну јав ност са беле-
шка ма са ове екс кур зи је. Ра дић за кљу чу је да је Бе лић до де лио „спо ра ди чан ка рак тер” жуп ском 
го во ру „у окви ри ма ана ло шких по ја ва”, чи ме га је ис кљу чио из при род ног ми гра ци о но-ди ја-
ле кат ског то ка (Радић 2010а: 234–235). 
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сло га увек се пре но си, али ме сто крат ко у зла зног има крат ко си ла зни, нпр.: 
вода, нога, пијац, седи (3.л.през.). Али по ред ˝, ˆ и « акц. на шли смо и че твр ти, 
вр ло рас про стра њен ду ги ак це нат, ко ји је вр ло сли чан ча кав ском аку ту. Ње гов 
тон се упо чет ку пе ње као у ду го у зла зног, а при кра ју па да. Из тех нич ких раз-
ло га ов де ће за ње га би ти упо тре бљен знак «. Он сву да за ме њу је ду го си ла зни, 
чак и у јед но сло жним ре чи ма, нпр.: дође (дође), ис прича (през.), пам тиш, грање, 
Ли вађе, ре шава, ду ћан, зеље, де сети, нема, пло тун, лађа, пре да, бор, не да, град 
и др. Ду жи на под ак цен том и пред њим увек се чу ва, а по сле ње га се скра ћу је” 
(мосКовљевић 1960:83).

2.2. Из овог пе ри о да по зна та је и Еле зо ви ће ва ди ја лек то ло шка екс кур-
зи ја2„по Пе ћи и Ву чи тр ну” (1908), пу бли ко ва на 1911. Еле зо ви ће ве за бе ле шке 
сво де се на ис ти ца ње мар кант них ак це нат ских раз ли ка два ју ди ја ле кат ских 
зо на: 

„Пећ и пећ ска око ли на упо тре бља ва, и ако не бес пре кор но, ипак до ста до бро 
ду ги уз ла зни ак це нат што се не мо же ре ћи за Ву чи трн и око ли ну, ма да сам се 
са да уве рио да се и око Ву чи тр на чу је акут, али вр ло не до след но. За са да не 
знам ка ко је до шло до ово га ме ша ња ова два та ко раз лич на ак цен та. Цен тар 
је те не пра вил не упо тре бе та два ак цен та Ву чи трн. Пре ма то ме, по ред дру гих 
сит ни јих раз ли ка из ме ђу ву чи трн ског и пећ ског го во ра, ова упо тре ба аку та 
би ла би јед на од зна чај ни јих” (елезовић 1911: 469).

2.3. Пи та ње аку та све ви ше за о ку пља па жњу ди ја лек то ло га, а ма те ри-
ја ли са те ре на ука зу ју на ње го ву ши ру рас про стра ње ност, што зна чи да 
ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат ни је „је ди ни пре део где је у срп ским на род ним 
го во ри ма пра сло вен ски нео а кут до жи вео и на ше да не” (ивић 2009: 63). Тако 
у но ви је вре ме ди ја лек то ло шка ли те ра ту ра рас по ла же и по да ци ма о акут ској 
вред но сти на те ре ну за пад не и се ве ро за пад не Ср би је.

2.3.1. Са се вер ног под нож ја Руд ни ка Д. Пе тро вић и С. Гу ду рић (2008) 
из ве шта ва ју да се акут про сти ре 150 ки ло ме та ра у прав цу од ју га пре ма се веру 
те да ка чер ске при ли ке све до че о пре но ше њу ове ко сов ско-ре сав ске осо би не 
и на шу ма диј ско-вој во ђан ски те рен. Уз то, прет по ста вља ју да би акут у го-
во ри ма се вер не и се ве ро за пад не Ср би је мо гао би ти очу ван у го во ри ма ко ји 

2 Бе ле шке са овог Еле зо ви ће вог ди ја лек то ло шког пу то ва ња Ра дић (2010а) по сма тра као 
скром не, а исто вре ме но и вред не по дат ке ко ји упу ћу ју на при су ство ме та то ниј ског аку та у 
ко сов ско ме то хиј ској обла сти. При ме ри по де сни за ана ли зи ра ње у кон тек сту акут ских ре а ли-
за ци ја мна ди ца, до ђе, да ће (елезовић 1911: 470) Ра ди ћа на во де на пи та ње да ли је „ова кву ак це-
нат ску вред ност ау тор за и ста чуо у пећ ком кра ју, или је у ње го вом бе ле же њу до шао до из ра жаја 
ак це нат из ње го вог за ви чај ног ву чи трн ског го во ра, за ко ји се, бу ду ћи да се на ла зи у пот ко па-
о нич ком кра ју, та ко ђе мо гу прет по ста ви ти тра го ви ме та то ниј ског аку та” (Радић 2010а: 232). 
Ау тор из но си још јед но бит но за па жа ње о раз ли ка ма у ак це нат ском ин вен та ру Еле зо ви ће вог 
при ло га (1911) и Реч ни ка ко сов ско-ме то хи ског ди а лек та (1932, 1935): оне се сво де на ин тер вен-
ци је у сми слу укла ња ња ду го у зла зног ак цен та. По сле из ве сног вре ме на ау тор Реч ни ка ви ше 
„не про бле ма ти зу је” тзв. „ме ша ње” два ду га ак цен та, па све лек се ме у Реч ни ку но се јед но од 
два ак це нат ска обе леж ја (крат ки си ла зни или ду ги си ла зни ак це нат). Због та квог по ступ ка 
при уре ђи ва њу гра ђе за пу бли ко ва ње, Ра дић (2010: 235–236) се пи та: „За што Еле зо вић ви ше 
не ма не до у ми цу око „ме ша ња” ду гих ак це на та у де лу ко сов ско ме то хиј ских го во ра?” и из но си 
ин те ре сант не и, ми сли мо, оправ да не прет по став ке: да је сам Бе лић као ре дак тор имао зна чај ну 
уло гу у ре ди го ва њу тек ста и ак цен та. Еле зо вић је „тач но ста вљао” ак це нат у ње го вом при су-
ству, а Бе лић је из ве сно ис тра ја вао „на ста ву о ар ха ич ном, основ ном дво ак це нат ском си сте му 
ко сов ско-ре сав ских го во ра.”
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чу ва ју фо но ло шку ин ди ви ду ал ност ја та. У по ја су Ка че ра, акут је по твр ђен 
у при ло шким ре чи ма – нõд, вõд, гõр; у Гмн. ви ше сло жних име ни ца – до бро-
вõља ца, до ма ћи̃нста ва, Ма ке дõна ца, бре жу̃ља ка; у пре зен ту – при ме̃ти, 
про ме̃ни, за рãди , спа шãва; у трп ном при де ву – за бе̃ље н, за мрãче но, умлãче-
на (ПетРовић – ГУдУРић 2008: 421).

2.3.2. Дра го љуб Пе тро вић (2010) на осно ву усту пље ног тон ског ма те-
ри ја ла (и усме ног са оп ште ња) из То пли це и Бла ца Ју го сла ве Ар со вић и по-
сто је ћих мо но граф ских опи са го во ра Ка че ра, Гру же, Го ро би ља, Дра га че ва 
и Ужич ке Цр не го ре (са мо у кон так ту са дра га чев ском и та ков ском зо ном), 
из но си прет по став ку о очу ва њу нео а ку та на сек то ру од Дра га че ва до се вер-
ног под нож ја Руд ни ка. Ис пи ту ју ћи ак це нат ске ли ко ве ти па враним, до би
така (стевовић 1969), врабаца, чворака (ниКолић 1972), во се до ве ла, до бро-
вољаца, спаси (ћУКановић 1995), гõр, тõр, мãла, кõље, де вõјк е, по зãјм и, по 
шумã (аРсовић 1973), чворака, про врће но (маРКовић 2005), за рãди , де вõјк а, 
кõла (ПетРовић – ГУдУРић 2008) – Пе тро вић за кљу чу је да се на том те ре ну 
акут ни је из јед на чио са ду гим си ла зним ак цен том, а да га ис тра жи ва чи обе-
ле жа ва ју зна ком за ду го у зла зни ак це нат (ПетРовић 2010: 398–399). 

2.3.3. У но ви је вре ме, на осно ву на кнад ног уви да у ди ја ле кат ске тек сто-
ве са те ре на се ве ро за пад не Ср би је и по нов ног (пре слу ша ва ња) пре гле да 
за пи са из лич не ар хи ве, М. Пе тро вић-Са вић (2020) ука зу је на при ме ре са 
акут ском вред но сти. Она от кри ва тра го ве овог ак цен та на ма те ри ја лу из 
Ја дра, Ра ђе ви не, Под го ри не, Ко лу ба ре и По са во там на ве. Ка те го ри је и по зи-
ци је у ко ји ма је за бе ле жен акут иден тич не су они ма ко је на во де и дру ги 
ау то ри: гла го ли врãтим се, дõђу, кãжӯ, рãди, име ни це млãда, у цр̃кву, при-
де ви су̃нче ва, зи̃мско, за ме ни це њõј, вãс, õн, при ло зи ту̃, нõд, вõд. На осно ву 
„слу шног ути ска” да је опис ак це нат ске ре а ли за ци је, тач ни је сло га са акут-
ском ин то на ци јом: „има по диг ну ту тон ску ли ни ју, кон стант ни ју од оне код 
ду го у зла зног ак цен та, или при лич но рав ну, с бла жим па дом на по стак це-
нат ском сло гу”, док је код јед но сло же ни ца уо чен из не над ни по раст ме ло диј-
ске ли ни је. М. Пе тро вић-Са вић је за по тре бе из ра де СДА об и шла по је ди на 
на се ља у (се ве ро)за пад ној Ср би ји и не ма сум ње да је мо гла са да ци ља но, и 
по нов ним пре слу ша ва њем звуч них за пи са уо чи ти ак це нат ске ли ко ве ко је 
би смо мо гли до ве сти у ве зу са аку том: „На са мом по чет ку тра га ња, при пре-
ми ли смо ухо за пре по зна ва ње ду го у зла зног ак цен та на ме сту ду го си ла зног. 
Ка ко је вре ме од ми ца ло и на ше ухо из ве сно вре ме слу ша ло ту ак це нат ску 
вред ност на по ме ну тој по зи ци ји у ре чи, по ста ло је осе тљи ви је и спо соб ни је 
да де фи ни ше и пре по зна то што је зву ча ло као то не што из ме ђу” (ПетРо-
вић-савић 2020: 134–135; и у нап. 16).

2.4. Фо но ло шка ин ди ви ду ал ност аку та очу ва на је у „ши рој” и „ужој” 
ко па о нич кој обла сти, у на се љи ма ис точ но и за пад но од пла нин ског ма си ва 
(Радић 2010б: 21–22; Радоичић 1996: 32, 39). По ред то га, оста је да се ис пи та 
и зо на се вер ног По и бар ја (ивић 2009: 84) до сту де нич ког сли ва у ко јем је 
акут по след њих го ди на та ко ђе по твр ђен (дРаГин 2005: 89–92; 2015: 64–68).3

3 У но ви је вре ме ме ђу при о ри тет ни је те ме и пи та ња бу ду ћих ди ја лек то ло ших ис тра жи-
ва ња ко сов ско-ре сав ских го во ра на Ко со ву и Ме то хи ји С. Ми ло ра до вић на пр во ме сто по ста-
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2.5. Оста ло је, ме ђу тим, отво ре но и пи та ње да ли је и у ко јој ме ри очу-
ва на вред ност аку та на ко сов ско ме то хиј ској, тач ни је на ибар ској стра ни 
Ко па о ни ка, бу ду ћи да по је ди ни ак це нат ски ли ко ви (нá ђу, лóј зе), по твр ђе ни 
Бо жо ви ће вим ис тра жи ва њи ма, пру жа ју до бар под сти цај за та кву прет по-
став ку.4 Освр ћу ћи се на акут ску про бле ма ти ку ко сов ско ме то хиј ске зо не, Ра дић 
скре ће па жњу на чи ње ни цу да је срп ска на у ка (до да ле би смо – на жа лост) 
на пра ви ла ве ли ку вре мен ску дис тан цу пре не го што се вра ти ла из у ча ва њу, 
од но сно от кри ва њу тра го ва ста рог ак цен та на срп ском је зич ком про сто ру 
(2010а: 230). 

2.6. Под стак ну те до са да шњим ис тра жи ва њи ма акут ске про бле ма ти ке 
на тлу К-Р го во ра, у ра ду ће мо на осно ву по сто је ћих по да та ка до би је них из 
зо на у ко ји ма је по твр ђе на акут ска вред ност при ка за ти кар то граф ски и хро-
но ло шки до са да шње ре зул та те ис тра же но сти по ја ве. Кар то граф ски по сту пак 
об у хва ти ће и ма пи ра ње ми кро зо на у ко ји ма тре ба из вр ши ти ис тра жи ва ња, 
а све с ци љем да се су ми ра ју до са да шњи на ла зи и усме ри па жња ди ја лекто-
ло га у оцр та ва њу пре ци зни јих гра ни ца по ја ве.

2.7. Ра ди бо љег уви да у исто ри ју про у че но сти аку та, у та бе ли ће би ти 
да та хро но ло ги ја ис тра жи ва ња, на се ља и при ме ри у ко ји ма је по твр ђе на или 
пак прет по ста вље на ова ак це нат ска ре а ли за ци ја:5

ВРЕ МЕ 
ИС ТРА-

ЖИ ВА ЊА 
А У ТОР КА ТЕ ГО РИ ЈЕ 

РЕ ЧИ 
ПО ЗИ ЦИ ЈА 

У РЕ ЧИ 
ИС ТРА ЖЕ НА 

НА СЕ ЉА

1911 
(1908)

Гли ша 
Еле зо ви ћ

и ме ни це: мнади ца, 
даће;*
гла го ли: дође.*

ини ци јал ни слог: 
мнади ца, даће, дође.* 

Ву чи трн, Пећ, Ла у ша, 
Др сник, Кли на, Би ча, 
Кли но вац, Бу ди сав ци, 
Цр ни Врх и Бе ло По ље.6

1960 
(1908)

Ми лош 
Мо ско-
вље вић 
(Алек сан-
дар Бе лић)

име ни це: град, бор, 
грање;*
гла го ли: дође, 
ис прича;*
бро је ви: де сети.*

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: град, бор, 
пам тиш;*
ме ди јал ни слог: ре шава.*

кру ше вач ка Жу па и Ра си на.

вља „про зо диј ски си стем – нео а кут”, као и на ру ша ва ње ти пич ног ак це нат ског ин вен та ра овог 
(под)ди ја лек та, на ста ло као по сле ди ца ме ђу је зич ких и ме ђу ди ја ле кат ских ин тер фе рен ци ја 
(2019: 213). 

4 Пр во слав Ра дић (2010а; 2010б) рас по ла же ма те ри ја лом из на се ља Бе ло Бр до, Гор ње 
Гра ни ча не, Зе ма ни ца и Је лак це. 

5 При ме ри у та бе ли са ду го у зла зним ак цен том и при ме ри у та бе ли са озна ком аку та код 
Јо ви ћа (1968), озна че ни су зве зди цом и прет по ста вља ју очу ва ност ме та то ниј ског аку та у ис тра-
жи ва ним го во ри ма и го вор ним зо на ма. Мо ско вље вић (1960) све стан по себ но сти но вог ак цен та 
у Жу пи као тех нич ко ре ше ње упо тре бља ва ду го у зла зни ак це нат (в. т. 2.1.). 

6 У на ме ри да под ву че пре ци зни је гра ни це го во ра ко ји пред ста вља пред мет ње го вог ин-
те ре со ва ња (Ву чи трн и око ли на), Еле зо вић (1911) је то ком де се то днев не екс кур зи је од Ву чи-
тр на до Пе ћи об и шао и на се ља у ко ји ма има „тру ња из го во ра при зрен ског” (нпр. Ја ње во, Кру-
ше во) или је имао увид у ме сне го во ре Под ри мља (не да ле ко од При зре на и Ђа ко ви це). По што 
се ов де ра ди о дру гом ди ја ле кат ском ти пу, са фо ку сом на про бле ма ти ку на шег ра да – акут, а 
са тим у ве зи и Еле зо ви ће вим ко мен та ри ма да има нај ви ше гра ђе из Пе ћи и Ву чи тр на са око-
ли ном (за ко је ве зу је „не пра вил ну упо тре бу” два ду га ак цен та), на кар ти ће мо при ка за ти са мо 
на се ља ко ја за си гур но чи не део ко сов ско-ре сав ских го во ра.
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1966 Ра до мир 
Алек сић 
– Слав ко 
Ву ко ма-
нови ћ

и ме ни це: кључ, нож;*
при де ви: бели, жут;*
бро је ви: пет, шес;*
гла го ли (пре зент): 
месим, радиш.*

ини ци јал ни слог или
је ди ни слог: дан, пут, 
џак, цреп, жир, муж, 
зуб, траг, снег, туп, јак, 
леп, туђ, пет, лева, 
љубе, решим, бари мо.*

Ко же тин, Дрен ча, Ста ње во, 
Вит ко во, Сту бал, Ра кља, 
Ра та је, Бо бо те, Лат ко вац, 
По по вац, Ве ли ка Врб ни ца, 
Ко би ље, Ри ба ре, Ма ла 
Гра бов ни ца (Алек сан дро-
вац и Брус)

1968 Ду шан 
Јо вић 

гла го ли: рãди, не̃ма 
(пре зент), чу̃вај те 
(им пе ра тив);*
при дев ске ре чи: 
за пи̃са но, жу̃ти;*
име ни це: мõзак, кãрта.*

ини ци јал ни слог: 
мãјстор;*
ме ди јал ни слог: 
за шти̃ће н.*

То бо лац, Ве лу ће, Ра та је, 
Сто па ња (Тр сте ник)

1973 Ју го сла ва 
Ар со вић 

збир не име ни це: лиј се, 
грој зе.*

ини ци јал ни слог:
гвој зе, клај се*

Сту бал, Тр бу ње, По по ва, 
Ме ђу ха на, Ши љо ма на, 
Свар че, Бла це (То пли ца)

1981 Сло бо дан 
Ре ме ти ћ

и ме ни це: кључ, суша;*
при де ви: бели, куси;*
гла го ли: радим, виче 
(пре зент); тресо 
(р. гла гол ски при дев).*
бро је ви: де вети.*

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: мос, нож, 
кључ, тврд, сед, клин, 
плот, тресо, рани мо;*
ме ди јал ни: пе чур ка, 
де вети;*
фи нал ни слог: сла вуј.*

Дрен ча (Алек сан дро вац)

1990 Пр во слав 
Ра ди ћ

и ме ни це (и збир не 
име ни це): се̃но, тр̃ње, 
зãдру га;*
гла го ли (пре зент): 
млãтим, не̃ћеш, знãм;*
при дев ске и при ло шке 
ре чи: вре̃дан, че твр̃та .*

ини ци јал ни слог: 
плãтим, ски̃ћу;*
ме ди јал ни слог: ка ме̃ње , 
по не де̃љкем*

Мр че (Кур шу мли ја)

1993 Ми ло сав 
Ву ки ће ви ћ

и ме ни це: Цер, во, бор, 
нож.*

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: нож, пуж, 
срп, во, Цер.*

Пе пе ље вац, Но во Се ло, 
Мач ко вац, Тма ва, Да би-
новац, Па ча ра ђа, Мер ћез, 
Бар ло во, До ње То ча не, 
Де ди нац, Ка страт, Ви со ка, 
Ру да ре, Ра ча, Жуч, Ме ха не, 
Се ли ште, Мир ни ца, Же гро-
ва, Мер да ре (Кур шу мли ја)

1994 Па вле 
Иви ћ

и ме ни це (и збир не 
име ни це): де̃вер, грõјзе; 
при дев ске ре чи: мãла, 
стãри;
гла го ли (пре зент): 
дõђе, су̃шиш.

ини ци јал ни слог: 
рãди мо, чу̃вам;
ме ди јал ни слог: 
раз ме̃си, упãле;
фи нал ни слог (отво ре ни 
и за тво ре ни): про вре̃, 
па су̃љ, уна пре̃д.

Ли ва ђе, Ко би ље (Брус)

1996 Ива на 
Ра до и чи ћ

и ме ни це: су̃нца, нõћи;
при де ва: дрãго;
при ло га: дõста;
по ка зних за ме ни ца: 
оне̃;
гла го ли (пре зент): 
знãш, бãци;

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: знаш, коњ, 
крив, крв, лењ, врãтим;
ме ди јал ни слог: де вõјк у, 
исãнско;
фи нал ни слог (отво ре ни): 
оне̃, ве ли̃.

Бе ло Бр до, Крш-Ма ла, 
Цр на то во, Бр зан це, Зе ма-
ни ца, Је лак це, Кру ше вље, 
По ток Ма ла (Ле по са вић)
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1996 Ра до сав 
Ђу ро ви ћ

и ме ни це: у̃ље; 
за ме ни це: ви̃; 
при дев ске ре чи: ле̃ву, 
мãла, стãри;
гла го ли (пре зент): 
изãђе, ме̃шаш, ле̃чи.

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: ви̃, у̃ље, 
бãцим;
ме ди јал ни слог: 
угље̃вље, олãдиш; 
фи нал ни слог (за тво ре-
ни): но жи̃ћ.

Дрен ча (Алек сан дро вац)

1997 Пр во слав 
Ра дић7

име ни це: рад ник, кла
сје, спо мење;*
гла го ли (пре зент): до
ђе, купи, нема, ради, 
спреми;*

ини ци јал ни слог: класје, 
спава, ради;*
ме ди јал ни слог:
ши шар ка, про шетам, 
рас по лага;*

Бе ло По ље (То пли ца)

2005 Гор да на 
Дра ги н

и ме ни це: кр̃в, на 
грõбљу;
гла го ли (пре зент): 
при̃чу, спре̃миш.

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: кр̃в, ср̃п, 
плãсте;
ме ди јал ни слог: 
пе кãрни цу, оце̃ди мо;
фи нал ни слог (отво ре ни): 
от че ле̃, сто ји̃.

Бре зо ва, За сад, Ушће, 
Ни ко ља ча, Руд но, Гра дац, 
Бзо вик (Сту де ни ца)

2010б Пр во слав 
Ра ди ћ

и ме ни це (и збир не 
име ни це): млãда, сõк, 
гвõјзе;
при дев ске и при ло шке 
ре чи: мãло, из ле̃че н; 
гла го ли (пре зент): 
знãм, пõђем, по мãже .

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: чãј, дãр, пãњ, 
мли̃н, це̃ђ, дãш, сме̃ш, 
нõж, грõжђе, пу̃мпа;
ме ди јал ни слог: ши шãр-
к е, ко ле̃вк а;
фи нал ни слог (отво ре ни 
и за тво ре ни): сла ме̃ 
ко тã, ко лãч, рукõм.

Бла же во, Бе ло Бр до, Бр зе ће, 
Жуч, Гор ње Гра ни ча не, 
Дре ње, До ње Ле ви ће, Зе ма-
ни ца, Је лак ци, Тре би ња, 
Ко ва чи, Кне же во, Кри ва 
Ре ка, Се ло ва Ли си не, 
Су ди мља, Лу ков ска Ба ња, 
Мр че, Па ча ра ђа, Ши па чи на 
(Ко па о ник)

2.7.1. Акут ско пи та ње отво ри ло је ви ше ди ја лек то ло шких при ло га, чи ји 
су „ау то ри про пу сти ли да из ве ду пра ви за кљу чак” да је на под руч ју ис точ но 
од Ко па о ни ка, а ју жно од За пад не Мо ра ве акут очу вао фо но ло шку ин ди ви-
ду ал ност „за то што ни су при ме ни ли фо но ло шки ме тод“ (ивић1994: 241).

2.7.2. Ста во ви ау то ра о за бе ле же ној ак це нат ској вред но сти ду го ни су 
из ла зи ли из окви ра Бе ли ће вих гле да ња на ову по ја ву, ко ја се по ње го вом 

7 П. Ра дић (1997: 62–63) на во ди да гор њо то плич ка област по зна је ко па о нич ки акут, са прет-
по став ком да су ње го ве гра ни це на ис то ку при зрен ско-ју жно мо рав ски го во ри, на ју гу ије кав ски 
го во ри до се ље ни ка, а да се на се вер ном де лу ова област на ста вља на област Жу пе. Та ко се, за 
раз ли ку од при ли ка у Мр чу, где је акут при сут ни ји, у го во ру Бе лог По ља овај ак це нат из јед-
на чио са ду гим уз ла зним ак цен том: до ђе, ку пи, не ма, про ше там, ра ди, рас по ла га, са ра ни, спа ва, 
спре ми, кла сје, спо ме ње, рад ник, Зор ка, од ра ђа, оца и мај ку, ши шар ка. По ред то га у овом 
ме сном го во ру за па же ни су про це си не у тра ли са ња или уру ша ва ња „акут ске ин то на ци је овог 
ак цен та у ко рист ма ње или ви ше раз ви је не цир кум флек сне ин то на ци је, што се ма ни фе сту је 
у при ме ри ма са не сра змер но ду жом уз ла зно шћу у од но су на си ла зност”. Слич не ин тер пре та-
ци је Ра дић (2004) на во ди за ак це нат ске при ли ке у го во ру Ја го ди не. На и ме, у тој зо ни при ме-
ће на је „ин то на ци о на ни ве ла ци ја” ме ђу ду гим ак цен ти ма и фа кул та тив но ме ђу соб но за ме њи-
ва ње, са на по ме ном да ова кви при ме ри зах те ва ју све о бу хват ни ја ис пи ти ва ња. За нас су ва жни 
при ме ри са ду го у зла зним ак цен том на ме сту ду го си ла зног: ра ди, по ђу, одав но Ка, не ма Ш, 
мла ти, мо ра Б, пи там, пр во, пру ће К, ку пим, об ра ди Кол, из гра да Бе (Радић 2004: 255), ко ји 
на во де на ми сао о мо гу ћој очу ва но сти ме та то ниј ског аку та на те ре ну Ја го ди не и са мим тим 
да ју на зна ке да би се аре ал ње го вог про сти ра ња у пер спек ти ви мо гао про ши ри ти.
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ми шље њу раз ви ја ла са мо „угле да њем” или про це си ма ана ло ги је. Ра зу мљи во 
је да је у по чет ку нео пи са на при ро да акут ске вред но сти збу њи ва ла ау то ре, 
па се, осим бе ле же ња ду го у зла зног на тим по зи ци ја ма, ни су упу шта ли у 
ње на ко мен та ри са ња (аРсовић 1973) или су сво је ре зул та те (не до у ми це) по-
ве зи ва ли са дру гим ис тра жи ва чи ма: Р. Алек сић и С. Ву ко ма но вић (1966) 
утвр ђу ју да се „мор фо ло ги за ци ја ак цен та” у на се љи ма бру ског и алек сан-
дро вач ког кра ја (у од но су на Бе ли ће ве на ла зе на јед но сло жни ца ма) ра ши-
ри ла и на дру ге ка те го ри је дво сло жних и ви ше сло жних ре чи; М. Ву ки ће вић 
(1993: 21) ре ги стру је ак це нат ко ји се по вред но сти иден ти фи ку је са ду гим 
уз ла зним ак цен том, по и сто ве ћу ју ћи га са на ла зи ма Бе ли ћа у Жу пи и Р. Алек-
си ћа и С. Ву ко ма но ви ћа (1966) у алек сан дро вач ком и бру ском кра ју.

2.7.3. Са дру ге стра не, Јо вић у го во ру Тр сте ни ка за уо че ну вред ност 
упо тре бља ва знак ~ са мо „услов но” тј. ди стинк тив но, ка ко би се озна чи ла 
фо нет ска раз ли ка пре ма ду го си ла зном ак цен ту. Иа ко је уо че на вред ност 
слич на ча кав ском аку ту, ау тор кон ста ту је да је те шко до не ти за кљу чак о 
ча кав ском аку ту, јер у „ис точ ним што кав ским го во ри ма ни је кон ста то ва но 
по сто ја ње овог ак цен та”, већ да се пре на ме ће пи та ње „да ли је иден ти фи-
ка ци ја ду го си ла зног и аку та оста ви ла из ве сних тра го ва у ра зли ци ар ти ку-
ла ци је во ка ла” (Јовић 1968: 29).

2.7.4. Ре ме тић (1981) на во ди да је у го во ру Дрен че ду го зла зни ак це нат 
ана ло шким пу тем „про дро” у јед но сло жни це и ви ше сло жни це, те да се, по-
ред мно го број них по твр да ду го у зла зног ак цен та на ме сту „ста ро срп ско хр-
ват ског” аку та, „при су ство тог ак цен та у јед но сло жни ца ма ти па мос чи ни 
ве ро ват ни јом прет по став ку о ана ло шком по ре клу по ја ве” (с не ја сним прав-
цем ана ло ги је: од ко сих ви ше сло жних об ли ка пре ма основ ном јед но сло жном 
об ли ку или пак обр ну то) (ReMetić 1981: 570). Р. Ђу ро вић у опи су Дрен че 
(1996: 15) твр ди да ду ги уз ла зни ак це нат ни је мо гао ана ло шки про ди ра ти у 
од ре ђе не ти по ве, бу ду ћи да ни је био учвр шћен у ак це нат ском си сте му, те 
пре ма „ста њу у ча кав ским и икав ским по сав ским го во ри ма у свим тим на-
ве де ним при ме ри ма био је ме та то ниј ски акут”.

2.7.5. Опи су ју ћи го вор Мр че, Ра дић ће не дво сми сле но ука зи ва ти на мо-
гућ ност до во ђе ња не ти пич ног ду го зла зног ак цен та у ве зу са ме та то ниј ским 
аку том, ре кав ши да се он ипак „не мо же све сти ис кљу чи во на ка кву екс пре-
сив ну мо ди фи ка ци ју не ког од ак це на та” (1990: 9).

2.8. Фо но ло шка ин ди ви ду ал ност аку та пред ста вља „за јед нич ку на уч ну 
сво ји ну” П. Иви ћа и С. Ре ме ти ћа, уте ме ље ну Иви ће вим при ло гом о нео а ку ту 
на па ди на ма Ко па о ни ка (Ли ва ђе и Ко би ље). Та да је П. Ивић кон ста то вао да 
нео а кут „до ла зи, пре све га у не фи нал ним сло го ви ма”, при че му „у том по ло-
жа ју (...) кон тра сти ра са оста ла три ак цен та, што је до вољ но да до ка же њего ву 
фо но ло шку ин ди ви ду ал ност”. Тон ска ли ни ја код акут ски ин то ни ра ног вока-
ла ва ри ра при бли жа ва ју ћи се ду го си ла зном и ду го у зла зном (1994: 241–245). 

2.9. По сле Иви ће вих екс пли цит них кон ста та ци ја да се у сре ди шњем 
под ди ја лек ту у ко па о нич кој обла сти очу ва ла акут ска вред ност, усле ди ла су 
оба ве ште ња са ко сов ско ме то хиј ске стра не Ко па о ни ка (Радоичић 1996), из 
сту де нич ког кра ја (дРаГин 2015) и из ко па о нич ке обла сти (Радић 2010б). 
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2.10. За аре а ле в. Кар ту8 1 и Кар ту 2:

Карту уредиле: Д. Радовановић, Ј. Николић
Картограф: М. Миливојевић

8 При ло же не кар те уре ди ле су ау тор ке при ло га, а из ра дио их је Ми ло ван Ми ли во је вић, 
кар то граф Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић” СА НУ. 
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Карту уредиле: Д. Радовановић, Ј. Николић
Картограф: М. Миливојевић

3. аКУтУГовоРимасРедњеГиБРа 
3.1. У при лог ра ни јим ис тра жи ва њи ма ко сов ско ме то хиј ске зо не, тра гом 

ис тра жи вач ких ре зул та та П. Ра ди ћа (2010а) и И. Ра до и чић (1996), за по тре-
бе овог ра да из вр ши ле смо те рен ско ис тра жи ва ње у шест на се ља. Ра ди се о 
пунк то ви ма ко је Бо жо вић убра ја у IV зо ну (екав ски го во ри): на де сној стра ни 
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Ибра – Исе во, Со ча ни ца, Ибар ска Сла ти на; и о пунк то ви ма Бо жо ви ће ве III 
зо не (екав ско-ије кав ски го во ри) на ле вој стра ни Ибра – Гор њи Кр њин, При-
дво ри ца и Ву ча. Пи та ње су отво ри ли Бо жо ви ће ви ак це нат ски ли ко ви са 
ду го у зла зним ак цен том лóј зе (?) (Божовић 2008: 370), што је ка сни је Ра дић 
(в.т.2.5) до вео у ве зу са мо гу ћом акут ском ре а ли за ци јом у пунк ту При дво-
ри ца, то јест у Бо жо ви ће вом екав ско-ије кав ском пунт ку. 

3.2. Гра ђа је у ових шест пунк то ва са ку пље на по са чи ње ном упит ни ку 
за ову при ли ку, што је омо гу ћи ло и укљу чи ва ње ме то до ло ги је екс пе ри мен-
тал не фо не ти ке у ње ну об ра ду, уз кон сул та ци је са Сне жа ном Гу ду рић и 
Алек сан дром Лон чар. 

3.2.1. Пре ли ми нар на ме ре ња из вр ши ле су Д. Ра до ва но вић и С. Гу ду рић. 
Узор ко ва ни при ме ри про пу ште ни су кроз про грам PRA AT, при че му се во-
ди ло ра чу на да се узор ку је и екс пе ри мен тал но об ра ди исти тип при ме ра пре-
ма ка те го ри ји ре чи, сло гу и по зи ци ји код раз ли чи тих ин фор ма то ра при бли-
жно исте ста ро сне до би у раз ли чи тим пунк то ви ма. На спек то гра ми ма се 
уо ча ва по раст ви си не фре квен ци је основ ног то на, у вред но сти: по че так 178 Hz 
~ вр ху нац 261 Hz ~ крај 218 Hz. Нај ма ња раз ли ка из ме ђу по чет ка и вр хун ца 
за бе ле же на је у јед ном при ме ру где је по че так био на 202 Hz, а вр ху нац на 
219 Hz. Крај је, ме ђу тим, у овом при ме ру пао на чак 106 Hz, што је ујед но и 
нај ни жа вред ност основ ног то на за бе ле же ног у кор пу су; вре ме тра ја ња из-
но си у про се ку од 0,105 до 0,145 се кун ди. До би је ни ре зул та ти углав ном су 
слич ни вред но сти ма до би је ним ис пи ти ва њем на узор ку ча кав ских и сла-
вон ских го вор ни ка, и из гле да бли жи опи су сла вон ског аку та, што је Ивић 
кон ста то вао и за ко па о нич ки нео а кут (1994: 245) (в. т. 3.2.2).9 

3.2.2. Ивић и Ле хи сте (1996: 90–91) та бе лар но и на гра фи ко ну по ка зу ју 
про сеч не вред но сти фре квен ци је (у хер ци ма) и тра ја ње (у ми ли се кун да ма) 
на узор ку ча кав ских го вор ни ка, с об зи ром на ак це нат ски тип и по ло жај у 
ре чи. За на ше ис тра жи ва ње ко ри сне као упо ре ди ви ма те ри јал су вред но сти 
акут ске ре а ли за ци је и по ло жај у ре чи, ко је се код тро је узор ко ва них ча кав ских 
ис пи та ни ка кре ћу, на при мер: у ме ди јал ној по зи ци ји по че так 203 (Ч1), 208 
(Ч2) и 239 (Ч3) ~ вр ху нац 232 (Ч1), 223 (Ч2) и 247 (Ч3) ~ крај 222 (Ч1), 215 
(Ч2), 246 (Ч3) у тра ја њу 134 до 150 ми ли се кун ди; или у фи нал ној по зи ци ји, 
на при мер код два ис пи та ни ка: по че так 214 (Ч2) и 200 (Ч3) ~ вр ху нац 250 (Ч2), 
200 (Ч3) ~ крај 249 (Ч2) и 180 (Ч3) у тра ја њу од 193 до чак 300 ми ли се кун ди. 

Про сеч на вред ност фре квен ци је и тра ја ње то на во ка ла под акут ском 
вред но шћу код ис пи та ни ка из Сла во ни је на кор пу су са ста вље ном од три на-
ест име ни ца за ме ди јал ни и два на ест име ни ца за фи нал ни по ло жај, кре ће се 
у ме ди јал ном по ло жа ју – по че так 191 ~ вр ху нац 226 ~ крај 199; тра ја ње 317; 
у фи нал ном по ло жа ју – по че так 206 ~ вр ху нац 208 ~ крај 180; тра ја ње 317 
(ивић‒лехисте 1996: 100–101).

Ивић на во ди да се акут у пот ко па о нич ком кра ју (Брус и Бр зе ће) по сво-
јим осо би на ма на ла зи не где из ме ђу ду го си ла зног и ду го у зла зног, те и да за 
„ње га ва жи оно што је кон ста то ва но за ˜ у Сла во ни ји: од ˆ он се раз ли ку је 

9 Фре квен ци ју основ ног то на свих пет во ка ла под ко па о нич ким аку том на осно ву фоно-
ла бо ра то риј ских ме ре ња в. у Ђу ро вић (1996: 19).
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уз ла зним (или бар рав ним) то ном на ак цен то ва ном во ка лу, а од « ни ским то-
ном на сле де ћем сло гу ” (1994: 245). 

3.3. У ис пи та ним на се љи ма10 акут је при су тан у сле де ћим ка те го ри ја ма: 
а) у об ли ци ма пре зен та: знãм наша мај ка и све крва Пр, све̃жеш је ГК, 

да онопо лãже ш Ис, из вади мо па се топро су̃ши Сч, ја сам почео да рãдим 
Пр, идем да ку̃пим ИС, ку̃пим Пр, млãти мо па суљ ИС, окр̃па мо ИС, то све 
од бãци  Пр, млаку воду за ме̃си ш ИС, место је добро рãђа свеПр, леб како 
уме̃сиш ИС, за ме̃си  стави се пеци во и соПр, оно се изме̃љи Пр, то је морао 
неко да чу̃ва Пр, ку̃пи мо Вч, после оно кад се це̃ди Пр, мõраш да береш ИС;

б) код име ни ца дво сло жних: тес̃то Вч, ИС, у от косе ћу ти тосен̃о Вч, 
бивало су̃ша ИС, ко му пад не су̃ша нема ништа Ис, су̃ша Пр, пу̃мпа Пр, се̃но 
Пр, па су̃љ Сч, за месим те̃сто Пр, млатим па су̃љ Пр, ако су̃нце није јако Пр, 
ко имало лепо су̃нце Вч, ком пи̃р Сч; ви ше сло жних: радио ка офи ци̃р Пр, да 
на пишем до мãћи  Вч, млади во лови не-зну д-иду сами у орãње Сч; збир них: 
па су секли пру̃ће Пр, грõжђе Вч Пр Сч, гвõжђе, ли̃шће ГК, цве̃ће Сч Пр, гвõжђе 
Сч, здрãвље Сч, чишће ње ка ме̃ња  Пр.

в) у при ло шким и при дев ским ре чи ма: бога ми сам бе̃дно прошла ИС, 
не знам како ал’ја на де̃сно оно Пр, нема ку̃д Пр, ја сам била мãла ИС.

3.4. Пред ста вље на гра ђа ука зу је да се нео а кут на ис пи ти ва ном те ре ну 
ве зу је за иден тич не гра ма тич ке ка те го ри је, као и у дру гим зо на ма са овом 
ак це нат ском спе ци фич но шћу. Нај бо ље је очу ван у пре зен ту гла го ла и код 
дво сло жних име ни ца. 

3.4.1. У не по сред ном су сед ству у ле по са вић ким пунк то ви ма, И. Ра до-
и чић (1996) до но си сра зме ран број по твр да са аку том код име ни ца, у пре зен-
ту гла го ла и рад ном гла гол ском при де ву; не што ма ње је по твр да код при-
дев ских и при ло шких ре чи. У го во ри ма ко па о нич ке обла сти пре зент се по 
пра ви лу по ка зао као нај по де сни ји об лик у ко ме се упо тре бља ва акут (ивић 
1994: 241–245, 158, 160; ђУРовић 1996: 17; Радић 2010б: 47–48). 

3.4.2. Прет по став ка је да се у го во ру Бру са и Алек сан дров ца акут нај-
бо ље очу вао код име ни ца (алеКсић–вУКомановић 1966), и са мо код јед но-
сло жних име ни ца у око ли ни Кур шу мли је (вУКићевић 1993). Тр сте нич ки 
го вор акут ску вред ност ве зу је за пре зент и трп ни при дев, док је ре дак код 
им пе ра ти ва, име ни ца, при де ва и бро је ва (Јовић 1968: 28). Об ли ци пре зен та 
са „тра го ви ма аку та” пред ња че и у сту де нич ком кра ју (дРаГин 2015: 65). 

3.5. Ста ње у по гле ду по зи ци је у ре чи акут ске ре а ли за ци је на овом ми-
кро а ре а лу је сле де ће: 

а) на јед но сло жним ре чи ма: знãм, ку̃д; 
б) на ини ци јал ном сло гу дво сло жних ре чи: чу̃ва, цед̃и, рãђа, се̃но, су̃ша, 

су̃нце, све̃жеш, ку̃пим, рãдим, те̃сто, пу̃мпа, пру̃ће, грõжђе, гвõжђе, цве̃ће, 
здрãвље, ли̃шће, бе̃дно, на де̃сно; 

10 Исе во (Ис), Гор њи Кр њин (ГК), Со ча ни ца (Сч), При дво ри ца (Пр), Ву ча (Вч), Ибар ска 
Сла ти на (ИС).
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в) на фи нал ном сло гу дво сло жних и ви ше сло жних ре чи: па су̃љ, ком пир̃, 
офи ци̃р; 

г) на ме ди јал ном сло гу ви ше сло жних ре чи: по лãже ш, млãти мо, ку̃пи мо, 
ка ме̃ња , до мãћи , про су̃ши, окр̃па мо, од бãци , за ме̃си , за ме̃си ш, уме̃сиш, изме̃љи, 
оме̃та мо, орãње. 

Карту уредиле: Д. Радовановић, Ј. Николић
Картограф: М. Миливојевић
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3.6. По ред при ме ра са акут ском вред но сти, у гра ђи се на шао при ли чан 
број по твр да са ре а ли за ци јом ду го си ла зног ак цен та: 

1) код јед но сло же ни ца: мас Пр, град Сч, прут Сч, рад ГК, знам ГК, вир Ис; 
2) код дво сло жних и ви ше сло жних ре чи: а) на ини ци јал ном сло гу: кила, 

цеди Пр, чувам ИС, тесто Пр Сч, сено Сч Пр ГК ИС Вч, цвеће, сун це Сч Вч, 
моба Вч, пруће Сч Ис ГК ИС, грожђе Сч, ИС ГК Ис Пр, бед но ИС, свежеш 
Сч, месим Вч, дођем, пођем, цеђе но, стег нем Ис; б) на ме ди јал ном сло гу: 
из меша, раз месим, про мешам Пр, омлати Вч, Ја риње, пре врнеш, спо веже 
се, по садиш, раз мо тава Ис, основ ну ИС, за месим Сч Пр Вч, оцеди Сч Пр, 
по веже мо Ис ИС, на сади, ра шири ГК, бе љој ка, цр ној ка ГК Ис, осуши ГК 
ИС Вч, ка мење Ис ГК; в) на отво ре ној ул ти ми: дана, стоји, во деПр, опреду, 
умек ша, на мо та Ис, умо та, пре живи, ћу ти, чу па се, од о зго ГК, преде, пе-шес 
дана, пре ко реке, зе мље, сна ге Вч, среке, не мо га, две кра ве, око сто кеИС; г) 
на за тво ре ној ул ти ми: па суљ ГК ИС, ко лач Вч Пр Ис од о згор Сч, ко ми шаш 
Сч, по рав наш Ис, кром пир Пр Сч Ис ГК ИС, огре бе наш, предеш, идем ГК, 
по кри вач, са сла мом Вч, па ра дајс ИС; 

3. без по твр да по сле ду жи не на отво ре ној ул ти ми: дана, стоји Пр, опре
ду Ис, пре живи ГК, преде, дана, реке Вч. 

Ова ква ди стри бу ци ја у ре чи иде у при лог Иви ће вим тврд ња ма ко је се 
ти чу свих ко сов ско-ре сав ских го во ра са очу ва ним аку том – до бра очу ва ност 
нео а ку та у не фи нал ном по ло жа ју и ње гов пре ла зак по сле пре дак це нат ске 
ду жи не у ду го си ла зни ак це нат (ивић2009: 86–88).

3.7. Пре ма но во са бра ној гра ђи по ка зу је се да је нај ма ње по твр да код 
јед но сло жних ре чи, док на отво ре ној ул ти ми из о ста ју по твр де. По ред то га, 
у знат ном бро ју при ме ра еви ден тан је про цес за ме не аку та цир кум флек сом. 

У на шој гра ђи из о ста ју по твр де аку та на по след њем отво ре ном сло гу, 
што чи ни круп ни ју раз ли ку у од но су на ра ни ја ис тра жи ва ња И. Ра до и чић 
(уп. пр. ве ли̃). Бит но сма ње ну за сту пље ност аку та у фи нал ном по ло жа ју беле-
же и дру ги ау то ри; в. т. 2.7. (ивић 1994: 242–243; алеКсић–вУКомановић 1966: 
292–293; Јовић 1968; ђУРовић 1996: 16–17; Радић 2010б: 46; дРаГин 2015: 65). 

4. заКљУчненаПомене 
4.1. У ра ду су на осно ву до са да шњих опи са ко сов ско-ре сав ских го во ра, 

с освр том на ис цр пан пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња о „јед но ве ков ном” 
отво ре ном пи та њу при су ства ме та то ниј ског аку та на про сто ру ис точ не што-
кав шти не – хро но ло шки и кар то граф ски при ка за ни аре а ли ње го ве очу ва-
но сти. По ред то га, тра гом до са да шњих ис тра жи ва ња у го во ри ма сре ди шњег 
под ди ја лек та и с прет по став ком да изо гло се про ду жу ју и ју го за пад но од 
ко па о нич ког ма си ва на ко сов ско ме то хиј ском те ре ну, у ра ду је ана ли зи ран 
ма те ри јал до би јен у шест пунк то ва Сред њег Ибра, пре ли ми нар но об ра ђен 
и ме то дом екс пе ри мен тал не фо не ти ке. Наш ма те ри јал по твр ђу је при су ство 
ме та то ниј ског аку та у го вор ним ти по ви ма сред њо и бар ске зо не, на сек то ру 
од Ле по са ви ћа ка Ко сов ској Ми тро ви ци, с обе ју стра на Ибра. Број не по твр де 
акут ских вред но сти из зо не са ије кав ским цр та ма (Бо жо ви ће ва III и IV зо на) 
на ко сов ско-ре сав ском суп стра ту оп ста ју упр кос сна жним на но си ма из прав-
ца Ро го зне.
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4.2. На ис тра же ном ми кро а ре а лу акут смо бе ле жи ли на јед но сло жни-
ца ма, рет ко на ини ци јал ном сло гу дво сло жних и у ме ди јал ној по зи ци ји 
ви ше сло жних ре чи, где је и нај бо ље очу ван. На фи нал ном за тво ре ном сло гу 
дво сло жних и ви ше сло жних ре чи при су тан је у ма њој ме ри, док је акут ска 
вред ност пот пу но из о ста ла на фи нал ном отво ре ном сло гу (в. т. 3.5.). На ла зи 
по ка зу ју да се од ка те го ри ја ре чи пре зент гла го ла и дво сло жне име ни це из-
два ја ју као по де сне за чу ва ње ове ак це нат ске спе ци фич но сти (в. т. 3.3). 

4.3. Фо но ла бо ра то риј ским ме ре њи ма ус пе ли смо са гле да ти до би је не 
вред но сти у кон тек сту вред но сти ча кав ских, кај кав ских и сла вон ских го-
вор ни ка, на ши рем пла ну, те до шли до за кључ ка да Иви ће ви на во ди о иден-
тич но сти ко па о нич ког аку та са сла вон ским аку том вре де и за ре а ли за ци ју 
акут ске вред но сти у зо ни Сред ње га Ибра.

4.4. Има ју ћи у ви ду из не се но, прав це бу ду ћих ис тра жи ва ња тре ба ло би 
усме ри ти да ље ка ју жни јим ко сов ско-ре сав ским го во ри ма ко сов ско ме то хиј-
ског аре а ла, уз ком пле ти ра ње сли ке у се вер ном По и бар ју ода кле, на да мо се 
уско ро, оче ку је мо оба ве ште ња. Ве ру је мо да ће ис тра жи ва ња ко ја су у то ку 
у ибар ском сли ву (од Ко сов ске Ми тро ви це до Ушћа) и не што ју жни је до 
Ву чи тр на мо ћи да ти од го во ре у ве зи с пре ци зни јим прав ци ма кре та ња изо-
гло се фо но ло шке очу ва но сти аку та те по мо ћи у ре ша ва њу овог ве о ма ва жног 
на уч ног пи та ња за срп ску, али и оп ште сло вен ску исто риј ску ди ја лек то ло ги ју. 
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Дра га на Ра до ва но вич 
Йова на Ни ко лич 

АКУТ В ГО ВО РАХ КО СОВ СКО-РЕ САВ СКО ГО ДИ А ЛЕК ТА
(ГЕ О ГРА ФИ ЧЕ СКОЕ РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ДИ А ЛЕКТНЫХ ЯВЛЕ НИЙ)

Р е з ю м е

В на стоящей ра бо те ис сле до ваны ма те ри алы ше сти пунк тов в районе Сред не го Ибра, 
ко торые пред ва ри тельно об сле до ваны ме то дом экспе ри мен тальной фо не ти ки и под твер ждают 
при сут ствие ме та то ни че ско го аку та в ре чевых ти пах сред не и бар ской зоны, в сек то ре от 
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Ле по са ви ча до Ко сов ска-Ми тро вицы. Под твер жде ния нео а ку та из зоны с ие кав ски ми чер та ми 
ко сов ско-ре сав ско го суб стра та по казыва ют, что ар ха ичные черты наблюдаются во пре ки 
влиянию Ро гозны. Фо но ла бо ра торные из ме ре ния по мо гли в ши ро ком пла не ис сле до вать 
по лу ченные ре зульта ты в кон тек сте ре зульта тов ча кав ских, кайкав ских и сла вон ских го во ров. 
Так же на ми под твер жде на точ ка зре ния П. Иви ча об иден тич но сти ко па о ник ско го и сла вон ско го 
аку тов, и ре а ли за ции при ве ден но го аку та в зо не Сред не го Ибра. На об сле до ван ном ми кро а ре а ле 
акут на и бо лее со хра нен в пер вом сло ге двух сложных и сред нем сло ге мно го сложных слов, в 
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Дра га на Стан ко вић

МЕ СТО НА ГЛА СКА РЕ ЧИ  
У ГО ВО РУ МЛА ДИХ ВРА ЊА НА ЦА

У ра ду се раз ма тра пре струк ту ри ра ње ди ја ле кат ског ме ста на гла ска ре чи у го во-
ру мла дих Вра ња на ца под ути ца јем стан дард ног је зи ка. Циљ ис тра жи ва ња је сте да се 
опи ше ме сто на гла ска ре чи у го во ру мла дих Вра ња на ца и ти ме уо че оп ште тен ден ци је 
раз во ја про зо диј ског си сте ма врањ ског го во ра. Спро ве де на ква ли та тив на и кван ти та-
тив на ана ли за ука зу је на ин тен зи ван про цес пре но ше ња на гла ска ка по чет ку ре чи. И 
по ред ре ла тив не по сто ја но сти ди ја ле кат ског ме ста на гла ска, ви дљи ва је тен ден ци ја 
мла дих Вра ња на ца да ди ја ле кат ско ме сто за ме не стан дард но је зич ким, на осно ву че га 
се мо же го во ри ти о раз во ју про зо диј ског си сте ма врањ ског го во ра у прав цу ус по ста-
вља ња ме ста на гла ска ре чи ко је про пи су је нор ма.

Кључ не ре чи: врањ ски го вор, ме сто на гла ска, го вор мла дих.

This pa per analyzes the re struc tu ring of the di a lect po si tion of word ac cent in the ver-
na cu lar of young pe o ple from Vra nje un der the in flu en ce of stan dard lan gu a ge. The aim of 
the re se arch is to de scri be the po si tion of word ac cent in the ver na cu lar of young pe o ple from 
Vra nje and thus ob ser ve the ge ne ral ten den ci es of the de ve lop ment of the pro so dic system of 
the Vra nje ver na cu lar. The qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve analysis con duc ted in the pa per in di-
ca te an in ten si ve pro cess of the shift of ac cent to wards the be gin ning of the word. De spi te the 
re la ti ve sta bi lity of the di a lect po si tion of the ac cent, what is no ti ce a ble is the ten dency of 
young pe o ple from Vra nje to re pla ce the di a lect po si tion of ac cent with the stan dard one, which 
me ans the de ve lop ment of the pro so dic system of the Vra nje ver na cu lar to wards the esta blis-
hment of the po si tion of word ac cent as pro scri bed by the norm. 

Key words: ver na cu lar of Vra nje, po si tion of ac cent, spe ech of young pe o ple. 

1. ПРозодиЈсКисистемвРањсКоГГовоРа. Врањ ски го вор при па да при-
зрен ско-ти моч кој (П-Т) ди ја ле кат ској обла сти. Пре ма до са да шњим ди ја лек-
то ло шким опи си ма, го во ри ове обла сти по се ду ју је дан, тзв. екс пи ра тор ни 
ак це нат. На јед ној стра ни овај ак це нат пред ста вља ино ва ци ју бал ка ни стич-
ког ти па – на стао је упро шћа ва њем ста рог дво ак це нат ског си сте ма, не у тра-
ли за ци јом опо зи ци је по кван ти те ту. На дру гој стра ни, оста је на ста ром ме-
сту, на сло го ви ма ко ји су би ли на гла ше ни пре но во што кав ског по ме ра ња 
ак цен та ка по чет ку ре чи, у че му се огле да очу ва ње ста рог ста ња. 

1.1. За раз ли ку од до та да шњег за бе ле же ног јед ног, екс пи ра тор ног ак-
цен та од стра не Бро ка и Бе ли ћа, Д. Бар јак та ре вић (1965: 46–47), на осно ву 
слу шног ути ска, у врањ ском го во ру бе ле жи че ти ри ак цен та раз ли чи тог 
ква ли те та и кван ти те та, крат ко си ла зни, ду го у зла зни, крат ко у зла зни и „раз-
бла же ни екс пи ра тор ни”, на стао ду ље њем или скра ћи ва њем стан дард них 
ак це на та. Ме ђу тим, да ља те рен ска (Пецо 1994) и екс пе ри мен тал на (лончаР
Раичевић–сУдимац 2017; 2019) ис тра жи ва ња ак це нат ских при ли ка го во ра 
врањ ског кра ја опо врг ну ла су Бар јак та ре ви ће ве на ла зе и по твр ди ла по сто-
ја ње јед ног ак цен та екс пи ра тор не при ро де. 
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1.2. Као и у оста лим го во ри ма П-Т обла сти, и у врањ ском го во ру се ак це-
нат мо же на ћи на ста ром ме сту ( ју нак, де вој ка). Ме ђу тим, још је А. Бе лић (1999: 
212–215) у го во ру Вра ња и око ли не за бе ле жио јед но нео бич но од сту па ње у 
по гле ду ме ста ак цен та – пре но ше ње ак цен та у по је ди ним ре чи ма са по след-
њег на прет ход ни слог (же на, се ло, се дим, играв си). „На гла сак се пре но си 
са по след њег отво ре ног сло га, а оста ла пре но ше ња у ства ри су узро ко ва на 
овим пр во бит ним по вла че њем ак цен та са отво ре не ул ти ме и тен ден ци је за 
ујед на ча ва њем у окви ру јед не па ра диг ме” (ЈУРишић2009: 15). Ова ино ва ци ја, 
на ста ла под ути ца јем ку ма нов ског го во ра, за хва ти ла је про зо диј ски си стем 
врањ ског кра ја до Сту бла и При бо ја (Белић 1999: 212–215), ма да је бе ле жи 
и Н. Бог да но вић у Алек си нач ком По мо ра вљу (1987: 136) и М. Ју ри шић у 
за пад ним пунк то ви ма Гор ње Пчи ње (2009: 15). 

Без об зи ра на то да ли се ра ди о ста ром или но во у спо ста вље ном ме сту, 
ак це нат те жи да оста не на истом ме сту то ком па ра диг ме и гра ђе ња ре чи: 
ло па та – ло па ту – ло па те – ло па ти ца; зе лен – зе ле на – зе ле ни – зе лен каст; 
пу ним – на пу ним – на пу ни (им пе ра тив) – на пу њен. Ти ме се „не у тра ли ше 
не ка да шња раз но сло гов ност ме ста ак цен та у па ра диг ми истих ка те го ри ја” 
(младеновић 2013: 25) и да ље упро шћа ва си стем. Ова кво ујед на ча ва ње ме-
ста ак цен та свој стве но је и ку ма нов ском (видоесКи 1962: 94), пре шев ском 
(тРаЈКовић 2016: 294) и ју жно ме то хиј ском го во ру (младеновић 2006: 276).

2. ПРозодиЈсКеКаРаКтеРистиКеГовоРамладихносилацадиЈалеКта. Мла-
ди но си о ци П-Т ди ја лек та с ве ли ким по те шко ћа ма усва ја ју про зо диј ски 
си стем стан дард ног срп ског је зи ка. Раз лог то ме на ла зи се, нај пре, у при ро ди 
ак це нат ског си сте ма – ком пакт ни ји и сло же ни ји је зич ки си сте ми, ка кав је 
стан дард но је зич ки че тво ро ак це нат ски у од но су на при зрен ско-ти моч ки јед-
но ак це нат ски, сва ка ко се те же усва ја ју. На дру гој стра ни, по сто ја ност екс пи-
ра тор ног ак цен та и ди ја ле кат ског ме ста у ре чи усло вље на је и раз ли чи тим 
пси хо лин гви стич ким и со ци о лин гви стич ким фак то ри ма. Про зо диј ске ка рак-
те ри сти ке свог го во ра мла ди до жи вља ва ју као ти пи чан мар кер ди ја ле кат ске 
при пад но сти и у до ди ру са стан дард ним је зи ком ре ђе их за ме њу ју стан дард-
но је зич ким. М. Ја њић у ве зи с тим на во ди сле де ће: „Вр ло че сто на чин на гла-
ша ва ња сло го ва уну тар ре чи по стан дар ду уче ни ци ма де лу је не ве ро ват но, 
нео че ки ва но и из ве шта че но, а са мим тим и не при хва тљи во” (2016: 375). На 
сли чан на чин мла ди до жи вља ва ју и ди ја ле кат ско ме сто ак цен та. Ана ли зира-
ју ћи ур ба ни ни шки го вор јед ног два на е сто го ди шња ка, Ј. Мар ко вић бе ле жи 
те жњу го вор ни ка да ак це нат по ме ри за је дан слог ка кра ју ре чи, на ме сто ко је 
ни је свој стве но ни шком го во ру, ка ко би још ви ше на гла сио сво ју ди ја ле кат ску 
при пад ност, и на гла ша ва: „оно што је зна чај но је сте чи ње ни ца да је мла ди 
го вор ник све стан од но са иди о ма свог кра ја пре ма стан дар ду и он го то во не-
све сно, ин стик тив но, ова квим кре и ра њем свог иди о лек та у од ре ђе ној си ту-
а ци ји ста је у од бра ну го во ра сво га кра ја” (маРКовић2019: 634).

П. Ивић сма тра да усва ја ње про зо диј ског си сте ма стан дард ног срп ског 
је зи ка код го вор ни ка П-Т обла сти „оста је на по ла пу та” и с тим у ве зи ис ти че: 
„Ак цен ти се мо гу из го во ри ти на њи хо вом но во што кав ском ме сту, али је го-
то во не мо гу ће за ме ни ти је дан ак це нат си сте мом од че ти ри је ди ни це ко је се 
ме ђу со бом раз ли ку ју суп тил ним осо бе но сти ма и уз то на у чи ти у ко јој од 
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мно гих хи ља да ре чи тре ба упо тре би ти ко ју од че ти ри је ди ни це” (тома 1998: 
12).1 Из тог раз ло га у пре но ше њу на гла ска на но во што кав ско ме сто Ивић ви ди 
ре ал ну мо гућ ност ус по ста вља ња ре ги о нал ног из го во ра стан дард ног је зи ка: 
„Пер спек ти ва је, да кле, да се учвр сти (и на не ки на чин ле га ли зу је) је дан ре-
ги о нал ни из го вор стан дард ног је зи ка чи ја би од ли ка би ла не у тра ли за ци ја 
тон ских и кван ти тет ских опо зи ци ја уз из го вор ак цен та на ме сту ко је про-
пи су је нор ма” (тома 1998: 12). 

Има ју ћи у ви ду на ве де на за па жа ња П. Иви ћа, же ле ли смо да утвр ди мо 
у ко јој ме ри су мла ди Вра њан ци скло ни пре но ше њу на гла ска на стан дард-
но је зич ко ме сто. 

3. методолоГиЈаистРаживања. Го вор мла де по пу ла ци је ни је ти пич но 
ди ја ле кат ски мар ки ран, у ње му се стан дард но је зич ке цр те лак ше ус по ста-
вља ју и као та кав зна ча јан је по ка за тељ тен ден ци ја раз во ја ди ја лек та. Из тог 
раз ло га у ра ду се раз ма тра пре струк ту ри ра ње ди ја ле кат ског ме ста на гла ска 
у го во ру мла дих Вра ња на ца под ути ца јем стан дард ног је зи ка. Под ди ја ле-
кат ским ме стом под ра зу ме ва се ме сто на гла ска ка рак те ри стич но за врањ ски 
го вор (в. т. 1.2). С об зи ром на то да при ро да на гла ска у овом ра ду ни је ис пи-
ти ва на, у на став ку из ла га ња упо тре бља ва ће мо тер мин на гла сак.2

Циљ ис тра жи ва ња је сте да се опи ше ме сто на гла ска ре чи у го во ру мла дих 
Вра ња на ца и ти ме уо че тен ден ци је раз во ја про зо диј ског си сте ма врањ ског 
го во ра.

Ра ди оства ре ња на ве де ног ци ља, по ста вље ни су сле де ћи за да ци:
– при ка за ти ва ри ја ци је ме ста на гла ска на ре ла ци ји ди ја ле кат ско ме сто 

– стан дард но је зич ко ме сто;
– утвр ди ти фак то ре очу ва ња од но сно про ме не ди ја ле кат ског ме ста на-

гла ска;
– утвр ди ти фре квент ност ди ја ле кат ског ме ста на гла ска. 
Ис тра жи ва ње је из вр ше но на узор ку од 40 ис пи та ни ка, мла де по пу ла-

ци је Вра ња на ца од 5 до 14 го ди на, раз ли чи тог по ла, ме ста ста но ва ња (из цен-
тра и са пе ри фе ри је гра да Вра ња), обра зо ва ња ро ди те ља. Ка ко су стан дард-
но је зич ки об ли ци фре квент ни ји у ур ба ном не го ру рал ном иди о му (тома
1998; тРаЈКовић2018), сви на ши ис пи та ни ци и њи хо ви ро ди те љи су ро ђе ни 
и жи ве у Вра њу.

Без об зи ра на не по сред ност ко ју је ис тра жи вач оства рио обра ћа ју ћи се 
на ди ја лек ту, у го во ру свих ис пи та ни ка до ла зи ло је до пре кљу чи ва ња ко до ва 

1 Но ви ја екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у го во ру во ди те ља (ЈоКановић-
-михаЈлов2007)и сту де на та жур на ли сти ке на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (sRedo-
jević2016) по ре клом са не че тво ро ак це нат ског го вор ног под руч ја ја вља ју сва че ти ри ак цен та. 
С об зи ром на то да су у пи та њу „про фе си о нал ни го вор ни ци” и сту ден ти ко ји су про ме ни ли 
ме сто бо рав ка и те же да се при ла го де пре сти жном го во ру, бу ду ћа екс пе ри мен тал на ис тра жи-
ва ња го вор ни ка дру гих про фе си ја ко ји ни су ме ња ли ме сто бо рав ка ука за ла би на да ље тен-
ден ци је раз во ја про зо диј ског си сте ма ди ја ле ка та не че тво ро ак це нат ских обла сти. 

2 У са вре ме ној фо нет ско-фо но ло шкој ли те ра ту ри по сто је раз ли ке ме ђу тер ми ни ма на-
гла сак и ак це нат. „Ter mi ni na gla sak i ak ce nat če sto se upo tre blja va ju u istom zna če nju. Ipak, 
ne kad se me đu nji ma pra vi raz li ka, pa se na gla sak ko ri sti kao opšti po jam ko ji ne ozna ča va ko jim se 
fo net skim ka rak te ri sti ka ma obez be đu je is ti ca nje de la re či, dok se ak ce nat ko ri sti da bi se ozna či lo 
da je is ti ca nje ostva re no pr ven stve no pro me nom ton ske vi si ne” (sRedojević 2017: 19). 
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– ди ја ле кат ског и стан дард но је зич ког. Ка ко се у шко ли ор га ни зо ва но, пу тем 
на ста ве, учи стан дард ни је зик, ва ри ја ци је у ме сту на гла ска су из ра зи ти је код 
ис пи та ни ка школ ског уз ра ста. Ме ђу тим, ва ри ја бил ност ме ста на гла ска забе-
ле же на је и код ис пи та ни ка пред школ ског уз ра ста. Њи хов го вор из ло жен је 
ути ца ју не са мо го во ра ро ди те ља и оста лих чла но ва по ро ди це не го и ме ди ја 
и вас пи та ча. Већ на овом уз ра сту ви дљи ва је те жња да се ди ја лек та ско ме сто 
на гла ска за ме ни стан дард но је зич ким. Из тог раз ло га су и ис пи тан ци пред-
школ ског уз ра ста укљу че ни у ис тра жи ва ње. 

Ана ли зи ра ни су тран скрип ти спон та ног раз го во ра ко ји је ис тра жи вач 
во дио с ис пи та ни ци ма на ди ја лек ту о раз ли чи тим те ма ма бли ским ис пи та-
ни ци ма.3 Кор пус чи не све ре чи из тран скрип та код ко јих је на гла сак на ди-
ја ле кат ском ме сту и оне код ко јих је на гла сак пре не сен на стан дард но је зич ко 
ме сто.4 У раз ма тра ње ни су ушле ре чи у ко ји ма је ме сто на гла ска ста би ли са но, 
без мо гућ но сти про ме не (тип же на, до шли, пе чем). 

Ква ли та тив ном ана ли зом опи са но је ме сто на гла ска, ва ри ја ци је ди ја-
ле кат ског и стан дард но је зич ког ме ста пре ма вр ста ма ре чи, као и фак то ри 
очу ва ња од но сно про ме не ди ја ле кат ског ме ста, уз осврт на про зо диј ске при-
ли ке окол них го во ра, ку ма нов ског (видоесКи1962), за пад ног де ла гор њоп чињ-
ског (ЈУРишић2009), гат њан ског (младеновић2013) и пре шев ског (тРаЈКовић
2016), ко ји по ка зу ју слич ност с врањ ским.5 Кван ти та тив ном ана ли зом, изра-
чу на ва њем ин дек са фре квен ци је (ИФ) пре ма обра сцу утвр ђе ном у со ци о лин-
гви стич ким ис тра жи ва њи ма, утвр ђе на је фре квент ност ди ја ле кат ског ме ста 
на гла ска на це лом узор ку, за тим пре ма при ро ди на гла ше ног сло га и пре ма 
вр ста ма ре чи. На осно ву до би је не вред но сти ИФ за кљу чу је се о упо тре би 
ди ја ле кат ског ме ста на гла ска.

Ка ко је за мно ге ка те го ри је екс цер пи ран ве ли ки број при ме ра, из фор-
мал них раз ло га на во ђен је део кор пу са, при ме ри ко ји су до вољ но илу стра тив-
ни за из во ђе ње за кљу ча ка.

4.Квалитативнаанализа. Пра те ћи ме сто на гла ска ре чи у го во ру мла дих 
Вра ња на ца, уо чи ли смо су прот ста вља ње две ју тен ден ци ја: очу ва ње ди ја ле-
кат ског ме ста, ти пич ног за врањ ски го вор, и по ме ра ње на гла ска ка по чет ку 
ре чи, углав ном на стан дард но је зич ко ме сто, под ути ца јем стан дард ног је зи-
ка. Про цес пре но ше ња на гла ска вр ло је ин тен зи ван, ства ра ју ћи ве ли ки број 
ду блет них фор ми, че сто и у го во ру истог ис пи та ни ка, што упу ћу је на те жњу 
на ших ис пи та ни ка да ди ја ле кат ско ме сто за ме не стан дард но је зич ким. У тој 
те жњи, а услед не си гур но сти ис пи та ни ка, до ла зи по не кад до хи пер ко рекци-
је, при ко јој се на гла сак по ме ра још да ље не го што стан дард то про пи су је. 

3 У пи та њу је ау дио-ма те ри јал при ку пљен за по тре бе из ра де док тор ске ди сер та ци је под 
на зи вом Го вор де це пред школ ског и школ ског уз ра ста – со ци о лин гви стич ки при ступ. У на ве-
де ној ди сер та ци ји мо же се ви де ти де та љан опис ме то до ло ги је ис тра жи ва ња – струк ту ра 
узор ка, на чин при ку пља ња гра ђе, окол но сти во ђе ња раз го во ра с ис пи та ни ци ма, те ма ти ка 
раз го во ра и сл. (станКовић2018: 34–41). 

4 Ме сто на гла ска, не и ње го ва при ро да, у ра ду се бе ле жи зна ком ‘, а ана ли зи ра ни об ли-
ци ре чи ис ти чу се ита ли ком.

5 Ис тра жи ва ња на ве де них го во ра за сни ва ју се на го во ру ста ри јих ис пи та ни ка, што нам 
је да ло мо гућ ност да утвр ди мо ди ја ле кат ско ме сто на гла ска, ко је ста ри ји ис пи та ни ци у ве ћој 
ме ри чу ва ју, као и про ме не на ге не ра циј ском ни воу.
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По твр де ко ји ма се илу стру ју на ве де не по ја ве би ће раз вр ста не по сле-
де ћим гру па ма:

1. ре чи са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
1.а) ре чи са на гла ском на по след њем отво ре ном сло гу,
1.б) ре чи са на гла ском на по след њем за тво ре ном сло гу,
1.в) ре чи са на гла ском на сре ди шњем сло гу;
2. ре чи са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
2.а) ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег отво ре ног сло га,
2.б) ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег за тво ре ног сло га,
2.в) ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег сло га;
3. ре чи са ме стом на гла ска ус по ста вље ним у про це су хи пер ко рек ци је.
4.1.местонаГласКаименица.Про цес пре но ше ња на гла ска за хва тио је 

све не по чет не сло го ве име ни ца.
4.1.1. Име ни це са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.1.1.а) име ни це са на гла ском на по след њем отво ре ном сло гу:
пе жо, три ко; де фи ле, ин тер вју, ла ва бо.

4.1.1.б) име ни це са на гла ском на по след њем за тво ре ном сло гу:
ар хив, ба лон, ба скет, бу нар, вам пир, вој ник, вр тић, де чак, дик тат, дру гар, 
жи вот, кар тон, кор нет, ко стим, мај мун, мо тор, па пир, па суљ, пе вач, пи-
штољ, ро штиљ, спа наћ, сто мак, сту дент, те рен, трам вај, ту нел, фа зон, 
хо тел, цр теж, чи стач, чо век, шам пон; апа рат, ин же њер, ком ши лук, кро ко дил, 
па па гај, пла сте лин, пре кри вач, ра чу нар, ре сто ран, со ли тер, су кли јаш, те ле-
фон, тро ти нет, фуд ба лер, фа кул тет, ча роб њак, шам пи он; ори ги нал.

4.1.1.в) име ни це са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
- на дру гом сло гу с кра ја:
ди рек тор, ко нопац, ви љушка, вр тешку, де вој ка, игран ка, играч ка, кате дру, 
ка меру, ка шика, ки рија, ком шија, ку тију, ли сица, не дељу, одећу, па пуча, сак-
сију, се дељ ка, су боту, тра фику, фа сциклу, ха љину, ко рито, др жаве, ко кошке, 
ли мен ке, пе тар де, пе тице, сто лице, хе лан ке, ци пеле, шти паљ ке; те ле визор, 
дру га рица, ру ка вица, те ро риста, ба ле тан ке; од го ва рање;

- на тре ћем сло гу с кра ја:
гр мљави ну, играч ки ца, истори ју, пор тикли ца, про дав ни ца, ба тери је, ло пати-
це, сте пени це, утак ми це, ха љини це.

4.1.2. Име ни це са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.1.2.а) име ни це у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег отво ре ног 

сло га:
/ 
4.1.2.б) име ни це у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег за тво ре ног 

сло га:
базен, бунар, вам пир, вој ник, вртић, десерт, дечак, другар, еским, екс перт, 
кок тел, мај мун, модел, мотор, носић, нишан, папир, пасуљ, стомак, терен, 
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трофеј, фењер, фол клор, херој, цртеж, чам чић, човек, штапић, шар жер; ин ва
лид, кла ринет, ком шилук, са телит; ка ме леон, фар ма цеут; 

4.1.2.в) име ни це у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег сло га:
- са дру гог сло га с кра ја:
тале нат, девој ка, играч ка, ком ши ја, кор ња ча, кири ју, лиси ца, неде ља, несре ћу, 
оде ћу, греја ње, пеца ње, скака ње, слага ње, чува ње, каши ке, коко шке, пети це, 
ципе ле; дру гари ца, лу бени це; за кљу чива ње; 

- са тре ћег сло га с кра ја:
продав ни ца, утак ми це, хаљи ни це.

4.1.3. Ре чи са ме стом на гла ска ус по ста вље ним у про це су хи пер ко рек ци је:
Доси теј, колу тић, куку руз, фрижи дер; Злато ко са, обо ји ца, старе ши на, судо-
пе ра.

Док је на гла сак име ни ца ж. р. до след но по ме рен са по след њег отво ре ног 
сло га као ре зул тат ино ва тив ног про це са свој стве ног врањ ском го во ру (се
стра, змија), на гла сак ре дов но оста је на по след њем отво ре ном сло гу код 
име ни ца м. р. стра ног по ре кла (пр. 4.1.1.а). Код овог ти па име ни ца исти слог 
оста је на гла шен и то ком па ра диг ме: ре шои. За бе ле же ни об лик та бу рет ука-
зу је на тен ден ци ју ин те гри са ња овог ти па име ни ца у си стем име ни ца м. р. 
са на гла ше ним за тво ре ним по след њим сло гом.

За раз ли ку од по след њег отво ре ног сло га, на гла сак се код име ни ца ин-
тен зив но пре но си са по след њег за тво ре ног сло га (пр. 4.1.2.б). 

Пре но ше ње на гла ска са уну тра шњих сло го ва за сту пље но је у ма њој 
ме ри (пр. 4.1.2.в). Нај ин тен зив ни је је код гла гол ских име ни ца на -ње. Код њих 
се на гла сак пре но си за је дан слог ка по чет ку (пе вање / пева ње, од го ва рање / 
од го вара ње). Ме ђу тим, код че тво ро сло жне име ни це так ми че ње на гла сак 
пре ска че је дан слог, тре ћи с кра ја, да би се на шао на по чет ном сло гу: так-
ми чење / так ми че ње. Ова кво по ме ра ње на гла ска на ла зи мо у го во ру ис пи-
та ни ка школ ског уз ра ста и код име ни це ср. р. по лу гође / полу го ђе, код ко је 
се ди ја ле кат ско ме сто па ра диг мат ски на сла ња на ме сто на гла ска мо тив не 
ре чи год(ина).

Име ни це ср. р. са про ши ре њем осно ве у па ра диг ми ни су свој стве не 
врањ ском го во ру (БаРЈаКтаРевић 1965: 49) и окол ним го во ри ма, пчињ ском 
(ЈУРишић2009: 123) и пре шев ском (тРаЈКовић2016: 415). Оне се ус по ста вља ју 
у го во ру мла ђе ге не ра ци је под ути ца јем стан дард ног је зи ка. Ме ђу тим, ме сто 
на гла ска ових име ни ца ни је ста би ли са но – на гла сак се мо же ја ви ти на сре-
ди шњем (двајес де тета, три дуг мета, дуг мета (мн.), из дав на вре мена) и 
по чет ном сло гу (три ћебе та, по дупе ту, четри дете та, два дете та, пет де
те та), без ја сног осе ћа ја за стан дард но је зич ко ме сто.

Име ни це ср. р. са ди ја ле кат ским де ми ну тив ним су фик сом -че има ју ста-
бил но ме сто на гла ска на крај њем сло гу гра ма тич ке осно ве, ис пред су фик са 
( је зер че, кон че, па пир че, стол че, те рен че). Ус по ста вља ње стан дард но је зич-
ког су фик са -ић до при но си ва ри ја бил но сти на гла ше ног сло га – на гла сак је 
на по след њем сло гу (кру жић, пр стић, шта пић) или пре не сен са по след њег 
сло га (носић, чам чић, штапић). 
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Су пле тив ни мно жин ски об ли ци са ди ја ле кат ским на став ком -ики за-
др жа ва ју ме сто на гла ска но ми на ти ва јед ни не мо тив них име ни ца на -че, на 
по чет ном (жар чи ки, зај чи ки, коњ чи ки, крук чи ки, кучи ки, меди ки, пили ки, 
срци ки, чан чи ки; федер чи ки) или сре ди шњем сло гу (ба зен чи ки, па пир чи ки; 
ка ми он чи ки). Са мо у јед ном при ме ру ме сто на гла ска је ва ри ја бил но: камен-
чи ки / ка мен чи ки.

Су прот но ва ри ја бил но сти на гла ше ног сло га у об ли ци ма јед ни не на -ић, 
об ли ци мно жи не са стан дард но је зич ким на став ком -ићи по ка зу ју ста бил ност 
на гла ска на по чет ном сло гу: кучи ћи, мачи ћи, пили ћи, праси ћи.6

Ве ли ку ста бил ност ди ја ле кат ског ме ста на гла ска по ка зу ју вла сти та 
име на, пр вен стве но лич на име на и на дим ци (Ду шан, Цом пур, Сло бо дан; 
Ан ђел ку, Све тлана, До мано вић, Вик тори ју, Емили ја), то по ни ми ко ји ма се 
име ну ју окол на ме ста (Пр жар; Де во тин, Пр во нек; Вла сину, Бесну ко билу, 
Јужну Мо раву, Осларе, Со дер це; Бу ну шевац, Кр ше вицу; Бу јано вац, Не радо-
вац, Је лашни цу, Ку пинин це) и на зи ви ме сних уста но ва (Елик сир, Па пи лон; 
Ма цан ка). Са мо у јед ном на зи ву окол ног се ла до шло је до по ме ра ња на гла-
ска ка по чет ку ре чи (уп. Кр ше вицу / у Кр шеви ци), на шта је мо гла да ути че 
и стан дард но је зич ка флек си ја. Оста ли то по ни ми се ве ћим де лом укла па ју у 
мо дел на гла ша ва ња свој ствен врањ ском го во ру, са на гла ском на по след њем 
или сре ди шњем сло гу (Бра зил, Па риз; До њи Ми лано вац; Ве неци ја, Итали ју, 
Сло вени ју), али је код њих мо гу ће ус по ста вља ње стан дард но је зич ког ме ста 
на гла ска (Париз; Ђер дап ска клису ра; Ка ле мег дан).

Нај ве ћу ста бил ност стан дард но је зич ко ме сто на гла ска по ка зу је у на зиви-
ма при ча, ТВ се ри ја и еми си ја: До маћи це са Бос фо ра, Медве до ва женид ба, 
Мала неве ста, Трача ре, Жики ну ша рени цу. Са мо у јед ном при ме ру на гла ска 
ни је на стан дард но је зич ком ме сту: Слат ке, мале ла жљиви це.

Стан дард но је зич ка флек си ја ути че на очу ва ње стан дард но је зич ког ме ста 
на гла ска (тзв. бло ки ра на по зи ци ја): од Душа на, од Нико ле, тала се, на тала-
си ма; од мoг ком ши је, кор ња чом, кор ња ча ма, лопа том, субо том, дру гари-
ца ма, пети ца ма; на дрве ћу, по дупе ту, без раз мишља ња.

Стан дард но је зич ко ме сто на гла ска ус по ста вља се нај лак ше пре ко уста-
ље них кон струк ци ја и син таг мат ских спо је ва (деле ње раци о нал них броје ва, 
мере ње дужи, соло пева ње), ко је бе ле жи мо у го во ру ис пи та ни ка школ ског 
уз ра ста, а ти чу се на став них са др жа ја ко ји се об ра ђу ју у шко ли. 

По себ ну гру пу чи не ви ше сло жне име ни це код ко јих је ви дљи ва тен ден-
ци ја ве зи ва ња на гла ска за по чет ни слог. Још је А. Бе лић (1999: 266) утвр дио 
да тро сло жне име ни це на -ина у П-Т го во ри ма мо гу има ти на гла сак на по след-
њем, сре ди шњем и по чет ном сло гу. Кад је у пи та њу име ни ца вру ћи на, у гат-
њан ском (младеновић2013: 40) и ку ма нов ском го во ру (видоесКи1962: 101) 
до шло је до ус по ста вља ња но вог, пе нул тим ског ме ста по ме ра њем на гла ска 
са по след њег отво ре ног сло га – вру ћина, за раз ли ку од на гла ше ног по след-
њег сло га вру ћи нау го во ру По ља ни це (стевановић1969: 411). У го во ру на ших 
ис пи та ни ка за бе ле жи ли смо ду блет не фор ме вру ћина / врући на, што го во ри 
о тен ден ци ји да љег пре но ше ња на гла ска ка по чет ку ре чи. Ка ко екс цер пи-

6 Уп. с ме стом на гла ска име ни ца овог ти па у го во ру се ла Гат ње: куч’ич’и, пра сич’и, пи-
лич’и (младеновић2013: 39).
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ра ни при ме ри по ка зу ју, овој тен ден ци ји при ла го ђа ва ју се вла сти та име на 
(Бео град, Доси теј, Аме ри ка, Злато ко са) и но ви ја лек си ка (фрижи дер, педа гог). 
Ме сто на гла ска име ни ца овог ти па мо же се ту ма чи ти хи пер ко рек ци јом – ис-
пи та ни ци има ју ути сак да је реч пра вил но из го во ре на ако је на гла шен пр ви слог 
(уп. педа гог / пе да гог, код пе да гога, код пси хо лога). У при лог овој прет по став ци 
иду из ве де ни це и сло же ни це у ко ји ма је ме сто на гла ска ана ло шки ус по ста-
вље но пре ма на гла ше ном сло гу мо тив не ре чи (колу тић (уп. колут),обо ји ца 
(уп. обо је), старе ши на (уп. стар), судо пе ра (уп. суд)), као и об ли ци у ко ји ма 
се то ком па ра диг ме ме сто на гла ска осла ња на стан дард но је зич ко ме сто 
основ ног об ли ка име ни ца (коњи ћа, коњи ћи (уп. коњић), про тив теро ра (уп. 
терор)). 

4.2. местонаГласКазаменица. Екс цер пи ра ни при ме ри по ка зу ју ва ри-
ја бил ност ме ста на гла ска при дев ских за ме ни ца.7 Ра ди бо ље пре глед но сти, 
за ме нич ке об ли ке са гле да ва мо у окви ру син таг ме.

4.2.1. За ме ни це са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.2.1.а) за ме ни це са на гла ском на по след њем отво ре ном сло гу:
ова с тор би цу, код ове настав ни це, ове зиме, ово цвеће, ови ле тећи, ови данови, 
од ови ка мен чи ки, ове чизме, она жена, с оно дрве но јај це, за ониспе ци јал ци, 
оне лоп ти це, у она каме ња,8 она ка ква је, та ква по приро ди; ова ква коса, ова-
кви зу би, ова кве ко њиће;

4.2.1.б) за ме ни це са на гла ском на по след њем за тво ре ном сло гу:
овај брат, онај пут, ка кав за датак,та кав чо век, та квог коња, ње гов деда; ова-
кав је, ова квог сома;

4.2.1.в) за ме ни це са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
с ње гови дру гари, ње гову мај ку.

4.2.2. За ме ни це са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.2.2.а) за ме ни це у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег отво ре ног 

сло га:
ова већа, ова страна, ову зграду, оводете, за ове др жаве, она де вој чи ца, ону 
књигу, с оно дрве но јај це, они гор мити, ме ђу оне лоп ти це; овакви карнерићи;

4.2.2.б) за ме ни це у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег за тво ре ног 
сло га:

онај пас, какав план, такав лом, његов рођен да; овакав сладо лед, оваквог сома;

4.2.2.в) за ме ни це у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег сло га:

7 Об ли ке при дев ских за ме ни ца са пре но ше њем на гла ска са по след њег сло га бе ле же и 
ис тра жи ва чи окол них го во ра – ку ма нов ског (видоесКи1962: 112–113), за пад ног пунк та гор њо-
пчињ ског (ЈУРишић2009: 22–27), гат њан ског (младеновић2013: 51–52) и пре шев ског (тРаЈКовић 
2016: 299–302). 

8 У об ли ци ма ова, ове, ово, ови и она, оно, они, оне на гла сак се на шао на по след њем 
отво ре ном сло гу на кон што је ди ја ле кат ски об лик за ме ни ца са пар ти ку лом за ме њен стан дард-
но је зич ким, док је на гла сак остао на истом ме сту.
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од њего ве ра ди они це, кров њего вог ком ши је, на њего во место.

Раз ли чи те ди ја ле кат ске цр те бло ки ра ју ус по ста вља ње стан дард но је зич-
ког ме ста на гла ска – на гла сак оста је ста би лан на ди ја ле кат ском ме сту ис пред 
пар ти ку ле (овај (на став ни ца), овуј, овој, овија, овеј; онај, онуј, оној, онија, онеј) 
и на по лу гла сни ку (овьј, какьв, такьв, овакьв).

У об ли ци ма по ка зних за ме ни ца за ко ли чи ну син ко па усло вља ва пре-
но ше ње на гла ска на прет ход ни слог (уп. ово лики / овол ки, ово лика / овол ку, 
кол ка).

На дру гој стра ни, стан дард но је зич ка флек си ја до при но си ус по ста вља њу 
стан дард но је зич ког ме ста на гла ска: овом, оном, оним, њего вим.

4.3.местонаГласКаПРидева. Ди ја ле кат ско ме сто на гла ска при де ва (и 
при ло га у об ли ку при де ва сред њег ро да) (4.3.1), па ра диг мат ски ујед на че но 
пре ма об ли ку м. р. (ви сок, ви сока, ви соко, ви соки), та ко ђе је за хва ће но про-
це сом пре но ше ња на гла ска ка по чет ку ре чи, не за ви сно од вр сте при де ва (4.3.2).

4.3.1. При де ви са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.3.1.б) при де ви са на гла ском на по след њем за тво ре ном сло гу:
зе лен, ша рен;

4.3.1.в) при де ви са на гла ском на сре ди шњем, дру гом сло гу с кра ја:
вра њан ски, по след њи, ви сока, зе лена, кар тон ску, ме тал ну, плач љива, сле дећу; 
де бело, ле дено, ме сеч но, ме тал но, слу чај но, бо гати (мн.), ве штач ки (мн.), цр-
вени (мн.); ко шар кашки;
зре лији, мир нији, но вији, ста рији, све тлију, там нија, ка сније, ра није, сла бије, 
стра шније, стр мије; на пред нији, па мет нија; ша ре није;
нај глав нији, нај но вији, нај ста рији, нај стра шнији, нај хлад нији; нај здра вија; 
нај ва жније, нај срећ није, нај стра шније. 

4.3.2. При де ви са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.3.2.б) при де ви у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег за тво ре ног 

сло га:
зелен, шарен; 

4.3.2.в) при де ви у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег, дру гог 
сло га с кра ја:

арап ски, британ ски, папир ни, вам пир ска, висо ка, зеле на, метал ну, огром ну, 
следе ћу, дебе ло, леде но, месеч но, случај но, бога ти (мн), воде не (мн.);
мир ни ји, стари ји, страшни ји, круп ни ја, светли ју, там ни ја, гласни је, касни је, 
рани је, страшни је; па мет ни ја; не мир ни је, ша рени је;
нај глав ни ји, нај нови ји, нај прости ји, нај сит ни ји, нај стари ји, нај страшни ји, 
нај круп ни ја, нај смешни ја, нај ружни је, нај страшни је; нај до сад ни ји, нај па мет-
ни ји, нај по знати ји, нај ша рени ји; нај си гур ни је.

4.3.3. При де ви (и при ло зи) са ме стом на гла ска ус по ста вље ним у про це-
су хи пер ко рек ци је: папир на ти, ишли су дале ко, дале ко у шуми.

Ди ја ле кат ско ме сто на гла ска знат но је ста бил ни је код при де ва у на зиви-
ма ло кал них ме ста, ули ца, гра ђе ви на и сл.: Ко штанин ба зен, Ду ван ску (на зив 
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фа бри ке), Ле дену стену (на зив стам бе ног бло ка), Го лемо Село (на зив се ла); 
Ок тобар ске ре во луци је (на зив ули це), Про ле тер ске бри гаде (на зив ули це); 
Цр но трав ска (ули ца); Пен зи о нер ске зграде (на зив стам бе ног бло ка), Свети-
ни кол ску цркву.

При де ви у са ста ву раз ли чи тих дру гих на зи ва у го во ру ис пи та ни ка школ-
ског уз ра ста има ју стан дард но је зич ко ме сто на гла ска: Лепен ски вир (на зив 
хо те ла), Вам пир ски днев ни ци (на зив се ри је), Школа за обра зо вање од ра слих.

Ва ри ја бил ност ме ста на гла ска ви дљи ва је и код стан дард но је зич ких 
син те тич ких об ли ка ком па ра ти ва и су пер ла ти ва – на гла сак се ве зу је за на-
ста вак -ији уз мо гућ ност по ме ра ња ка по чет ку ре чи (мир нији / мир ни ји, нај-
но вији / нај нови ји). Су прот но син те тич ким, ди ја ле кат ски ана ли тич ки ком-
па ра тив ни и су пер ла тив ни об ли ци не ма ју мо гућ ност про ме не ме ста на гла ска, 
код њих је на гла сак увек на ди ја ле кат ском ме сту: по де бел, по ша рено, постра-
шан, пору жна, поле по, постра шно, потан ко, пого ле ма, поде бе ла, поде бе ло; 
нај де бел; нај го ле ма, нај де бе ла; најде бе ло, нај ша ре но.9 

У не стан дард ним при дев ским ком па ра тив ним и су пер ла тив ним фор-
ма ма, на ста лим у те жњи ис пи та ни ка да упо тре бе стан дард но је зич ку син-
те тич ку при дев ску фор му, на гла сак је увек у осно ви при де ва: строжи ји, 
црни ји, сред њи ја, тан ки је, по ружни је, де бели ја, по ша рени је; нај тан ки је, 
нај де бели ји, нај де бели ја, нај де бели је. 

Ана ло шко ве зи ва ње на гла ска за ини ци јал ни слог (папир на ти (уп. па
пир),ишли су дале ко (уп. при дев далек)) од раз је же ље ис пи та ни ка да из бег-
не ди ја ле кат ско ме сто. 

4.4.местонаГласКаБРоЈева. Про цес пре но ше ња на гла ска са ди ја ле кат-
ског ме ста ви дљив је у об ли ци ма основ ног бро ја је дан (и ни је дан) и ред ног 
бро ја че твр ти. 

4.4.1. Бро је ви са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.4.1.а) бро је ви са на гла ском на по след њем отво ре ном сло гу:
јед на, јед ну, јед но, јед ни (мн.), јед не (мн.);

4.4.1.б) бро је ви са на гла ском на по след њем за тво ре ном сло гу:
је дан, јед ног; ни је дан;

4.4.1.в) бро је ви са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
че тврти, че твртог, че тврта, че тврту, че тврто. 

4.4.2. Бро је ви са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.4.2.а) бро је ви у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег отво ре ног сло га:
јед на, јед ну, јед но, јед ни (мн.);

4.4.2.б) бро је ви у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег за тво ре ног 
сло га:

јед ног; ни један;

9 Уп. с ме стом на гла ска при де ва у гор њоп чињ ском (ЈУРишић2009: 180) и пре шев ском 
го во ру (тРаЈКовић 2016: 303).
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4.4.2.в) бро је ви у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег сло га:
четвр ти, четвр тог, четвр та, четвр ту, четвр то.

Ва ри ја ци ја об ли ка усло ви ла је ва ри ја ци ју ме ста на гла ска код бро је ва 
че тр де сет, пе де сет – у ди ја ле кат ским об ли ци ма че те рес, пе дес на гла сак 
се на шао на по след њем за тво ре ном сло гу,10 док се, на дру гој стра ни, услед 
ус по ста вља ња стан дард но је зич ког об ли ка, ус по ста вља и стан дард но је зич ко 
ме сто на гла ска: че тр десет, пе десет. У об ли ци ма основ них бро је ва дванес, 
че трнес, пет нес на гла сак је увек на стан дард но је зич ком ме сту (уп. с об ли-
ци ма два наес, че тр наес, пет на(ј)ес у гор њоп чињ ском (ЈУРишић2009: 184) 
и пре шев ском го во ру (тРаЈКовић 2016: 304)).

На ста бил ност ди ја ле кат ског ме ста на гла ска ред них бро је ва ука зу ју 
екс цер пи ра ни при ме ри де ветог, де сетог, без мо гућ но сти ва ри ја ци је.

По лу гла сник ути че на чу ва ње ди ја ле кат ског ме ста на гла ска: једьн. На 
дру гој стра ни, стан дард но је зич ка флек си ја под сти че ус по ста вља ње стан-
дард но је зич ког ме ста: са јед не, у јед ној. 

У број ној име ни ци тро јица ни је ус по ста вље но стан дард но је зич ко ме сто 
на гла ска.

4.5. местонаГласКаГлаГола
4.5.1. ПРезент. Ди ја ле кат ско ме сто на гла ска пре зен та, ус по ста вље но 

па ра диг мат ским ве зи ва њем на гла ска за исто ме сто у це лој па ра диг ми (го-
ворим – го вориш – го вори – го вори мо – го вори те – го ворив / го воре), по казу-
је ве ли ку ста бил ност (4.5.1.1), у знат но ма њем бро ју при ме ра ус по ста вље но 
је стан дард но је зич ко ме сто (4.5.1.2).

4.5.1.1. Пре зент са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.5.1.1.в) пре зент са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
- на дру гом сло гу с кра ја:
ис пуним, на мрвим, по клопим, пре скочим, устајем, са чекаш, пре пливаш, не 
урадиш, на прави се, окупа се, устане, упише, до бију, изађу, по мажу; за о кре
неш, не до зво љава, по ку шава;

- на тре ћем сло гу с кра ја:
за касни мо, на прави мо, про даје мо, упада мо, шу тира мо се, ку пује те, до ба цују 
се, на пада ју. 

4.5.1.2. Пре зент са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.5.1.2.в) об ли ци пре зент у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег 

сло га:
- са дру гог сло га с кра ја:
купу јем, мири шем, побе дим, поло мим, гово ри, почи ње, преда је, прола зи, спашава, 
спреча ва, трени ра; обожа вам, не при мећу јем, ис паљу јеш, по беђу је, по казу је, 
до бацу ју;

10 У ку ма нов ском и гор њоп чињ ском го во ру ја вља ју се об ли ци че те ре се, пе де се (видо-
есКи 1962: 28; ЈУРишић2009: 28).
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- са тре ћег сло га с кра ја:
путу је мо, спаку је мо се, купу је те.

У ви ше сло жним об ли ци ма пре зен та са су фик си ма -ира и -ише, за бе ле-
же ним у го во ру ис пи та ни ка школ ског уз ра ста, до ми нант на је тен ден ци ја 
ве зи ва ња на гла ска за су фикс: ка пирам, ис фе нирам, шпи ју нирам, дре сира, 
пар кира, сту дира, шу тира, екс пло дира, ре пе тира, мал тре тира, ман гу пира 
се, ка та пул тира, сту дира те; хи сте рише, ин тер вју ише, функ ци о нише мо, 
де кон цен тришу. 

Су прот но на ве де ним об ли ци ма, у пре зен ту гла го ла са су фик сом -ује 
ме сто на гла ска је ва ри ја бил но – бе ле жи мо га на сре ди шњим сло го ви ма, тј. 
на су фик су -ује (до руч кујем, од су ствујем, по ве рујем, по ти скују) и сло гу ис пред 
су фик са (га ран ту јем, до руч ку јем, ан гажу је, ре агу је, ин те ресу је, не учеству-
ју), као и на по чет ном сло гу (пове ру јем, од су ству је, уче ству је), што упу ћу је 
на тен ден ци ју по сте пе ног пре но ше ња на гла ска ка по чет ку ре чи.11

У об ли ци ма с раз ли чи тим ди ја ле кат ским цр та ма на гла сак оста је на 
ди ја ле кат ском ме сту, сре ди шњем сло гу: не из дрчим, ис карам, отидем, со-
бујем, пре тиснеш, со балиш, ис крши, па тара, про дава, про ве рује, сра мује се, 
не увати, уфати мо, за лепив, ку пујев, окрећев, помьстив, при влачив. Па ипак, 
у те жњи ис пи та ни ка да свој го вор при бли жи је зич ком стан дар ду, у два при-
ме ра с ди ја ле кат ским на став ком -в ус по ста вље но је стан дард но је зич ко ме сто 
на гла ска: путу јев, рату јев. 

Не пре но ше ње на гла ска у не га ци ји, са гла го ла на од рич ну реч цу не, 
свој стве но го во ри ма П-Т обла сти, у го во ру мла дих Вра ња на ца на ру ше но је 
не ги ра ним јед но сло жним и ви ше сло жним об ли ци ма пре зен та гла го ла зна-
ти и сме ти у па ра диг ми.12 Код њих на гла сак ре ђе оста је на гла гол ском 
об ли ку (не знам, не знаш, не зна; не смем, не смеш, не сме), а че шће се пре-
но си на реч цу (не знам, не знаш, не зна, не зна мо, незна те, не зна ју; не смем, 
не смеш, не сме, несме мо). 

4.5.2. имПеРатив. У врањ ском го во ру им пе ра тив за др жа ва ме сто на гла-
ска ко је гла гол има у пре зен ту. Та кво ди ја ле кат ском ме сто у го во ру на ших 
ис пи та ни ка по ка зу је ста бил ност – на гла сак ни јед ном ни је пре не сен са по-
след њег и сре ди шњег сло га на по чет ни. 

4.5.2.1. Им пе ра тив са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:

11 Ка да је ди ја ле кат ско ме сто на гла ска гла го ла овог ти па у пи та њу, А. Мла де но вић сма-
тра да код њих де лу је се ман тич ко-па ра диг мат ски прин цип: до рућ ку јем (: рућам), га ран ту јем 
(: га рант) (2001: 230). М. Ју ри шић на во ди че тво ро сло жне гла го ле код ко јих из о ста је по ме ра ње 
на гла ска на по че так ре чи у 1.л.јд.: га ран ту ју, до казу ју, на кару ју, рас кару ју; под ру чују, про о ду
ју, од не чују, уз сле де ће об ја шње ње: „Ов де има мо гла гол ске фор ме ко је има ју ви ше од три 
сло га та ко да би ак це нат мо рао да пре ско чи је дан слог (тре ћи од ул ти ме) да би се на шао на 
по чет ку ре чи. А ста ро је пра ви ло да ак це нат при по вла че њу (под ра зу ме ва се: пре ма по чет ку 
ре чи) не ће ни ка да пре ско чи ти је дан слог да би пре шао на сле де ћи” (2009: 33). 

12 Пре но ше ње на гла ска на не га ци ју с јед но сло жних гла го ла за бе ле же но је у при зрен ском 
и дру гим го во ри ма на ју го за па ду Ко со ва и Ме то хи је (Реметић 1994: 209; младеновић2006: 
275–276). Ову по ја ву А. Мла де но вић об ја шња ва при су ством „син таг мат ских спо је ва пе нул-
тим ског рит ма” (2006: 275–276), а рет ко пре но ше ње с ви ше сло жних гла го ла ути ца јем об ли ка 
нe смем и те жњом за ис ти ца њем (2001: 260–261).
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4.5.2.1.б) об ли ци им пе ра ти ва са на гла ском на по след њем за тво ре ном сло гу:
по глеј, устај; 

4.5.2.1.в) об ли ци им пе ра ти ва са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
- на дру гом сло гу с кра ја:
за мисли, из вади, по гледај, по кушај, по стављај, по стави, пре кини, пре стани, 
устани; ис пла нирај; 

- на тре ћем сло гу с кра ја:
не до лази те, ис терај те, пре кини те, пре мази те, са чекај те. 

Ва ри ја бил ност ме ста на гла ска у им пе ра тив ном об ли ку гла го ла по гле-
да ти усло ви ла је про ме на фо нет ског ли ка по глеј / по гледај. 

4.5.3. РадниГлаГолсКиПРидев. На гла сак на крај њем сло гу осно ве ис пред 
на став ка, са па ра диг мат ским уоп шта ва њем, у рад ном гла гол ском при де ву 
по ка зу је ве ли ку ста бил ност (4.5.3.1), знат но је ма њи број при ме ра са пре не-
се ним на гла ском (4.5.3.2). 

4.5.3.1. Рад ни гла гол ски при дев са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска: 
4.5.3.1.в) об ли ци рад ног гла гол ског при де ва са на гла ском на сре ди шњем, 

дру гом сло гу с кра ја:
во зио, ми слио, цр тао, др жала, играла се, имала, мо рала, чи тала, од вела, бо-
лело, отишло, по стало, тре бало, ба цили, гле дали, играли, ста вили, ра дили, 
имале, остале, при чале, ра диле; за љу био се, при ме тио, на пи сали, по бе дили; 
до го во рили се; до го во риле се.

4.5.3.2. Рад ни гла гол ски при дев са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.5.3.2.в) об ли ци рад ног гла гол ског при де ва у ко ји ма је на гла сак по ме-

рен са сре ди шњег, дру гог сло га с кра ја:
добио, радио, стави ла, чита ла, деси ло се, баци ли, игра ли; за вршио, при мети-
ла, увену ло, по беди ли; до го вори ли се.

Код не ких ви ше сло жних гла го ла, ве ћи ном сло же них, у опо зи ци ји се 
на ла зе уну тра шњи на гла ше ни сло го ви, без мо гућ но сти ус по ста вља ња стан-
дард но је зич ког ме ста на гла ска: до ла зио / до лазио, из ва дио / из вадио, на пра вио 
/ на правио, на цр тао / на цртао, по ги нуо / по гинуо, уве нуо / увенуо, уда рио / 
ударио, за бо ра вио / за бо равио, опе ри сао / опе рисао, по ки снула / по кисну ла, 
са ку пила / са купи ла, до руч ко вали / до руч ко ва ли. 

Стан дард но је зич ко ме сто на гла ска ста бил но је код гла го ла са су фик сом 
-ова: веро ва ла, радо ва ла, спако ва ла, сило ва ли. 

Об ли ци са дру гим ди ја ле кат ски цр та ма за др жа ва ју ди ја ле кат ско ме сто 
на гла ска: играја, изашо, на вико, отишо, по бего, по ги нао, по диго, пу штио, 
уда рија, фа ћао, цр таја, изве здила, оце њу вала, ски нала, сто јала, тькнала, 
учи нало се, ту рили, уте пали, уфа тили, чьчкали. Па ипак, у не ким фо нет ским 
и лек сич ким ди ја лек ти зми ма на гла сак је пре не сен на по чет ни слог: лип цао, 
умрео, умре ла. 
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Син ко па је усло ви ла пре нос на гла ска у об ли ци ма видла, видли (уп. ви-
дела, ви дели).

4.5.4. тРПниГлаГолсКиПРидев. Трп ни гла гол ски при дев за др жа ва ме сто 
на гла ска пре зен та, са па ра диг мат ским уоп шта ва њем. Са ова квог ди ја ле кат-
ског ме ста (4.5.4.1) на гла сак се ре ђе пре но си на стан дард но је зич ко (4.5.4.2). 

4.5.4.1. Трп ни гла гол ски при дев са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.5.4.1.в) об ли ци трп ног при де ва са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
- на дру гом сло гу с кра ја:
за љубљен, ис писан, на мазан, отопљен, ра сејан, са вијен, учлањен;

- на тре ћем сло гу с кра ја:
за брање на, за паље на, из грађе на, на црта на, обоје на, ограђе на, отворе на, ура
ђе на, за брање но, из ломље но, на правље но, по каза но, за пуше ни, на писа ни, отво
ре ни, по меша ни, про буше ни, упаље ни, од рубље не, са грађе не; не по ломље не.

4.5.4.2. Ре чи са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.5.4.2.в) об ли ци трп ног при де ва у ко ји ма је на гла сак по ме рен са среди-

шњег сло га:
- са тре ћег сло га с кра ја:
опу ште на, отво ре на, зале ђе но, опу ште но.

Као што екс цер пи ра ни при ме ри по ка зу ју, на гла сак се у об ли ци ма трп ног 
при де ва по ме ра са мо са уну тра шњег тре ћег сло га с кра ја ре чи. 

Об лик ро ђен по ка зу је ва ри ја бил ност ме ста на гла ска упо тре бљен као 
при дев (ро ђена / рође на се стра...), док упо тре бљен као трп ни гла гол ски 
при дев у кон струк ци ји би ти ро ђен у увек има на гла шен по чет ни слог (она 
је рође на у Вра ње). 

Ва ри ја ци је ме ста на гла ска свој стве не су об ли ци ма трп ног при де ва у 
са ста ву вла сти тих име ни ца, на зи ва пра зни ка, ма ни фе ста ци ја, се ри ја, где 
вр ше функ ци ју при де ва: Од баче ну (на зив се ри је), Ује диње но Краљев ство, 
Отворе ни дани (на зив ма ни фе ста ци је), Повра так от писа них (на зив се ри је) 
/ Одба че на (на зив се ри је); Дани отво ре ног ср ца; Дан заљу бље них. 

Ди ја ле кат ско ме сто ста бил но је код гла го ла са су фик сом -ира, ко ји ути че 
на очу ва ње ме ста на гла ска: га зиран, ма скира но, фла шира но, ас фал тира на, 
ас фал тира не.

4.5.5. аоРист. Ме сто на гла ска ао ри ста у врањ ском го во ру и окол ним го-
во ри ма ни је ста би ли са но. На гла сак се нај че шће на ла зи на по след њем сло гу, 
али се мо же ја ви ти и на сре ди шњем и по чет ном уко ли ко се ра ди о сло же ном 
гла го лу (в. при ме ре у гор њоп чињ ском (ЈУРишић 2009: 37–43) и пре шев ском 
го во ру (тРаЈКовић 2016: 312–314)). Ова кво ста ње по твр ђе но је и у го во ру мла-
дих Вра ња на ца, са тен ден ци јом ве зи ва ња на гла ска за по чет ни слог. 

По след њи на гла ше ни слог за хва ћен је про це сом пре но ше ња на гла ска 
на по чет ни слог у об ли ци ма пр вог и тре ћег ли ца јед ни не.
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4.5.5.1. Ре чи са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.5.5.1.а) ре чи са на гла ском на по след њем отво ре ном сло гу:
1.л.јд.: поч на; исе ко се, огре ба се, по ми сли, расьни се; 
3.л.јд.: до ђе, пип на, про ђе, по че, ста ви; про ма ши.

4.5.5.2. Ре чи са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.5.5.2.а) ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег отво ре ног сло га:
1.л.јд.: видо, одо; огре ба се, поми сли;
3.л.јд.: поче; од ле те, упад на, окре на се, прома ши; оша ма ри.

Код сло же них гла го ла у об ли ку пр вог ли ца јед ни не ао ри ста мо гу ће је 
да на гла сак пре ђе са по след њег на по чет ни слог (огре ба се /огре ба се) или 
пак оста не на сре ди шњем сло гу (ис падо). 

Пр во ли це мно жи не чу ва на гла ше ни сре ди шњи слог, ис пред ди ја ле кат-
ског на став ка -мо: зга зимо; по гле дамо, поч намо, ра чу намо, успа вамо се; до-
го во римо се. На дру гој стра ни, мно жин ски на ста вак ао ри ста -смо, као мар-
кер за стан дард но је зич ку упо тре бу, усло вио је ва ри ја ци ју ме ста на гла ска: 
за вр шисмо, озно јисмо се, по те пасмо се / одо смо, прођо смо, реко смо. 

4.6. местонаГласКанеПРоменљивихРечи. На гла сак се че сто у не про мен-
љи вим ре чи ма, при ло зи ма и реч ца ма, пре но си са ди ја ле кат ског на стан дард-
но је зич ко ме сто.

4.6.1. Не про мен љи ве ре чи са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска:
4.6.1.а) не про мен љи ве ре чи са на гла ском на по след њем отво ре ном сло гу:
за што, за то, ју че, ка ко, та ко, ов де, дов де; ова ко, она ко;

4.6.1.б) не про мен љи ве ре чи са на гла ском на по след њем за тво ре ном 
сло гу:

да нас, до сад, од сад, до тад, не мој, та ман, увис; је дан пут; 

4.6.1.в) не про мен љи ве ре чи са на гла ском на сре ди шњем сло гу:
из гледа, иначе, на горе, од горе, на доле, одав де, по некад; одо намо. 

4.6.2. Не про мен љи ве ре чи са стан дард но је зич ким ме стом на гла ска:
4.6.2.а) не про мен љи ве ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег 

отво ре ног сло га:
зашто, зато, јуче, како, тако, ов де, дов де; овако;

4.6.2.б) не про мен љи ве ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег 
за тво ре ног сло га:

данас, наглас, немој, увис; је дан пут, од је дан пут;

4.6.2.в) не про мен љи ве ре чи у ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег 
сло га:

ина че, немој те, наго ре.
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4.6.3. Не про мен љи ве ре чи са ме стом на гла ска ус по ста вље ним у про це-
су хи пер ко рек ци је:

вео ма, уна пред; нао пач ке, нена мер но, пого то ву, уза стоп но.

У об ли ци ма с раз ли чи тим ди ја ле кат ским цр та ма на гла сак оста је на ди-
ја ле кат ском ме сту: ку де, от ку де, ов дек, ов дека, од о згор, одсьд, за тој, овдена, 
дов дена, за мал ка, по мал ка, по мал ко.

У при ло зи ма за ко ли чи ну ко ли ко, то ли ко ва ри ја бил ност ме ста на гла ска 
усло ви ла је син ко па: кол ко / ко лико, тол ко / то лико.

Док се у пре шев ском (тРаЈКовић2016: 316) и гор њоп чињ ском го во ру 
(ЈУРишић2009: 267, 282) у при ло зи ма ти па ова кој, та кој и реч ци ете на гла-
сак мо же на ћи на по след њем сло гу, али и пре не сен с по след њег сло га (ова-
кој / овакој, та кој / такој, ете / ете), у го во ру на ших ис пи та ни ка на гла сак 
је ста би ли сан на по след њем сло гу код при ло га – ова кој, та кој од но сно по-
чет ном сло гу код реч це – ете. Ста би ли за ци ји на гла ска на по чет ном сло гу у 
об ли ку ете сва ка ко је до при нео стан дард но је зич ки об лик ето.

Об ли ци јед ном и од јед ном до ла зе из стан дард ног је зи ка и за то увек 
има ју на гла сак на стан дард но је зич ком ме сту. 

Тен ден ци ја ве зи ва ња на гла ска за по чет ни слог ви дљи ва је у ви ше сло-
жним при ло зи ма (пр. 4.6.3).

5. Квантитативнаанализа.13 Ка ко је у го во ру мла дих Вра ња на ца ви дљи-
ва тен ден ци ја пре но ше ња на гла ска са ди ја ле кат ског на стан дард но је зич ко 
ме сто, из ра чу на ва њем ИФ ди ја ле кат ског ме ста же ле ли смо да утвр ди мо у 
ко јој ме ри је ди ја ле кат ско ме сто на гла ска (не)ста бил но у го во ру на ших испи-
та ни ка. 

Уста ље ни обра зац из ра чу на ва ња ИФ гла си: број за бе ле же них ди ја ле кат-
ских об ли ка нај пре се по де ли са зби ром ди ја ле кат ских и стан дард но је зич ких 
об ли ка, а за тим по мно жи са 100 (БошњаКовић2009):14

100
облици језичкистандардно  кидијалекатс

облици кидијалекатсИФ 


  

 
 

100
  нагласка местом језич.стандардно са речи нагласка  местом дијалекат. са речи

нагласка  местом дијалекат. са речиИФ 


  

 

100
  слога посл.отв. са наглaском  помереним са речислогом отвор. посл. нагл. са речи

слогом отвор. посл. нагл. са речиИФ 


  

 

100
  слога затв. посл. са нагласком  помереним са  речи слогом затв. посл. нагл. са речи

слогом затв. посл. нагл. са речиИФ 


  

 

 100
  слога средиш. са нагласком  помереним са речи слогом средиш. нагл. са речи

слогом средиш. нагл. са речиИФ 


  

 

 100
речцу   на акцентом пренесеним са облици гл. речцу на нагласком имнепренесен са облици гл.

речцу на нагласком имнепренесен са облици гл.ИФ 


  

 

100
  нагласка томст.јез.мес са речи аодређ.врст нагласка диј.местом са речи аодређ.врст

нагласка стомдијалек.ме са речи аодређ.врстИФ 


  

На осно ву до би је не вред но сти ИФ за кљу чу је се о фре квент но сти ди ја-
ле кат ског об ли ка – ви ши ИФ ука зу је на уче ста ли ју упо тре бу ди ја ле кат ског 
об ли ка.

Пре ма на ве де ном обра сцу утвр ђе на је фре квент ност ди ја ле кат ском ме-
ста на гла ска у свим ана ли зи ра ним ре чи ма, за тим пре ма ме сту на гла ше ног 
сло га и пре ма вр ста ма ре чи.

5.1. ИФ ди ја ле кат ског ме ста на гла ска свих ана ли зи ра них ре чи из ра чу-
нат је пре ма сле де ћем обра сцу:

13 У ра ду су пред ста вље ни ко ри го ва ни ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де ног за по тре бе 
из ра де док тор ске ди сер та ци је Го вор врањ ске де це пред школ ског и школ ског уз ра ста – со ци о-
лин гви стич ки при ступ (станКовић2018: 176–180).

14 Овај обра зац у сво јим со ци о лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма ко ри сте Ду ња Ју тро нић-
Ти хо ми ро вић и Жар ко Бо шња ко вић.
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У скла ду са на ве де ним обра сцем, у ста ти стич ку ана ли зу су ушле ре чи 
код ко јих је на гла сак на ди ја ле кат ском ме сту, свој стве ном врањ ском го во ру 
(дру га рица, ка кав, цр вен, стра шније, је дан, че тврти, го ворим, не знам, по че, 
до био, за леђе но, да нас, не мој), и ре чи код ко јих је на гла сак пре не сен на стан-
дард но је зич ко ме сто (дру гари ца, какав, црвен, страшни је, један, четвр ти, 
гово рим, не знам, поче, добио, зале ђе но, данас, немој). На дру гој стра ни, у 
ста ти стич ку ана ли зу ни су ушле ре чи код ко јих раз ли чи те ди ја ле кат ске цр-
те бло ки ра ју ус по ста вља ње стан дард но је зич ког ме ста (бу баљ ке, овьј, по 
де бел, једьн, тькнала, ис карам, до фати, ку пујев, играја, по ги нао, изашо, по-
гле дамо, дов дена, ов дек) или се на гла сак на ла зи уну тар ре чи без мо гућ но сти 
по ме ра ња на по чет ни слог, те из о ста је опо зи ци ја ди ја ле кат ско ме сто – стан-
дард но је зич ко ме сто (до руч кујем / до руч ку јем, до ла зио / до лазио). Та ко ђе, у 
ана ли зу ни су ушле ре чи код ко јих је ва ри ја ци ја ме ста на гла ска усло вље на 
гла сов ним ре дук ци ја ма уну тар ре чи (видла / ви дела, кол ко / ко лико), као ни 
ре чи код ко јих је на гла сак ус по ста вљен у хи пер ко рек ци ји (коњи ћи, колу тић).

Ви ши ИФ ука зу је на уче ста ли ју упо тре бу ре чи са ди ја ле кат ским ме стом 
на гла ска.

Ди ја ле кат ско ме сто на гла ска има 14.326 ре чи, а стан дард но је зич ко ме-
сто 5.071. Ин декс фре квен ци је ди ја ле кат ског ме ста на гла ска на це лом узор-
ку из но си 73,86, што упу ћу је на тен ден ци ју пре но ше ња на гла ска на стан-
дард но је зич ко ме сто. 

5.2. Да ље је из ра чу нат ИФ за сва ко ди ја ле кат ско ме сто на гла ска по је-
ди нач но пре ма по зи ци ји на гла ше ног сло га (по след њи отво ре ни, по след њи 
за тво ре ни, сре ди шњи). У ову ана ли зу ушле су ре чи:

– са на гла ше ним по след њим отво ре ним сло гом (тип јед на) и ре чи у ко-
ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег отво ре ног сло га на стан дард но је зич-
ко ме сто (тип јед на) пре ма обра сцу: 
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– са на гла ше ним по след њим за тво ре ним сло гом (тип де чак) и ре чи у 
ко ји ма је на гла сак по ме рен са по след њег за тво ре ног сло га на стан дард но је-
зич ко ме сто (тип дечак) пре ма обра сцу:
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– са на гла ше ним сре ди шњим слог (тип играч ка, за љубље на) и ре чи у 
ко ји ма је на гла сак по ме рен са сре ди шњег сло га на стан дард но је зич ко ме сто 
(тип играч ка, заљу бље на) пре ма обра сцу:
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Из ана ли зе су ис кљу че не све ре чи у ко ји ма до ла зи до по ме ра ња на гла-
ска, али не на стан дард но је зич ко ме сто (тип до руч ку јем, коњи ћи).

У раз ма тра ње смо узе ли и (не)пре но ше ње на гла ска на од рич ну реч цу 
не у од рич ном об ли ку гла го ла зна ти и сме ти пре ма обра сцу:
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Ви ши ИФ од ре ђе ног на гла ше ног сло га ука зу је на ње го ву ве ћу фре квент-

ност и ста бил ност.
У та бе ли 1 при ка зан је ИФ ди ја ле кат ског ме ста на гла ска – на гла ше ног 

по след њег отво ре ног сло га, по след њег за тво ре ног сло га, сре ди шњег сло га, 
као и не пре не се ног на гла ска на од рич ну реч цу не у од рич ном об ли ку гла го ла 
зна ти и сме ти.

Та бе ла 1. Ин декс фре квен ци је ди ја ле кат ског ме ста на гла ска пре ма по зи ци ји на гла ше ног 
сло га

Ди ја ле кат ско ме сто на гла ска ИФ 
По след њи отво ре ни слог 57,76
По след њи за тво ре ни слог 68,28
Сре ди шњи слог 87,42
Гла гол зна ти/сме ти у не га ци ји 29,52

Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да је на гла сак нај по сто ја ни ји на сре ди-
шњем сло гу (ИФ=87,42), док се нај че шће пре но си с по след њег отво ре ног 
(ИФ=57,76), а за тим и са по след њег за тво ре ног (ИФ=68,28). Ин тен зив но пре-
но ше ње на гла ска са по след њег отво ре ног сло га по др жа но је оп штом ка рак-
те ри сти ком про зо диј ског си сте ма врањ ског го во ра (в. т. 1.1). Овим про це сом 
је ди но ни су за хва ће не име ни це стра ног по ре кла (пр. 4.1.1.а). На дру гој стра-
ни, ста бил но сти на гла ска уну тар ре чи до при но си јак ин те зи тет де ло ва ња 
па ра диг мат ског прин ци па (Ду шане – Ду шан, хе лан ки це – хе лан ке, до бије мо 
– до бијем, цр вено – цр вен, за љубљен – за љубим, за твори те – за творим (в. 
т. 1.2)). 

Вр ло је ин тен зи ван пр о цес пре но ше ња на гла ска на од рич ну реч цу не у 
од рич ном об ли ку гла го ла зна ти и сме ти – на гла сак у ма лом бро ју при ме ра 
оста је на гла го лу (ИФ=29,52).

5.3. На кра ју је из ра чу нат ИФ ди ја ле кат ског ме ста на гла ска сва ке вр сте 
ре чи по је ди нач но пре ма обра сцу:
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На осно ву до би је не вред но сти ИФ мо же мо утвр ди ти ко ја вр ста ре чи 
по ка зу је нај ве ћу от пор ност на ути цај стан дард ног је зи ка ка да је ме сто на-
гла скау пи та њу. У та бе ли 2 при ка зан је ИФ ди ја ле кат ског ме ста на гла ска 
пре ма вр ста ма ре чи.
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Та бе ла 2. Ин декс фре квен ци је ди ја ле кат ског ме ста нагласкa пре ма вр ста ма ре чи

Ре чи са ди ја ле кат ским ме стом на гла ска И Ф
И ме ни це 70,82
За ме ни це 70,66
При де ви 55,69
Бро је ви 50,33
Пре зент 97,30
Рад ни гл. при дев 79,06
Трп ни гл. при дев 89,63
Ао рист 81,40
Им пе ра тив 100
Не про мен љи ве ре чи 62,24

Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да је ди ја ле кат ско ме сто на гла ска нај по-
сто ја ни је у гла гол ским ре чи ма – у им пе ра ти ву (ИФ=100) и пре зен ту (ИФ=97,30), 
за тим у трп ном гла гол ском при де ву (ИФ=89,63), ао ри сту (ИФ=81,40) и рад-
ном гла гол ском при де ву (ИФ=79,06). По том сле де име ни це (ИФ=70,82), за ме-
ни це (ИФ=70,66) и не про мен љи ве ре чи (ИФ=62,24). Нај ја чи ути цај је зич ког 
стан дар да за бе ле жен је код при де ва (ИФ=55,69) и бро је ва (ИФ=50,33).

6. заКљУчнаРазматРања. У ис тра жи ва њу ме ста на гла ска ре чи у го во ру 
мла дих Вра ња на ца пра ти ли смо пре струк ту ри ра ње ди ја ле кат ског ме ста, ко је 
се у го во ру мла дих вр ши под ути ца јем стан дард ног је зи ка. Спро ве де на квали-
та тив на и кван ти та тив на ана ли за кор пу са упу ћу је на не ко ли ко за кљу ча ка.

6.1. Про зо диј ски си стем го во ра мла дих Вра ња на ца је сте не ста би лан 
си стем у пре ви ра њу. Из ло же ност ути ца ју стан дард ног је зи ка усло ви ла је жив 
про цес пре но ше ња на гла ска са ди ја ле кат ског ме ста ка по чет ку ре чи. У про-
це су пре но ше ња ства ра се ве ли ки број ду блет них фор ми, че сто и у го во ру 
истог ис пи та ни ка. На осно ву ИФ ди ја ле кат ског ме ста (ИФ=73,86) мо же мо 
го во ри ти о тен ден ци ји ње го вог на ру ша ва ња.

6.2. Про цес пре но ше ња на гла ска за хва тио је све вр сте ре чи. Нај ин тен-
зив ни ји је код при де ва (ИФ=55,69) и бро је ва (ИФ=50,33), а го то во не при ме тан 
код гла гол ских ре чи – у им пе ра ти ву на гла сак ни јед ном ни је пре не сен на стан-
дард но је зич ко ме сто (ИФ=100), у пре зен ту у ма лом бро ју при ме ра (ИФ=97,30). 
Ин тен зив ни је пре но ше ње на гла ска оства ру је се код име ни ца (ИФ=70,82), 
за ме ни ца (ИФ=70,66) и не про мен љи вих ре чи (ИФ=62,24).

6.3. На гла сак се ин тен зив но пре но си са свих не по чет них сло го ва, али 
не у ис тој ме ри. Ин тен зив ни је је пре но ше ње с по след њег отво ре ног сло га 
(ИФ=57,76), а за тим и за тво ре ног (ИФ=68,28), што је у скла ду с оп штом ка-
рак те ри сти ком про зо диј ског си сте ма врањ ског го во ра, док је ди ја ле кат ско 
ме сто нај по сто ја ни је уну тар ре чи – на гла сак нај че шће оста је на сре ди шњем 
сло гу (ИФ=87,42). Очу ва ње ме ди јал не по зи ци је јед ним де лом је по др жа но 
де ло ва њем па ра диг мат ског прин ци па (зе лен – зе лена – зе лено). На гла сак се 
нај ин тен зив ни је пре но си на од рич ну реч цу не у од рич ном об ли ку гла го ла 
зна ти и сме ти (ИФ=29,52). 
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6.4. Раз ли чи те ди ја ле кат ске цр те уну тар ре чи до при но се очу ва њу дија-
ле кат ског ме ста на гла ска – ди ја ле кат ска цр та бло ки ра пре но ше ње на гла ска ка 
по чет ку ре чи (бу баљ ке, по де бел, једьн, до фати, ов дек). Та ко ђе, ди ја ле кат ско 
ме сто је ста бил но у лич ним име ни ма и на зи ви ма ло кал них ме ста, ули ца, 
уста но ва (Цом пур, Емили ја, Ј. Мо рава, Пр жар, Елик сир, Цр но трав ска ули ца, 
Пен зи о нер ске зграде, Све ти ни кол ска црква). На дру гој стра ни, уста ље не 
кон струк ци је и син таг мат ски спо је ви (мере ње дужи, соло пева ње), на зи ви 
књи жев них де ла, фил мо ва, ТВ се ри ја и еми си ја (Мала неве ста, Медве до ва 
женид ба, Вам пир ски днев ни ци) и стан дард но је зич ка флек си ја (пили ћи, кор-
ња чом, њего вим, одо смо, јед ном) де лу ју као фак то ри ус по ста вља ња стан-
дард но је зич ког ме ста на гла ска. 

6.5. Ва ри ја ци је ти па до руч кујем / до руч ку јем, до ла зио / до лазио) и ве зи-
ва ње на гла ска за по чет ни слог код не ких ви ше сло жних име ни ца (педа гог, 
фрижи дер), укљу чу ју ћи и ана ло шко ве зи ва ње на гла ска за ини ци јал ни слог 
(капе тан, колу тић), по ка за те љи су не си гур но сти ис пи та ни ка у про це су 
пре но ше ња на гла ска на стан дард но је зич ко ме сто. 

Ка ко је го вор мла де по пу ла ци је зна ча јан по ка за тељ тен ден ци ја раз во ја 
ди ја лек та, на осно ву спро ве де ног ис тра жи ва ња мо же се го во ри ти о раз во ју 
про зо диј ског си сте ма врањ ског го во ра у прав цу ус по ста вља ња ме ста на гла ска 
ре чи ко је про пи су је нор ма. Спро ве де но ис тра жи ва ње мо же има ти зна чај ну 
при ме ну ка ко у ур ба ној ди ја лек то ло ги ји та ко и у на ста ви срп ског је зи ка на 
П-Т го вор ном под руч ју, и до при не ти ре ша ва њу не ких зна чај них пи та ња је-
зич ког пла ни ра ња и је зич ке по ли ти ке у обла сти про зо ди је. На ред на ис тра-
жи ва ња про зо диј ског си сте ма врањ ског го во ра мо гла би се ба ви ти при ро дом 
на гла ска го вор ни ка раз ли чи тог уз ра ста, по ла, обра зо ва ња и ти ме увр ди ти 
мо гућ ност ус по ста вља ња че тво ро ак це нат ског си сте ма. Ва жно би би ло испи-
та ти у ко јој ме ри на гла сак са про ме ном ме ста ме ња и сво ју при ро ду. 
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Dra ga na Stan ko vić

PO SI TION OF WORD AC CENT IN THE VER NA CU LAR 
OF YOUNG PE O PLE FROM VRA NJE 

S u m  m a r y

The spe ech of young pe o ple is not typi cally di a lec tally mar ked, it in clu des mo re ea sily the 
fe a tu res of stan dard lan gu a ge and as such is a sig ni fi cant in di ca tor of ten den ci es of the de ve lop ment 
of a di a lect. For that re a son the pa per analyzes the re struc tu ring of the di a lect po si tion of ac cent in 
the ver na cu lar of young pe o ple from Vra nje un der the in flu en ce of stan dard lan gu a ge. 

The re se arch in clu ded a sam ple of 40 in for mants, young pe o ple from Vra nje of both se xes aged 
fi ve to fo ur teen, with dif fe rent pla ces of re si den ce (the cen ter and pe rip hery of Vra nje) who se pa rents 
are well-edu ca ted. We analyzed tran scripts of spon ta ne o us spe ech that we had with the in for mants 
in the di a lect on va ri o us to pics of in te rest for our in for mants. 



116 ДРА ГА НА СТАН КО ВИЋ

The cor pus com pri ses all the words from the tran script whe re the ac cent is fo und in the di a lect 
po si tion and tho se whe re the ac cent was mo ved to the stan dard lan gu a ge po si tion. The qu a li ta ti ve 
analysis de scri bes the po si tion of the ac cent, va ri a ti ons of di a lect and stan dard po si tion ac cor ding to 
word clas ses as well as fac tors that in flu en ce the pre ser va tion and chan ge of the di a lect po si tion of 
ac cent. In the qu an ti ta ti ve analysis we cal cu la te the in dex of fre qu ency (IF) ac cor ding to a for mu la 
esta blis hed in pre vi o us so ci o lin gu i stic re se arch thus de ter mi ning the fre qu ency of di a lect po si tion 
of ac cent in the en ti re sam ple, then ac cor ding to the na tu re of the ac cen ted sylla ble and ac cor ding to 
word class. 

The qu a li ta ti ve analysis in di ca tes the con flict of two ten den ci es: the pre ser va tion of the di a lect 
po si tion of ac cent typi cal of the Vra nje ver na cu lar and the shift of the ac cent to the po si tion pre scri bed 
by the stan dard lan gu a ge norm. The pro cess of ac cent shift is very in ten si ve, le a ding to a gre at num ber 
of do u ble forms, of ten in the spe ech of the sa me in for mant, which in di ca tes the ten dency of in for mants 
to re pla ce the di a lect po si tion with the stan dard lan gu a ge po si tion. The ac cent shift is no ti ce a ble in 
all word clas ses and from all non-ini tial sylla bles, both me dial and fi nal. Va ri o us di a lec tal fe a tu res 
wit hin the word con tri bu te to the pre ser va tion of the di a lect po si tion of ac cent (бу баљ ке, по де бел, 
једьн, до фати, ов дек). On the ot her hand, fi xed phra ses and syntagms (мере ње дужи, соло пева-
ње), na mes of li te rary works, films TV se ri es and shows (Мала неве ста, Медве до ва женид ба, 
Вам пир ски днев ни ци) and stan dard lan gu a ge in flec tion (пили ћи, кор ња чом, њего вим, одо смо, 
јед ном) act as fac tors that lead to the esta blis hment of the stan dard lan gu a ge po si tion of ac cent. 

The re sults of the qu an ti ta ti ve analysis in di ca te a re la ti ve sta bi lity of the di a lect po si tion of 
ac cent (IF=73.86), but al so a ten dency to esta blish a stan dard lan gu a ge po si tion. The pro cess of 
ac cent shift in clu des all word clas ses. It is the most in ten si ve with adjec ti ves (IF=55.69) and num bers 
(IF=50.33), but al most un no ti ce a ble with ver bal forms (IF=81.40–100). The shift from the fi nal open 
sylla ble is mo re in ten si ve (IF=57.76) and then from the clo sed sylla ble (IF=68.28), which is in 
ac cor dan ce with the ge ne ral fe a tu res of the ver na cu lar of Vra nje, whi le the di a lect po si tion is the 
most sta ble in word me dial po si tion (IF=87.42). 

The shift of ac cent to wards the be gin ning of the word but not to the stan dard lan gu a ge po si tion 
(до руч кујем / до руч ку јем, до ла зио / до лазио), as well as the ana logy of con nec ting the ac cent to the 
ini tial sylla ble (капе тан, колу тић) are in di ca tors of the in for mants’ un cer ta inty in the pro cess of 
ac cent shift to the stan dard lan gu a ge po si tion. 

As the spe ech of young pe o ple is a sig ni fi cant in di ca tor of the ten den ci es for the de ve lop ment of 
a di a lect, on the ba sis of this re se arch we can talk abo ut the de ve lop ment of the pro sody system of 
the Vra nje ver na cu lar to wards the esta blis hment of the ac cent po si tion pro scri bed by the norm. 

Уни вер зи тет у Ни шу (При мље но: 3. мар та 2022;
Пе да го шки фа кул тет у Вра њу при хва ће но: 17. ма ја 2022)
Ка те дра за је зи ке и књи жев ност
Пар ти зан ска 14, 17500 Вра ње, Ср би ја
dra ga nast@pfvr.ni.ac.rs
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NOT MY CUP OF TEA OR MUST HA VE:  
BOR RO WING OF EN GLISH MUL TI-WORD UNITS INТО SER BIAN*

Fol lo wing the the o re ti cal and met ho do lo gi cal fra me works for the study of phra se o lo gi-
cal an gli cisms and the prag ma tic ap pro ach to the study of bor ro wing, this cor pus-ba sed study 
exa mi nes for mal and fun cti o nal aspects of se ve ral mul ti-word bor ro wings from En glish in to 
Ser bian. The exam ples in clu de mul ti-word units must ha ve, all in clu si ve, do ing bu si ness li sta, 
sta kle ni pla fon (‘glass ce i ling’), ne ma bes plat nog ruč ka (‘the re is no free lunch’), and ni je mo ja 
šo lja ča ja (‘it is not my cup of tea’), ta ken from three e-cor po ra of con tem po rary writ ten Ser bian, 
as well as a per so nal cor pus of con tex tu a li zed exam ples from the press. Struc tu rally, they are 
clas si fied in to dif fe rent syntac tic types, whi le ac cor ding to the type of adap ta tion pro cess they 
may be di rect bor ro wings, va ri o us types of hybrid bor ro wings, and in di rect bor ro wings (loan 
tran sla ti ons, cal qu es). From the prag ma tic per spec ti ve, the qu a li ta ti ve analysis in vol ves a 
discus sion of gen re, di sco ur se, as well as cul tu ral and so cial con texts re le vant for the use of 
the se mul ti-word an gli cisms.

Key words: bor ro wing, phra se o lo gi cal an gli cisms, Ser bian, prag ma tics. 

У те о риј ском и ме то до ло шком окви ру про у ча ва ња фра зе о ло шких ан гли ци за ма и 
праг ма тич ког при сту па про у ча ва њу је зич ког по зајм љи ва ња, ово кор пу сно ис тра жи ва-
ње ис пи ту је фор мал не и функ ци о нал не аспек те не ко ли ко фра зе ма из ен гле ског је зи ка 
ко ји се упо тре бља ва ју у срп ском: must ha ve, all in clu si ve, do ing bu si ness ли ста, ста кле-
ни пла фон, не ма бес плат ног руч ка и ни је мо ја шо ља ча ја. При ме ри су из дво је ни из три 
е-кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка и лич ног кор пу са кон тек сту а ли зо ва них при ме ра 
из пи са них ме ди ја. У струк тур ном сми слу, ове фра зе ме су кла си фи ко ва не у ви ше син-
так сич ких ти по ва, док на осно ву про це са адап та ци је мо гу би ти не а дап ти ра не, де ли-
мич но адап ти ра не, хи брид не и пре ве де не (кал ко ви). Из праг ма тич ке пер спек ти ве, ква-
ли та тив на ана ли за укљу чу је раз ма тра ње жан ра, дис кур са и кул тур ног и дру штве ног 
кон тек ста ре ле вант ног за упо тре бу ових фра зе о ло шких ан гли ци за ма. 

Кључ не ре чи: је зич ко по зајм љи ва ње, фра зе о ло шки ан гли ци зми, срп ски је зик, 
праг ма ти ка. 

1. introduction. In the prolific literature on linguistic borrowing from English 
into other languages (görLach 2001; FiscHeR–PuɫaczewsKa 2008; furiaSSi et al. 
2012; FuRiassi–gotLieB 2015, to list just a few collective volumes and literature 
cited therein), phraseological borrowing seems to remain an understudied area. 
Attempting to address this topic in relation to Serbian, this corpus-based study 
analyzes several multi-word borrowings from English into Serbian, which occur 
in oral and written communication and the media, in non-professional use. The 
examples include multi-word units must have, all inclusive, doing business lista, 
stakleni plafon (‘glass ceiling’), nema besplatnog ručka (‘there’s no free lunch’), 

* The ar tic le is a re vi sed and ex ten ded ver sion of a pre sen ta tion at the 15th con fe ren ce of the 
Eu ro pean So ci ety for the Study of En glish (on li ne, Lyon, Au gust 31 – Sep tem ber 2, 2021). This study 
was sup por ted 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 (Con tract No. 451-03-9/2021-14/200165).
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nije moja šolja čaja (‘not my cup of tea’), taken from three e-corpora of contem-
porary written Serbian, as well as a personal corpus of contextualized examples 
from the press. The aim of the article is to describe the specific nature of these 
phraseological anglicisms (PhAs) in Serbian in terms of their type and adaptation 
and to examine the genre- and register-related specificities and cultural implica-
tions of their use. In a broader perspective, the article also aims to show how 
Serbian data fit into the existing research on phraseological anglicisms in other 
European languages.

After the introduction, there follows the theoretical framework of the study. 
Next, Section 3 deals with the methodological framework, while the analysis with 
illustrative examples is presented in Section 4. The findings are discussed in Sec-
tion 5, followed by concluding remarks, where the research on Serbian data is 
related to the previous studies of phraseological borrowing of some of these units 
in other languages and in general.

2. tHeoReticaLFRaMewoRK.The theoretical framework includes the research 
on pragmatic borrowing in general, the studies on phraseology and phraseological 
borrowing from English, as well as research on Serbian in contact with English, 
and pragmatic aspects of it in particular. 

2.1. The broadest theoretical framework of this article is set in the recent 
pragmatic turn in research on linguistic borrowing (anderSen 2014; anderSen 
‒FuRiassi‒MišićiLić 2017; PeteRson‒BeeRsFägeRsten 2018; MišićiLić 2019, 
MišićiLić 2021). While most of the previous, dominantly structuralist studies were 
primarily lexicalist and focused on the borrowed items per se, examining their 
semantics, genre specifics and the degree of their morphological, phonological, 
and orthographic adaptation in the recipient language (RL), the pragmatic para-
digm is primarily interested in the use of borrowings in the RL, the cultural, social 
and cognitive factors affecting that use, in particular motivating factors, the degree 
of transfer of discourse-functional properties, pragmatic effects of selecting a 
borrowed item instead of its native alternative, and indexing of particular social 
identities (andeRsen‒FuRiassi‒MišićiLić 2017). 

Pragmatic borrowing, as defined in the seminal paper by Andersen (2014: 
17), means “the incorporation of pragmatic and discourse features of a source 
language (SL) into a recipient language (RL) .ˮ To deal descriptively with these 
features, i.e., the discourse-pragmatic products of borrowing, Andersen (2014: 18) 
uses the term ‘pragmatically borrowed items’: “[they] carry signals about speaker 
attitudes, the speech act performed, discourse structure, information state, politeness, 
etc.ˮ . Andersen (2014) is credited with the introduction of an innovative theoretical 
concept in the study of pragmatic borrowing – the pragmatic function transfer. 
Similar to lexical borrowings, which sometimes undergo a post hoc semantic 
change in the RL, pragmatically borrowed items can undergo pragmatic function 
transfer, i.e., a change of discourse-functional properties. Andersen (2014: 24) 
distinguishes two main types of pragmatic function transfer – functional stability 
and functional adaptation. Functional stability means that there is no observable 
change in the pragmatic function of the borrowed pragmatic item, as for example 
is the case with calqued written public discourse formulas. Functional adaptation 
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includes three subtypes – functional broadening (the acquisition of new prag-
matic functions); functional narrowing (the transfer of only one function or loss 
of some functions); functional shift (which combines the loss of some functions 
with acquisition of new ones or modification of the existing ones). Also significant 
was Anderson’s (2014: 24) claim that “a comprehensive study of pragmatic bor-
rowing must take into account sociolinguistic aspects and consider relevant de-
mographic predictors and factors such as register and style”. The data analysis 
and interpretation of findings in this study were done along these lines.

2.2. Since the research topic is phraseological borrowing, the study starts from 
the description and classification of structural types of phrasemes in general 
given by Granger & Paquot (2008: 41‒43). They propose a classification of the 
phraseological spectrum into three major types, according to their function. Ref-
erential phrasemes are used to convey a content message and include lexical and 
grammatical collocations, idioms, similes, irreversible bi- and tri-nominals, com-
pounds and phrasal verbs. Textual phrasemes are used to structure the content 
and include complex prepositions, subordinators and adverbials. Communicative 
phrasemes are used to express feelings and beliefs towards propositional content 
or address interlocutors and include speech act, attitudinal and commonplace 
formulae, proverbs and slogans. 

With respect to phraseological anglicisms in particular, this article mostly 
relies on the classification by Fiedler (2017). Moving away from formal and semantic 
aspects, the study follows significant previous research in the field, by focusing 
on pragmatic and cultural aspects. Phraseological borrowing (of items such as 
communicative formulae, catchphrases, slogans and other multi-word items) is 
especially suitable for the study of pragmatic borrowing because these items are 
a product of the life of a speech community par excellence (fiedLer 2017). What 
should be particularly stressed is the view that when phrasemes are borrowed 
across languages it is the case of not only linguistic, but also of cultural borrowing. 
This was convincingly stated by Fielder (2017): “… phraseological units have strong 
pragmatic implications because they are closely related to culturally influenced 
text patterns, discourse norms and speaker attitudes” and Marti Solano (2012: 214): 
“Multi-word loan translations represent not only a phraseological borrowing but 
also a cultural one as a new image or metaphor is imported into the recipient language.” 

2.3. There is a respectable body of research on Serbian in contact with Eng-
lish. Particularly significant is the seminal work Engleski u srpskom and some 
other studies by Prćić (2019; 2014), where he proposed the influential four-dimen-
sional classification of anglicisms (according to type, formation, justification of 
use and status), as well as the contact linguistics framework for the study of angli-
cisms in Serbian. There are several dozens of papers by various authors, dealing 
either with particular types of anglicisms and/or particular registers in Serbian. 
From the pragmatic perspective, worth mentioning are the studies of pragmatic 
aspects of interpretation of anglicisms (Panić-Kavgić 2005) and stylistic markedness 
of anglicisms (MiLić 2013), whereas the work of Mišić Ilić in this area is devoted 
solely to pragmatic borrowing in Serbian (MišićiLić 2017; 2019, 2020a, b; 2021a,b). 
Mišić Ilić and Lopičić (2011) were the first to identify and analyze the calqued 
discourse formulas in Serbian, as a culturally significant phenomenon, not only 
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a linguistic one. However, there have been no particular studies on phraseological 
borrowing in Serbian though examples of borrowed phraseology were mentioned 
and discussed in some books and papers (PRćić 2019; MišićiLić‒LoPičić 2011; 
MišićiLić 2017, to list a few). The aim of this article is to shed more light on this 
phenomenon. 

3.MetHodoLogicaLFRaMewoRK.The methodological aspects of this corpus-
based study are related to the materials and how they were selected and quantita-
tively presented, as well as to the details of the analytical model developed and 
used for the qualitative analysis. 

3.1. The empirical study includes six multi-word anglicisms in Serbian: must 
have, all inclusive, doing business lista, stakleni plafon, nema besplatnog ručka, and 
nije moja šolja čaja. They were chosen first for their pragmatic salience and then 
as the representatives of various structural types of phraseological borrowings.1 
Importantly, some of them were studied as phraseological borrowings in other 
languages (glass ceiling, there’s no such thing as a free lunch, not my cup of tea, 
in German (fiedLer 2014; 2017), and French (Marti SoLano 2012). The examples 
were taken from three e-corpora of contemporary written Serbian,2 as well as a 
personal corpus of contextualized examples from the press. The e-corpora were 
checked for examples, distribution and frequencies. The meanings were first 
checked in several online monolingual English dictionaries, listed in the refer-
ences section. Then, their inclusion and meaning was checked in English-Serbian 
dictionaries, both specialized and general (geRzić 1994;Kovačević 2010;
MiLosavLjević2007; OED 2015), as well as in a Serbian dictionary of idioms 
(otašević 2012). It should be stressed that hardly any examples were found, which 
indicates that borrowed phrasemes (of any structural and adaptation type) are 
rarely recognized by lexicographers.

3.2. The study is primarily qualitative, though some quantitative data related 
to distribution in the three e-corpora are also presented and discussed.

For the purpose of the study, a special analytical model was developed, based 
on the existing literature. The following aspects were included:

1 For the sake of illustration, we list a few more phrasemes belonging to the same types as the 
investigated ones: a) raw compounds, which can also be adapted, such as after party/afterparti, 
animal print, fashion week/fešnvik, fast food/fast fud, green room/grin rum, prime time/prajmtajm, 
etc.; b) hybrid compounds such as bomber jakna, desktop računar, discount/diskaunt klub, low cost/
loukost kompanija; c) calqued phrases, mostly NPs, such as Crni petak (‘Black Friday’), brza hrana 
(‘fast food’), zona komfora (‘comfort zone’), kultura otkazivanja (‘cancel culture’), politička/i kore-
ktnost/korektno (‘political correctness/correct’), predatorski časopis (‘predatory journal’), pametni 
telefon (‘smart phone’), socijalna distanca (‘social distance’); d) calqued idioms such as mačka/maca 
ti je odgrizla/pojela jezik (‘cat got your tongue’), biti/ući u nečije/tuđe cipele (‘be in someone’s shoes’), 
živeti u/na pozajmljenom vremenu (‘live on borrowed time’); e) calqued proverbs/sayings such as 
kad ti život da limun, napravi limunadu (‘when you have lemons, make lemonade’), trava je zele-
nija s druge strane ograde (‘the grass is (always) greener on the other side (of the fence)’), mušterija/
kupac/klijent je uvek u pravu (‘the customer is always right’), etc.

2 The Corpus of Contemporary Serbian (SC), about 122,000,000 words, mostly from quality 
press, and literary, popular science and administrative texts; Serbian Web Corpus (SW), 476,888,297 
words; Serbian Tweet Corpus (ST), 174,235,555 words. The personal corpus (PC) includes some 100 
examples gathered from various Serbian online and, to a smaller extent, printed sources (news platforms, 
newspapers, news portals, advertisements, forums, flyers, etc.) collected in the period 2020‒2021.
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1) Description and classification of the examples, which includes their distribu-
tion in the e-corpora, their structure and their adaptation type. According to 
the classification of phraseme types (gRangeR‒Paquot 2008: 42‒43) the 
analysed borrowings can be identified as compounds, idioms and proverbs/
sayings. Compounds are defined as composed of two independent elements 
and can be written separately, with a hyphen or as one orthographic word. 
They resemble single words in that they carry meanings as a whole and have 
a high degree of inflexibility. Idioms are defined as phrasemes that are con-
structed around a verbal nucleus. They are characterized by their semantic 
non-compositionality, which can be the result of a metaphorical process, and 
a lack of flexibility. Proverbs belong to communicative phrasemes and ex-
press general ideas by means of non-literal meaning (metaphors, metonymies, 
etc.) They are equivalent to complete sentences but are often abbreviated. 

2) The type of borrowing (fiedLer 2017; PRćić2011). According to this criterion, 
the analysed borrowings can be classified as: 
a) Direct/raw/unadapted (must have, all inclusive)
b) Phonologically and orthographically adapted (mast hev/masthev, ol inkluziv/ 

olinkluziv)
c) Hybrid (one part direct, other in Serbian) (doing business lista) and hybrid 

collocation (direct used in collocation with a native word) (must have 
komad, all inclusive aranžman)

d) Indirect (loan translation, calque) (stakleni plafon, nije moja šolja čaja, 
nema besplatnog ručka)

3) Syntactic specificities. It was examined what happens to multi-word angli-
cisms, in terms of how fixed or free is the relation between the elements. 
Usually, they are borrowed as inflexible items, regardless of the adaptation 
type, be it direct, adapted or translated (stakleni plafon, must have, all inclu-
sive). However, there are cases of possible various (semantically appropriate) 
collocations and semi-fixed patterns,3 as in English. Finally, some PhAs 
exhibit a certain degree of freedom, allowing small changes and variations, 
while retaining the semantic meaning.4 

4) Genre and register. It was examined whether a particular PhA is used in or 
even restricted to some particular genre/register/topic or not.

5) Cultural implications. The qualitative analysis included the speculation 
whether the particular PhA is specific to Angloamerican culture or is more 
general. 

4. dataanaLysis.This empirical research of phraseological anglicisms in 
Serbian is limited to an in-depth analysis of six items, which were chosen accord-
ing to a combination of criteria. Due to the pragmatic focus of the study, the first 

3 These are known as collostructions, as defined by Stefanowitch and Gries (2003). An illustration 
how the notion is applied to the study of PhAs can be seen in Andersen (2020).

4 For example, the basic forms of phraseological anglicisms to nije moja šolja čaja and nema 
besplatnog ručka were found in the following variants: moja šoljica čaja, nije moja šolja čaja, nigde 
nema besplatnog ručka, niko vam neće dati besplatni ručak, nema besplatnog ručka, nema takve 
stvari kao što je besplatan ručak, ne postoji besplatan ručak, ne postoji tako nešto kao što je besplatan 
ručak, besplatnog ručka (nigde) nema, ima li negde besplatnog ručka.
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criterion is discourse prominence, which can be considered both as pragmatic 
salience and pragmatic markedness.5 Next, the aim was to include representatives 
of various structural types, although some among the general types listed in 
gRangeR–Paquot2008 are usually not borrowed (textual phrasemes, gram-
matical collocations, etc.) Moreover, the analysed PhAs illustrate various adapta-
tion models – direct (unadapted), orthographic adaptation, hybrid, and indirect 
(calques). Finally, but also important for a more general comparative perspective 
is that at least some of them were studied as phraseological borrowings in other 
languages.

4.1. diStriBution in the eLectronic corPora. The only quantitative aspect of 
this study deals with the distribution of the examined multi-word anglicisms in 
the three e-corpora of Serbian. Table 1 gives the numerical results, including the 
spelling/adaptation variants of some items.

Table 1. Distribution in the electronic corpora

CORPUS
Contemporary 
Serbian (SC)

Web corpus 
(SW)

Tweet corpus 
(ST)

number 
of tokens

per mil-
lion words

number 
of tokens

per mil-
lion words

number 
of tokens

per mil-
lion words

must have 6 (2)*7 / 344 0.62 1142 5.55
all inclusive 7 (5)* / 493 0.89 311 1.51
ol inkluziv 0 / 59 0.11 31 0.15
doing business lista 1 / 1 / 6 0.03
duing biznis lista 0 / 2 / / /
stakleni plafon 0 / 12 (10)* 0.02 4 0.02
nema besplatnog ručka** 21 67 0.12 38 0.18
nije moja šolja čaja*** 4 8+6 0.03 10+6 0.06

What can be seen at first glance is that these phraseological anglicisms are 
quite a rare phenomenon in Serbian, though their salience makes them seem more 
frequent. Their frequency is mostly well below 1%, with one exception going over 
5%. Phraseological borrowings indeed are far less frequent than lexical ones, as 
was attested for the low quantitative impact of phraseological anglicisms in Italian 
in terms of both vocabulary and frequency (furiaSSi 2017). As expected, PhAs, 

5 Following Furiassi (2018) and the references cited therein, pragmatic salience is taken to 
mean a property imposed by the speaker as a way of directing attention to particular aspects of 
discourse, the level of awareness of the social significance of the choice of a linguistic element. 
Pragmatic markedness is the feature of novel forms to convey M-implicatures (as defined and explained 
by Levinson (2000)). Here it is understood more broadly than in onysKo–winteR-FRoeMeL 2011, who 
restrict it only to non-catachrestic innovations, i.e., those that have semantic (near) equivalents.

6 The hig her num ber is the num ber of ac tual hits, but so me of them are re pe ti ti ons, or seg ments 
of ori gi nal En glish texts, or the li te ral me a ning of the com po und noun, so the real num ber of dif fe rent 
to kens is the lo wer num ber, in brac kets, in di ca ted by (*). As the pre ci se sta ti stics was not the aim of 
this study but to see the ge ne ral re gi ster di stri bu tion, such de ta i led check was not do ne for the cor pus 
of twe ets, due to the lar ge num ber of to kens. (**) me ans that 15 out of 21 to kens we re used me ta lin-
gu i sti cally, to ex pla in the idi om, in texts re la ted to eco no mics. (***) me ans that the ad ded num ber 
in clu des va ri a ti ons with dif fe rent pro no uns or ot her mi nor mo di fi ca ti ons.
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especially non-adapted, are least frequent in the Corpus of Contemporary Ser-
bian, which includes more formal versions of written language, originating from 
literature, quality press, popular science and administrative texts, most likely 
professionally proof-read and including older texts. The other two corpora, con-
taining less formal, less controlled and more contemporary data, contain slightly 
more PhAs. Expectedly, non-adapted PhAs are most common in least formal 
communication, tweets (ST corpus). Translated PhAs are rare, but almost equally 
(un)common in all three corpora.

4.2.tHequaLitativeanaLysisoFPHRaseoLogicaLangLicisMs.The analysis of 
the examined PhAs is done in the analytical model presented in Section 3 and 
includes four aspects: 1) formal aspects of general and adaptation type, 2) possible 
syntactic, collocational and collostructional variations, 3) genre/register/ topic 
restrictions, and 4) cultural aspects.

4.2.1.Must-have. According to the type, it is a compound, which can be used 
both as a noun (example 1) and as an adjective (example 2). It is used as a raw, direct 
anglicism, and is rarely adapted as mast hev.7 The spelling is mostly without a 
hyphen, while its ‘foreignness’ is sometimes indicated by writing it in inverted 
commas or in capital letters. It is fixed, but when used as an adjective, it can col-
locate with various nouns in Serbian, denoting fashion or generally desirable 
products, as illustrated in the example (2). 

(1) ... i kao nezaobilazan element trenda, dakle, ono što se zove must have, jesu 
detalji od zlata: lančići, upadljiv nakit, veliko prstenje i alke. (SC)8

[…and as an obligatory element of the trend, that is, what is called must have, are the golden 
pieces: pendants, big jewellery, large rings and ring earrings.]
(2) “Mast hev” NAOČARE za ovu sezonu: 70-e zakucale na velika vrata, da li vam 
se dopadaju? (PC)
[‘Must have’ GLASSES for this season: 70s knocking at the door, do you like them?]

Must-have appears to be restricted to the fashion register, but is also found 
in lifestyle, gadget and health topics. It can be considered a result of cultural bor-
rowing as well, as it highlights the Western, primarily American attitude of exces-
sive consumerism and fashion consciousness, and manifests the need and wish of 
its users to be ‘in’ and ‘cool’, both style-wise and language-wise.

There is no native Serbian equivalent adjective or noun, but must-have can 
be translated roughly as ‘you must have it’, or as a NP ‘something that you must 
have’, which are felt as cumbersome in a sentence or an ad. 

The English productive pattern is also borrowed, because variations must 
read and must see were also found in Serbian web and tweet corpora.

7 A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (PRćićet al. 2021) gives the form masthev as the 
only correct adaptation, and translates it as ‘izuzetno važno/nužno/poželjno’. It also notes compound 
variants mastrid (must-read) and mastsi (must-see). Despite the normative correctness of ortho-
graphic adaptations, these variants are not likely to be really used, primarily because of lacking the 
visual, associative and emotive potential of their non-adapted counterparts and English originals. 

8 Orthographic conventions: the examined PhA is written in bold. The examples are quoted 
as they appear in the corpus, with all the spelling and other simplifications and errors. The abbre-
viation in brackets indicates the source corpus. The English translation was done by the author and 
is given in a different font.
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4.2.2.all-inclusive. According to the type, it is a compound, which can be used 
both as a noun (example 3) and as a predicative adjective (example 4). It is used 
as a raw, direct anglicism, and is rarely adapted as ol inkluziv.9 Its ‘foreignness’ 
is often indicated by placing it in inverted commas or in capital letters, or followed 
by translation in brackets (sve uključeno) (as in 3). It is fixed, but when used as an 
adjective, it can collocate with a limited set of nouns in Serbian, denoting tourist 
boarding options (as in 4). It is highly restricted to tourism topics, especially tourist 
information ads. It cannot be considered an item of any specific cultural borrowing 
because it belongs to the general modern tourism vocabulary, and as such is not 
specifically related to Angloamerican culture. 

(3) Usluga u hotelu je polupansion uz mogućnost doplate za all inclusive (sve uključeno, 
na bazi švedskog stola, samoposluživanje) (SW) 
[Hotel service is half-board, possible additional payment for all inclusive (everything included, 
self-service buffet)]
(4) Ovo je 10 najjeftinijih ol inkluziv letovališta: Evo koliko košta sedam dana od-
mora. (PC)
[These are 10 cheapest all-inclusive resorts: This is how much a 7-day vacation costs]

4.2.3.Doing business lista. According to the type, it is a compound, used as 
a noun phrase, with the structure (V[-ing form] + N) +N. It is a hybrid, where the 
first two elements (with the internal structure V+N[direct object]) are direct bor-
rowings and the third one in Serbian is an established adapted borrowed noun 
lista. Sometimes the whole compound is adapted as duing biznis lista. The spell-
ing exhibits numerous variations, indicating its unstable, novel and restricted 
status. Examples were found when it was written in inverted commas, with varied 
capitalization of D and B (both, none, just D), sometimes with both direct and 
adapted versions in the same sentence (as in 5), and sometimes the explanation is 
parenthetically provided in the same sentence. It is fixed, but the Serbian hybrid 
collocation is different from English (S: doing business lista vs. E: doing business 
(ranking/index).

It is highly restricted as a particular economic term. Being restricted to termi-
nological use, it cannot be considered specifically Angloamerican culture related, 
although it manifests the global economic trends, dominated by USA and Western 
economies and their institutions. 

(5) Svetska banka objavila je svoju Duing biznis (Doing Business) listu za 2020. 
godinu, na kojoj je Srbija napredovala za četiri mesta (PC) 
[World Bank published its Doing Business ranking for 2020, where Serbia moved four places up]

4.2.4.stakleni plafon (‘gLassceiLing’).According to the type, it is a compound, 
used as a noun phrase, with the structure adjective + N. It is a translated borrow-
ing, or a calque, and it is fixed as such. It is often written in inverted commas, 
which signals its metaphoric nature,10 rather than its foreignness, which is a pri-
mary reason direct PhAs are sometimes written in inverted commas. It is highly 
restricted to the specific socio-economic phenomenon of preventing women from 

9 PRćićet al. 2021 give the form olinkluziv as the only correct adaptation, explain the meaning 
and translate it as ‘sveuključni/sveuključujući’. 

10 Examples of literal usage were also found in the corpora, never in inverted commas.
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reaching the highest ranks and status in the professional and political world. It can 
be considered to be a manifestation of cultural borrowing, as the term was bor-
rowed (and translated) together with the cultural metaphor.

(6) Za razbijanje “staklenog plafona” moraju da se uključe i država i privatni sektor 
i same žene. (PC, article entitled The Cracking of the Glass Ceiling)
[To break the ‘glass ceiling’, both the state, the private sector and the women themselves must 
get involved.]

4.2.5.Nije moja šolja čaja (‘notMycuPoFtea’).According to the general 
type, this is an idiom, and syntactically it can be a sentence or a sentence fragment. 
It is translated from English, so it can be called a calque. It is borrowed as a semi-
fixed pattern.11 The possible changes of elements include possible changes of the 
possessive adjective (as in English, here seen in examples 8 and 9), verb form 
change (not only negative present tense, but also affirmative (8), past tense (9) and 
interrogative sentence), etc. As for its meaning, it retains the broad spectrum and 
is not restricted to a particular genre or register, but is used in talking about likes 
and dislikes in general. The PhA is used mostly by young urban public figures in 
media interviews and by urban educated speakers familiar with English. 

(7) Dobro ona peva i slatka je ali nije moja šolja čaja. (ST)
[She sings well and is sweet but is not my cup of tea.]
(8) Savremeni autori su, ipak, moja šolja čaja! Nešto što vrlo dobro razumem i 
osećam, pa su češće moj izbor (SC)
[Contemporary authors, are, nevertheless, my cup of tea! Something I understand very well, 
so they are my choice more often.]
(9) I kad smo već kod te teme, pitam je da li je kad je film u pitanju, najsličnija svo-
joj majci koja je snimila film Pas koji je voleo vozove Gorana Paskaljevića, za tu 
ulogu dobila Zlatnu arenu i više nije želela da igra na filmu jer to nije bila njena 
šolja čaja. (SC)
[While we are at this topic, I ask her, whether when film is concerned she mostly resembles her 
mother who was in the film The dog who loved trains by Goran Paskaljevic, got the Golden 
Arena for that role and never again wanted to be in films because it was not her cup of tea.]

Pragmatically, this is a salient idiom, which marks the speaker as urban and 
cosmopolitan, but in a pretentious way. This can be considered a manifestation of 
cultural borrowing; the idiom is felt as foreign and culturally different, espe-
cially as there is no tea-drinking culture in Serbia, to the extent that negative and 
mocking comments are sometimes voiced related to its ‘modern and cool’ use.12 
Example 10 comes from a newspaper comment of a columnist against the use of 
this idiom by an actor in an interview, succinctly explaining the problem with its 
use in Serbian.

11 Semi-fixed patterns can be more precisely viewed as collostructions, defined as particular 
slots in a grammatical structure which prefer or are restricted to a particular set or semantic class of 
lexical items. (stewanowitcH–gRies 2003)

12 The online dictionary of Serbian slang Vukajlija (not curated, with elements of humour and 
profanity) notes this expression and defines it as following: “Bukvalno preveden engleski izraz “not 
my cup of tea”, a trebalo bi da znači da ne pronalazimo sebe u nečemu. Za naše podneblje bi mnogo 
prihvatljiviji izraz bio “nije to moja krigla piva” ili ako već mora da bude čaj, bar da se umetne pridev 
– šumadijski.” (https://vukajlija.com/nije-moja-solja-caja/71982)
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(10) „Popularnost … nije to moja šolja čaja.” Čitaoci estradnih tračeva, horoskopa 
i sličnih štiva verovatno su pomislili da glumac ima nešto protiv popularnosti čajeva. 
On, ustvari, izbegava popularnost. Frazem je plod jezika i mentaliteta ljudi poveza-
nih osobenom kulturom i tradicijom. Doslovno preveden na tuđ jezik i uguran u 
tuđ mentalitet, frazem gubi draž i izražajnost. Metaforičan pogodak postaje rogo-
batan promašaj. Englezi znaju i porede čajeve. Većina nas zna jednu ili dve vrste 
– sa limunom ili bez njega. (PC)
[“Popularity… that’s not my cup of tea.” The readers have probably thought the young actor 
has something against the popularity of teas. Actually, he is avoiding popularity. The phraseme 
is the result of language and mentality of people connected by a particular culture and tradition. 
Literally translated into a foreign language and squeezed into foreign mentality, the idiom 
loses its charm and expressivity. A metaphorical hit becomes an awkward miss. The English 
know and compare teas. Most of us know one or two kinds of tea – with or without lemon.] 

Further evidence of strong and inappropriate cultural borrowing may be seen 
in the PhA variant nije moja šoljica čaja, where the diminutive of cup (šoljica) is 
used, as exemplified in (11). The diminutive šoljica appropriately collocates with 
the most common hot beverage in Serbia – coffee. 

(11) Definitivno ona više nije moja šoljica čaja (ST)
[Definitely she is no longer my cup (diminutive) of tea]

In Serbia, traditionally, coffee is Turkish/Greek style, consumed as black 
from quite small cups, unlike various modern more elaborate coffee types, served 
in larger cups or mugs. It would be highly impractical to drink tea from such a 
small cup!

4.2.6.Nema besplatNog ručka (‘tHeReisnoFReeLuncH’).According to the 
general type, this is a proverb, more precisely a saying, adage. Syntactically, it is 
a sentence, which can be part of another complex or compound sentence. It is 
translated from English, so it is a calque. It is borrowed as a semi-fixed pattern, 
similarly as the previous example nije moja šolja čaja. The possible small varia-
tions in the sentence structure are possible, all retaining the core phrase besplatan 
ručak, which were listed above in footnote 2. It this aspect the borrowed PhA is 
similar to the English phraseme. 

(12) Za isto vreme Facebook na vama zaradi 1,26 dolara. Nema besplatnog ručka, 
pa ni besplatnih internet servisa ... (SW)
[At the same time Facebook makes 1.26 dollars on you. There is no free lunch, so there are no 
free internet services..]
(13) Pritisak kojem smo izloženi od početka krize potvrđuje izreku da nema be-
splatnog ručka. Nema ni besplatnog deficita. (SC)
[The pressure we have been exposed to from the beginning of the crisis confirms the saying 
that there is no free lunch. There is also no free deficit.]

As for the meaning, this PhA retains a relatively broad spectrum of the 
original and is not restricted to a particular genre, but is restricted to topics of 
evaluating the cost-efficiency of something in economy or in general. Attributed 
to the famous neoliberal economist Milton Friedman, it has gained a broader use 
than the original economic one. It is used as a popular adage communicating the 
idea that it is impossible to get something for nothing, not just in economy but in 
personal relations as well. The American origin of the saying, with the noticeable 
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underlying capitalist, neoliberal, individualist and profit-oriented ideology, is felt 
as culturally different from the basically socialist, collective, solidarity-oriented 
ideology that was dominant for decades in Serbia and ex-Yugoslavia. The new 
ideological and economic shift is manifested both in language and in social and 
economic relationships.

5. discussionandsuMMaRy

5.1. As an overview of six analysed phraseological anglicisms, the main 
comparative findings are presented in Table 2. They are the results of the analysis 
performed along the analytical and descriptive parameters indicated in Section 3.2.

Table 2. Analysed features of phraseological anglicisms

Phraseological anglicism
 Must-have All-inclusive Doing 

business 
lista

Stakleni 
plafon
[glass 

ceiling]

X nije moja 
šolja čaja 

[not my cup 
of tea]

Nema besplatnog 
ručka [there’s 
no such thing 
as free lunch]

General type Compound Compound Compound Compound Idiom Proverb/Saying
Type of 
borrowing

Direct 
(or Adapted)

Direct 
(or Adapted)

Hybrid Translated Translated Translated

Syntactic 
characteristics

Fixed, or 
possible 
various 
collocations

Fixed Fixed Fixed Possible minor 
variations

Possible minor 
variations

Genre/register 
topic restricted

yes yes yes yes no partly

Cultural 
borrowing

yes no no yes yes yes

5.2. A detailed analysis of several phraseological anglicisms in Serbian, belong-
ing to different structural types, has led to several important observations and 
conclusions, despite a limited number of analysed examples.

1) Regarding the possible correlation between the structural type of the PhA and 
the type of borrowing, it could be concluded that there are some tendencies:
– Longer ones (idioms, sayings in the form of a sentence or sentence fragment) 

are translated, rather than adapted. They allow small grammatical and 
even lexical variations, so they are borrowed as semi-fixed collostructions, 
rather than fixed items (nije moja šolja čaja, nema besplatnog ručka).

– Compounds in the form of a simple NP (Adj+N) are also easily translated 
(stakleni plafon).

– Compounds with a more complex inner structure, especially containing 
verbs, functioning as adjectives, are often borrowed as unadapted (raw) or 
only slightly orthographically adapted, as their translation can be long and 
often cumbersome in Serbian (must have, all inclusive).

– Compounds allow hybrid collocations and collostructions, with native nouns 
mostly (doing business lista, must have proizvod).
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2) Writing often indicates ‘foreignness’
– It is most obvious with direct, non-adapted borrowings.
– It is also possible to use inverted commas, less often italics, bold or unusual 

capitalization in Serbian.
– Translation is sometimes offered for raw PhAs, and the explanation for the 

translated ones, as metalinguistic comments.
3) Regarding the issues of the medium, register and genre, it can be noticed that 

the PhAs thrive in mass media and social media. Direct ones are more frequent 
in informal media and registers (tweets, web comments, ads), while the translated 
ones are more present in mass media of relatively non-trivial orientation.

4) Lexicographic treatment of the PhAs in Serbian and English-Serbian 
dictionaries is almost non-existent. There is hardly any mention13 and neither 
the raw ones nor the translated ones are included in English-Serbian 
specialized dictionaries (geRzić 1994; MiLosavLjević 2007; Kovačević2010). 
The translated ones are not present in Serbian phraseological dictionaries 
(otašević 2012), which indicates they are foreign, still not felt as part of 
Serbian phraseology.

5) The relationship between the PhAs and the native Serbian equivalents is such 
that it cannot be considered a rivalry, when the borrowing may oust out the 
native lexical item. Actually, there are hardly any Serbian equivalents, except for 
some direct (raw) ones. Even then Serbian versions are felt as too cumbersome 
to be syntactically and stylistically used as broadly as the (direct) PhAs. 
Translated PhAs indicate that this is a case not only of linguistic but also of 
cultural borrowing.

6. concLuding reMarkS. Moving beyond the analysed PhAs, and viewing 
these particular cases in the light of pragmatic borrowing in general and the under-
studied area of phraseological borrowing, there are two possible generalizations: 

1) PhAs are mostly cases of both linguistic and cultural borrowing, even if the 
source culture is not straightforwardly Angloamerican but international.14 

2) Pragmatic and sociolinguistic aspects of PhAs are similar to those of other 
pragmatic borrowings. In most cases they may serve as indexing devices, to 
mark users as ‘cool’, ‘in’, urban, cosmopolitan, and aware of modern trends 
in economy and society, even when some PhAs may be strictly terminological 
(as is the case with all inclusive, doing business lista, stakleni plafon).
Finally, placing Serbian data into the context of research on phraseological 

borrowing in other languages, it can be said that Serbian data confirm the findings 
for other languages (fiedLer 2014; 2017; Marti SoLano 2012). There may indeed 
be general tendencies in phraseological borrowing regarding structural types and 
types of borrowing, and the cultural influence in various European languages, 
‘anglobalization’. Borrowed phraseological items often introduce novel language 

13 One notable exception is SRNA (PRćićet al. 2021), which lists masthev and olinkluziv as the 
correct adaptations of must-have and all inclusive.

14 A piece of evidence to support this claim comes from MišićiLić 2017. She examined calqued 
discourse formulas in Serbian and in particular those in public service written communication. They 
are the prime example of functional stability in pragmatic transfer as they are used either instead of 
the native ones or to fill a discourse void where Serbian previously had no discourse formulas.
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content, but also serve as vehicles through which novel communication and cul-
tural patterns/behavior/policies from the Angloamerican globalizing culture get 
adopted in a social environment.

To borrow from the title of the seminal volume The Anglicization of Euro-
pean Lexis (furiaSSi et al. 2012), it can be claimed that there is also the anglicization 
of European (and not only European) phraseology. Although the quantitative impact 
of this phenomenon seems low in terms of the range and frequency of borrowed 
phrasemes, their influence in the RL goes beyond lexicology, and is often an in-
dication of the substantial influence of Angloamerican cultural models. Therefore, 
the topic is worth further study as more attention should be given to borrowed 
phraseology, in particular in cross-linguistic studies, and including the prag-
matic and socio-cultural perspective.
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Би ља на Ми шић Илић 

НИ ЈЕ МО ЈА ШО ЉА ЧА ЈА ИЛИ MUST HA VE: 
ПО ЗАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ФРА ЗЕ МА ИЗ ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЗИ КА У СРП СКИ 

Ре  зи  ме

Упр кос бо га тој ли те ра ту ри о је зич ком по зајм љи ва њу из ен гле ског у дру ге је зи ке, по зајм-
љи ва ње на ни воу фра зе о ло ги је чи ни се да ни је до вољ но ис пи та но. У на ме ри да се ова те ма 
де таљ ни је ис пи та у од но су на срп ски, у овом кор пу сном ис тра жи ва њу ана ли зи ра но је шест 
фра зе ма по зајм ље них из ен гле ског у срп ски, ко је се сре ћу у усме ној и пи са ној ко му ни ка ци ји 
и у ме ди ји ма. Фра зе ме must ha ve, all in clu si ve, do ing bu si ness ли ста, ста кле ни пла фон, не ма 
бес плат ног руч ка и ни је мо ја шо ља ча ја из дво је не су из три е-реч ни ка са вре ме ног пи са ног 
срп ског је зи ка, као и из лич ног кор пу са кон тек сту а ли зо ва них при ме ра из он лајн штам пе и 
дру гих он лајн из во ра и, у ма њој ме ри, штам па них из во ра. На осно ву те о риј ског и ме то до ло-
шког окви ра за про у ча ва ње фра зе о ло шких ан гли ци за ма и праг ма тич ког при сту па про у ча ва-
њу је зич ког по зајм љи ва ња (FuRiassi‒PuLcini‒RodRíguezgonzáLez 2012; fi e dLer 2014; 2017; 
andeRsen‒FuRiassi‒MišićiLić 2017; fu ri aS Si 2018), у ра ду су об ра ђе ни фор мал ни и функ ци о-
нал ни аспек ти ана ли зи ра них фра зе ма. По струк ту ри, ове фраземе при па да ју раз ли чи тим морфо-
син так сич ким ти по ви ма, а по ти пу адап та ци је мо гу би ти ди рект ни (не а дап ти ра ни), ор то граф ски 
адап ти ра ни, хи брид ни или ин ди рект ни (пре ве де ни, кал ко ви). Из праг ма тич ке пер спек ти ве, 
ква ли та тив на ана ли за об у хва та раз ма тра ње жан ра, ре ги стра, као и дис курс ни, кул тур ни и 
дру штве ни кон текст ко ји мо же би ти ре ле ван тан за упо тре бу и раз у ме ва ње ових фра зе ма у 
срп ском.

Uni ver sity of Niš
Fa culty of Phi lo sophy
De part ment of En glish
Ći ri la i Me to di ja 2, 18105 Niš, Ser bia
bmi si ci lic @gmail.com 
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Је ле на Ко ва че вић

MOРФОЛОШКА АДАП ТА ЦИ ЈА ПО ЗАЈМ ЉЕ НИ ЦА  
ИЗ ЈА ПАН СКОГ ЈЕ ЗИ КА У СРП СКОМ

У ра ду се опи су ју и кла си фи ку ју мор фо ло шке осо бе но сти по зајм ље ни ца из ја пан ског 
у срп ском и де фи ни шу спе ци фич но сти ни по ни за ма као лек сич ког сло ја. Ана ли за је 
ра ђе на по угле ду на при сту пе кла си фи ка ци ји ан гли ци за ма пре ма сте пе ну аси ми ла ци је 
у срп ском је зи ку. Као основ ни мо дел ко ри шће на је Ска ла сте пе на аси ми ли ра но сти ан гли-
ци за ма, ко ју је пред ло жио Пр ћић (PRćić 2004; 2005), а укљу че ни су и ком пле мен тар ни 
при сту пи не ко ли ко ис тра жи ва ча и нор ма тив них гра ма ти ча ра у ци љу пот пу ни јег мор-
фо ло шког при ка за. Три основ на кон цеп та из Ска ле – аси ми ли ра ност, де ли мич на асими-
ли ра ност и не а си ми ли ра ност, про ши ре ни су и при ла го ђе ни мор фо ло шкој ана ли зи. 

Кључ не ре чи: ја пан ске по зајм ље ни це, срп ски је зик, мор фо ло шка адап та ци ја, ан-
гли ци зам, лек сич ки слој.

In this pa per, the morp ho lo gi cal cha rac te ri stics of Ja pa ne se lo an words in Ser bian are 
de scri bed and clas si fied, and the spe ci fi ci ti es of Nip po nisms as a le xi cal layer are de fi ned. The 
analysis was do ne ac cor ding to the ap pro ach which clas sifies An gli cisms in relation to the de gree 
of the ir as si mi la tion in to Ser bian. As a ba sic mo del, the Sca le of the An gli cism As si mi la tion was 
used, as pro po sed by Pr ćić (2004; 2005), and com ple men tary ap pro ac hes by se ve ral re se ar chers 
and nor ma ti ve gram ma ri ans are in clu ded in or der to ob tain a mo re com ple te morp ho lo gi cal 
over vi ew. Three ba sic con cepts from the Sca le ‒ as si mi la tion, par tial as si mi la tion, and non-
as si mi la tion ‒ are ex pan ded and adap ted to the morp ho lo gi cal analysis.

Key words: Ja pa ne se lo an words, Ser bian lan gu a ge, morp ho lo gi cal adap ta tion, An gli-
cism, le xi cal layer.

1.Увод. По зајм љи ва ње из ја пан ског у срп ски спа да у по сред но по зајм-
љи ва ње, са ен гле ским као до ми нант ним је зи ком по сред ни ком и пи са ном 
реч ју као ме ди ју мом. „Jaпанска име на до ла зе нам го то во увек у енгл. тран-
скрип ци ји” (КлаЈн20046, s.v. „ја пан ска име на”), хеп бер нов ским си сте мом 
као нај ра спро стра ње ни јим (маРКовић 2018: 194). Циљ ово га ра да је опис 
мор фо ло шких ка рак те ри сти ка по зајм ље ни ца из ја пан ског је зи ка, и то упо-
тре бом мо де лâ ана ли зе мор фо ло шких осо бе но сти ан гли ци за ма у срп ском, 
као да ле ко бо га ти јег и из у че ни јег лек сич ког сло ја са већ уста ље ним мо де ли-
ма адап та ци је. За утвр ђи ва ње сте пе на одо ма ће но сти по зајм ље ни це ко ри сте 
се пој мо ви суп сти ту ци је и им пор та ци је (ha u gen 19642), ко је је до дат но раз-
ра дио Фи ли по вић при ана ли зи ан гли ци за ма у хр ват ском је зи ку (FiLiPović 
1967; 1986; 1989; 1990), а при ме ни ће мо и оп шту кла си фи ка ци ју по зајм ље ни це 
на не а си ми ли ра не и аси ми ли ра не, у дру гом слу ча ју са две пот ка те го ри је: 
пот пу но и де ли мич но одо ма ће не по зајм ље ни це, ко ју је дао Клајн (kLajn 
1971: 99). 

Уз по моћ мо ди фи ко ва не Фи ли по ви ће ве схе ме по сред ног уно са ан гли-
ци за ма у хр ват ски (FiLiPović 1986: 50), про цес по сред ног по зајм љи ва ња (PP) 
из ја пан ског (Јd) у срп ски (Jp) мо же се при ка за ти на сле де ћи на чин:
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 У раду се описују и класификују морфолошке особености позајмљеница из јапанског у 
српском и дефинишу специфичности нипонизама као лексичког слоја. Анализа је рађена по 
угледу на приступе класификацији англицизама према степену асимилације у српском језику. 
Као основни модел коришћена је Скала степена асимилираности англицизама, коју је предло-
жио Прћић (PRĆIĆ 2004; 2005), а укључени су и комплементарни приступи неколико истражи-
вача и нормативних граматичара у циљу потпунијег морфолошког приказа. Три основна кон-
цепта из Скале – асимилираност, делимична асимилираност и неасимилираност проширени су 
и прилагођени морфолошкој анализи.  
 Кључне речи: јапанске позајмљенице, српски језик, морфолошка адаптација, англици-
зам, лексички слој. 
 

In this paper, the morphological characteristics of Japanese loanwords in Serbian are described and 
classified, and the specificities of Nipponisms as a lexical layer are defined. The analysis was done ac-
cording to the approach of classifying Anglicisms according to the degree of their assimilation into Ser-
bian. As a basic model, the Scale of the Anglicism Assimilation was used, as proposed by Prćić (2004; 
2005), and complementary approaches by several researchers and normative grammarians are included 
in order to obtain a more complete morphological overview. Three basic concepts from the Scale ‒ assi-
milation, partial assimilation, and non-assimilation ‒ are expanded and adapted to the morphological 
analysis. 
 Key words: Japanese loanwords, Serbian language, morphological adaptation, Anglicism, lexi-
cal layer. 

 
1. УВОД. Позајмљивање из јапанског у српски спада у посредно позајмљивање, 

са енглеским као доминантним језиком посредником и писаном речју као медијумом. 
„Jaпанска имена долазе нам готово увек у енгл. транскрипцији” (КЛАЈН 20046, s.v. „ја-
панска имена”), хепберновским системом као најраспрострањенијим (МАРКОВИЋ 2018: 
194). Циљ овога рада је опис морфолошких карактеристика позајмљеница из јапанског 
језика, и то употребом модела анализе морфолошких особености англицизама у срп-
ском, као далеко богатијег и изученијег лексичког слоја са већ устаљеним моделима 
адаптације. За утврђивање степена одомаћености позајмљенице користе се појмови 
супституције и импортације (HAUGEN 19642), које је додатно разрадио Филиповић при 
анализи англицизама у хрватском језику (FILIPOVIĆ 1967; 1986; 1989; 1990), а примени-
ћемо и општу класификацију позајмљенице на неасимилиране и асимилиране, у другом 
случају са две поткатегорије: потпуно и делимично одомаћене позајмљенице, коју је 
дао Клајн (KLAJN 1971: 99).  

Уз помоћ модификоване Филиповићеве схеме посредног уноса англицизама у 
хрватски (FILIPOVIĆ 1986: 50), процес посредног позајмљивања (PP) из јапанског (Јd) у 
српски (Jp) може се приказати на следећи начин: 

                             Je  

PP = Jd         P           (transliteracija)            Jp  (transliterat) 

                            MM 

 
Иако посредници могу бити и сам енглески језик (Је у горе приказаној схеми) и 

разни типови масовних медија, интернета и социјалних мрежа (ММ), мора се нагласити 
да до самог контакта, као што ће касније бити приказано, долази у највећем броју слу-

Иа ко по сред ни ци мо гу би ти и сам ен гле ски је зик (Је у го ре при ка за ној 
схе ми) и ра зни ти по ви ма сов них ме ди ја, со ци јал них мре жа и ин тер не т (ММ), 
мо ра се на гла си ти да до са мог кон так та, као што ће ка сни је би ти при ка за но, 
до ла зи у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пу тем пи са не ре чи, од но сно пу тем ен гле-
ске тран сли те ра ци је ја пан ског мо де ла. Та кав тран сли те рат за тим доби ја свој 
ко нач ни об лик у скла ду са пре по ру ка ма из Пра во пи са (уп. Пра во пис: 198-200). 
Пи са ни об лик ја пан ских по зајм ље ни ца се узи ма као пре су по ни ра на вред ност. 
Ни по ни зам у срп ском ће мо де фи ни са ти као реч ја пан ског по ре кла, ко ја у 
српски ула зи углав ном пу тем пи са не ре чи, и то нај че шће пре ко ен гле ског 
као је зи ка по сред ни ка, али је ка рак те ри ше ин те гри тет фор ме и се ман тич ког 
са др жа ја пре у зе тог из је зи ка из во ра, те се пре ма је зич ком осе ћа ју го вор ни ка 
срп ског је зи ка та ква реч осе ћа као ја пан ска (в. т. 3). 

Т. Пр ћић (2004; 2005) раз ма тра са др жин ску и об лич ку адап та ци ју ан гли-
ци за ма, уво де ћи по де лу на пот пу но одо ма ће не, де ли мич но одо ма ће не и 
не одо ма ће не ан гли ци зме. Раз ли ке у ни во и ма адап та ци је из ме ђу ових ка те-
го ри ја си сте ма тич но при ка зу је у та бе ли „Ска ла одо ма ће но сти ан гли ци за ма 
у срп ском је зи ку” (PRćić 2004: 126), од ко је ће у ра ду би ти упо тре бљен са мо 
део ко ји се од но си на гра ма ти ку и твор бу.

Та бе ла 1: „Ска ла одо ма ће но сти ан гли ци за ма у срп ском је зи ку” (PRćić 2004: 126)1

упо тре ба зна че ње пи са ње и зго вор гра ма ти ка твор ба
+ + + + + + ДО МА ЋЕ РЕ ЧИ
+ + + + + + ПОТ ПУ НО ОДО МА ЋЕ НИ
+ + ± ± ± ± ДЕ ЛИ МИЧ НО ОДО МА ЋЕ НИ –↑
± ± – – – – НЕО ДО МА ЋЕ НИ –↑

Пр ћић де фи ни ше озна ке као ‘+’ ‘адап та ци ја за вр ше на’, ‘±’ ‘адап та ци ја 
у то ку’, и ‘–’ ‘адап та ци ја ни је ни за по че та’ (PRćić 2004: 125), али их не при-
ме њу је у ана ли зи свих по је ди нач них мор фо ло шких ка рак те ри сти ка, бу ду ћи 
да је ње гов при ступ праг ма тич ки, а не мор фо ло шки. На ша ана ли за иде ко рак 
да ље, при ме њу ју ћи ове па ра ме тре на по је ди нач не ни по ни зме и гру пе ни по-
ни за ма са слич ним обе леж ји ма. Сто га, при ана ли зи смо упо тре би ли ком-
плек сни је па ра ме тре по угле ду на ове (в. т. 5), а озна ке ко ри сти мо у зна че њу 
при су ства или од су ства од ре ђе ног гра ма тич ког обе леж ја или твор бе ног су-
фик са. С тим да ће, ако од ре ђе но обе леж је, гра ма тич ка ка те го ри ја или гла сов-
на про ме на ни је до след но при сут на ни код ети мо ло шки срп ских ре чи (нпр. 
од су ство си би ла ри за ци је), ни по ни зам са та квом ка рак те ри сти ком би ти обе-
ле жен са ‘+’. 

1 По што је наш при ступ ана ли зи мор фо ло шки, раз ма тра не су са мо две по след ње, у Та-
бе ли 1 осен че не (Ј.К.) ка те го ри је.
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Оче ку је мо да ће ана ли за по ка за ти да су по зајм ље ни це из ја пан ског пре-
те жно мор фем ске им пор та ци је без суп сти ту ци је (So no da 1982: 195) и ти ме 
по твр ди ти уни вер за ли ју ве ће фре квент но сти по зајм љи ва ња мор фо ло шки 
јед но став ни јих је ди ни ца од оних струк тур но ком плек сни јих (cLyne 2005) и 
при ка за ти суп стан тив као до ми нант ну ка те го ри ју при адап та ци ји.

По ла зна тач ка у на шој ана ли зи, тј. мо дел, је сте ен гле ска тран сли те ра-
ци ја ја пан ске из вор не ре чи.

2. анализиРаниКоРПУс. Ре чи ја пан ског по ре кла из че ти ри реч ни ка (ВРС 
– Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, РМС – Реч ник срп ског је зи ка, ЛСР 
– Лек си кон стра них ре чи и из ра за и РСХ – Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев-
ног је зи ка) узе те су као осно ва кор пу са, ко ји је за тим до пу њен и из из во ра 
са ин тер не та. Та ко ђе, у свр ху илу стра ци је из го во ра ни по ни за ма у ен гле ском 
као је зи ку по сред ни ку на спрам ни по ни зма у срп ском, ко ри шће ни су ен гле-
ско-ен гле ски реч ни ци (OED – Ox ford En glish Dic ti o nary као основ ни из вор, 
CED – Col lins On li ne Una brid ged En glish Dic ti o nary и M-W – Mer ri am Web ster’s 
Una brid ged Dic ti o nary као до пун ски), пре ма ко ји ма је да та фо нем ска тран-
скрип ци ја ја пан ске ре чи усво је не у ен гле ском, у ра ду гра фич ки пред ста вље-
на ла ти ни цом, док је ја пан ски из вор дат кур зи вом. 

У кор пус2 су укљу че не ре чи ја пан ског по ре кла ко је су у упо тре би у свим 
сти ло ви ма стан дард ног срп ског је зи ка, тер ми ни у оп штој упо тре би, као и 
но ви је по зајм ље ни це из поп-кул ту ре. Кор пус са др жи 102 ле ме, да те у Ре ги стру 
ре чи на кра ју ра да, а укљу чу је 4 ду блет на об ли ка (да та у окви ру ле ме: бон саи/ 
бон сај; џи ју-џи цу/џу -џи цу; џу до ка/џу док и, услов но, ка ми ка зе/ка ми ка за) и 15 
из ве де ни ца (да тих као засебнe одредницe: геј шин, ка ра тист(а), ни по фил, ни-
по фоб, са му рај ски, со јин, тај кун ство, џу даш, џу да шки, џу ди ста, џу ди стич-
ки, шин то и зам, шин то ист(а), шин то и стич ки, шо гу нат), уз до дат не 3 (да те 
у окви ру ле ме, јер се од од ред ни це раз ли ку ју са мо пре ма озна ци за жен ски 
род: ка ра тист ки ња, џу да ши ца, џу дист ки ња). Код из ве де ни ца се по ста вља 
пи та ње шта сма тра ти до ма ћим тво ре ни ца ма, а шта из ве де ним ан гли ци зми ма 
(шин то и зам, шин то ист(а), шин то и стич ки, шо гу нат се могу на ћи у ен гле-
ско-ен гле ским реч ни ци ма, в. Ре ги стар ре чи). Та ко ђе, пи та ње је и ка ко трети-
ра ти ре чи усво је не пре ко дру гих је зи ка, а по ре кло има ју у ја пан ском (као што 
су *гин ко и *со ја); оне су у Ре ги стру ре чи обе ле же не асте ри ском. Сто га ће мо 
де фи ни ци ју ни по ни зма да ту у Уво ду де таљ ни је до пу ни ти у сле де ћој тач ки. 

По зајм ље ни це сe мо гу те мат ски гру пи са ти на сле де ћи на чин: а) пој мо-
ви ко ји озна ча ва ју оде ћу, хра ну и на ме штај (31 од укуп но 963 ре чи); б) култу-
ро ло шки пој мо ви (23); в) име ни це са зна че њем но си о ца за ни ма ња или зва ња 
(17); г) пој мо ви из спор та (10); д) ге о граф ски и при род њач ки пој мо ви (9); 
ђ) пој мо ви из поп-кул ту ре (6). 

3. деФинициЈаниПонизма. У де фи ни ци ја ма ни по ни зма се ин си сти ра на 
по ре клу ре чи и све сти о ње ном зна че њу и на чи ни ма упо тре бе код го вор ни ка 

2 Ка те го ри ја скри ве ног ан гли ци зма (PRćić 2004) или при ме ри „син таг мат ско-кон тек сту-
ал ног пре во ђе ња” (ФеКете и др. 2005: 205-206) ни су укљу че ни у гра ђу. 

3 Шест из ве де них при де ва је из о ста вље но из те мат ске кла си фи ка ци је.
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је зи ка при ма о ца као кри те ри ју ми ма за њи хо ву кла си фи ка ци ју у да ту ка те-
го ри ју (ota ke Pi ne 2010: 18-19). Ка ко се ја пан ске ре чи пи шу иде о гра ми ма, 
ни по ни зми мо гу да бу ду фо нем ски, се ман тич ки, или чак гра фич ки, ако два 
је зи ка у кон так ту де ле иде о граф ско пи смо, као што је то биo слу чај са ја пан-
ско-ки не ским кон так том (ha i jing 2014: 5). Фо нем ски ни по ни зми под ра зу-
ме ва ју да се по су ђу ју фор ма и зна че ње, с тим да се фор ма при ла го ђа ва фо-
нем ском ин вен та ру је зи ка при ма о ца, а зна че ње мо же пре тр пе ти про ме не. 
Ети мо ло шки, ја пан ске ре чи мо гу пред ста вља ти не ка да шње по зајм ље ни це 
из ки не ског, као гин ко од нлат. gink go, пре ко јап. ginkyō на спрам кин. yínxìng. 
У срп ском је зи ку по сто ји до дат на по те шко ћа, јер се мно ги ни по ни зми сма-
тра ју ан гли ци зми ма, због ен гле ског као је зи ка по сред ни ка. Ус по ста ви ће мо 
основ не кри те ри ју ме за де фи ни са ње раз ли ке из ме ђу ан гли ци за ма ја пан ског 
по ре кла и ни по ни за ма: а) ка да су две ре чи пре тр пе ле струк тур не (фор мал не) 
про ме не под ути ца јем је зи ка по сред ни ка и из ме ње не ушле у срп ски је зик, 
те се ве за са је зи ком из во ром ви ше не осе ћа, та кве ре чи не сма тра мо ни по-
ни зми ма без об зи ра на њи хо во ја пан ско по ре кло (*гин ко, *со ја); б) ка да две 
из ве де не ре чи има ју за јед нич ке су фик се, ко ји су у срп ском стра ног по ре кла 
(енг. Shin to ism/шин то и зам, енг. ju do ist/џу дист(а)), али је на по ре до са из веде-
ни ца ма у упо тре би мо тив на реч ја пан ског по ре кла (шин то, џу до), сма тра мо 
да ова ква реч има двој ни ста тус – фор мал но пред ста вља ан гли ци зам, али се 
до жи вља ва као по јам ко ји је до шао из ја пан ске кул ту ре; в) сло же ни це, блен-
де и фраг мент не скра ће ни це на ста ле од ја пан ских, или ја пан ских и ен гле ских 
твор бе них еле ме на та (emo ji4, ка ра о ке), са пре по зна тљи вом ја пан ском струк-
ту ром од три или че ти ри сло га сма тра ће мо ни по ни зми ма (ВРС ка ра о ке озна-
ча ва као по зајм ље ни цу из ја пан ског), г) фор мал но фраг мент ну скра ће ни цу 
по ке мон5 (за тер мин в. КлаЈн 2002) озна чи ће мо као ни по ни зам узи ма ју ћи 
је зич ко зна ње го вор ни ка као кри те ри јум, иа ко је она тво ре на ис кљу чи во 
ен гле ским еле мен ти ма и спа да у ка те го ри ју псе у до ан гли ци за ма у ја пан ском; 
д) на су прот то ме, ре чи диск мен и вок мен6 озна чи ће мо као ан гли ци зме, упра-
во за то што ова два псе у до ан гли ци зма тво ре на у Ја па ну не ма ју ко но та ци ју 
ја пан ског и пред ста вља ју сло же ни це са два ен гле ска чла на са чу ва на у пот пу-
но сти (vasić и др. 2001, озна ча ва их као ан гли ци зме и то, ис прав но, као „фа-
брич ке на зи ве”); за тим, ђ) нај ком плек сни ја гру па ре чи ја пан ског по ре кла за 
ова кву кла си фи ка ци ју су ре чи ми ка до, но-дра ма, рик ша, тај кун, џи ју-џи цу7 
и шо гу нат, ко је реч ни ци обе ле жа ва ју као ре чи до шле из ен гле ског (са ја пан-
ским по ре клом), услед де лом про ме ње не фор ме или зна че ња. Унос но вог се-
ман ти кич ког са др жа ја и ра зних ви до ва про ме на зна че ња у је зи ку по сред ни ку 
(Loveday 1986: 27, Scher Ling 2012: 113-114, ki Mu ra 20042: 10-58), као код тај кун, 

4 По пу лар на ети мо ло ги ја да је јап. еmoji лек сич ки калк на спрам енг. emo ti con је по гре-
шна. Сло же ни ца је тво ре на од јап. е ‘сли ка’ и mo ji ‘сло во’.

5 По ке мон и ка ра о ке спа да ју у ка те го ри ју псе у до ан гли ци за ма у ја пан ском, тзв. „до ма ћих 
тво ре ви на” („na ti ve cre a ti ons”, winFoRd 2003): po ket to mon su taa (< енг. poc ket + mon ster, ‘џеп но 
чу до ви ште’) и јап. ka ra ‘пра зно’ и oke, скра ће но од ан гли ци зма oo ke su to ra (< енг. or che stra, 
‘ор ке стар’).

6 Ни су укљу че ни у кор пус.
7 Џи ју-џи цу и џу-џи цу као ду блет ни об ли ци у срп ском усло вље ни су ен гле ским, и од ре-

ђе ним исто риј ским окол но сти ма.
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од енг. tycoon, у зна че њу бо га тог и ути цај ног би зни сме на, на спрам јап. ta i kun, 
ар ха ич не ти ту ле за осло вља ва ње шо гу на (na ka Mu ra и др. 2004) ути че на то 
да се ова кве ре чи сма тра ју ан гли ци зми ма. Са дру ге стра не, ако у раз ма тра ње 
укљу чи мо је зич ки осе ћај, „услед лек сич ких и се ман тич ких асо ци ја ци ја” (kLajn 
1971: 102), го вор ни ка срп ског, ми ка до, џи ју--џи цу и рик ша се ни ка ко не би 
мо гли сма тра ти ан гли ци зми ма и из о ста ви ти из Ре ги стра ре чи. При „кул тур-
ном по зајм љи ва њу”, као што је слу чај са ја пан ско-срп ским по сред ним кон-
так том пре ко ен гле ског, унос но вог је зич ког ма те ри ја ла „ће се огра ни чи ти на 
оне ка те го ри је ко је мо гу да обе ле же кон крет не кул тур не до при но се на ци је-
-да ва о ца […]” (kLajn 1971: 105). На по слет ку, из не ће мо не про бле ма тич ну гру-
пу ни по ни за ма, е) икеба на, ки мо но, са му рај, су мо, итд., чи ји ста тус ни по ни зма 
не мо же да се оспо ри услед (ско ро) не про ме ње не фор ме и се ман тич ког са др-
жа ја, те очу ва них кул тур них асо ци ја ци ја.

4. енГлесКитРанслитеРатКаомодел. Тран скрип ци ја под ра зу ме ва бе ле-
же ње стра них ре чи до ма ћим ал фа бе том у ци љу до след ног пре но са из го во ра 
ре чи у за ви сно сти од ре а ли за ци је фо не ма у од ре ђе ном по ло жа ју, док тран сли-
те ра ци ја пре но си гра фи ју јед ног је зи ка ко ри сте ћи гра фиј ски си стем дру гог 
је зи ка (suBotić и др. 2012: 25). Што се гра фи је ти че, два ја пан ска не и де о граф-
ска пи сма се сма тра ју фо но си ла бич ким про се де ом. Као у мно гим дру гим је-
зи ци ма, и код пре у зи ма ња ни по ни за ма у срп ском, из го вор се упра вља пре ма 
гра фи ји.

По себ на па жња при раз ма тра њу адап та ци је мо де ла по све ћу је се двој-
но сти кон так та, ја пан ско-ен гле ског као пр вог, а за тим ен гле ско-срп ског. У 
пре но су ја пан ског из во ра пре ко ен гле ског тран сли те ра та као мо де ла у срп-
ски мо же до ћи до од сту па ња у фо но ло шком об ли ку. Као што се из Ре ги стра 
ре чи ви ди, мо же по сто ја ти раз ли ка из ме ђу гра фич ке фор ме ни по ни зма у 
ен гле ском и тран сли те ра ци је са ме ја пан ске ре чи, као код енг. ji u jit su, ju jit su 
на спрам јап. jūjut su. Пи са ни об лик ен гле ског ни по ни зма не бе ле жи ја пан ске 
ду жи не во ка ла, док ла ти нич на тран сли те ра ци ја ја пан ског мо де ла то чи ни. 
Сто га ће мо у ра ду, а и у Ре ги стру ре чи, раз ли ко ва ти ен гле ски об лик ре чи, као 
ни по ни зам у ен гле ском пре у зет из реч ни ка (OED, CED и M-W) и ла ти нич ну 
тран сли те ра ци ју из вор не ја пан ске ре чи као две за себ не ка те го ри је. 

Фо но ло шки лик ни по ни зма у ен гле ском (в. на во де у ко сим за гра да ма 
у Ре ги стру ре чи) не ути че на фор му и из го вор ни по ни зма у срп ском, ко ји је 
бли жи ја пан ском ори ги на лу због слич ног пе то во кал ског си сте ма (еда ма ме, 
енг. eda ma me /̩ ɛdə̍ mɑːmeɪ/, јап. eda ma me), с тим да ни срп ски, услед по сто је ће 
пре скрип ци је, не бе ле жи во кал ске ду жи не (в. Пра во пис: 198, 200). Ја пан ски 
је зик има ка те го ри ју во кал ске ду жи не и удво је них су гла сни ка по си сте му 
тзв. мо ра – μ, фо но ло шких је ди ни ца ко је мо гу би ти ма ње од сло га (KuBozo-
no 1989), или, јед но став ни је ре че но, јед на ке тзв. крат ком сло гу, ра чу на ју ћи 
удво је не су гла сни ке и на зал но n као кра так слог (ЈамасаКивУКелић 2014: 
215-217). Ме ђу тим, мо ра као во кал ска ду жи на се у ре пли ци гу би (пе то мо ра-
ич но a-i-ki-do-o се ре ду ку је у аи ки до). Од кон со на на та, у фи нал ном по ло жа ју 
у ја пан ском мо же ста ја ти је ди но на зал -n и то пра ви ло о ди стри бу ци ји фо нема 
се по шту је и у ни по ни зми ма у ен гле ском. 
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Ка да су кон со на ти у пи та њу, ен гле ски ни по ни зми пра те Хеп бер но ву 
тран сли те ра ци ју и пре но се удво је не су гла сни ке, ге ми на ци ју, док се она у 
срп ском је зи ку по пра ви лу из о ста вља, енг. sep pu ku на спрам срп. се пу ку 
(Пра во пис: 200). 

У при ме ри ма као геј ша, реч је у ја пан ском са ста вље на из две мор фе ме: 
gei (‘ве шти на’) и sha (у зна че њу no mi na agen tis), а ова кве ком би на ци је два 
или ви ше иде о гра ма спа да ју у сло же ни це у ја пан ском, тзв. ки не ско-ја пан ске 
сло же ни це (KageyaMa 1982, 1993, 1999; tSu ji Mu ra 2007: 139). Ме ђу тим, као 
ен гле ски тран сли те рат (ge is ha), ко ји је мо дел за срп ски ни по ни зам, ова реч 
је про ста. Сло же ни ца kомбуха од сту па од ен гле ског из го во ра kom buc ha 
(/kɒmˈbuːtʃə/) и јап. kon bu cha. 

Пра во пис про пи су је -ј иза во ка ла на кра ју ре чи ра ди лак ше де кли на ци-
је и из во ђе ња: бон сај (енг. bon sai), са му рај (енг. sa mu rai), геј ша (енг. ge is ha); 
док бон саи и кои (енг. koi, јап. nis hi ki goi) не по шту ју то пра ви ло.

При фор ми ра њу основ ног об ли ка тран сли те ра ци јом, у Пра во пи су су 
као екви ва лен ти пред ло же ни џ и ч уме сто јап. из го во ру бли жих ђ ( j) и ћ (ch). 
Мо же се на и ћи на од сту па ња ко ја ука зу ју на при бли жа ва ње из вор ном, ја пан-
ском мо де лу (Кан ђи, као на слов књи ге). У ко рист на пу шта ња мо де ла ен гле-
ске тран сли те ра ци је код /ђ/ и /ћ/, као и о нео д го ва ра ју ћим тран скрип циј ским 
пра ви ли ма из Пра во пи са ка да се ен гле ски лик ја пан ске ре чи уво ди у срп ски 
је зик, го во ри и З. Пр њат (2016). До ла зи и до гре ша ка при пре у зи ма њу ре чи 
пу тем ру ске тран скрип ци је, ко је ре зул ту ју ме ди јал ним /-ј-/ уме сто /-и-/ (маР-
Ковић 2018).

Тран ли те ра ци ја ен гле ског мо де ла ни по ни зма у срп ском се од ви ја по-
при лич но пра вил но по ус по ста вље ним при бли жним екви ва лен ти ма ка да се 
ра ди о раз ли ка ма у фо нем ском ин вен та ру, са од ре ђе ним огра ни че њи ма до 
ко јих до ла зи услед пре скрип ци ја из Пра во пи са (2015). 

Број ја пан ских по зајм ље ни ца у ен гле ском се по ве ћао са 60 у пр вом из-
да њу OED на 400 у из да њу из 1989. го ди не, што се об ја шња ва ве ћим ин те-
ре со ва њем за ја пан ску кул ту ру због та да шњег еко ном ског ра ста Ја па на 
(HayaKawa 2003: 79), а то се од ра зи ло и на по раст бро ја ни по ни зма у срп ском. 

5. моРФолошКиасПеКтодомаћеностиЈаПансКихПозаЈмљеница. У овој 
тач ки ће мо од по ме ну те Пр ћи ће ве Ска ле одо ма ће но сти ан гли ци за ма (в. т. 1) 
на ја пан ске по зајм ље ни це при ме ни ти па ра ме тре ко ји се од но се на гра ма ти ку 
и твор бу. Да би се уна пред раз гра ни чи ла фор мал на (об лич ка) адап та ци ја и 
де ри ва ци ја (kLajn 1971: 151), а у ци љу по ста вља ња ри го ро зни јег апа ра та 
ана ли зе, у окви ру гра ма тич ких ка рак те ри сти ка раз ма тра ће се: де кли на ци ја, 
ка те го ри ја ро да и гра ђе ње мно жи не; а у окви ру твор бе них: гра ђе ње при де-
ва на -ин, -ов, гра ђе ње при де ва на -ски и твор ба из ве де ни ца. Ко ри сти ће мо 
сле де ће скра ће ни це: ‘д’ = де кли на ци ја и ‘мн’ = мно жи на, ‘п1’ = при де ви на 
-ин, -ов; ‘п2’ = при де ви на -ски; ‘и’ = из ве де ни це. Озна ка ‘–’ иза па ра ме тра 
обе ле жа ва не до ста так ка рак те ри сти ке, а асте риск (*) ис пред па ра ме тра озна-
ча ва да пре скрип ци ја над ја ча ва гра ма тич ко пра ви ло за да ту ка те го ри ју ре чи.

Кор пус ни по ни зма ма из Ре ги стра ре чи ће би ти под врг нут ана ли зи у це-
ло сти, с тим да су код реч нич ких при ме ра гра ма тич ка обе леж ја и при па да ју ће 
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из ве де ни це већ обе ле же ни за да ту од ред ни цу, а код не реч нич ких се та кви обли-
ци мо ра ју пре су по ни ра ти, ако су мо гу ћи. Реч нич ки при ме ри ће увек би ти 
на ве де ни пр во, као по твр ђе ни. Озна ке из Уво да ће мо ко ри сти ти са сле де ћим 
зна че њем: ‘+’ за при су ство обе леж ја или по што ва ње пра ви ла; ‘±’ за не до-
след но при су ство обе леж ја у да тој ка те го ри ји, или не до след но по што ва ње 
пра ви ла; ‘–’ за од су ство обе леж ја, или оглу ша ва ње о пра ви ло; опет ‘+’ ако 
од ре ђе но обе леж је ни је при сут но ни код ети мо ло шки срп ских ре чи исте 
ка те го ри је и ‘+’ ако по сто ји гра ма ти ка ли зо ва но од сту па ње од пра ви ла про-
пи са но за ре чи стра ног по ре кла.

5.1. деКлинациЈа. У овој тач ки ће би ти ана ли зи ра ни реч нич ки и не реч-
нич ки при ме ри из кор пу са, у скла ду са де кли на ци јом ко јој при па да ју, или 
фи нал ним во ка лом или кон со нан том у слу ча ју ин де кли би нал них ре чи.

5.1.1. ПРвадеКлинациЈа. По пр вој де кли на ци ји (пр вој име нич кој вр сти) 
ме ња ју се име ни це му шког ро да са фи нал ним кон со нан том, име ни це му шког 
и сред њег ро да на -о и -е и ре чи стра ног по ре кла на -о, -у, -е и -и, ко је мо гу 
за др жа ти во кал као део осно ве. 

5.1.1.1. ниПонизмисаФиналнимКонсонантом. Ни по ни зми са фи нал ним 
кон со нан том [-ø] укла па ју се у наш де кли на ци о ни си стем без уо че них не-
пра вил но сти и, на осно ву мо ди фи ко ва не Пр ћи ће ве си сте ма ти за ци је, обе ле-
жи ће мо их као „гра ма ти ка:+, д”. Реч нич ки при мер: бон сај-ø, зен-ø, ка и зен-ø, 
са му рај-ø, сен сеј-ø, фу тон-ø и џу док-ø (на стао ре дук ци јом фи нал ног во ка ла 
у се кун дар ној адап та ци ји од џу до ка), шо гун-ø; и не реч нич ки при ме ри: по ке-
мон-ø, ра мен-ø, удон-ø, ша ми сен-ø и шу ри кен-ø.

5.1.1.2. ниПонизмисаФиналним/о/и/У/.За при каз де кли на циј ских обли-
ка име ни ца ја пан ског по ре кла на -о и -у, узе ти су ге ни тив ни об ли ци са мо ако 
су ци ти ра ни у реч ни ци ма, а та квих је би ло укуп но се дам при ме ра. При ме-
ри за др жа ва ња но ми на тив ног об ли ка на -о кроз де кли на ци ју су: џу доа (РМС) 
и шин тоа (2 при ме ра од укуп но 7, гра ма ти ка: +, *д). Аи ки да, бу ши да, кен да, 
ки мо на, су ма (5/7), џу да (ВРС), има ју де кли на ци ју име ни ца му шког ро да на 
-о у срп ском је зи ку (гра ма ти ка: +, д). Пра ви ло је да име ни це стра ног по ре кла 
са крај њим ду гим во ка лом, ко ји по ти че из на гла ше ног во ка ла у из вор ном 
об ли ку (kLajn 2005: 53), за др жа ва ју пу ни но ми на тив ни об лик кроз па де же. 
Осим код ки мо но, у оста лим при ме ри ма во кал -о је из вор но дуг, [V:], али то 
ен гле ски тран сли те рат као мо дел не бе ле жи. Сли чан смер адап та ци је по ка-
зу је фи нал но /у/: нин џу цуа (1 при мер од укуп но 4 за др жа ва пун но ми на тив ни 
об лик кроз па де же, гра ма ти ка: +, *д), док нун ча ка, џи ју-џи ца, џу кен-џуца 
де кли ни ра ју фи нал но -у (3/4) (гра ма ти ка: +, д). Реч нич ки при ме ри су по ка-
за ли ја чу тен ден ци ју про ме не фи нал ног /о/ и /у/, с тим да су џу доа, шин тоа 
и нин џу цуа при ме ри за др жа ва ња фи нал ног во ка ла. С об зи ром на на ве де ну 
гра ма тич ку пре скрип ци ју за стра не осно ве са -о, -у, све при ме ре из ове кате-
го ри је ће мо за кључ но ка те го ри са ти као „гра ма ти ка: +, д”). У да ту ка те го ри ју 
би спа да ли и: ко то, ми ка до, ми со; бун ра ку, фу гу, ха и ку, су до ку и ши а цу, али 
не до ста је об лик ге ни ти ва у реч ни ци ма за ове од ред ни це. Мо же се при ме ти ти 
да би очу ва ње во ка ла у осно ви у ве ћи ни при ме ра, на ро чи то дво сло жних, билo 
прихватљивo са ста но ви шта очу ва ња зна че ња. 
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5.1.1.3. ниПонизмисаФиналним/е/.Код по зајм ље ни ца на -е, во кал је из-
вор но кра так и за др жа ва се као део осно ве. Реч нич ки при ме ри су: ка ми ка зеа, 
ка ра теа (2/2); а за не реч нич ке при ме ри се мо гу пре су по ни ра ти об ли ци: 
ани меа, са кеа, ши та кеа, ка ра о кеа. С об зи ром на то да се ра ди о стра ној 
осно ви на -е (в. т. 5.1.1.2), обе ле жи ће мо их као (гра ма ти ка: +, д). 

5.1.1.4. ниПонизмисаФиналним/и/.Кад је крај ње /и/ у пи та њу, ја пан ске 
по зајм ље ни це ла ко пра те пра ви ло о за др жа ва њу во ка ла и до да ва њу хи јат ског 
-ј- из ме ђу осно ве и па де жних на ста ва ка: су мо то ри ја, ха ра ки ри ја, ка бу ки ја, 
ори га ми ја, ре и ки ја, шин ге ки ја; и не реч нич ки при ме ри: бон са и ја, ко и ја итд. 
(гра ма ти ка: +). Emo ji je ор то граф ски не при ла го ђен ни по ни зам.

Као што смо при ка за ли, ја пан ско фи нал но /е/ и /и/ увек оста је део осно ве 
при про ме ни, док код -о и -у по сто је при ме ри оба сме ра адап та ци је. По стоје 
и ми шље ња да по је ди не од ових име ни ца, као џи ју-џи цу, то ли ко од сту па ју 
од де кли на ци о ног мо де ла срп ског је зи ка, да се „је два или ни ка ко не да ју 
ме ња ти по па де жи ма” (ћУПић и др. 1996: 183).

5.1.2. дРУГадеКлинациЈа.По дру гој де кли на ци ји (тре ћој име нич кој вр сти) 
ме ња ју се ве ћи ном име ни це жен ског, и у ма њем бро ју му шког ро да, са фи нал-
ним /а/. Код по зајм ље ни ца из ја пан ског ко је при па да ју овој име нич кој вр сти, 
му шки род је јед на ко за ступ њен као и жен ски. За име ни це при род ног му-
шког ро да на -а у срп ском ва жи пра ви ло да има ју ду блет ни об лик во ка ти ва 
ка да озна ча ва њу но си о ца за ни ма ња или зва ња (су ди ја/су ди јо) (станоЈчић – 
ПоПовић 19922: 81). Од при ме ра ја пан ских по зајм ље ни ца из да те ка те го ри је, 
ка ми ка зо до зво ља ва ду блет ни об лик (гра ма ти ка:+, д), док се та кав об лик 
бло ки ра код *?нин џо и *?џу до ко (гра ма ти ка:±, *д). 

5.1.3. тРећадеКлинациЈа.При ме ри ни по ни за ма ко ји би спа да ли у тре ћу 
де кли на ци ју (име ни це жен ског ро да са фи нал ним су гла сни ком) у гра ђи нису 
про на ђе ни.

5.2. КатеГоРиЈаРода.Име нич ке по зајм ље ни це са фи нал ним кон со нан том 
(шо гун, бон сај) у срп ском су му шког ро да. Ка да се во кал на ла зи у фи нал ном 
по ло жа ју у по зајм ље ни ци, он се за др жа ва као део осно ве, или по ста је флек-
сиј ски. До ми нант ни отво ре ни слог у ја пан ском до зво ља ва ди стри бу ци ју 
свих во ка ла у фи нал ном по ло жа ју (а, и, у, е, о). Име ни це ка ми ка за, нин џа и 
џу до ка, му шког су ро да и ме ња ју се по пр вој де кли на ци ји по мо де лу срп. 
су ди ја (гра ма ти ка: +, д). При ме ри са фи нал ним /а/ жен ског ро да су: геј ша, 
ике ба на, ја ку за, ка та на, рик ша и со ја. Не реч нич ки при ме ри аки та, ге та, 
ком бу ха, ман га и шун га ни су укљу че ни у кла си фи ка ци ју, али та ко ђе мо гу 
ука зи ва ти на јед на ку при сут ност му шког ро да, осим ако се пре су по ни ра да 
се род од ре ђу је кон та ми на ци јом, од но сно ана ло ги јом по зна че њу: па пу ча, 
ж. → ге та, ж. (в. FiLiPović 1986: 132). Сви при ме ри дру гих фи нал них во ка ла: 
шин то на -о; ани ме на -е; су мо то ри на -и, џи ју-џи цу на -у; без из у зет ка су 
му шког ро да. Ова мор фо ло шка ино ва ци ја с аспек та срп ског је зи ка ко ја се 
на зи ва тен ден ци ја му шког ро да уста но вље ња је и код ан гли ци за ма ко ји се 
за вр ша ва ју на -о, -и и -у (FiLiPović 1986), с тим да су фи нал но /и/ и /у/ ино ва-
ци је и с аспек та ди стри бу ци је фо не ма у основ ном об ли ку (FiLiPović 1986: 131). 
Име ни це стра ног по ре кла на -о, као што је ки мо но, му шког су ро да у јед ни ни, 
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а сред њег у мно жи ни – ки мо на (kLajn 2005: 53). На од ре ђи ва ње ро да по зајм-
ље ни це мо же ути ца ти и „по вла шћен по ло жај јед ног ро да у је зи ку-при ма о цу”, 
а то је у мно гим је зи ци ма му шки род (kLajn 1971: 132). Ја пан ске по зајм ље-
ни це у срп ском пра те тен ден ци ју му шког ро да (гра ма ти ка: +). 

Род мо же би ти од ре ђен и до да ва њем су фик са -а као фор мал не озна ке 
ро да, као у при ме ру ка ми каз-а, на скра ће ну осно ву од ка ми ка зе. У име ни ци 
џу док, скра ће ној осно ви од џу до ка, ја пан ске по зајм ље ни це по ка зу ју но ву ка-
рак те ри сти ку: фи нал ни во кал се бри ше а кон со нант за др жа ва, чи ме је реч 
пот пу но при ла го ђе на срп ској ка те го ри ји ро да. И џу до ка и ка ми ка зе гу бе 
фи нал ни во кал у се кун дар ној адап та ци ји. 

5.3. ГРађењемножине.Ја пан ски је зик не по се ду је гра ма тич ку ка те гори-
ју ро да, бро ја, ни па де жа у пра вом сми слу (tSu ji Mu ra 20072: 114-125, 433). 

5.3.1. ГРађењемножинениПонизамаКатеГоРиЈеno Mi na agen tis. При адап-
та ци ји, ен гле ском тран сли те ра ту као мо де лу се гра ма тич ке ка те го ри је дода-
ју пре ма фи нал ној фо не ми у скла ду са си сте мом де кли на ци о них на ста ва ка 
срп ског је зи ка. Што се ка те го ри је бро ја ти че, та ква адап та ци ја се спро во ди 
при лич но пра вил но: шо гун/шо гу ни, ике ба на/ике ба не (гра ма ти ка: +, мн). При-
мет но је од сту па ње код ре чи ка ми ка зе (јап. ka mi ka ze, енг. ka mi ka ze), ко ју РСХ 
бе ле жи са зна че њем јед ни не, а у но ви јем реч ни ку, ВРС, на ве ден је и об лик 
јед ни не ка ми ка за, са мно жи ном ка ми ка зе. Из ме ње ни об лик јед ни не пред-
ста вља се кун дар ну про ме ну и пот пу ну адап та ци ју. 

5.3.2. ПРоБлематичниоБлицимножине.Са ке и ми со као гра див не име-
ни це, нин џу цу и кен до као на зи ви спор та и шин то и зен као кул ту ро ло шки 
тер ми ни пред ста вља ју ре чи са мо гу ћом гра ма тич ком мно жи ном, али се 
ко ри сте у јед ни ни осим ако се не ука зу је на вр сту да те ма те ри је, спор та или 
ре ли ги је (гра ма ти ка:+). По ме ну та је не ми ло звуч ност об ли ка мно жи не име-
ни ца на -у (*?џи ју-џи цуи, *?џу кен-џу цуи, *?ши а цуи; *мн). За име ни це му шког 
ро да на -о/-е (уп. стри ко), чак и као за јед нич ке, у срп ском је ка рак те ри стич но 
да не ма ју об ли ке мно жи не (станоЈчић – ПоПовић 19922: 75). Ме ђу тим, то пра-
ви ло не ва жи за ре чи стра ног по ре кла (уп. ате љеи): ко тои (гра ма ти ка: +, мн). 

5.3.3. множинаниПонизамасаФиналнимПалаталнимсУГласниКом.
Име ни це са фи нал ним па ла тал ним су гла сни ком, као што је со нант /ј/ у бон сај 
и са му рај, мно жи ну гра де на став ком -еви (уп. ли шај-ев и) или, ди си ми ла ци јом, 
-ови. Ме ђу тим, ов де су из у зе ци и ду блет ни об ли ци број ни ( уп. ли шај-и). Сто-
га, об ли ке мно жи не бон сај-и и са му рај-и обе ле жа ва мо као „гра ма ти ка:+, мн”. 

5.3.4. множинаЈедносложнихидвосложнихниПонизама.Јед но сло жне и 
дво сло жне име ни це по пут кои има ју про ду же ну мно жи ну уме та њем -ов-/-ев- 
из ме ђу осно ве и па де жног на став ка (уп. му же ви), али од овог пра ви ла има 
мно го из у зе та ка и ме ђу ети мо ло шки срп ским ре чи ма и по зајм ље ни ца ма (уп. 
нер ви, kLajn 2005: 52). Јед но сло жна по зајм ље ни ца кои из гра ђе би има ла 
сле де ћи гра ма тич ки оправ дан об лик мно жи не: осно ву *кој пре ма пре по ру-
ци Пра во пи са о из бе га ва њу фи нал ног во ка ла код ја пан ских по зајм ље ни ца, 
за тим про ши ре ње -ев пре ма пра ви ли ма гра ђе ња мно жи не за јед но сло жне 
име ни це (*кој-ев-), и на по слет ку на ста вак за мно жи ну пр ве де кли на ци је -и 
(*кој-ев-и, на спрам ке јо ви). Ме ђу тим, пре ма кри те ри ју му очу ва ња пре по зна-
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тљи во сти ре чи, та кав об лик се бло ки ра. Пре ма по ме ну том пра ви лу о уме-
та њу -ј- у де кли на ци ји по зајм ље ни ца на -и, од кои би мно жи на би ла кои-ј-и 
(пре ма жи ри-ј-и), али би се ти ме кр ши ло пра ви ло о за ме ни крај њег во ка ла 
-и па ла та лом -ј да то у Пра во пи су. Са дру ге стра не, реч би би ла гра ма тич ки 
до бро фор ми ра на и се ман тич ки про зир на. 

5.4. ГласовнеалтеРнациЈе.Код фо но ло шких ал тер на ци ја у срп ском је-
зи ку по сто је мно ги из у зе ци, а код но ви јих по зајм ље ни ца и њи хо вих тво рени-
ца по сто ји и до дат ни услов да јед на че ње не тре ба да угро зи пре по зна тљи вост 
ре чи. У ста ри јем сло ју по зајм ље ни ца јед на че ње по звуч но сти је при сут но у 
не ким слу ча је ви ма (уп. кем брич ки, фуд бал), али се не пре по ру чу је (уп. ко леџ-
ски, Пра во пис).

5.4.1. сиБилаРизациЈа.Џу до ка, шун га и ком бу ха су при ме ри из гра ђе 
ко ји би по тен ци јал но мо гли да бу ду под врг ну ти си би ла ри за ци ји у да ти ву- 
-ло ка ти ву јед ни не, као име ни це на -ка, -га, -ха (Пра во пис: 44-47). Јед на че ње 
се углав ном бло ки ра ка да се осно ва за вр ша ва су гла снич ком гру пом, а са др жи 
ма ли број сло го ва или је јед но сло жна (уп. ма зги) због пре ве ли ке про ме не 
об ли ка (станоЈчић – ПоПовић 19922: 81). Не ке ста ри је по зајм ље ни це има ју 
си би ла ри за ци ју у да ти ву-ло ка ти ву и у ре чи ма кра ћег об ли ка (уп. епо хи/епо си, 
фре ски/фре сци). Ме ђу тим, очу ва ње основ ног об ли ка ре чи је пре суд но код 
стра не лек си ке: џу до ка/џу до ки (уп. но ви нар ки), а шун га/шун ги (уп. сфин ги), 
ком бу ха/ком бу хи (гра ма ти ка:+). 

5.4.2. ЈедначењеПоместУизГовоРа.У при ме ру ком бу ха (енг. kom buc ha, 
јап. kon bu cha) и тем пу ра (енг. tem pu ra, јап. ten pu ra) до шло је до јед на че ња 
по ме сту из го во ра (н→м ис пред б и п, ПиПеР – КлаЈн 20172: 33), али та проме-
на је на ста ла због са мог на зал ног ка рак те ра ја пан ске фо не ме и ор то гра фи је 
је зи ка по сред ни ка (гра ма ти ка:+). Код но ви јих по зајм ље ни ца пра ви ло је да 
се пра ти из вор на ор то гра фи ја је зи ка из ко га се по зајм љу је, без јед на че ња 
(уп. ин пут, Пра во пис: 39, ПиПеР – КлаЈн 20172: 32-33). Та кав при мер би био 
сен паи (енг. sen pai).

5.4.3. Уметање/Ј/.Уме та ње /ј/ из ме ђу во ка ла (оби ји) се услов но кла сифи-
ку је као ал тер на ци ја и од но си се ма хом на ре чи стра ног по ре кла (ПетРовић 
– ГУдУРић 2010: 457), а об ра ђе на је у т. 5.1.1.4.

5.5. ГРађењеПРидевана-ин/-ов. По се сив ни при де ви овог ти па су го то во 
нео гра ни че ни у твор би (FiLiPović1986: 147). У ка те го ри ји no mi na agen tis су-
фикс -ин тво ри при де ве од име ни ца жен ског и му шког ро да на -а: геј шин, 
ја ку зин, џу до кин, ка ми ка зин; а -ов/-ев од име ни ца са фи нал ним кон со нан том: 
тај ку нов, са му ра јев (твор ба:+, п1). При де ви с овим су фик си ма има ју са мо 
нео д ре ђе ни вид. Па ла та ли за ци ја у окви ру при свој них при де ва на -ин је изу-
зет но огра ни че на и у ети мо ло шки срп ским ре чи ма (kLajn 2005, ПиПеР – 
КлаЈн20172: 34), тач ни је, по пра ви лу из о ста је: -кин, -гин, -хин (Пра во пис: 45), 
(твор ба:+).

5.5.1. неПРомењивиоБлиКУатРиБУтсКоЈслУжБи. Име ни це ка ра те, кен до 
и џи ју-џи цу у атри бут ској слу жби су у основ ном об ли ку (твор ба:–), што се 
мо же илу стро ва ти па ром син таг ми ка ра те клуб – бок сер ски клуб, у ко ји ма је 
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име ни ца у функ ци ји де тер ми на ти ва на пр вом ме сту у пр вом при ме ру (п2–), 
а ре ла ци о ни при дев у дру гом. У ову гру пу ре чи спа да и ки мо но („у атри бут-
ској слу жби не про ме њив”, в. Ре ги стар ре чи): ки мо но ру ка ви (твор ба:–). 

5.5.2. РелациониПРидеви.Ме ђу ре ла ци о ним при де ви ма, нај фре квентни-
ји је су фикс -ски, са ало фо ни ма -чки, -шки, -ки. У гра ђи ко ри шће них реч ни-
ка се на во ди: са му рај ски, џу да шки. џу ди стич ки и шин то и стич ки, а њи ма се 
при кљу чу је тај кун ски и шо гу нат ски (твор ба:+, п2). У гра ђи ни су по твр ђе ни 
при ме ри с аси ми ла ци јом су гла сни ка (по мо де лу клуп ски: *ја ку ски, *ка ми-
ка ски; п2–), ни ти ре чи из ве де не сло же ним су фик си ма -ан ски, -ин ски, -ов ски, 
-ев ски. Не по сто ја ње ја пан ских из ве де ни ца са ало фон ским су фик си ма го во ри 
у при лог очу ва ња пре по зна тљи во сти стра не осно ве, што је у скла ду са пре-
по ру ком Пра во пи са и тен ден ци јом афик са ци је ало фон ских су фик са на осно-
ве ко је су већ из ве де не до ма ћим су фик си ма (џуд-аш-ки, шин то-исти-чки). 
Сви у кор пу су на ве де ни при де ви су из ве де ни од име нич ких осно ва: геј шин, 
са му рај ски, шин то и стич ки, џу ди стич ки, џу да шки. При ме ри по зајм љи ва ња 
из вор но ја пан ских при де ва и, тер ми ни ма тра ди ци о нал не гра ма ти ке, гла гол-
ских при де ва8 (ja Ma Sa ki 2014: 210), ни су про на ђе ни. На ша гра ђа не по твр ђу је 
су фик са ци ју -ан услед не до стат ка од го ва ра ју ћих фи нал них кон со на на та. 

5.5.3. КатеГоРиЈаПРидеваБезПРомене.Зен je у срп ском не про ме њи ви 
при дев (гра ма ти ка:–, твор ба:–): Она је зен ‘Она је сми ре на’. Ана ли за кор пу са 
по ка зу је да ја пан ске име ни це у срп ском по ка зу ју ве ћу тен ден ци ју да оства-
ру ју атри бут ску функ ци ју у основ ном об ли ку, што је у скла ду и са већ по-
сто је ћом тен ден ци јом код ан гли ци за ма – упо тре бом име ни це у функ ци ји 
де тер ми на ти ва. 

5.6. твоРБаизведеница.„По себ но ја ку вр сту аси ми ла ци је пред ста вља 
гра ђе ње из ве де ни ца и сло же ни ца по мо ћу до ма ћих еле ме на та […]” (kLajn 1971: 
132). По зајм ље ни ца има пред ност у од но су на не а си ми ло ва ну ту ђи цу у сми-
слу ве ћег твор бе ног по тен ци ја ла при твор би из ве де ни ца (kLajn 1967: 7). 
Су фик си -аш и -ист(а), ко ји су нај за сту пље ни ји у гра ђи, спа да ју у су фик се 
за за ни ма ња (џу даш, џу да ши ца, ка ра тист(а), ка ра тист ки ња), док -аш мо же 
би ти и су фикс са зна че њем при пад но сти (уп. сек таш) (kLajn 2005: 180). Су-
фикс -аш мо же има ти и не у трал ну и не га тив ну се ман ти ку (в. ћУПић и др. 1996: 
144-145, при мер ле ги о нар/ле ги јаш) – ако да та реч има не га тив ну ко но та ци ју 
у основ ном зна че њу, су фикс по при ма пе јо ра тив но зна че ње. Ве ли ки број изве-
де ни ца на -аш ту ма че се као се ман тич ки мар ки ра не, и ја пан ска по зајм ље ница 
џу даш има та кав при звук. 

Мно ги при ме ри из те мат ске ка те го ри је но си о ца за ни ма ња има ју де ри-
ва ци о ни по тен ци јал, од но сно озна ку „твор ба:+” при твор би из ве де ни ца (ка-
ра тист ки ња, џу да ши ца). Уз Ни пон сто је из ве де ни це ни по фил и ни по фоб. 

При ме ри псе у до ја пан ских сло же ни ца тво ре них у срп ском, као што је 
то псе у до ан гли ци зам гол ман (енг. go al ke e per), ни су про на ђе ни. Вок мен и 
диск мен су псе у до ан гли ци зми тво ре ни на ја пан ском тлу (в. т. 3). По лу сложе-
ни це но-дра ма и зен-бу ди зам има ју Им+Им струк ту ру. 

8 Дру га чи јом тер ми но ло ги јом – при дев ских име ни ца, keiyō me is hi („adjec ti val noun”, 
KageyaMa 1993: 24).



144 ЈЕ ЛЕ НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

5.7. заКљУчнаРазматРања.Кла си фи ко ва њу при су ства или од су ства од-
ре ђе не ка рак те ри сти ке се при сту пи ло са ста но ви шта по на ша ња ети мо ло шки 
до ма ће ре чи да те вр сте или да те се ман тич ке ка те го ри је. Од укуп но 102 при-
ме ра из кор пу са, као по чет на тач ка ана ли зе ко ри шће не су 83 не из ве де не 
име ни це, док су 4 ду блет на об ли ка и пре о ста лих 15 из ве де ни ца упо тре бље-
ни у свр ху илу стра ци је од ре ђе не ка рак те ри сти ке. Мор фо ло шке ка рак те ри-
сти ке на ве де них по зајм ље ни ца при ка за не су у Та бе ли 2 (за скра ће ни це и 
об ја шње ња па ра ме та ра в. т. 5).

Та бе ла 2: Гра ма тич ко-твор бе ни мо де ли адап та ци је ни по ни за ма на осно ву њи хо вих мор фо-
ло шких ка рак те ри сти ка

Гра ма тич ка 
обе леж ја 

Твор бе ни 
на став ци 

Гра ма тич ко-твор бе ни мо дел 
адап та ци је 

При мер 
из кор пу са

+ + д, мн/ п1, п2, и џу дист(а), џу даш
+ ± д, мн/ п1, п2–, и

д, мн/ п1, п2–, и–
ка ра тист(а)
геј ша

+ – д, мн/ *п1, п2–, и– бон саи

± – д, мн–/ п1–, п2–, и–
д, *мн/ п1–, п2–, и–

ши та ке
џи ју-џи цу

– –  д–, мн–/ п1–, п2–, и– e mo ji

Ре зул та те из Та бе ле 2 тре ба узе ти са за др шком. Као што и Клајн (kLajn 
1971) за сво ју ана ли зу адап та ци је ан гли ци за ма у ита ли јан ском, у ко јој раз-
ли ку је де ли мич но и пот пу но одо ма ће не по зајм ље ни це, ка же, ре зул та ти кла-
си фи ка ци је се мо ра ју узе ти са ре зер вом, јер је ова ква по де ла „вр ло те шко 
оства ри ва у прак си” (kLajn 1971: 99). Ка те го ри за ци ја ре чи из кор пу са на 
осно ву го ре на ве де них па ра ме та ра се по ка за ла као ме то до ло шки де ли мич но 
про бле ма тич на. Је дан од раз ло га је огра ни че ност реч нич ког ма те ри ја ла, док 
су за не реч нич ке при ме ре узе ти ен гле ски тран сли те ра ти као пре су по ни ра не 
вред но сти. Дру ги раз лог је чи ње ни ца да не до ста так ка рак те ри сти ке не мора 
да де фи ни ше сте пен аси ми ли ра но сти, јер и мно ге ети мо ло шки до ма ће ре чи 
не ма ју сва ки аспект твор бе. Та ко је скра ће ни ца ‘мн’ као озна ка мно жи не 
обе ле же на асте ри ском (‘*мн’, код џи ју-џи цу). На по слет ку, пре скрип ци ја за 
ре чи стра ног по ре кла ути че на то да се не до ста так ка рак те ри сти ке (±/–) сма-
тра пра вил ним, што је у т. 5 при раз ма тра њу мор фо ло шких ка рак те ри сти ка 
до след но обе ле жа ва но за кључ ном озна ком ‘+’.

Та бе ла 2 је по ку шај да се – ви ше на чел но не го ка те го рич ки при ка же 
ка ко аси ми ли ра ност сра змер но опа да пре ма па ра ме три ма (+/±, +/–, ±/–) ако 
се твор бе ни по тен ци јал сма њу је – ни по ни зам не тво ри из ве де ни це, не тво ри 
при свој не при де ве, за тим ни ре ла ци о не, да би још ма ње аси ми ли ра ни об ли ци 
има ли по те шко ће са гра ђе њем мно жи не, и на кра ју се на ла зе не а си ми ли ра-
ни ни по ни зми, ко ји су ди ску та бил не де кли на бил но сти у из вор ној гра фи ји 
(–/–). Вра тив ши се Пр ћи ће вој си сте ма ти за ци ји, пот пу но одо ма ће ни ни по-
ни зми би би ле име ни це по пут џу даш и џу ди ста, ко је су мор фо ло шки екви-
ва лент не ети мо ло шки до ма ћим ре чи ма. У де ли мич но одо ма ће не ре чи би 
спа да ли ани ме и ман га, јер се сре ћу и у де кли на бил ном и у ин де кли на бил ном 
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об ли ку: Ви део сам у ани ме, Ви део сам у ани меу; Чи там ман га, Чи там ман гу 
(гра ма ти ка: ±). Мор фо ло шки нео до ма ће ни ни по ни зам је по ме ну та име ни ца 
emo ji (гра ма ти ка:–), јер по ред не у ста ље не де кли на ци је, мно жи не и твор бе, 
ова реч има не у ста љен из го вор и гра фи ју (ов де при ка за но са за др жа ном ен-
гле ском гра фи јом). Као за кљу чак, мо же се ре ћи да ве ћи на ни по ни за ма у 
по гле ду мор фо ло шких ка рак те ри сти ка од го ва ра ка те го ри ји де ли мич но одо-
ма ће ног ан гли ци зма из Пр ћи ће ве си сте ма ти за ци је, ко ји ка рак те ри шу не у ста-
ље на мно жи на, или не у ста ље на де кли на ци ја и твор ба (PRćić 2004: 126).

6. сПециФичностиниПонизама.На осно ву ана ли зе кор пу са, мор фо ло шке 
осо бе но сти ја пан ских по зајм ље ни ца из ло жи ће мо у ви ду та бе ле.

Та бе ла 3: Ка рак те ри сти ке ни по ни за ма пре ма ка те гро ри ја ма ро да, бро ја, па де жа, гла сов них 
ал тер на ци ја и вр сте ре чи

Гра ма тич ке 
ка те го ри је Ка рак те ри сти ке ни по ни за ма 

ро да 	број ча на до ми нант ност име ни ца на фи нал ни во кал ко је су му шког ро да (т. 
5.1.2; 5.2)
	се кун дар на адап та ци ја у ка те го ри ји ро да у сми слу ре ду ко ва ња фи нал ног 

во ка ла (> фи нал ни кон со нант, т. 5.1.1; 5.2) или ре ду ко ва ња -е и афик са ци је -а 
(т. 5.2)
	јед на ка за сту пље ност му шког и жен ског ро да код име ни ца на -а (т. 5.1.2; 5.2)
	не по сто ја ње име ни ца жен ског ро да са фи нал ним су гла сни ком (т. 5.1.3)
	тен ден ци ја му шког ро да (т. 5.2)

бро ја 	се кун дар на адап та ци ја у ка те го ри ји бро ја у ци љу укла па ња по зајм ље ни це у 
си стем до ма ћих на ста ва ка (т. 5.3.1)
	ускла ђе ност са из у зет ком од пра ви ла о мо гућ но сти гра ђе ња мно жи не код 

име ни ца му шког ро да на -о и -е стра ног по ре кла (т. 5.3.2)
	име ни це са фи нал ним па ла тал ним су гла сни ком гра де мно жи ну ис кљу чи во 

на -и, не на -еви (т. 5.3.3; 5.3.4)
	јед но сло жне и дво сло жне име ни це гра де мно жи ну без уме та ња -ов-/-ев- (т. 

5.3.4)
па де жа 	од сту па ње од па де жног си сте ма и мо гућ ност за др жа ва ња фи нал ног но ми-

на тив ног во ка ла кроз про ме ну (-о, -е, -у) (т. 5.1.1)
	тен ден ци ја де кли на ци је -о и -у у реч нич ким при ме ри ма – одо ма ће ним ни-

по ни зми ма (т. 5.1.1.2)
	фи нал но /е/ је у де кли на ци ји увек део осно ве (т. 5.1.1.3)
	фи нал но /у/ у де кли на ци ји је ре стрик тив ни је не го код ан гли ци за ма (т. 5.1.1.4)
	про бле ма тич но из во ђе ње ду блет ног об ли ка во ка ти ва код дво сло жних и де-

лом тро сло жних име ни ца при род ног му шког ро да на -а у зна че њу но си о ца 
за ни ма ња или зва ња (т. 5.1.2)

гла сов них 
ал тер на ци ја

	по што ва ње пре скрип ци је о очу ва њу ли ка осно ве код ре чи стра ног по ре кла 
(т. 5.4; 5.4.2; 5.5)
	пот пу но од су ство си би ла ри за ци је (т. 5.4.1)
	од су ство из ве де ни ца с ало фон ским об ли ци ма су фик са -ски (т. 5.5.2)

вр сте ре чи 	име ни це с атри бут ском функ ци јом у основ ном об ли ку (т. 5.5.1)
	ка те го ри ја не про ме њи вог при де ва (т. 5.5.3)

Да кле, ка рак те ри сти ке ни по ни за ма су: тен ден ци ја му шког ро да, по што-
ва ње гра ма тич ке пре скрип ци је за име ни це му шког ро да на -о и -е стра ног 
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по ре кла, фор мал но очу ва ње ли ка осно ве у афик са ци ји и не до ста так гла сов них 
ал тер на ци ја на спо ју осно ве и на став ка, за сту пље ност име ни ца с атри бут-
ском функ ци јом у основ ном об ли ку; и по сто ја ње ка те го ри је не про ме њи вог 
при де ва.

7. заКљУчаК. Адап та ци ја ен гле ског тран сли те ра та као мо де ла ни по ни-
зма у срп ском је зи ку по ка за ла је до след но пре но ше ње раз ли ка у фо нем ском 
ин вен та ру пре ма пра во пи сној пре скрип ци ји, и она пра ти гра ма тич ка прави-
ла утвр ђе на за осно ве стра ног по ре кла. Основ на уло га ни по ни за ма у срп ском 
је сте по пу ња ва ње пра зни на у реч ни ку, а ка ко се ра ди о кул тур ном по зајм љи-
ва њу, по зајм ље ни це спа да ју у ка те го ри ју ин тер на ци о на ли за ма и инер циј ских 
си но ни ма не ма. Фи нал ни во кал код ни по ни за ма пред ста вља зна чај ну разли-
ку у од но су на ан гли ци зме, код ко јих до ми ни ра ју по зајм ље ни це са фи нал ним 
кон со нан том. Ен гле ске ре чи по пра ви лу не ма у ју фи нал но /е/, док код ја пан-
ских по зајм ље ни ца на кра ју мо же ста ја ти би ло ко ји од во ка ла. Ана ли за ни по-
ни за ма је по ка за ла да фи нал но /е/ и /и/ увек оста ју део осно ве при де кли на-
ци ји, док за -о и -у по сто је при ме ри оба сме ра адап та ци је. Је дан од чи ни ла ца 
ко ји го во ри у при лог ста ту са ма ње одо ма ће но сти ни по ни зма је не у ста ље ност 
об ли ка гра ма тич ке мно жи не, услед ве ли ког бро ја по зајм ље ни ца са фи нал-
ним во ка ли ма /о/, /е/ и /у/, ко је су му шког ро да. Нај у пе ча тљи ви ја раз ли ка 
из ме ђу ни по ни зма и ети мо ло шки до ма ће ре чи или пот пу но одо ма ће ног ан-
гли ци зма је сте не до ста так де ри ва ци о ног по тен ци ја ла по зајм ље ни це из јапан-
ског. Ни по ни зми по твр ђу ју тен ден ци ју афик са ци је ало фон ских су фик са на 
осно ве из ве де не до ма ћим су фик си ма. Нај за сту пље ни ји у гра ђи су су фик си 
-аш и -ист(а). 

Суп стан тив је до ми нан та ка те го ри ја – ја пан ске име ни це се, пре ко ен гле-
ског тран сли те ра та, у срп ском усва ја ју као име ни це и до би ја ју флек си ју. Адап-
та ци је у сми слу про ме не вр сте ре чи при фор ми ра њу ре пли ке не ма. Ка те го-
ри ја не про ме њи вог при де ва и тен ден ци ја му шког ро да код име ни ца су мо-
де ли адап та ци је ан гли ци за ма ко је ја пан ске по зајм ље ни це пра те, а у не ким 
слу ча је ви ма мо же се пре су по ни ра ти и од ре ђи ва ње ро да кон та ми на ци јом. 
Уз то, ни по ни зми мо гу по ка зи ва ти и пра вац адап та ци је у сми слу ре дук ци је 
фи нал ног во ка ла до фи нал ног кон со нан та у ка те го ри ји ро да.
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ПРИ ЛОГ: РЕ ГИ СТАР РЕ ЧИ
Гра ђу чи не ре чи ја пан ског по ре кла. Као кри те ри јум за утвр ђи ва ње тога 

да ли се ова кве ре чи сма тра ју ан гли ци зми ма или ни по ни зми ма у срп ском 
је зи ку, узет је при каз је зи ка из во ра из реч никâ, дат у за гра ди. Озна ка из во-
ра из реч ни ка да та је са мо у слу ча је ви ма у ко ји ма је из вор ни је зик раз ли чит 
од ја пан ског, или у ко ји ма је унос ре чи обе ле жен као дво сте пен и укљу чу је 
ен гле ски и ја пан ски, ре ђе ја пан ски и ки не ски је зик. Ако се на во ди ја пан ски 
је зик као из вор, то ни је по себ но обе ле жа ва но. Два при ме ра дру га чи јег је зи ка 
по сред ни ка су обе ле же на асте ри ском ис пред ле ме. При каз ја пан ске ре чи као 
из во ра је дат Хеп бер но вом тран сли те ра ци јом (Hep burn ro ma ni za tion). Озна ка 
из во ра је да та у ви ду скра ће ни це иза гра ма тич ких обе леж ја ко ја су у реч ни-
ку на ве де на, уко ли ко је при мер пре у зет из реч ни ка. За не реч нич ке при ме ре 
ни по ни за ма у срп ском, на ве де на је ен гле ска гра фи ја и фо но ло шки лик ре чи 
пре ма егле ско-ен гле ском реч ни ку (уко ли ко реч ник са др жи да ту реч).

Гра фи ја ен гле ске ре чи да та је у угла стим за гра да ма пре ма на во ду из 
OED за јед но са ње ним фо но ло шким ли ком у ко сој за гра ди, на по ре до са тран-
ли те ра ци јом да те ре чи у ја пан ском као је зи ку из во ру. Ако OED не бе ле жи 
да ту реч, фо но ло шки лик ен гле ске ре чи је пре у зет из CED или M-W, што је 
у од ред ни ци по себ но обе ле же но. Гра фи ју из вор не ја пан ске ре чи тре ба чита-
ти пре ма упут стви ма из Пра во пи са (2015: 198-200). Ка ко се пре су по ни ра да 
ни по ни зми у срп ски до ла зе у ве ћи ни слу ча је ва пре ко ен гле ске пи са не ре чи, 
ја пан ски из вор и ен гле ски мо дел слу же за илу стра ци ју слич но сти и раз ли ка 
из ме ђу да тих од ред ни ца у два је зи ка. Ра ди на гла ша ва ња из во ра гра фи јом, 
на спрам ли ка ни по ни зма у ен гле ском на ве де ног ла ти ни цом, ја пан ски из вор 
дат је кур зи вом.

Об ја шње ња зна че ња су на ша, а ако је при мер реч нич ки, оп сег зна че ња 
је дат пре ма да том реч ни ку, скра ће но или до пу ње но, а не вер ба тим. Из веде-
ни це су на во ђе не за себ но, а ду блет ни об ли ци у окви ру исте ле ме. 

аи ки до (-а, м., ВРС) [енг. ai ki do /ʌɪ̍ kiːdəʊ/, јап. 
aikidō] ‘ја пан ски бо ри лач ки спорт на лик 
џу доу, ко ји укљу чу је са мо од бра ну ба ца-
њем про тив ни ка или ма ни пу ла ци јом ње-
го вих згло бо ва’

аки та [енг. Аkita /ə̍ kiːtə/, јап. aki ta] ‘вр ста круп-
ног пса по ре клом из се вер ног Ја па на’

ани ме [енг. ani me /ˈanɪmeɪ,̍ anɪmə/, јап. ani me] 
‘цр та ни фил мо ви ја пан ског по ре кла, ко ји 
мо гу при па да ти раз ли чи тим стило ви ма, 
са за јед нич ком ка рак те ри сти ком осли ка-
ва ња ли ко ва чи је се емо ци је при ка зу ју 
круп ним очи ма и сти лом ани ма ци је са фо-
ку сом на си ту а ци је, на лик филм ском ре-
жи ра њу’

бон саи (-ја, м., мн. -и, ВРС, ЛСР; бон сај, -а, ВРС) 
[енг. bon sai /ˈbɒnsʌɪ/, јап. bon sa i] ‘па ту ља сто 
др во уз го је но по себ ном ме то дом да би за-
др жа ло из глед пот пу но фор ми ра ног ста-
бла; на зив те ме то де’

бун ра ку (-уа, м., ВРС, јап. од кин.) [енг. bun ra ku 
/bʊn r̍ɑːkuː/, јап. bun ra ku(-za) (CED)] ‘ја пан-

ско по зо ри ште лу та ка, ко је на сце ни по кре-
ћу глум ци уз прат њу му зи ке и тра ди ци о-
нал ног пе ва ња’

бу ши до (-а, м., ВРС), [енг. bus hi do /ˈbu ʃːɪdəʊ, 
bʊ ʃ̍iːdəʊ/, јап. bushidō] ‘са му рај ски ко декс 
ча сти и мо ра ла’

ва би-са би ‘естет ски прин цип ко ји ис ти че јед-
но став ност као те жњу, су прот ста вље ну 
ком плек сно шћу, по те као из зен-бу ди зма’

ва са би [енг. wa sa bi /wə̍ sɑːbi/, јап. wa sa bi] ‘ја-
пан ски хрен’

геј ша (ж., РСХ, РМС) [енг. ge is ha /ˈɡeɪʃə/, јап. 
ge is ha] ‘ја пан ска тра ди ци о нал на про фе-
си ја за ба вља чи це, за ко ју су иза бра не де вој-
чи це про ла зи ле обу ку ко ја је укљу чи ва ла 
плес, сви ра ње му зич ког ин стру мен та, пе ва-
ње и овла да ва ње со ци јал ним ве шти на ма’

геј шин (-а, -о, РСХ) 
ге та [енг. ge ta / g̍ɛtə, g̍ɛtɑ/, јап. ge ta (CED)] ‘ја-

пан ске тра ди ци о нал не па пу че са др ве ном 
осно вом’
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*гин ко (-а, м., мн. гин ки, ген. мн. гин ка, нлат. 
пре ма јап., ВРС; кин., ЛСР), [нлт. gink go /
ˈɡɪŋkɡəʊ, ˈɡɪŋkəʊ/, јап. ginkyō] ‘др во са ле-
пе за стим ли сто ви ма и зе ле ним пло дом’

еда ма ме [енг. eda ma me /̩ ɛdə̍ mɑːmeɪ/, 
јап. eda ma me] ‘ја пан ско пред је ло ко је чи ни 

по со ље на зе ле на со ја ку ва на у љу сци’
emo ji [енг. emo ji /ɪ̍ məʊdʒi/, јап. emo ji] ‘ми ни-

ја тур не сли чи це, пик то гра ми и ло го гра ми, 
ко ји се ко ри сте у елек трон ском до пи си ва њу’

ено ки [енг. eno ki /ɪ̍ nəʊkɪ/, јап. eno ki ta ke] ‘вр-
ста пе чу ра ка са бе лом ду гач ком ста бљи-
ком, ко је ра сту у бу се но ви ма, по пу лар них 
у ја пан ској ку хи њи’

зен (-а, м., зен-бу ди зам, ВРС) [енг. Zen /zɛn/, 
јап. zen] ‘гра на бу ди зма у ко јој се те жи про-
све тље њу кроз ме ди та ци ју, кроз по ве зи ва-
ње са при мар ним ста њем ума, без ути ца ја 
ин те лек та’

ике ба на (-е, ж., ВРС) [енг. ike ba na /̩ ɪkɪ̍ bɑːnə/, 
јап. ike ba na] ‘цвет ни аран жман; тех ни ка 
рас по ре ђи ва ња цве ћа, ста бљи ка и гран чи ца 
пре ма утвр ђе ним естет ским пра ви ли ма’

ја ки то ри [енг. yaki to ri /̩ jakɪ̍ tɔːri/, јап. yaki to ri] 
‘ра жни ћи од пи ле ти не’

ја ку за (-е, ж., ВРС) [енг. yaku za /jə̍ kuːzə/, јап. 
yaku za] ‘ја пан ска ма фи ја; при пад ник јап. 
ма фи је’

ју ка та [енг. yuka ta /jʊˈka ta/, јап. yuka ta] ‘ја пан-
ски лет њи јед но став ни ки мо но, углав ном 
па муч ни, без по ста ве’

ка бу ки (-ија, м., ВРС, ЛСР) [енг. ka bu ki /kə̍ buːki/, 
јап. ka bu ki] ‘тра ди ци о нал но ја пан ско по-
зори ште, са упе ча тљи вом шмин ком, му-
зи ком и игром, у ко јем све уло ге ту ма че 
му шкар ци’

ка и зен [енг. ka i zen /kʌɪ̍ zɛn/, јап. ka i zen] ‘ја пан-
ско на че ло у по сло ва њу ко је под ра зу ме ва 
стал ни на пре дак и по бољ ша ње’

ка ми ка зе (м., об лик јед ни не ка ми ка зе, РСХ; 
ка ми ка зе, -еа, м., и ка ми ка за, -е, м., мн. ка-
ми ка зе, ВРС) [енг. ka mi ka ze /̩ kamɪ̍ kɑːzi/, јап. 
ka mi ka ze] ‘ја пан ски пи лот са мо у би ца; фиг. 
онај ко ји се из ла же опа сно сти без по тре бе’

ка ра о ке (-еа, м., ВРС), [енг. ka ra o ke /̩ karɪ̍ əʊki/, 
јап. ka ra o ke] ‘пе ва ње уз по пу лар ну му зи ку 
по мо ћу тек ста на екра ну’

ка ра те (-еа, м., ВРС, јап.), [енг. ka ra te /kə̍ rɑːti/, 
јап. ka ra te] ‘ја пан ска бо ри лач ка ве шти на, у 
ко јој се ко ри сте удар ци и бло ко ви пе сница-
ма и но га ма’

ка ра тист(а) (ж. ка ра тист ки ња) ‘осо ба ко ја 
се ба ви ка ра те ом’

ка та на [енг. ka ta na /kə̍ tɑːnə/, јап. ka ta na] ‘ја-
пан ски тра ди ци о нал ни ду ги мач са јед ном 
оштри цом, ко ји су но си ли са му ра ји’

кен до (-а, м., ВРС) [енг. ken do /ˈkɛndəʊ/, јап. 
ken do] ‘тра ди ци нал на ја пан ска бо ри лач ка 

ве шти на у ко јој је ра ни је упо тре бљи ва ни 
мач за ме нио бам бу сов штап’

ки мо но (м., РСХ; -она, ВРС; у атриб. слу жби 
не про ме њив, РМС), [енг. ki mo no /kɪ̍ məʊnəʊ/, 
јап. ki mo no] ‘ја пан ска тра ди ци о нал на ду-
гач ка ха љи на по пут огр та ча са ши ро ким 
ру ка ви ма, ко ја се ве зу је ши ро ким укра сним 
по ја сом; мо дер ни одев ни пред мет на лик 
ово ме’

кои [енг. koi /kɔɪ/, јап. koi, nis hi ki go i] ‘ша ран 
јар ких бо ја ко ји се уз га ја у је зер ци ма и пар-
ко ви ма у де ко ра тив не свр хе’

ком бу ха [енг. kom buc ha /kɒmˈbuːtʃə/, јап. kon-
buc ha] ‘на пи так ко ји се пра ви од цр ног или 
зе ле ног ча ја и од ре ђе не кул ту ре гљи ви ца’

ко то (-оа, м., ВРС), [енг. ko to /ˈkəʊtəʊ/, јап. ko to] 
‘ја пан ски му зич ки ин стру мент на лик ци-
три, дуг 1,5 ме та ра и са 13 жи ца’

ман га [енг. man ga /ˈmaŋɡə/, јап. man ga] ‘ја пан-
ски стри по ви пре по зна тљи вог сти ла, наме-
ње ни од ра сли ма и де ци’

ми ка до (-а, м., ВРС, енг. од јап.) [енг. mi ka do 
/mɪ̍ kɑːdəʊ/, јап. mi ka do] ‘ти ту ла ја пан ског 
ца ра; исто риј ски на зив за јап. вла да ре; дру-
штве на игра’

ми ки мо то (-а, м., ВРС) ‘ве штач ки про из ве ден 
би сер ко ји је до био на зив по ар хи пе ла гу у 
Ја па ну’

ми со [енг. mi so /ˈmiːsəʊ/, јап. mi so] ‘гу ста па-
ста на пра вље на од фер мен ти са не со је, ко-
ја се на ро чи то ко ри сти за су пе’

нин џа (-е, м., ген. мн. нин џи, ВРС) [енг. ni nja 
/ˈnɪndʒə/, јап. ni nja] ‘члан гру пе ма ски ра них 
бо ра ца, шпи ју на, у фе у дал ном Ја па ну’

нин џу цу (-уа, м., ВРС) [енг. ni njut su /nɪn̍ dʒʌtsuː/, 
јап. ni njut su] ‘бо ри лач ка ве шти на ко ју су 
прак ти ко ва ле нин џе’

Ни пон (-а, м., ВРС) [енг. Nip pon /ˈnɪpɒn/, јап. 
nip pon (CED)] ‘дру ги на зив за Ја пан’

ни по фил (-ила, ВРС) ‘љу би тељ ја пан ске кул-
ту ре’

ни по фоб (-а, м., ВРС) ‘онај ко ји мр зи све ја пан-
ско’

но-дра ма (-е, ж., ВРС, енг. од јап.) [енг. Noh /nəʊ/, 
јап. nō] ‘тра ди ци о нал но ја пан ско по зо ри-
ште са мо но то ним хор ским пе ва њем, јед на 
од нај ста ри јих по зо ри шних фор ми на све ту’

нун ча ку (-а, м., ВРС, јап.) [енг. nun cha ku /
nʌnˈtʃakuː/, nun chuk; јап. nun cha ku] ‘оруж је 
ко је се са сто ји од две др ве не па ли це по ве-
за не ме тал ним лан цем’

оби (оби ја, м., мн. оби ји, ген. мн. оби ја, јап., 
ВРС) [енг. obi / ə̍ʊbi/, јап. obi] ‘ши ро ки по јас 
ко ји се но си пре ко ки мо на или ју ка те и де-
ко ра тив но ве же на ле ђи ма’

ори га ми (-ија, м., ВРС) [енг. ori ga mi /̩ ɒrɪ̍ ɡɑːmi/, 
јап. ori ga mi] ‘ја пан ска ве шти на са ви ја ња 
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па пи ра у об ли ку жи во ти ња и дру гих фи гу-
ра у де ко ра тив не свр хе’

ота ку [енг. ota ku /əʊˈtɑːkuː/, јап. ota ku] ‘асо ци-
јал на мла да осо ба оп сед ну та ви де о и гри-
ца ма и кул ту ром ман га-стри по ва’

по ке мон ‘на зив ви де о и гри це; ко лек тив но име 
за ли ко ве у тој игри ци’

ра мен [енг. ra men /ˈrɑːmɛn/, јап. ra men] ‘је ло 
на пра вље но од ду гач ких ре за на ца, сер ви-
ра них у су пи са по вр ћем и ме сом’

ре и ки [енг. re i ki / r̍eɪki/, јап. re i ki] ‘ле че ње енер-
ги јом, вр ста ја пан ске ал тер на тив не ме ди-
ци не’

рик ша (-е, ж., енг. ric kshaw, јап. jin ri kis ha, ВРС, 
енг. ric ksha, ЛРС) [енг. ric kshaw / r̍ɪkʃɔː/, јап. 
jin ri kis ha] ‘ла ка дво ко ли ца ко ја ву че чо век 
ко ји тр чи, ко ри сте се као пре во зно сред ство 
у не ким де ло ви ма Ази ји’

са ке (-еа, м., ВРС, ЛРС) [енг. sa ke / s̍ɑːki, ̍ sa keɪ/, 
јап. sa ke] ‘тра ди ци о нал но ја пан ско ал ко-
хол но пи ће до би је но вре њем пи рин ча, пи-
рин ча но ви но’

са му рај (-аја, м., РСХ, ВРС) [енг. sa mu rai /
ˈsam(j)ʊrʌɪ/, јап. sa mu ra i] ‘члан моћ не ја-
пан ске вој нич ке ка сте у фе у дал ном Ја па ну, 
ја пан ски ари сто кра та’

са му рај ски (-а, -о, ВРС) ‘ко ји се од но си на са-
му ра је’

са ши ми [енг. sas hi mi /ˈsaʃɪmi/, јап. sas hi mi] 
‘еле гант но исе че ни ко ма ди ћи ри бе ко ји се 
је ду си ро ви у ком би на ци ји са со ја-со сом 
и ва са би јем’

сен паи ‘ста ри ји, ис ку сни ји и на ви шем по ло-
жа ју; хи је рер хиј ска од ред ни ца ко ја се ко-
ри сти у школ ском си сте му’

сен сеј (-а, м., ВРС) [енг. sen sei /sɛn̍ seɪ/, јап. sen-
se i] ‘учи тељ, ин струк тор, у ја пан ским бо-
ри лач ким ве шти на ма’

се пу ку (-а, м., ВРС) [енг. sep pu ku /sɛˈpuːkuː/,
јап. sep pu ku] ‘ри ту ал но са мо у би ство са му ра ја 

ма чем, ха ра ки ри’
со ба [енг. so ba /ˈsəʊbə/ јап. so ba] ‘ја пан ски ре-

зан ци на пра вље ни од хељ ди ног бра шна’
*со ја (-е, ж., јап. shōyu, ВРС; нл. so ja, ЛРС) 

‘биљ ка из по ро ди це па су ља ко ја се уз га ја 
за ис хра ну љу ди и жи во ти ња због ви со ког 
са др жа ја про те и на’

*со јин (-а, -о, ВРС, со ји но бра шно) ‘ко ји је на-
пра вљен од со је’

су до ку (-уа, м., ВРС) [енг. su do ku /suː̍ dəʊkuː, 
suː̍ dɒkuː/, јап. sūdo ku] ‘сла га ли ца у ви ду ма-
три це, у ко ју се бро је ви 1-9 уно се у де вет 
по ља, ко ја су до дат но по де ље на у де вет 
по ља, та ко да се бро је ви у истом ре ду и ква-
дра ту не сме ју по но ви ти’

су ки ја ки [енг. su kiyak i /̩ sʊkɪ̍ ja ki,̩ sʊkɪ̍ jɑːki /, 
јап. su kiyaki] ‘је ло у ко ме се ко ма ди тан ко 

исе че не го ве ди не пе ку на ја кој ва три са по-
вр ћем и со сом’

су мо (-а, м., ВРС) [енг. su mo /ˈsuːməʊ/, јап. 
sumō] ‘ја пан ски тра ди ци о нал ни спорт, на-
лик рва њу, у ко ме так ми ча ри при па да ју 
те шкој и су пер те шкој ка те го ри ји, а циљ 
им је да про тив ни ка из ба це из обе ле же ног 
кру га, вр сте рин га’

су мо то ри (-ија, м., ВРС) ‘су мо-рвач’
су ри ми [енг. su ri mi /sʊˈriːmi/, јап. su ri mi] ‘јеф-

ти но ри бље ме со са мле ве но у ви ду па сте, 
ко је се ко ри сти у ис хра ни као ими та ци ја 
ме са кра бе и ја сто га’

су ши (-ија, м., ВРС) [енг. sus hi / s̍u ʃːi, s̍ʊʃi/ јап. 
sus hi] ‘тра ди ци о нал но ја пан ско је ло, ко је 
се са сто ји од ко ма да си ро ве ри бе сер ви ра-
ном на пи рин чу или уви је ном у омот од 
мор ских ал ги’

тај кун (-уна, м., пре ко енг. tycoon, ВРС) [енг. 
tycoon /tʌɪ̍ kuːn/, јап. ta i kun] ‘ве о ма ути ца-
јан би зни смен’

тај кун ство ‘ста тус по слов ног маг на та’
та ко ја ки [енг. ta koyak i /takəʊˈja ki/, јап. ta ko-

yaki] ‘ја пан ско је ло у ви ду пр же них ку гли ца 
на пра вље них од сме се за те сто, са ко ма-
ди ћем хо бот ни це у сре ди ни’

та та ми (-ија, м. ВРС) [енг. ta ta mi /təˈtɑːmi/, 
јап. ta ta mi] ‘на зив за стру ња чу на ко јој се 
од ви ја ју ја пан ски бо ри лач ки спор то ви’

тем пу ра [енг. tem pu ra /ˈtɛmpʊrə/, јап. tem pu ra] 
‘ја пан ско је ло од ри бе, шкам па или по вр ћа 
умо че ног у рет ко те сто и пр же но у уљу на 
ви со кој ва три’

те пан ја ки [енг. tep panyaki /̩ tɛpan ̍ ja ki/, јап. 
tep pan’yaki] ‘ја пан ско је ло од ме са или рибе 
којa се пр жи на ме тал ној пло чи на сре ди ни 
сто ла’

те ри ја ки [енг. te riyak i /̩ tɛrɪ̍ jɑːki/, јап. te riyaki] 
‘је ло у ко ме се ри ба или ме со ма ри ни ра ју 
сме сом са со ја со сом и по том пр же; на зив 
та кве ма ри на де’

то фу (-уа, м., ВРС) [енг. to fu /ˈtəʊfuː/, јап. to fu] 
‘је ло бе ле бо је, на лик си ру, на пра вље но од 
згру ша ног со ји ног мле ка’

удон [енг. udon /ˈuːdɒn/, јап. udon] ‘ду гач ки, ши-
ро ки ре зан ци на пра вље ни од пше нич ног 
бра шна’

фу гу [енг. fu gu /ˈfuːɡuː/, јап. fu gu] ‘вр ста отров-
не ри бе ко ја се је де као де ли ка тес у Ја па ну’

фу тон (-она, м., ВРС, енг. од јап.) [енг. fu ton /
ˈfuːtɒn/, јап. fu ton] ‘тан ки ја пан ски ду шек 
ко ји се ко ри сти за спа ва ње, а укла ња се са 
по да то ком да на’

ха и ку (-уа, м., ВРС) [енг. ha i ku /ˈhʌɪkuː/, јап. 
ha i ku] ‘крат ка по ет ска фор ма од 17 сло го-
ва у три сти ха, у ко јој је број сло го ва увек 
5 у пр вом, 7 у дру гом и 5 у тре ћем сти ху’
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ха ра ки ри (-ија, м., РМС, ВРС) [енг. ha ra-ki ri /
ˌharə̍ kɪri/, јап. ha ra ki ri] ‘ри ту ал но са мо у-
би ство ма чем код са му ра ја, се пу ку’

цу на ми (-ија, м., РСХ, ВРС) [енг. tsu na mi /
tsuː̍ nɑːmi/, јап. tsu na mi] ‘ве о ма ви сок мор-
ски та лас на стао услед зе мљо тре са’

џи ју-џи цу (џи ју-џи ца; џу-џи цу, џу-џи ца, м., не пр. 
ђи ју-ђи цу, ВРС, енг. ju jit su, ju jut su, ji u jit su од 
јап.) [енг. ju-jit su /dʒuː̍ dʒɪtsuː/, јап. jūjut su; 
енг. jiu-jit su, ju jut su] ‘ја пан ска бо ри лач ка 
ве шти на, пре те ча џу доа’

џу даш (-аша, м., РМС, но си озна ку „фам.” у 
ВРС; ж. џу да ши ца, РМС) в. џу дист(а)

џу да шки (-а, -о, РМС) в. џу ди стич ки
џу дист(а) (-е, мн. -сти, ж. џу дист ки ња, -е, РМС, 

ВРС) ‘осо ба ко ја тре ни ра џу до’
џу ди стич ки (-а, -о, РМС) ‘ко ји се од но си на 

џу до’
џу до (-а, ВРС; -оа, мн. ᴓ, РМС) [енг. ju do /

ˈdʒuːdəʊ/, јап. jūdō] ‘бо ри лач ка ве шти на од-
бра не без оруж ја, са ко ре ни ма у џи ју-џи цу’

џу до ги (-ija, м., ВРС) ‘оде ћа ко ја се ко ри сти у 
џу ду, а укљу чу је ко шу љу на пре кла па ње, 
пан та ло не и по јас’

џу до ка (м., РМС, ВРС; -е, џу док, -а, м., ВРС) [енг. 
ju do ka /ˈdʒuːdəʊkə/, јап. jūdōka] = џу ди ста

џу кен-џу цу (-а, м., ВРС) ‘ја пан ска бо ри лач ка 
ве шти на ко ја се за сни ва на упо тре би ба јо-
не та’

ша ми сен [енг. sa mi sen /ˈsamɪsɛn/, sha mi sen;
јап. sha mi sen] ‘му зич ки ин стру мент од три 

жи це са че твр та стом ре зо нант ном ку ти јом, 
на лик ла у ти, на ко ме се сви ра уз по моћ ве-
ли ке тр за ли це’

ши а цу [енг. shi at su /ʃɪ̍ at suː/, јап. shi at su] ‘маса-
жа при ко јој се ру ка ма при ти ска ју од ре ђе не 
тач ке на те лу у ме ди цин ске свр хе’

ши ба (ши ба ину) [енг. Shi ba Inu /ˈshē-bä-̍ ē-nü/ 
(M-W), јап. shi ba inu] ‘вр ста пса са све тло-
сме ђом дла ком, бе лим гру ди ма и сто ма ком, 
ко ју ка рак те ри ше на ро чит по ло жај ре па’

шин ге ки (-ија, м., ВРС) [енг. Shin ge ki, јап. shin-
ge ki) ‘ја пан ско по зо ри ште на ста ло ре фор-
мом ка бу ки ја, уво ђе њем со ци јал них те ма 
и вра ћа њем же на на по зор ни цу’

шин то (-оа, м., ВРС) [енг. Shin to / ʃ̍ɪntəʊ/,
јап. shintō] = шин то и зам
шин то и зам (-а, м. ВРС) [енг. Shin to ism (CED)] 

‘ја пан ска древ на ре ли ги ја ко ја се за сни ва 
на ве ри да бо го ви на ста њу ју при ро ду и да 
цар во ди по ре кло од глав ног бо жан ства’

шин то ист(а) (-е, м.) [енг. Shin to ist (CED)] ‘при-
пад ник шин то и зма’

шин то и стич ки (-а, -о, ВРС) [енг. Shin to i stic 
(CED)] ‘ко ји се од но си на шин то и зам или 
шин то и сте’

ши та ке [енг. shi i ta ke /ʃɪ̍ tɑːkeɪ,ʃiː̍ tɑːkeɪ/, shi ta ke; 
јап. shi i ta ke] ‘вр ста пе чур ке ко ја ра сте на 
на ро чи том др ве ту као под ло зи’

шо ги (-ија, м., ВРС) [енг. sho gi / ʃ̍əʊɡiː/, јап. 
shōgi (CED)] ‘ја пан ски шах’

шо гун (-уна, м., мн. шо гу ни, ВРС, јап. од кин.) 
[енг. sho gun / ʃ̍əʊɡʊn/, јап. shōgun] ‘вр хов ни 
вој ско во ђа под ко ман дом ца ра, на след на 
ти ту ла у фе у дал ном Ја па ну’

шо гу нат (-а, м., ВРС) [енг. sho gu na te] ‘дик та-
тор ска вла да ви на шо гу на у Ја па ну’

шун га ‘ја пан ска ерот ска умет ност’
шу ри кен [енг. shu ri ken / ʃ̍ʊərɪkɛn/, јап. shu ri ken] 

‘оруж је од ме та ла, по пут зве зди ца са ош-
трим кра ци ма, ко је се ба ца на про тив ни ка’
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Je le na Ko va če vić

THE MORP HO LO GI CAL ADAP TA TION OF LO AN WORDS FROM JA PA NE SE  
IN THE SER BIAN LAN GU A GE

S u m  m a r y

In this pa per, a cor pus of 102 lo an words of Ja pa ne se ori gin in Ser bian, ta ken mostly from 
dic ti o na ri es, are analyzed with the aid of the ap pa ra tus for the morp ho lo gi cal analysis of for mal and 
word-for ma tion cha rac te ri stics of An gli cisms in Ser bian. The re sults are com pa red to the cha rac te ri stics 
of An gli cisms as a le xi cal layer, with the goal of de fi ning the dif fe ren ces bet we en the two layers. 
The fol lo wing is shown: the re duc tion of the fi nal vo wel and the adap ta tion of lo an words to the Ser-
bian system of en dings; the re ten tion of the fi nal no mi na ti ve vo wel in ca se en dings (-o, -e, -u) or its 
dec len sion (-o, -u); the non-exi sten ce of fe mi ni ne gen der no uns ending in a fi nal con so nant. In the fund 
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of se con dary de ri va ti ves, the suf fix -aš/-aši ca pro ved to be pro duc ti ve. In or der to con firm the morp ho-
lo gi cal and word-for ma ti o nal lo ca li za tion of Ja pa ne se lo an words, they we re clas si fied on the ba sis 
of mo di fied and com ple men ted pa ra me ters gi ven for An gli cisms. The re sults sho wed a mo de ra te 
in dec li na bi lity of the do u blet form of the vo ca ti ve among two- and par ti ally three-sylla ble no uns of 
na tu ral ma le gen der en ding in -a in the category of no uns de no ting em ployment or ti tle, the ab sen ce 
of sybi la ri za tion, and the ab sen ce of de ri va ti ves with the al lop ho nic forms of the suf fix -ski. 
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SUR LES RELATIONS ENTRE LES EMPLOIS SPATIAUX ET 
« MÉTÉOROLOGIQUES » DE LA PRÉPOSITION PAR EN FRANҪAIS

Cet article traite de la préposition par en français qui a une valeur spécifique outre ses 
valeurs spatiales. Cette valeur spécifique se rapporte aux conditions météorologiques dans 
lesquelles se produit une éventualité. Notre objectif est de trouver une relation entre les usages 
spatiaux et météorologiques de la préposition par. En effet, nous allons partir du principe du 
rasoir d’Occam modifié (Grice 1978) et de l’hypothèse du Localisme linguistique (Lyons 1977) 
pour démontrer que la deuxième est basée sur la première. On va montrer que par est une 
préposition dont la nature de l’argument et le type de verbe employé dans la phrase où elle 
figure, précisent le sens et enrichit son sémantisme de base.

Mots clés: préposition, par, usage spatial, usage météorologique, éventualité.

This article deals with the French preposition “par” that has a specific value in addition 
to its spatial values. The specific value relates to the weather conditions in which an event 
occurs. In this respect we will try to find a relationship between the spatial and meteorologi-
cal uses of the preposition par in French. In fact, we are going to start from the principle of 
the modified Occam’s Razor (grice 1978) and from the hypothesis of Linguistic Localism 
(Lyons 1977) to demonstrate that the second is based on the first. Our goal is to show how 
context determines the meaning and basic semantics of this preposition.

Key words: preposition, par, spatial use, meteorological use, event.

1. introduction. Outre ses valeurs spatiales différentes (voir stošić 2002) et 
sa fonction de dénoter l’agent dans les constructions au passif, la préposition par 
a une valeur spécifique. Elle introduit un complément désignant les conditions 
météorologiques dans lesquelles se produit une éventualité:

(1) Quand on regarde le ciel par une belle journée ensoleillée, il apparaît bleu. 

Dans cet article nous allons essayer de trouver une relation entre ses deux 
usages, à savoir, partant du principe du rasoir d’Occam modifié (grice 1978) et 
de l’hypothèse du Localisme linguistique (Lyons 1978) de démontrer que la deu-
xième est basée sur la première1. Notons que le corpus que nous analysons consiste 
en exemples attestés que nous avons trouvés sur le site web: https://www.linguee.
fr/anglais-francais/traduction/.

2. La vaLeur SPatiaLe de par. Dans sa thèse Stošić (2002) explique que la valeur 
spatiale de base de la préposition par en français est liée à la notion du trajet2: En 
effet, par présuppose le passage de la cible entre le site de départ et le site final 

1 Sur les usages abstraits des prépositions spatiales voir ašić 2008.
2 Nous entendons par trajet non pas un simple parcours (une trajectoire) mais un déplacement 

particulier au cours duquel la cible structure l’espace parcouru en établissant une connexion effective 
et pragmatique entre les entités traversées (cf. aurnague 2000).
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via un site intermédiaire que cette préposition introduit. Donc, son site constitue 
une zone de communication entre deux autres entités dans l’espace. Cela est sug-
géré par les verbes employés: passer, venir, sortir, entrer, accéder, rentrer, couper:

(2) Ils sont venus de l’école à la maison à pied, par le sentier.

Le problème qu’il n’a pas résolu est la relation de cet emploi avec d’autres 
types d’emploi où cette préposition ne désigne pas le passage entre deux points 
dans l’espace, mais ce qu’il appelle le mouvement de localisation imprécise “ef-
fectué dans un seul lieu3, la zone d’affectation” et le “procès inchoatif”:

(3) Il lui restait le plaisir de déambuler par les rues.
(4) Il m’a pris par la manche.
(5) Le ciel s’éclaircira par l’ouest.

A notre avis par ne désigne pas obligatoirement le changement de cadre de 
référence (c’est le terme employé par Aurnague (2000) pour désigner la localisa-
tion de la cible dans un lieu particulier), quoique cela arrive assez souvent. Car il 
peut bel et bien être employé avec les verbes exprimant un mouvement avec 
changement d’emplacement (sans changement de cadre de référence) comme se 
promener, balader, errer, défiler, voyager, courir, galoper, gambader:

(6) Ils défilaient par les rues en chantant des chansons révolutionnaires.
(7) Je courais par (toute) la ville.
(8) Il se promène par ici.
(9) Il voyageait par monts et par vaux.
(10) Mon peuple était un troupeau de brebis perdues; leurs bergers les égaraient, les 
faisaient errer par les montagnes. 

Cependant avec les verbes désignant un mouvement sur place par ne peut 
pas être employé:

(11) *Il s’étirait par le terrain.

On peut conclure que par impose un mouvement horizontal de la cible sur 
le site et même qu’il insiste sur l’ampleur de ce mouvement, sans le borner et sans 
préciser sa direction4. Voilà pourquoi il est utilisé dans les phrases (comme les 
exemples ci-dessus) indiquant que le sujet se déplace sur la totalité du site ou sur 
plusieurs sites (vus comme une continuité), sans idée d’atteindre un but précis. 
Nous aimerions souligner que les phrases indiquant un trajet le font grâce à la 
nature du verbe et à la nature du complément introduit par la préposition par:

(12) Il est monté au sommet par un chemin rocailleux. 

Voilà pourquoi il est dans ce type d’emploi le plus souvent utilisé avec des 
entités désignant un type spécial du lieu, les voies de communication5 (sous-ca-

3 Dans lequel on n’a pas le site de départ et le site final.
4 L’idée c’est que la trace laissée par la cible couvre le site. On reviendra plus tard sur la relation 

de la cible et le site.
5 D’après cette définition, ce sont: “tous les types de chemins, de routes et de rues, les voies 

ferrées et les voies navigables, ainsi que les couloirs ou les galeries, les “passages” de voies d’inter-
sections, ponts, passerelles, passages souterrains, etc.” (MatHieu-coLas 1998: 78).
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tégorie des lieux6) qui ne servent pas à localiser une entité mais à indiquer sa 
transition entre deux sites dans l’espace. 

Ainsi, à titre d’exemple, la fonction primaire d’un couloir est de permettre 
le passage entre deux lieux et non de situer une entité, quoiqu’il soit possible de 
le faire avec un verbe désignant la localisation:

(13) La bibliothèque se trouve dans le couloir. 

Il faudrait signaler qu’à la différence de la préposition à qui localise toujours la 
cible dans une position précise et connue (vandeLoiSe 2001: Pierre est à Paris) par 
peut juste indiquer le type de voie utilisée, ou la manière d’accéder au point ter-
minal. Donc, on n’insiste pas sur la facette matérielle de la voie, ni sur son identité7:

(14) Cette plage est accessible uniquement par la mer ou bien par un parcours à 
pied quelque peu difficile.
(15) On voit de plus en plus d’immigrants illégaux arriver par la mer.
(16) Les gros propriétaires s’enfuient en avion pour le Brésil, les petits gagnent 
l’Espagne par la route.
(17) On accède à la propriété par une allée bordée de platanes.
(18) Aller directement vers une zone franche par voie maritime ou aérienne, ou par 
voie terrestre sans passer par le territoire douanier de la Turquie. 
(19) L’après-midi je fis une promenade de deux heures dans une forêt dense par une 
piste rocailleuse pour voir les chutes d’eau de Tat Namsanam.
(20) Ne rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente. 

Dans le dernier exemple bien qu’il s’agisse du passage d’un objet dans la 
bouche et la gorge l’accent n’est pas sur le parcours spatial mais sur la manière 
d’effectuer l’action de donner. Cela devient évident dans la phrase suivante:

(21) On prend ce médicament par voie orale ou par voie rectale.

De là on peut imaginer le lien sémantique entre ce type d’emploi et la notion 
de manière/moyen (envoyer une lettre par la poste) d’effectuer un changement de 
la localisation d’un objet, ou bien l’instrument qui permet au sujet de se déplacer. 
Cela dit, l’information pertinente peut concerner soit le type de voie, soit la façon 
de se déplacer, qui dépend du véhicule utilisé:

(22) D’Asunción, ils voyagèrent par bateau, par train, par charrette et à pied, un 
voyage qui durait souvent deux semaines. 

A notre avis c’est là où il faudrait chercher la relation entre son principal 
emploi (mouvement horizontal) et l’affectation de zone, car cette dernière décrit 
en fait la manière d’attraper quelqu’un ou d’accéder à la personne. Cette manière 
dépend de la partie du corps où commence le contact:

(23) Il le saisit par le cou. 
(24) Il l’a pris par la main. 

Quant à la notion du procès inchoatif, il est lié à l’idée du mouvement hori-
zontal: car il n’indique pas seulement l’avènement d’un événement dans un point 

6 Un lieu est une entité fixe/stable dans un cadre de référence, à laquelle est associée une portion 
d’espace immatériel (pouvant servir à la localisation de cibles) (aurnague 2004).

7 Le locuteur ne trouve pas pertinent de signaler de quelle route exactement il s’agit. 
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d’espace, mais sa continuation. Métaphoriquement, le processus se déplace dans 
l’espace:

(25) Le ciel s’éclaircira par l’ouest.
(26) Je voudrais (...) que le condamné soit guillotiné par les pieds d’abord, puis qu’on 
le soigne, qu’on le cicatrise, et qu’on remette ça une fois guéri nouveau guillotinage, 
toujours par l’autre bout, les tibias (...). (Pennac D. 1987, La fée carabine)

Or signalons que par a un trait commun avec la préposition à. Par n’indique 
jamais le type de relation physique entre la cible et le site, à savoir elle ne présup-
pose pas un contact, un support, le fait d’être un conteneur, une protection etc. 
Mais, soulignons-le, encore une fois, à la différence de à, par n’indique pas obli-
gatoirement l’existence d’un lieu particulier où il faut repérer la cible (Il est à 
Paris/ *Il est à une ville) mais il peut juste référer au type de lieu où est localisé 
le mouvement (qui peut ou non être associé au changement de cadre de référence):

(27) Il se promène par la ville.

(15) On voit de plus en plus d’immigrants illégaux arriver par la mer. 
(16) Les gros propriétaires s'enfuient en avion pour le Brésil, les petits gagnent l'Espagne par 
la route. 
(17) On accède à la propriété par une allée bordée de platanes. 
(18) Aller directement vers une zone franche par voie maritime ou aérienne, ou par voie ter
restre sans passer par le territoire douanier de la Turquie.  
(19) L’après-midi je fis une promenade de deux heures dans une forêt dense par une piste 
rocailleuse pour voir les chutes d’eau de Tat Namsanam. 
(20) Ne rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente.  

Dans le dernier exemple bien qu’il s’agisse du passage d’un objet dans la bouche et la gorge 
l’accent n’est pas sur le parcours spatial mais sur la manière d’effectuer l’action de donner. 
Cela devient évident dans la phrase suivante: 

(21) On prend ce médicament par voie orale ou par voie rectale. 

De là on peut imaginer le lien sémantique entre ce type d’emploi et la notion de manière/mo-
yen (envoyer une lettre par la poste) d’effectuer un changement de la localisation d’un objet, 
ou bien l’instrument qui permet au sujet de se déplacer. Cela dit, l’information pertinente peut 
concerner soit le type de voie, soit la façon de se déplacer, qui dépend du véhicule utilisé: 

(22) D'Asunción, ils voyagèrent par bateau, par train, par charrette et à pied, un voyage qui 
durait souvent deux semaines.  

A notre avis c’est là où il faudrait chercher la relation entre son principal emploi (mouvement 
horizontal) et l’affectation de zone, car cette dernière décrit en fait la manière d’attraper quel-
qu’un ou d’accéder à la personne. Cette manière dépend de la partie du corps où commence le 
contact: 

(23) Il le saisit par le cou.  
(24) Il l’a pris par la main.  

Quant à la notion du procès inchoatif, il est lié à l’idée du mouvement horizontal: car il n’indi-
que pas seulement l’avènement d’un événement dans un point d’espace, mais sa continuation. 
Métaphoriquement, le processus se déplace dans l’espace: 

(25) Le ciel s'éclaircira par l'ouest. 
(26) Je voudrais (...) que le condamné soit guillotiné par les pieds d'abord, puis qu'on le soig-
ne, qu'on le cicatrise, et qu'on remette ça une fois guéri nouveau guillotinage, toujours par 
l'autre bout, les tibias (...). (Pennac D. 1987, La fée carabine) 

Or signalons que par a un trait commun avec la préposition à. Par n’indique jamais le type de 
relation physique entre la cible et le site, à savoir elle ne présuppose pas un contact, un sup-
port, le fait d’être un conteneur, une protection etc. Mais, soulignons-le, encore une fois, à la 
différence de à, par n’indique pas obligatoirement l’existence d’un lieu particulier où il faut 
repérer la cible (Il est à Paris/ *Il est à une ville) mais il peut juste référer au type de lieu où 
est localisé le mouvement (qui peut ou non être associé au changement de cadre de référence): 

(27) Il se promène par la ville. 

____________________________________________ 
la ville 

 

 

Le verbe promener n’indique pas le changement de cadre de référence et la 
préposition par donne l’image que le sujet se déplace sans un but précis dans 
l’espace désigné par la ville.

(28) Il est monté par un sentier abrupt. 
(29) Il est arrivé par la route.
A              B

————————————→
Arriver de A à B

On peut voir que dans l’exemple précédent, on a le mouvement spatial du 
point A au point B où le verbe arriver dénote le passage d’un point à l’autre, ou 
le changement de cadre de référence. Le trajet est effectué sur la route dont la 
fonction est de lier deux endroits différents. Par indique que le mouvement est 
effectué dans la zone de la route et non sa direction ni le fait qu’on présuppose 
que la cible a changé de site.

Cependant, on peut utiliser par pour localiser un mouvement dans une zone 
précise, comme dans la phrase suivante, où le locuteur veut savoir si son co-locu-
teur connaît la rue en question:

(29) Tu as peut-être l’occasion de passer par la rue Vavin. 

Or, signalons qu’il s’agit toujours d’une manière superficielle de connaître 
l’espace indiqué, car passer par X n’implique à aucun instant le fait de s’y arrêter 
et de prêter l’attention à ses éléments constitutifs. 

La preuve de l’absence des relations physiques entre les objets est que par 
peut être utilisé avec les portions d’espace qui sont des entités immatérielles qui, 
pour exister, doivent être associées à une ou plusieurs entité(s) matérielle(s). En 
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effet, leur existence dépend de l’objet où ils sont situés (cf. vandeLoiSe 1995: 136). 
Pour désigner les portions d’espace, le français fait appel à différents types d’ex-
pression. On peut, par exemple, référer à ces entités immatérielles par des noms 
comme le trou (dans la haie), l’ouverture, les fentes (des volets), la fenêtre ouverte, 
etc. Ces portions d’espace ne peuvent jamais fonctionner comme des supports ou 
des conteneurs:

(30) Le chat est entré par la fenêtre.
(31) L’eau est passée par un trou sur le toit. 
(32) Il est entré par la porte principale.

La nature de ces entités qui sont ontologiquement vides les empêche d’avoir 
un quelconque effet sur la cible (ou une relation avec elle) et par conséquent ils 
peuvent, à notre avis, être désignés comme des contextes spatiaux où a lieu le 
mouvement. De même, lorsqu’il s’agit des phrases où les arguments de cette pré-
position sont des villes qu’on survole en allant d’un endroit à l’autre et qui servent 
à indiquer le type d’itinéraire il n’y a absolument aucun contact physique entre les 
deux entités:

(33) Il est allé à Genève par Zurich.
(34) Il a volé à Genève en passant par la vallée de l’Arve, Sallanches, Chamonix.

Et même si on doit effectivement s’arrêter à l’endroit en question pour chan-
ger d’avion, par indique que la relation entre la cible et le site est temporaire et 
que le site ne doit pas être vu comme un conteneur, mais qu’il sert seulement 
comme un lieu de passage. Il est donc représenté comme un point de repère, sa 
facette matérielle étant marginalisée8:

(35) Nous devions transiter par Paris.

Notons aussi que les entités mixtes, qui à la fois désignent des objets et des 
lieux, si elles sont employées avec par désignent simplement la zone spatiale que 
la cible a parcouru sans établir aucune relation fonctionnelle ou spatiale spécifique 
avec elle. On pourrait dire que par les libère de leur nature matérielle:

(36) Il est sorti de la maison par la cave. 
(37) Il est entré dans l’église par la chapelle.

Il faudrait souligner que ces entités ne bornent jamais le mouvement de la 
cible et indiquent tout simplement une partie de leur trajectoire (fonctionnent 
comme des repères):

(38) Il est passé par la cuisine pour aller aux toilettes. 
(39) Pour venir chez moi il faut passer par le parc. 

Le fait que la cible traverse toute la longueur du site est indiqué par le verbe 
et par la mention du but – qui signale qu’il s’agit de changement de cadre de réfé-
rence où l’argument de par ne sert que comme l’indicateur d’itinéraire. 

8 Ajoutons que c’est pour cela qu’on ne dit pas Une souris marche *par la table parce que cette 
activité présuppose un contact et un support que l’on trouve dans le sens de sur (voir vandeLoiSe 
1986; 2001) et qui sont liés à la nature matérielle du site (la table est un véritable objet). En plus, le 
mouvement y représenté est délimité par la surface relativement petite de la table.
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Il est normal donc de conclure que le sujet l’a parcouru pour continuer son 
mouvement vers le site final. Notons que cela ne vaut pas pour les voies qui servent 
à connecter deux endroits et qui peuvent continuer au-delà du site terminal. C’est 
parce qu’ils dénotent le type de chemin qui permet le déplacement et non le repère 
– un point dans la ligne du trajet:

(40) Il est allé à Kragujevac par l’autoroute qui connecte Belgrade et Nis.

Signalons que dans la phrase où le verbe ne dénote pas le changement de 
cadre de référence et où, partant, on ne voit aucun trajet, le site, représenté comme 
une entité non bornée, ne limite pas le mouvement de la cible ni frontalement ni 
latéralement, mais désigne son contexte:

(41) Max a erré/déambulé par les rues piétonnes9.

Répétons-le encore une fois, par désigne uniquement la coïncidence d’un 
mouvement horizontal et une zone spatiale. C’est pour cela que l’accent est souvent 
sur le recouvrement total du site par la cible qui se déplace dans les directions 
différentes (ce qui est aussi suggéré par le verbe du type errer, zigzaguer). Par donc 
n’indique pas par défaut, comme le suppose Stošić (2002), que la phrase désigne 
un trajet. Nous avons démontré que cela est valable seulement si le verbe implique 
un changement de cadre de référence. Ajoutons que si la zone spatiale où le mou-
vement a lieu est représentée conceptuellement comme un conteneur (un espace 
tridimensionnel) en français la locution prépositionnelle à travers est employée10. 
Voilà pourquoi il peut à la différence de par (auRnague–stošić 2002; stošić 2002) 
contrôler latéralement (par ses côtés) le mouvement de la cible (il appelle ce type 
de contrôle guidage) et même devenir un obstacle11 (mais pas obligatoirement).

(42) Le train roule à travers un tunnel.
(43) L’eau s’écoule à travers un tuyau étroit.

Car on peut bel et bien dire que dans ces deux derniers exemples la fonction 
du tunnel et de tuyau est de rendre possible le déplacement entre deux référents 
spatiaux. Mais si ce n’est pas le cas, à travers indique uniquement un déplacement 
divagant dans le cadre d’un conteneur qui peut même (grâce à sa nature matérielle) 
imposer des contraintes sur le déplacement (il faut, par exemple, contourner les 
bâtiments et des arbres):

(44) Nous nous promenons à travers la ville.
(45) Nous marchons à travers la forêt.

Signalons qu’en français les mêmes entités peuvent être vues comme les 
espaces par lesquels on passe ou objets-lieu tridimensionnels qui englobent la cible 
pendant son parcours, ce qui déclenche l’emploi soit de la préposition par, soit de 
la préposition à travers: 

9 A notre avis c’est pour cela qu’on ne dit pas Le bébé marche par la cuisine car la cuisine est 
représentée comme un espace clos qui délimite le mouvement. 

10 C’est pour cela qu’on ne peut pas dire :*Il est venu à travers l’autoroute; car cette dernière 
ne peut (n’ayant pas de cotés proéminentes) jamais être conçue comme une entité tridimensionnelle.

11 Une balle a pénétré à travers le mur, le mur désignant un objet matériel qui ne peut pas 
permettre le passage mais doit être percé.
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(46) Pour sortir dans le jardin, il faut passer par le salon.
(47) Pour arriver au village nous sommes passés à travers une forêt très dense – ce 
n’était pas facile. 

De même les portions d’espace peuvent (les ouvertures, les trous) devenir 
des conteneurs du mouvement. Manifestement, il s’agit de deux manières diffé-
rentes de la représentation de ces entités en français:

(48) La souris entra à travers un trou dans le mur.

Répétons que dans le premier cas l’entité désigne uniquement le contexte (en 
quelque sens il perd sa nature matérielle), ou type du passage, alors que dans le 
deuxième il est un conteneur qui peut affecter la cible.

A notre avis, la seule différence entre ces deux prépositions provient de la façon 
dont on conceptualise le lieu de passage. Or aucune d’elles n’impose obligatoire-
ment la notion du trajet (changement de cadre de référence). On verra dans la 
section suivante pourquoi par et non à travers est utilisé pour décrire les conditions 
météorologiques. La caractéristique de par de faire abstraction des caractéristiques 
matérielles de son argument lui permet d’être employé avec des mots abstraits 
dénotant la manière d’obtenir un résultat. La notion de trajet est comprise méta-
phoriquement: les arguments de par sont vus comme des lieux abstraits qu’on doit 
parcourir pour atteindre le but.

(49) … en précisant que cette lutte ne doit pas être teintée de discrimination mais 
passer par la coopération et le dialogue. 
(50) Les seuls spécialistes que l’on peut aller voir sans avoir besoin de passer par le 
médecin traitant pour être correctement pris en charge sont les pédiatres.
(51) Pour le faire il est nécessaire de passer par les étapes suivantes.

Il est clair que nous sommes ici dans le domaine sémantique de la manière–
les phrases en question indiquent la façon de procéder (désirable ou nécessaire) 
pour réaliser son intention.

3. RonaLdLangacKeR:LeRaPPoRtentReL’esPaceetLeteMPs. Ronald Lan-
gacker (1987: 148‒149) prétend que l’espace et le temps sont également importants 
en tant que domaines cognitifs. Néanmoins, les deux positions reconnaissent que 
l’espace fournit régulièrement une structure conceptuelle pour notre compréhen-
sion et l’encodage linguistique du temps, et supposent qu’une certaine version 
d’une métaphore le temps est l’espace a déjà largement fonctionné dans le langage, 
fournissant les usages temporels des prépositions spatiales. Or, la correspondance 
métaphorique entre ces deux domaines n’est pas tout à fait parfaite. Alors qu’il 
existe trois dimensions spatiales auxquelles nous faisons régulièrement allusion, 
il n’y a qu’une seule dimension temporelle, bien qu’il puisse y avoir des étendues de 
tailles différentes dans cette seule dimension. Malgré la topographie limitée dans 
l’espace temporel, il existe plusieurs types distincts de relations temporelles entre 
les entités ou les événements auxquels les langues font référence via des termes 
intrinsèquement spatiaux, tels que l’ordre, la durée et la simultanéité. La théorie 
de Ronald Langacker, intitulée Space grammar (1982; 1987), traite l’espace comme 
un appareil conceptuel général régissant la rationalité grammaticale. Pour Lan-
gacker (1990), la priorité de l’espace est globale, appliquée – mais pas limitée – à 
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la temporalité grammaticale. La sémantique cognitive a beaucoup évolué depuis 
la fin des années 1980, popularisant l’idée que la temporalité linguistique repose 
sur la perception spatiale. 

Les tentatives pour faire avancer la thèse de la nature spatiale de la tempo-
ralité dans le langage et la cognition ont souvent proclamé des objectifs théoriques 
subsidiaires ‒ tels que la vérification de l’universalité de l’expérience temporelle 
(par exemple, aLverSon 1994); faire avancer un programme de recherche raffiné 
pour la typologie linguistique (par exemple, haSPeLMath 1997); ou démontrer les 
affinités entre le langage, la pensée et les fonctions cognitives telles que l’action 
motrice (casasanto‒BoRoditsKy 2008). La notation spatiale de Langacker (1982) 
des phénomènes temporels dans sa grammaire spatiale ajoute à sa suggestion que 
le sens temporel est dérivé du sens spatial, et de cette manière est interprété à 
travers la représentation spatiale. Si on accepte la distinction de Langacker (1986) 
entre les choses conceptuellement indépendantes et les relations conceptuellement 
dépendantes, on arrivera nécessairement à la conclusion que le mouvement en tant 
que relation dépend des choses, et que ces objets/choses sont laissés comme le 
domaine source ultime de l’espace de même que du temps, dont le passage est 
compris grâce aux notions de mouvement et de changement. 

Dans le cas de l’usage météorologique de la préposition par on a une image 
du déplacement du sujet entre les bornes de l’entité temporelle qui sert de son 
argument, ce qui suggère son sentiment du passage du temps.

4. La PréPoSition par:uneRecHeRcHePRécédente. Il convinent de dire que le 
linguiste Badreddine Hamma, dans son article Etat de lieux sur la sémantique de 
la préposition ῾par’ (2006), mentionne que la préposition par peut être temporel-
lement employée dans certains cas ce qu’il nous explique grâce aux exemples 
represéntatifs des dictionnaires français. Ces dictionnaires nous informent du sens 
temporel de la préposition par en montrant ces usages temporels. Selon Le Petit 
Robert et le Robert Dico en ligne, la préposition par correspond aux prépositions 
temporelles pendant/durant/lors de: 

(52) Par une belle matinée de printemps. 

De même, les prépositions dits « temporelles » pendant, durant et lors de ne 
peuvent pas remplacer la préposition par dans ses usages de façon systématique: 
comme le montre le test de la commutation proposé par Hamma dans son article 
sur la préposition par (2006):

(53) Paul est sorti (par + *pendant + *durant +* lors de) 15°.
(54) Elle voyage (par + *pendant + *durant +* lors de) beau temps. 

L’auteur stipule que dans l’emploi dit « temporel » de par, on a toujours un 
certain procès qui est présenté selon une certaine circonstance qui est obligatoi-
rement déterminée. Cependant, il n’explique pas que la possibilité de remplacement 
de cette préposition avec pendant est liée à la nature se son argument: il faut qu’il 
soit une entité temporelle (par un matin ensoleillé) et non un phénomène naturel 
représenté dans sa durée. Car le rôle de par n’est pas seulement de situer l’éven-
tualité dans un intervalle, mais avant tout d’invoquer les caractéristiques atmos-
phériques. Cela dit, même dans le cas où le remplacement soit possible, on est loin 
d’une synonymie absolue.
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Dans le dictionnaire Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi), la 
préposition par possède le sens temporel dans les situations suivantes: quand le 
complément désigne l’intervalle temporel dans lequel se déroule un procès (55), 
quand le complément désigne les conditions atmosphériques où le substantif n’est pas 
actualisé (56)/où le substantif est actualisé (57) et dans les locutions adverbials (58):

(55) C’était par une triste nuit. L’aile des vents battait à ma fenêtre; J’étais seul, 
courbé sur mon lit.
(56) Par temps clair, par mauvais temps, par grand vent. Tempête aussi à Mendoza? 
Non. J’ai atterri par ciel pur, sans vent. 
(57) Par les très grands froids, elles ajoutent une toque assortie. 
(58) Un soir vers les six heures, on a entendu, tout par un coup, en bas, comme une 
noix qu’on écrase entre les dents.

Signalons que, même dans le premier cas où on a un usage typiquement 
temporel, la préposition par ne sert pas seulement à la localisation temporelle; il 
donne une image de l’expérience personnelle du sujet de la période en question. 
La deuxième phrase confirme cette idée: le sujet éprouve la tristesse de la nuit et 
décrit l’atmosphère autour de lui.

5. L’eMPLoi de parPouRdésigneRLeconteXteMétéoRoLogique.Etant donné 
que par n’indique par défaut aucun rapport physique entre la cible et le lieu où 
s’effectue le mouvement horizontal, on peut appeler cette zone le contexte spatial. 
En fait cela est lié au fait que par libère son argument de sa nature matériel. Le 
type du verbe décide si ce contexte sera interprété uniquement comme un repère 
par lequel on construit l’itinéraire, le moyen servant à atteindre un site ou bien 
comme la zone de changement d’emplacement sans but. Mais répétons-le encore 
une fois, même dans ce cas par n’indique pas les notions de support et de conte-
nance et c’est à cause de cela que les constructions où il est utilisé, peuvent dénoter 
la manière d’accéder à une place. Cette représentation non-physique des entités 
de nature spatiale permet d’employer par avec des phénomènes naturels qui ne 
peuvent pas servir de support ni de conteneur, mais qui décrivent des conditions 
atmosphériques dans lesquelles une éventualité s’effectue. Une analyse détaillée 
de ce type de contexte nous montrera comment ces conditions sont perçues et dans 
quelle mesure elles influencent l’éventualité. Notons qu’en français on utilise la 
préposition à ou sous ou dans pour indiquer l’exposition à une force naturelle que 
la cible soit au repos ou en mouvement. On y insiste sur le contact et sur l’effet 
qu’elle a sur le sujet du verbe. 

(59) Il est assis/se promène au soleil.
(60) Ils jouent sous la pluie.
(61) Vous aimez marcher dans le vent sur la côte de Noordwijk?
(62) Comment courir en hiver dans le froid?

Mais quel rapport veut-on indiquer quand on utilise la préposition par? Notre 
hypothèse est que par dans cet emploi indique d’emblée qu’une éventualité se 
produit dans un contexte météorologique associé à une durée temporelle. Il est 
important de souligner que ce contexte par défaut n’a pas d’influence sur l’éven-
tualité représentée dans la phrase mais peut quand même être représenté comme 
le déclencheur d’un type de comportement. Rappelons que cela est valable aussi 



164 TIJANA AŠIĆ, MARIJA SIMOVIĆ

pour le domaine spatial où une voie peut être vue comme le contexte de déplace-
ment mais aussi comme le moyen de se rendre au site final. On reviendra plus tard 
sur cette question. Notons quand même qu’elle est liée au fait que, selon nos 
connaissances du monde, le processus désigné par le prédicat peut dépendre ou 
non des facteurs: 

(63) Par un froid matin d’hiver j’errai dans les bois. 

Ici, comme le sujet est dehors, il doit être affecté par la froideur, mais le com-
plément sert plutôt à décrire le contexte que d’insister sur l’effet de la température.

Dans l’exemple suivant l’effet de la froideur n’est pas si évident bien qu’on 
sache que les conditions météorologiques ont une grande influence sur la capacité 
des avions de voler et c’est pour cela qu’elles sont souvent mentionnées dans ce type 
de phrase:

(64) Le premier vol a été réalisé par un matin froid, celui du 23 février 1909, à 
Baddeck, en Nouvelle-Écosse.

Si on ne peut pas imaginer aucune dépendance entre le prédicat et les condi-
tions météorologiques, elles sont représentées comme l’arrière-plan et le narrateur 
nous donne une image du contexte dans lequel l’événement dont il parle a eu lieu. 
Donc il ne veut pas tout court nous informer sur quelque chose qui s’est passé, 
mais il veut aussi nous faire sentir que nous assistons à un moment particulier 
dans l’histoire. Grâce au complément introduit par la préposition par, le lecteur 
devient en quelque sorte le témoin de l’éventualité – il partage les sensations et 
les impressions des protagonistes: 

(65) Par un torride samedi après-midi du mois d’août, deux randonneurs pédestres 
aperçoivent (…).

Venons-en maintenant à une chose très importante: par spatial indique un 
mouvement horizontal dans l’espace qui implique le passage du temps. De même, 
par météorologique indique que le contexte atmosphérique est perçu dans sa du-
rée. Cela peut être lié au fait que le prédicat (une activité ou un accomplissement) 
présuppose un passage de temps qui coïncide avec la durée des conditions atmos-
phériques qui ne sont pas des traits instantanés12. Or on le trouve aussi bien avec 
les achèvements. Mais, même dans ce cas le narrateur grâce à par indique que 
celui-ci a eu lieu pendant une période dont on sent le dynamisme temporel. Notre 
hypothèse est que par météorologique est associé à un mouvement (fictif) dans le 
temps (On pourrait y penser à la métaphore moving ego (taLMy 2000) où l’homme 
se déplace dans le temps, comme dans Nous nous approchons de Noël.):

(66) Par un matin ensoleillé Paul a rencontré Louis.

__________________________________ par un matin ensoleillé
X  → → →

 le sujet qui se déplace dans le temps

12 Le soleil brille et la pluie tombe pendant une certaine période.
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C’est comme si le narrateur invitait le lecteur à passer à travers une période 
et à la visualiser (grâce à l’épithète ensoleillé – les phénomènes naturels sont 
toujours visibles et souvent percevables par d’autres sens) et à assister en même 
temps à un événement13. D’ailleurs par n’est jamais utilisé avec des noms désignant 
les moments:

(67) *Par un moment pluvieux il sortit de la maison.

Et même la notion d’heure semble trop courte pour créer l’image d’un 
contexte. En plus, elle n’est jamais employée pour la localisation temporelle14:

(68) *Par une heure ensoleillée il sortit de la maison.

Observons encore un exemple où par ne peut pas être employé: il s’agit 
d’accorder un attribut à une période caractérisée par un phénomène naturel et non 
de décrire les conditions atmosphériques d’une éventualité: 

(69) Pendant les mois pluvieux de décembre à mai, le temps est encore très chaud.

D’ailleurs les mois pluvieux est une période trop longue pour pouvoir repré-
senter un contexte météorologique auquel le sujet dont on parle est exposé:

(70)*Par les mois pluvieux15 il sortait de la maison.

Cependant nous avons trouvé un exemple ou le complément de par est un 
mot désignant une saison: 

(71) Un jour de septembre, par un automne éclatant, j’eus droit à mon baptême du 
feu nippon.

Notons quand même qu’ici on ne cherche pas à localiser le prédicat dans le 
cadre d’une saison. Le rôle du complément est de mieux représenter le contexte, 
de dire qu’il s’agissait d’une journée pleine de lumière d’automne. Il convient ici 
de signaler que le complément de par sert uniquement à introduire un intervalle 
en tant que support des conditions météorologiques. Il n’est jamais employé pour 
attribuer une référence temporelle précise à un événement. Voilà pourquoi il ne 
peut jamais être précédé par l’article défini qui montre que le prédicat a eu lieu 
dans une période déterminée et connue:

(72) Le 1er avril il y eut enfin une belle journée. * Par la belle journée…/ Ce jour-là 
je suis alleé me balader.
(73) *Je suis allé me promener par la belle journée d’hier / après ton départ.

Donc, par ne sert pas à dater, à identifier l’intervalle temporel, mais seulement 
à le caractériser, le décrire, dire de quelle catégorie il est, à le représenter comme 
un contexte. Quant au type d’entités temporelles avec lesquelles il est employé ce 
sont les périodes auxquelles on associe normalement des phénomènes naturels 

13 Cependant si on dit Un matin Paul a rencontré Louis. On associe temporellement l’événement 
à une certaine période de la journée mais sans la présenter comme un contexte dans sa durée. Nous 
reviendrons plus tard sur les constructions sans par.

14 Un jour/matin/*une heure il s’est enfuit de la prison. Pour que l’heure devienne pertinente 
il faut indiquer de quelle heure spécifique il s’agit: A trois heures il partit.

15 Les mois pluvieux représentent une période caractérisée par beaucoup de précipitations et 
non un contexte où il pleut et dans lequel on situe un événement.
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quand on les visualise comme les cadres dans lesquels on situe les événements – 
jours, nuits, matins, après-midis.

Notons que l’argument de par peut référer à un certain intervalle temporel 
(dont on ne connait pas la référence temporelle exacte, voir ci-dessus) mais aussi 
au type de journée marqué par certaines conditions météorologiques. Dans ce 
deuxième cas il y a toujours une relation entre celles-ci et le prédicat16. C’est parce 
que le locuteur se sert de par ici pour associer un contexte météorologique aux 
certaines activités et non pour représenter l’arrière-plan d’un événement. Dans le 
cas présent, il ne suffit peut-être plus de parler du contexte mais des conditions 
déclenchant un comportement: 

(74) Par une belle journée ensoleillée, n’hésitez pas à vous arrêter et vous asseoir pour 
pique-niquer.
(75) Par un jour hivernal j’aime me balader dans la forêt, respirer l’air frais et sentir 
la neige sous mes pas.
(76) Voilà pourquoi on se rabat fréquemment sur un verre d’alcool pour créer cette 
sensation de chaleur par une froide journée d’hiver. 
(77) Par une froide journée d’hiver, servez un pichet de chocolat chaud. 
(78) Par une journée très ensoleillée restez dans l’ombre.

Venons-en maintenant sur les exemples où par peut être omis et essayons 
d’expliquer pourquoi c’est possible et si cela crée des effets stylistiques différents. 
D’abord, signalons qu’il s’agit des cas où le prédicat en question ne dépend abso-
lument pas du contexte. En plus, le contexte n’est pas très riche dans le sens où il 
ne crée pas une image remarquable:

(79) (Par) un après-midi du mois d’août, une légère voiture s’arrêta brusquement 
devant les deux chaumières.
(80) (Par) un bel après-midi d’été ce jour du mois d’août 1924, un jeune universitaire 
JV originaire de Bagnères- de- Luchon, vint présenter à sa marraine (…). 

A notre avis, dans les exemples ci-dessus il n’y a aucune différence entre le 
cas où on garde par et celui où il est omis. Ajoutons qu’on trouve facilement les 
phrases sans par dont les compléments temporels sont modifiés par les adjectifs 
que l’on associe aux conditions météorologiques. Ainsi, dans la phrase suivante 
le locuteur localise temporellement la mort d’une personne. Le fait que le matin 
est modifié par l’épithète froid ne demande pas l’emploi de la préposition par car 
le locuteur ici accentue le moment d’un événement d’une grande importance sans 
sentir le besoin d’évoquer le contexte météorologique. Autrement dit, le locuteur 
se souvient que le jour où il a perdu une personne proche a été froid mais il n’in-
siste aucunement sur le fait qu’il s’agisse des conditions qu’il faudrait évoquer: 

(81) Malheureusement elle est morte un matin froid de novembre, en 1992, et depuis, 
la vie n’est plus tout à fait la même.

On trouve bien évidemment des exemples sans par où il pourrait être employé:
(82) Un bel après-midi d’avril, je suis allée chercher mon conjoint à l’aéroport. 
(83) Un beau jour hivernal froid, je décidai de descendre dans la cave de la maison.

16 Car dans notre expérience du monde les phénomène naturelles nous affectent normalement.
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Dans les deux cas on décrit la période pendant laquelle a eu lieu l’événement 
sauf qu’avec par le locuteur aurait insisté sur l’attention qu’il faut prêter au contexte 
météorologique (comme on a déjà dit, il invite le lecteur à le visualiser). Si on 
insiste sur le contexte ça peut être parce qu’il joue un rôle dans la phrase. Lorsqu’on 
conduit, on s’aperçoit du temps qu’il fait dehors, et dans la cave, on sent intensi-
vement la froideur hivernale.

Mais, on a déjà signalé que grâce à sa nature neutre (il n’y a pas de contact 
obligatoire) par n’indique nécessairement pas que le contexte météorologique 
affecte l’événement. Comme on a vu, cela dépend de la nature du prédicat et de 
sa relation avec le type de phénomène naturel. Ainsi, dans la phrase suivante par 
indique les conditions dans lesquelles le vol s’est effectué et qui ont eu une in-
fluence sur l’éventualité car elles ont facilité ou même, permis le parcours:

(84) Le vol de mardi a eu lieu par beau temps à partir du terrain d’aviation de Saab 
à Linköping.
On pourrait y trouver une analogie avec les emplois spatiaux où l’argument 

de par est un type de voie qui permet/facilite l’accès au point final et où il indique, 
comme nous l’avons déjà dit, le genre du contexte spatial où s’effectue le dépla-
cement. Cependant, dans certains cas la nature de la voie de connexion peut rendre 
plus difficile le déplacement (par un chemin abrupt, rocailleux, ardu). Cette in-
fluence négative dans le contexte non-spatial est indiquée dans la phrase suivante:

(85) Le soir de son 24e anniversaire, il coucha sur les rives du lac Huron couvertes 
de trois pieds de neige et par un vent qui fit descendre la température à -14ºF.
Soulignons que le vent est perçu dans sa durée (pendant que le vent soufflait) 

ce qui est en accord avec l’idée du passage du temps. Ajoutons qu’on préfère associer 
les phénomènes naturels aux intervalles temporels que de les introduire par par. On 
opte pour cette deuxième possibilité uniquement si on veut insister sur leur effet 
direct sur le sujet. 

Dans les deux phrase ci-dessous la chaleur qui désigne en fait la qualité 
thermique de l’air est représentée comme un phénomène qui dure (notons le pa-
rallélisme avec les activités de pleuvoir et de grêler et le complément temporel 
toute l’avant-midi) et qui affecte le sujet ou l’objet: 

(86) Qu’il pleuve, qu’il grêle ou par une chaleur extrême, il continuera de travailler17, 
quelles que soient les conditions météorologiques.
(87) J’ai acheté de la soupe aux tomates Heinz le matin et je l’ai laissée dans l’auto 
garée au soleil toute l’avant-midi par une chaleur de1825°.
Analogiquement la froideur peut être représentée dans sa durée (pendant 

qu’il faisait froid). La phrase entière implique qu’il ne s’agit pas seulement du 
contexte météorologique mais des conditions qui influencent l’activité du sujet: 

(88) On y travaillait même dans les pires conditions météorologiques et par un froid 
extrême. 
La même observation peut être faite pour l’exemple suivant qui suggère que 

l’activité de grimper demande un effort dans les conditions difficiles:

17 Ici on a une idée de lutte de sujet contre les conditions néfastes.
18 Les hautes températures peuvent provoquer le développement des bactéries dans la soupe.
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(89) Ҫa fatigue, de grimper par un froid pareil. 

Dans la phrase suivante, également, il existe une dépendance directe entre 
le brouillard et le fait d’atterrir: 

(90) Il s’échoue sur l’île d’Anticosti par un brouillard épais19.

Dans la phrase suivante la tempête n’est pas représentée comme un événe-
ment singulier (comme ce serait dans le cas de Pendant la tempête un arbre 
tomba) mais comme des conditions météorologiques auxquelles on doit s’adapter:

(91) Ce dont nous avons besoin, bien sûr, c’est de marins et de navigateurs capables 
de voguer par beau temps, mais aussi par tempête. 

S’il n’y a pas d’effet direct on préfère associer des phénomènes naturels aux 
intervalles temporels et créer le contexte qui peut entraîner certaines conséquences, 
comme dans la phrase suivante:

(92) Par les jours froids et venteux, trop d’air pénétrait dans la maison, augmentant 
ainsi les coûts de chauffage et causant des courants d’air inconfortables. 

Mais, répétons-le encore une fois, cette influence n’est pas indiquée par le 
sémantisme de par car il ne désigne pas obligatoirement le contact. Il est là uni-
quement pour signaler la concomitance qui est une relation de nature temporelle. 
Tous les autres rapports dépendent de la nature de son argument et celle du prédicat. 

Cela dit, les phénomènes naturels sont dans notre représentation du monde 
considérés comme des forces agissant sur l’homme. Voilà pourquoi ils ne sont 
jamais perçus juste comme un arrière-plan qui n’a aucun rapport avec l’événement 
dont on parle. Il est très difficile de leur assigner le rôle d’un simple contexte où 
on situe le prédicat:

(93) *Par une froideur extrême et un brouillard épais il rencontra son ami. 

L’exemple suivant est particulièrement intéressant car le locuteur veut en 
même temps (grâce à pendant) représenter la nuit comme une période mais aussi, 
en l’associant à l’expression par beau temps et aux autres éléments conditionnant le 
vol (être au-dessus d’un terrain sombre) insister sur ces caractéristiques physiques 
– l’absence de lumière:

(94) Pendant la nuit, par beau temps et au cours d’une approche au-dessus d’un 
terrain sombre, même les pilotes chevronnés risquent de surévaluer visuellement 
leur altitude, et ainsi de voler trop bas. 

Il est à noter que cette même notion (la nuit) peut représenter le contexte 
n’ayant aucune influence sur la réalisation du prédicat:

(95) Par une nuit très sombre il sortit de la maison.

Il est clair que tout dépend de la nature du processus. Ajoutons que par peut 
être employé avec le syntagme ces temps difficiles. Etant donné la présence de 

19 Cependant, si on utilise l’expression à travers on insiste sur la nature matérielle du brouillard 
qui empêche le mouvement des légions: Pendant que nous causons, Khalar conduit ses légions à 
travers le brouillard.
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l’épithète difficile il est clair qu’il ne s’agit pas seulement du contexte mais des 
conditions mauvaises de la vie qu’il faut endurer20:

(96) «Cette aide est une bénédiction par ces temps difficiles», a indiqué Bibi.
(97) Toutes les équipes ont montré une formidable aptitude à agir et à tenir le cap 
par ces temps difficiles.
(98) Par ces temps économiques difficiles, c’est une véritable bouffée d’oxygène. 

 Observons finalement les cas où par est employé avec l’expression les temps 
qui courent. Ici on a également l’idée du mouvement mais c’est le temps qui pro-
gresse et le sujet le suit. Cependant les temps qui courent ont effectivement un sens 
quasiment idiomatique: cette expression désigne une situation spécifique actuelle 
(l’idée de base c’est que le passage du temps apporte le changement) à laquelle le 
locuteur devrait s’habituer. Donc, cette fois il s’agit des conditions qui devraient 
déterminer le comportement de ceux qui en sont affectés:

(99) J’ai appris que par les temps qui courent, les engagements à long terme n’ont 
pas la cote. 
(100) Par les temps qui courent, nous devons nous en tenir au fait aussi bien des nouvelles 
technologies. 

6. concLuSion. Dans ce travail nous sommes partis de l’hypothèse que par 
spatial n’indique pas qu’il existe obligatoirement une relation physique entre la 
cible et le site et de toute façon, même si elle existe, il ne la met pas au premier plan. 
Il exprime le fait que la cible effectue un mouvement dans le domaine du site, qu’on 
a appelé le contexte, car il n’est présenté ni comme support ni comme conteneur. 
Le lieu du déplacement ne pose aucune contrainte sur le déplacement et ne le 
dirige pas – il peut même le représenter comme allant dans tous les sens. La notion 
du trajet dépend du type de verbe qui indique la translation du site du départ. Le site 
final impose soit l’existence d’un lieu de connexion – la voie (qui peut être de nature 
différente, donc on a ici également une idée de la manière d’accéder au but), soit 
l’introduction d’un point de référence qui définit le type d’itinéraire (qui peut être 
simple ou complexe).

Le fait que le site est perçu comme un contexte permet de l’utiliser avec les 
entités non-spatiales indiquant le cadre météorologique où a lieu une éventualité. 
Partant de l’idée que le mouvement de la cible (dans les usages spatiaux) présup-
pose l’écoulement du temps, on a toujours une image dynamique, qui se reflète 
également dans le cas du site non-spatial. Autrement dit, les éventualités sont 
observées dans les contextes météorologiques dont la durée est mise en emphase 
(on pourrait dire qu’il s’agit d’un mouvement dans le temps). Dans ce domaine il 
s’agit le plus souvent d’une concomitance des activités et des périodes généralement 
marquées par des caractéristiques atmosphériques (journées ou parties de journée). 
Or, même si le verbe est un achèvement l’auteur invite le lecteur de visualiser le 
contexte comme un intervalle au sein duquel il s’est produit un événement mo-
mentané. 

Dans certains exemples on communique que le contexte météorologique 
affecte l’éventualité mais c’est à cause de leur rapport, à savoir la dépendance entre 

20 L’idée que les temps difficiles affectent les personnes qui les traversent est confirmé par le 
fait qu’on peut aussi y employer la préposition dans qui implique un contrôle et une influence du site.
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le phénomène naturel et l’exécution de l’action. Dans ce cas on peut parler des 
conditions. On s’est aperçu d’un parallélisme avec certains cas d’emplois spatiaux 
dans lesquels la nature du lieu où s’effectue le trajet ou le type d’itinéraire repré-
sente l’accès au point final comme facile et aisé ou comme un défi.

En somme par est une préposition assez vague dont la nature de l’argument 
et le type de verbe employé dans la phrase où elle figure, précise le sens et enrichit 
son sémantisme de base – la localisation de la cible en mouvement dans un contexte 
qui par défaut n’exerce aucune force sur elle.
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Ти ја на Ашић 
Ма ри ја Си мо вић

О ОД НО СУ ИЗ МЕ ЂУ СПА ЦИ ЈАЛ НИХ И ВРЕ МЕН СКИХ УПО ТРЕ БА ПРЕД ЛО ГА PAR  
У ФРАН ЦУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Р е з и м е

У овом ра ду се ба ви мо пред ло гом par у фран цу ском је зи ку, ко ји је, пре све га, спа ци јал ни 
пред лог. Ме ђу тим, овај пред лог по ред сво је основ не спа ци јал не упо тре бе, као и функ ци је да 
уве де агенс у па сив ним кон струк ци ја ма има и јед ну спе ци фич ну упо тре бу. За пра во, он мо же 
уве сти вре мен ску при ло шку од ред бу ко ја озна ча ва ме те о ро ло шке усло ве под ко ји ма се од ви ја 
од ре ђе на евен ту ал ност. По ку ша ли смо да од ре ди мо од нос из ме ђу спа ци јал них и вре мен ских 
упо  тре ба овог фран цу ског пред ло га осла ња ју ћи се на Грај сов прин цип Ока мо ве оштри це (1978) 
као и на Ла јон со ве хи по те зе лин гви стич ког ло ка ли зма (1977).

По шли смо од прет по став ке да про стор на ве за не зна чи ну жно да по сто ји ве за из ме ђу 
ци ља и ме ста, а чак и кадa по сто ји, не мо ра би ти у пр вом пла ну. Чи ње ни ца да се ме сто (ло ка-
ци ја) ту ма чи као кон текст до пу шта да се овај пред лог ком би ну је са не спа ци јал ним ен ти те-
ти ма та ко што гра ди при ло шке из ра зе/од ред бе ко ји/ко је озна ча ва ју ме те о ро ло шке усло ве под 
ко ји ма се од ре ђе на евен ту ал ност од ви ја. Тре ба на гла си ти да се пред лог par не ко ри сти да би 
по  ста вио рад њу у од ре ђе ни вре мен ски тре ну так већ са мо да опи ше тај вре мен ски ин тер вал и 
да га пред ста ви као кон текст. Тем по рал ни ен ти те ти са ко ји ма се par упо тре бља ва пред ста вља-
 ју пе ри о де ко ји ма при дру жу је мо при род не по ја ве ка да же ли мо да их при ка же мо као усло ве 
под ко ји ма се од ви ја ју до га ђа ји: да ни, но ћи, ју тра, по по дне ва.

На ре пре зен та тив ним при ме ри ма смо утвр ди ли да кон текст у ко ме је фран цу ски пред-
лог par упо тре бљен, од но сно тип гла го ла уз ко ји по ме ну ти пред лог сто ји, нај ви ше ути че на 
ње го во зна че ње и про ши ру је ње гов основ ни се ман ти зам.

Ти ја на Ашић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу (При мље но: 1. апри ла 2021;
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет при хва ће но: 17. ма ја 2022)
Од сек за фи ло ло ги ју 
Јо ва на Цви ји ћа бб, 34000 Кра гу је вац, Ср би ја 
ti ja na.asic @gmail.com

Ма ри ја Си мо вић
Уни вер зи тет „Унион – Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду
Фа кул тет при ме ње них на у ка 
Ду ша на По по ви ћа 22а, 18000 Ниш, Ср би ја
ma ri ja sim87@gmail.com
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IN ME MO RI AM

УЧЕ НИК И УЧИ ТЕЉ: АКА ДЕ МИК ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР 
(1950–2021)

Де ве тог сеп тем бра 2021. го ди не пре ми нуо је Пре драг Пи пер, ре дов ни 
про фе сор Ка те дре за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, ре дов ни члан СА НУ, ино стра ни члан МА НУ.

Ака де мик Пре драг Пи пер ро ђен је 1950. го ди не у Бе о гра ду.1 Сту ди рао 
је ру ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а 
упо ре до је био сту дент и Од се ка за срп ски је зик. Ди пло ми рао је на ру си сти ци 
1973. го ди не. Док то ри рао је на истом фа кул те ту 1981. го ди не. Те ма ње го ве 
док тор ске ди сер та ци је гла си „За ме нич ки при ло зи у ру ском, пољ ском и срп-
ско хр ват ском је зи ку”.

На Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду за по слио се 
1974. го ди не као аси стент, а за тим је 1983. иза бран за до цен та. На Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду иза бран је за ван ред ног про фе со ра (1989. 
го ди не), а 1991. за ре дов ног про фе со ра. Го ди не 2020, на пред лог Ка те дре за 
сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, иза бран је за 
про фе со ра еме ри ту са. 

Ба вио се про у ча ва њем гра ма тич ке струк ту ре и лек сич ке се ман ти ке у 
срп ском, ру ском, пољ ском, сло ве нач ком, ма ке дон ском, че шком, лу жич ко срп-
ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма, пи та њи ма оп ште лин гви сти ке, исто ри-
је сло вен ске фи ло ло ги је и дру гим сла ви стич ким и лин гви стич ким пи та њи ма. 

Пре да вао је на уни вер зи те ти ма у Мо скви, Пе тро гра ду, Во ро ње жу и Ива-
но ву, За дру, Се у лу, Са по ру, Ни шу, Љу бља ни, Ско пљу. Уче ство вао је на ме ђу-
на род ним сла ви стич ким кон гре си ма у За гре бу (1977), Со фи ји (1988), Бу димпе-
шти (1986), Мо скви (1990), Љу бља ни (2003), Мин ску (2013), као и на мно гим 
дру гим ју го сло вен ским и ино стра ним на уч ним ску по ви ма. Као пред сед ник 
ор га ни за ци о ног од бо ра, ор га ни зо вао је не ко ли ко ме ђу на род них сим по зи ју ма: 
Бе о град (1988), Но ви Сад (2005), Но ви Сад – Бе о град (2010), Са по ро (2011). 

Као уни вер зи тет ски на став ник др жао је пре да ва ња из ру ског, срп ског, 
сло ве нач ког и ма ке дон ског је зи ка, упо ред не гра ма ти ке ју жно сло вен ских 
је зи ка, кон тра стив не ана ли зе ру ског и срп ског је зи ка, оп ште лин гви сти ке, 
ју го сло вен ске лин гви сти ке, лин гви стич ке ру си сти ке и дру гих пред ме та. 

1 Би о граф ске по дат ке о ака де ми ку П. Пи пе ру пре у зе ли смо са зва нич не стра ни це Фи-
ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и из Пред ло га за из бор ака де ми ка Пре дра га 
Пи пе ра за про фе со ра еме ри ту са Фи ло ло шког фа кул те та УБ.
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Ини ци рао је уво ђе ње но вих пред ме та на по је ди ним уни вер зи те ти ма и пре-
да вао те пред ме те: Функ ци о нал на гра ма ти ка ру ског је зи ка (на Уни вер зи те ту 
у Но вом Са ду), Увод у сла ви сти ку, Ме то до ло ги ја лин гви стич ких ис тра жи-
ва ња, Исто ри ја и те о ри ја про у ча ва ња сло вен ских је зи ка (на Уни вер зи те ту у 
Бе о гра ду), Сло ве нач ки је зик, Ма ке дон ски је зик (на Хан кук уни вер зи те ту у 
Се у лу).

Био је мен тор 15 док тор ских ди сер та ци ја и уче ство вао у ко ми си ја ма за 
од бра ну ве ли ког бро ја док тор ских те за. 

Ре цен зи рао је ви ше од 50 мо но гра фи ја и сто ти не на уч них ра до ва у на-
уч ним ча со пи си ма, уре дио мно штво збор ни ка и ко лек тив них мо но гра фи ја.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 2003, 
а ре дов ни члан СА НУ по стао је 2012. го ди не. За ино стра ног чла на Ма ке дон-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 2015. го ди не.

Уче ство вао је на ви ше на уч них ску по ва у СА НУ, од ко јих је не ке и орга-
ни зо вао. У СА НУ је био се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, члан Пред-
сед ни штва СА НУ, Из да вач ког од бо ра, Управ ног од бо ра Фон да за на уч на 
ис тра жи ва ња, пред сед ник Од бо ра за срп ски је зик и књи жев ност у по ре ђе њу 
са дру гим је зи ци ма и књи жев но сти ма и члан Од бо ра за срп ски је зик у све тлу 
са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, пред сед-
ник Управ ног од бо ра Фон да „Ђор ђе Зе че вић” за за шти ту и уна пре ђи ва ње 
ћи ри ли це, члан Ко ми си је СА НУ за стра те ги ју на уч ног ра да. Био је пот пред-
сед ник Уре ђи вач ког од бо ра „Срп ске ен ци кло пе ди је”. Био је члан Управ ног 
од бо ра МС, члан Оде ље ња за књи жев ност и је зик и Лек си ко граф ског оде-
ље ња, као и члан Од бо ра за до де љи ва ње на гра де за не го ва ње ћи ри ли це. На 
Фи ло ло шком фа кул те ту био је пред сед ник Са ве та Цен тра за срп ски као 
стра ни је зик. Био је члан Од бо ра за до де љи ва ње на гра де „Па вле и Мил ка 
Ивић” Сла ви стич ког дру штва Ср би је.

*
На на уч ни и жи вот ни пут про фе со ра Пре дра га Пи пе ра у зна чај ној ме ри 

ути ца ли су про фе со ри ко ји су му пре да ва ли на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду. Од про фе со ра са Ка те дре за ис точ не и за пад не сло-
вен ске је зи ке по себ но је ис ти цао Ви то ми ра Ву ле ти ћа и Пе тра Ђор ђи ћа, али 
и Ве ру Ву ле тић, Ђор ђа Ја зи ћа и Алек сан дра Му за лев ског. Још ду бљи ути сак 
оста ви ла су на ње га пре да ва ња Мил ке и Па вла Иви ћа, ко је је слу шао на Ка-
те дри за ју жно сло вен ске је зи ке.

„Као што че сто би ва, из ра зи те вред но сти пре се аде кват но оце не у дру гим 
сре ди на ма не го у оној у ко јој су на ста ле. У то сам се уве рио ка да сам 1980. на 
Мо сков ском уни вер зи те ту пред ста вљен по зна том сла ви сти про фе со ру Са му-
и лу Б. Берн штеј ну и ка да је уз мо је име до да то да сам из но во сад ске шко ле 
Иви ће вих. То се не ка ко ви ше под ра зу ме ва ло не го што се на гла ша ва ло, јер је 
сва ко ме ио ле о то ме оба ве ште ном би ла очи глед на чи ње ни ца да је на Но во сад-
ском уни вер зи те ту ство рен мо де ран лин гви стич ки и сла ви стич ки цен тар, у 
све ту по знат пре све га по Иви ће ви ма” [ПиПеР (у: Јевтић 2002: 23)].

У Мо скви је, ка ко је ис ти цао, мо гао да се уве ри „да се не чи ја при пад ност 
од ре ђе ној на уч ној шко ли (упр кос из ве сној нео д ре ђе но сти тог из ра за) та мо 
прет по ста вља на уч ној са мо у ко сти” [ПиПеР(у: Јевтић2002: 23)]. 
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С дру ге стра не, Пре драг Пи пер ужи вао је за слу же ну по др шку сво јих ува-
же них про фе со ра. Мил ка Ивић је по себ но др жа ла до ње го вог ау то ри те та 
ме ђу стра ним сла ви сти ма: „С из у зет ним за до вољ ством пра тим стал ни успон 
угле да сво га уче ни ка у струч ним сре ди на ма дру гих сло вен ских зе ма ља; 
има ла сам, ва ла, ко га и учи ти!” [М. ивић (у: Јевтић 2002: 5)]. 

Зна ју ћи вред ност на уч них шко ла ко је оста вља ју ду бљи и раз у ђе ни ји 
траг од оног ко ји мо же оста ви ти по је ди нац ма ка ко био на да рен, и сâм је гра-
дио сво ју шко лу, чи ји су пред став ни ци, пре свих, би ли ње го ви док то ран ди, 
али и оста ли мла ђи са рад ни ци. Го ди на ма је ор га ни зо вао не фор мал на оку пља-
ња сво јих уче ни ка, ко ји су на тим кру жо ци ма из ве шта ва ли о сво јим ис тра-
жи ва њи ма, тра жи ли са вет, раз ме њи ва ли ми шље ња и уза јам но се по ве зи ва-
ли у јед ну на уч ну по ро ди цу. У та квим дру же њи ма сви су би ли на до бит ку. 
„С го ди на ма про фе сор обич но има све ви ше оно га што тре ба да ти сту ден-
ти ма – зна ња и ис ку ства – али по не кад и све ма ње оно га што је обич ни је код 
сту де на та, на при мер, сми сла за јед но став на, ин ту и тив на ре ше ња, нео п те ре-
ће ност еру ди ци јом, спо соб ност оду ше вља ва ња” [ПиПеР (у: Јевтић 2002: 31)].

Уче ни ци про фе со ра Пре дра га Пи пе ра ба ви ли су се те ма ма за ко је су 
ин спи ра ци ју про на ла зи ли у ње го вим ра до ви ма, а јед на од нај ва жни јих, фун-
да мен тал них за ње го ву те о ри ју, је сте ње го во из у ча ва ње ис ка зи ва ња про сто-
ра у је зи ку, тј. те о ри ја се ман тич ких ло ка ли за ци ја. О то ме ко ли ко је ова те ма 
би ла ре пре зен та тив на за ње гов на уч ни опус све до чи чи ње ни ца да јој се 
вра ћао ско ро сва ки пут ка да је тре ба ло пред ста ви ти глав ну ли ни ју сво јих 
ис тра жи ва ња. У књи зи Yugo slav Ge ne ral Lin gu i stics, ко ја је пред ста вља ла 
та да шње нај ва жни је то ко ве у ју го сло вен ској лин гви сти ци, об ја вљен је ње гов 
рад Lan gu a ge in spa ce and spa ce in lan gu a ge (Pi Per 1988), a ско ро 30 го ди на 
ка сни је, 2016. го ди не, одр жао је при ступ но пре да ва ње у МА НУ под на зи вом 
За се ман тич ка та ка те го ри ја про стор во ма ке дон ски от ја зик.

Ин те ре со ва ње за осли ка ва ње про сто ра у је зи ку про фе сор Пи пер до био 
је на по чет ку свог на уч ног жи во та ис тра жу ју ћи у свом ма ги стар ском ра ду 
про стор на па де жна зна че ња у ру ском и срп ском је зи ку. Под сна жним ути-
ца јем сво је про фе сор ке Мил ке Ивић, ко ја је син так сич ким те ма ма при сту-
па ла се ман тич ко-син так сич ки, и Пре драг Пи пер је у фо ку су свог ра да имао 
се ман тич ку ана ли зу про стор них од но са ко ји се ис ка зу ју па де жи ма у два ма 
је зи ци ма. Са свим ди рек тан ути цај на на ста нак ње го вог ма ги стар ског ра да, 
ко ји ће П. Пи пер те мат ски, са др жај но и ме то до ло шки рас пи си ва ти и ши ри-
ти до за о кру же не те о ри је, имао је рад Мил ке Ивић Срп ско хр ват ски па де жни 
си стем за озна ча ва ње про стор них од но са (ivić1965). Пре ко Мил ке Ивић, 
Пре драг Пи пер је при мао ути ца је дру гих лин гви ста, на при мер, Ро ма на Ја-
коб со на, чи ја по ла зи шта су га ин спи ри са ла да у свом ма ги стар ском ра ду 
ус по ста ви си стем сми са о них опо зи ци ја у окви ру про стор ног зна че ња. Чи-
ње ни це до ко јих је до шао у ма ги стар ском ра ду ис ко ри стио је за да љи раз вој 
сво је те о ри је, ко ја је у це ли ни пред ста вље на у ње го вој књи зи Је зик и про стор 
(Pi Per 1997). Иа ко се по ла зи шта Пре дра га Пи пе ра ка те го ри ји про сто ра по-
ду да ра ју с не ким те мељ ним ког ни ти ви стич ким на че ли ма, ње го ва те о ри ја је 
на ста ла и раз ви ја ла се не за ви сно, и то пре не го што су на ста ла кључ на де ла 
ког ни тив не лин гви сти ке. По сто је, из гле да, на уч ни пред у сло ви и на уч на 
кли ма ко ја на ге не рал ном, свет ском ни воу отва ра вра та не ким те о ри ја ма и 
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оне на ста ну на ви ше ме ста, из ви ше из во ра, у крат ком вре мен ском ра спо ну 
јер их по бу ђу је и ка то ме но вом во ди нај ва жни ја на уч на лек ти ра. Пи та ње 
ис тра жи ва ња про сто ра у је зи ку из пе ра раз ли чи тих ис тра жи ва ча са слич ним 
ре зул та ти ма, а не за ви сним ко ре ни ма, за ни мљи во је не са мо за ана ли зу на-
уч ног раз во ја про фе со ра Пи пе ра већ и за исто ри ју на у ке као пред ме та мето-
до ло ги је на уч ног ис тра жи ва ња.

Кључ ни од нос у те о ри ји се ман тич ких ло ка ли за ци ја је сте од нос из ме ђу 
објек та ло ка ли за ци је, ло ка ли за то ра и ори јен ти ра, а зна ча јан је од нос објек та 
ло ка ли за ци је пре ма ло ка ли за то ру. Ако обје кат ло ка ли за ци је ме ња ме сто у про-
сто ру, он да тре ба раз ли ко ва ти при бли жа ва ње ори јен ти ру (адла тив ност), уда-
ља ва ње од ње га (абла тив ност), пре се ца ње ори јен ти ра (пер ла тив ност) и од су ство 
про ме не од но са из ме ђу објек та ло ка ли за ци је и ло ка ли за то ра (ло ка тив ност).2

Из те о ри је се ман тич ких ло ка ли за ци ја Пре дра га Пи пе ра по ни кла су 
по ла зи шта док тор ских ди сер та ци ја Лу ке Ме де ни це: Не за ме нич ки при ло зи 
са про стор ним зна че њем у ру ском и срп ском је зи ку (2014), Мир ја не Ада мо-
вић: Си стем пре фик са са про стор ним зна че њем у ру ском је зи ку и срп ском 
је зи ку (2016) и Ју ли је Ша пић: Про стор ни фраг мен ти за то ри у ру ском и срп-
ском је зи ку (2018), али и дру гих.

Про у ча ва ју ћи про стор не од но се, П. Пи пер је при ме тио да по сто је се ман-
тич ке, гра ма тич ке и праг ма тич ке пра вил но сти ор га ни за ци је те ка те го ри је 
ко је се мо гу при ме ни ти и на ана ли зу дру гих ка те го ри ја. Та ко је ка те го ри ја 
про сто ра по ста ла нат ка те го ри ја, чи ја ор га ни за ци ја је по слу жи ла за ана ли зу 
дру гих ка те го ри ја – ка те го ри је вре ме на, узро ка, ци ља, по сле ди це, на чи на, 
ко ли чи не итд., а за тим и им пе ра тив но сти, по се сив но сти, оп та тив но сти, ком-
па ра тив но сти, екс цеп тив но сти, афир ма ци је, не га ци је итд. За про у ча ва ње 
се ман тич ких ка те го ри ја Пре драг Пи пер про на ла зио је по твр ду у ра до ви ма 
сво је про фе сор ке Мил ке Ивић о па де жним зна че њи ма. Ево шта је на пи сао 
о то ме: „Tri de ce ni je nje nih lin gvi stič kih is tra ži va nja su ome đe ne pa de žnom pro-
ble ma ti kom: na po čet ku sto ji mo no gra fi ja o srp sko hr vat skom in stru men ta lu, a 
1983. ob ja vlje ni su Lin gvi stič ki ogle di. U me đu vre me nu, opi san je si stem srp sko-
hr vat skih pa de ža, a po seb no su opi sa ni nje go vi va žni ji pod si ste mi: pro stor ni, 
vre men ski, uzroč ni, kva li ta tiv ni i dr.” (Pi Per 2008: 37). Про у ча ва ње се ман тич-
ких ка те го ри ја дру го је глав но обе леж је на уч ног ра да Пре дра га Пи пе ра: „Pod 
se man tič kom ka te go ri jom se pod ra zu me va na čin na ko ji je od re đe ni aspekt uni ver-
zu ma od ra žen u je zič kom uni ver zu mu kroz iz ve sno opšte (ka te go ri jal no) zna če nje 
i raz li či te ob li ke nje go vog seg men ti ra nja i iz ra ža va nja. Je zgro se man tič ke ka te-
go ri je obič no či ni ne ka gra ma tič ka ka te go ri ja, ali ona mo že ima ti i ne gra ma tič ke 
ob li ke” (Pi Per 1983: 83). Ис пи ту ју ћи је зич ка сред ства ко ји ма се се ман тич ке 
ка те го ри је од ра жа ва ју у је зи ку, Пре драг Пи пер је раз вио функ ци о нал ну 
гра ма ти ку срп ског је зи ка ко ја свој си сте ма ти чан об лик до би ја у Син так си 
са вре ме но га срп ског је зи ка (ПиПеР и др. 2005), ко ју је на пи сао у ко а у тор ству, 
под ре дак ци јом Мил ке Ивић.

У из град њи мо де ла функ ци о нал не гра ма ти ке у срп ском и дру гим сло-
вен ским је зи ци ма про фе со ру Пи пе ру по ма га ли су, али исто вре ме но и учи ли 

2 Де таљ ни је о те о ри ји се ман тич ких ло ка ли за ци ја исп. у воЈводић (1998), Радовановић 
(2015), меденица(2016).
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од ње га, ње го ви док то ран ди, ко ји су сво је док тор ске ди сер та ци је по све ти ли 
раз ли чи тим се ман тич ким ка те го ри ја ма: Дој чил Вој во дић, Функ ци о нал но-
се ман тич ко по ље фу ту рал но сти у са вре ме ном ру ском, пољ ском и срп ском 
је зи ку (2007); Здрав ко Ба бић, Ка те го ри ја пер со нал но сти у са вре ме ним сло-
вен ским књи жев ним је зи ци ма (2011); Ма ри на Ни ко лић, Ка те го ри ја сте пе на 
у сло же ној ре че ни ци у са вре ме ном срп ском је зи ку (2011). И не ки ма ги стар ски 
ра до ви од бра ње ни под мен тор ством про фе со ра Пре дра га Пи пе ра по све ће ни су 
се ман тич ким ка те го ри ја ма: Да ра Да мља но вић, Изрaжaвaњe рeципрoчнoсти 
у рускoм је зи ку с освр том на је зик на уч не ли те ра ту ре (1991); Ма ри ја Пе тро-
вић (Сте фа но вић), Ка те го ри ја ани мат но сти и ина ни мат но сти у са вре ме ном 
ру ском и срп ско хр ват ском је зи ку (1994); Здрав ко Ба бић, Им пер со нал ност у 
са вре ме ном ру ском, пољ ском и срп ском је зи ку (2007); Ру жи ца Ра дој чић, Кате-
го ри ја те лич но сти у ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским (2008). Под ру ковод-
ством пр оф. Пре дра га Пи пе ра за по че те су, али још увек ни су од бра ње не док-
тор ске ди сер та ци је Дра га не Кер кез, Функ ци о нал но-се ман тич ка ка те го ри ја 
оче ки ва ност / нео че ки ва ност у са вре ме ном ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп-
ским; Алек сан дре Јо вић, Ка те го ри ја ре флек сив но сти у ру ском и срп ском је-
зи ку; Ма ри је Опа чић, Ка те го ри ја со ци ја тив но сти у ру ском и срп ском је зи ку.

Ако се обра ти па жња на го ди ну од бра не ових ра до ва и ин сти ту ци је у 
ко ји ма су за по сле не ко ле ге ко ји ма је проф. П. Пи пер био мен тор, ви ди се да 
су се ман тич ке ка те го ри је би ле пред мет ис тра жи ва ња Про фе со ро вих сту де-
на та пу них 30 го ди на, од 1991. го ди не до кра ја ње го вог жи во та. Осим то га, 
ја сно је да се ње го ва функ ци о нал на гра ма ти ка про ши ри ла на сла ви стич ке 
ка те дре у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Ник ши ћу.

Те о ри ја се ман тич ких ло ка ли за ци ја за шла је и у не ке дру ге сфе ре ин те-
ре со ва ња Пре дра га Пи пе ра. Из дво ји ће мо из у ча ва ње вер бал них асо ци ја ци ја 
и из ра ду асо ци ја тив них реч ни ка срп ског је зи ка. Иа ко се вер бал не асо ци ја ци је 
нај че шће де фи ни шу као ре чи-ре ак ци је на за да ту реч-сти му лус, проф. Пи пер 
их је раз у мео и као са му ве зу из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је: „Ве зе ме ђу речи-
ма ко је се ис по ља ва ју као упо тре ба јед не ре чи ко ја има за по сле ди цу ак ти-
ви ра ње зна ња о не кој дру гој ре чи или из ра зу зо ву се вер бал не асо ци ја ци је” 
(ПиПеР 2009: 85). Чи ни се да је ње го во ин те ре со ва ње за асо ци ја ци је за сно-
ва но упра во на за ни ма њу за при ро ду мо гу ћих мен тал них ве за из ме ђу оки-
да ча и по сле ди це. У тој ди на ми ци по ве зи ва ња два ју пој мо ва по раз ли чи тим 
ло гич ким за ко ни то сти ма, он је ви део јед ну од ма ни фе ста ци ја про стор не 
ме та фо ре, ко јој је по све тио цео свој на уч ни жи вот. 

„Чи ње ни ца да се у сва ком асо ци ја тив ном од но су, био он не вер ба ли зо ван или 
вер ба ли зо ван, ус по ста вља од нос ма ње или ве ће бли ско сти / уда ље но сти јед ног 
са др жа ја, као основ ног, и не ког дру гог са др жа ја ко ји се са знај но ло ка ли зу је у 
од но су на основ ни, да је мо гућ ност да се и вер бал не асо ци ја ци је опи су ју и 
об ја шња ва ју у те о риј ско-ме то до ло шким окви ри ма те о ри је се ман тич ких лока-
ли за ци ја” (ПиПеР 2003: 139).

Про стор ну ме та фо ру П. Пи пер ви ди и у са мом тер ми ну асо ци ја ци ја: 
„̓ При ро да ети мо ло шке про зир но сти тер ми на асо ци ја ци ја (тј. ад-со ци ја ци ја) 
све до чи да је пред на ма још је дан од мно гих тер ми на-ме та фо ра ко ји ма је у 
осно ви не ко про стор но зна че њеʼ (ПиПеР 2005: 8–9)” (дРаГићевић 2022). 
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Као ре зул тат ис тра жи ва ња вер бал них асо ци ја ци ја, на стао је дво том ни 
Асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка (књи га I: од сти му лу са ка ре ак ци ји; 
књи га II: од ре ак ци је ка сти му лу су), ко ји је П. Пи пер об ја вио у ко а у тор ству. 
Асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка по стао је из вор гра ђе за број не ма стер 
ра до ве ко је је проф. Пи пер за да вао сво јим пост ди плом ци ма. У тим ра до ви ма 
ис тра жи ва не су вер бал не асо ци ја ци је го вор ни ка срп ског је зи ка у по ре ђе њу 
са асо ци ја ци ја ма го вор ни ка ру ског је зи ка: Ана Ацић [концепт доБРоте и ле-
Поте (2014)]; Иван Ан дри ја ше вић [концепт тУГе (2014)]; Су за на Не на до вић 
[вербалне асо ци ја ци је из ра за за фрон тал ну и ла те рал ну ло ка ли за ци ју (2014)]; 
Ма ри ја Шкр бић [языК и ГовоРить (2015)]; Јо ва на Мој со вић [БоЈе (2015)] итд. 
Циљ та квих ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње кон цеп ту а ли за ци је од ре ђе них 
пој мо ва (на осно ву ког ни ти ви стич ке или лин гво кул ту ро ло шке ме то до ло ги је) 
и(ли) ана ли за лек сич ког зна че ња, по себ но ко но та ци је (лек сич ко-се ман тич-
ким ме то да ма). На осно ву гра ђе из Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ско га је зи ка 
на ста ли су и број ни на уч ни ра до ви, као и две мо но гра фи је, исп. дРаГићевић 
2010, стеФановић 2012. Ис тра жи ва ња вер бал них асо ци ја ци ја за ин те ре со ва ла 
су и ко ле ге из дру гих сло вен ских зе ма ља. Под са свим екс пли цит ним ути-
ца јем проф. Пре дра га Пи пе ра на стао је Słow nik pol skich i serb skich aso cja cji 
ja ko kul tu rowy obraz świ a ta (Reč nik polj skih i srp skih aso ci ja ci ja kao kul tur na 
sli ka sve ta) Ре нар де Леб де (LeB da 2006), a не дав но је об ја вљен и асо ци ја тив ни 
реч ник ма ке дон ског је зи ка Асо ци ја ти ви те во ма ке дон ски от ја зик Ма ри је 
Со ко ло ве (соКолова2019), ко ји се ме то до ло шки са свим осла ња на Асо ци ја-
тив ни реч ник срп ско га је зи ка.

Док то ран ди проф. Пре дра га Пи пе ра обра ћа ли су му се за ин те ре со ва ни 
и за дру ге ње го ве на уч не пре о ку па ци је же ле ћи да их он пред во ди при ли ком 
из ра де док тор ских ди сер та ци ја. 

Би бли о гра фи ја Пре дра га Пи пе ра са др жи ви ше од 50 на сло ва уџ бе ни ка 
и при руч ни ка за основ ну и сред њу шко лу у 165 из да ња. Ње го во ис ку ство у 
пи са њу уџ бе ни ка и до бро по зна ва ње ме то ди ке на ста ве ру ског је зи ка пре по-
ру чи ло га је за мен то ра док тор ских ди сер та ци ја из ове обла сти, па је под 
ње го вим мен тор ством од бра ње на док тор ска ди сер та ци ја Да ре Да мља но вић, 
Уџ бе ни ци ру ског је зи ка у Ср би ји до 1941. го ди не (1998), и Гор да не Ву ко вић-
Ни ко лић, Дис курс уџ бе ни ка за стра ни је зик стру ке: те о риј ско-ме то до ло шки 
аспек ти (2005).

Пре драг Пи пер се ба вио и се ман ти ком. Ње го ва док тор ска ди сер та ци ја 
о за ме нич ким при ло зи ма пред ста вља и мо но гра фи ју из лек сич ке се ман ти ке 
јер је у њој да та ис црп на се ман тич ка ана ли за ове вр сте ре чи. Лек сич ком се-
ман ти ком на ста вио је да се ба ви мен то ри шу ћи док то ра те Јо ва на Ај ду ко ви ћа, 
Ру си зми у са вре ме ним ју жно сло вен ским и за пад но сло вен ским књи жев ним 
је зи ци ма: пре ма ква ли фи ка то ру у лек си ко граф ским из во ри ма (2002), и Иванu 
Ба шић, Лек сич ка ико нич ност и срп ска је зич ка сли ка све та (2011). Је ле на Сто-
шић је по све ти ла док тор ску ди сер та ци ју за ме нич ким при ло зи ма из ди ја-
хро ниј ске пер спек ти ве – Раз вој си сте ма за ме нич ких при ло га у срп ском књи-
жев ном је зи ку (2020).

Пре драг Пи пер оста вио је ду бо ког тра га у ти по ло шким ис тра жи ва њи ма 
сло вен ских је зи ка, па су му се ко ле ге обра ћа ле за по моћ и у ве зи са гра ма тич-
ким од ли ка ма раз ли чи тих сло вен ских је зи ка. Ско ро све док тор ске ди сер та ције 
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ко је су од бра ње не код ње га има ју фо кус и на ти по ло ги ји или на ком па ра тив-
ној ана ли зи не ког пи та ња у ру ском и срп ском је зи ку. У тим ди сер та ци ја ма 
из вр ше на су по ре ђе ња на твор бе ном, син так сич ком, се ман тич ком, праг ма тич-
ком пла ну. Људ ми ла По по вић, је дан од нај да ро ви ти јих уче ни ка про фе со ра 
Пи пе ра, од бра ни ла је 1997. го ди не док то рат Епи сто лар ни дис курс укра јин ског 
и срп ског је зи ка; Би ља на Ма рић, Син так сич ка де ри ва ци ја у са вре ме ном ру-
ском књи жев ном је зи ку у по ре ђе њу са срп ским (2012); Пре драг Обу ћи на, 
Син так сич ка ако мо да ци ја у пољ ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским (2016).

Ин те ре со ва ња пр оф. Пи пе ра за исто ри ју ср би сти ке и сла ви сти ке, што 
на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у ње го вој књи зи При ло зи исто ри ји срп ске лин-
гви стич ке сла ви сти ке: дру га по ло ви на ХХ ве ка (ПиПеР2018), до ве ла су и до 
ње го вог мен тор ства у из ра ди док тор ске ди сер та ци је Не де Па вло вић, Фи ло-
ло шко де ло Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (2015), а за ни ма ње за је зич ку по ли ти-
ку омо гу ћи ло му је да пред во ди рад на док тор ској ди сер та ци ји Ми тре Ре љић, 
Срп ски је зик на Ко со ву и Ме то хи ји да нас (со ци о лин гви стич ки и лин гво кул-
ту ро ло шки аспек ти).

*
Ка да се се ћа мо зна чај них на уч ни ка, обич но на бра ја мо књи ге и ра до ве 

ко је су на пи са ли, а че сто за бо ра вља мо да по бро ји мо уче ни ке ко је су од шко-
ло ва ли. Уче ни ци у сво јим ср ци ма и ми сли ма но се злат на зр на зна ња, љу ба-
ви и че сти то сти ко ја су до би ли од сво јих учи те ља и за у век ће их ра се ја ва ти 
ме ђу сво јим ко ле га ма, уче ни ци ма, бли жњи ма, сво јом де цом. Злат на зр на 
ни су са мо на уч не те о ри је и по да ци из стру ке ко је уче ни ци на у че од учи те ља, 
већ и оно нешто – не у хва тљи во, ира ци о нал но, а уте ме љи тељ ско, што их обли-
ку је и чи ни она кви ма ка кви је су чак и он да ка да за бо ра ве све чи ње ни це и 
те о ри је ко је су на у чи ли од сво јих учи те ља. За хва љу ју ћи том не про ла зном 
злат ном пра ху што га је при мио од Мил ке Ивић и дру гих сво јих про фе со ра, 
а за тим га по се јао у сво јим ђа ци ма, ко ји га као нај ве ћу дра го це ност чу ва ју 
и пре но се иза бра ни ма, на ста вља да жи ви про фе сор Пре драг Пи пер, али и 
ње го ви учи те љи. Ко има уче ни ке – веч но жи ви. 
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Пољ ска сла ви сти ка је пре тр пе ла ве ли ки гу би так ка да је 29. но вем бра 
2021. го ди не, на кон кра ће и те шке бо ле сти, у Кра ко ву пре ми нуо про фе сор 
Вје слав Бо риш. Oва је вест ди љем раз у ђе ног све та сло вен ске ети мо ло ги је 
при мље на с ве ли ком ту гом. На по се бан на чин је ра жа ло сти ла ко лек тив Ети-
мо ло шког од се ка Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, у чи јем раз во ју је проф. 
Бо риш (за уз)имао на ро чи то ме сто. У пољ ској, и не са мо пољ ској сла ви сти ци, 
љу ди та квог ко ва и тог фор ма та да нас су све ре ђи – јер су се мно ги већ пре-
се ли ли у веч ност. Ни ка ко ни је фра за ка да се ка же да су при ви ле го ва ни они 
ко ји су по зна ва ли проф. Бо ри ша, на ро чи то ако су има ли при ли ке да са њим 
ак тив но са ра ђу ју, на ма ко ји на чин. Ово су сли ко ви то опи са ле мла ђе ко ле ги-
ни це, ко је су му при ре ди ле збор ник („фест шрифт”) по во дом 75. ро ђен да на,1 
ка да су вр ло ду хо ви то (а за пра во са свим објек тив но) при ме ти ле да број ност 
при спе лих ау тор ских при ло га „не пред ста вља њи хов успех, већ са мог Про-
фе со ра, ко ји је ужи вао сим па ти је то ли ко љу ди”.

То ком ни за по след њих де це ни ја по сле ни ци на по љу ети мо ло ги је би ло 
ког сло вен ског је зи ка не из бе жно су се су сре та ли, и ра до се слу жи ли, пр во 
ра до ви ма а за тим и реч ни ци ма овог из у зет но про дук тив ног па ле о сла ви сте, 
сер бо кро а ти сте и ка шу бо ло га ко ји се ви ше од по ла ве ка ба вио раз ли чи тим 
аспек ти ма по ре кла до ма ћих, сло вен ских ре чи, њи хо ве твор бе, фо не ти ке, 
ак цен то ло ги је, се ман ти ке – реч ју, ети мо ло ги је у це ли ни, укљу чу ју ћи и оно ма-
сти ку. Као ко ле га и при ја тељ ра до је био ви ђен на раз ли чи тим сла ви стич ким 
ску по ви ма, а по себ но су за пам ће ни они ка да је ње гов кра ков ски ко лек тив 
био ор га ни за тор и до ма ћин та квих до га ђа ња.

У фор мал ном освр ту на ње го ва до стиг ну ћа тре ба ис та ћи да је проф. 
Бо риш био до пи сни члан две ју ака де ми ја (Пољ ске ака де ми је умет но сти и 
Хр ват ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти), члан ви ше на уч них те ла и ко-
ми си ја (Дру штво љу би те ља пољ ског је зи ка, Пољ ско лин гви стич ко дру штво, 
Ети мо ло шка ко ми си ја при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста), до бит ник 
ви ше на гра да и при зна ња (чак два пу та је, 1978. и 2008. го ди не, до био Лин-

1 Уп. Stu dia Borysi a na: Etymo lo gi ca. Di ac hro ni ca. Sla vi ca, M. Ja ku bo wicz, B. Ras zew ska-Żurek 
(eds.), War sza wa: Instytut Sla wistyki PAN, 2014, 538 s. Осим пред го во ра, ис црп не би бли о гра фи је 
сла вље ни ка за пе ри од 1963–2013, те увод ног сло ва уред ни ка, овај збор ник са др жи 47 при ло-
га ау то ра из Пољ ске, Бе ло ру си је, Ру си је, Укра ји не, Бу гар ске, Ср би је, Хр ват ске, Сло ве ни је, 
Че шке, Сло вач ке (на го то во свим сло вен ским је зи ци ма, са те ма ма из ши ро ког спек тра оних 
ко ји ма се и сам Бо риш ба вио). Ве ру је мо да су сви ови “при ја те љи, ко ле ге и уче ни ци”, као и 
ми из Бе о гра да у чи је име мо гу да го во рим, по при је му ту жне ве сти по ми сли ли ка ко је до бро 
што су ус пе ли да му бла го вре ме но, за жи во та, по да ре тај ро ђен дан ски по клон.
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гви стич ку на гра ду Оде ље ња дру штве них на у ка Пољ ске ака де ми је на у ка 
„Ка жи мјеж Нич”, пр во за мо но гра фи ју о имен ској пре фик са ци ји у сло вен ским 
је зи ци ма а за тим и за ети мо ло шки реч ник пољ ског је зи ка; на гра ду пред сед-
ни ка ми ни стар ског са ве та у ка те го ри ји „Зна чај на на уч на и умет нич ка до-
стиг ну ћа” за ка шуп ски ети мо ло шки реч ник, на гра ду „Кра ков ска књи га 
ме се ца” за пољ ски ети мо ло шки реч ник итд.)

Ака дем ска ка ри је ра Вје сла ва Бо ри ша кре та ла се јед ном по сто ја но уз ла-
зном ли ни јом и ло гич ним то ком. По за вр шет ку сту ди ја на ка те дри сло вен-
ских је зи ка Ја ге лон ског уни вер зи те та у Кра ко ву (1956–1961) учи нио је от клон 
од свог при мар но сер бо кро а ти стич ког обра зо ва ња и упло вио у ком па ра тив-
не и ди ја хро не во де по ста вив ши сво ја ис тра жи ва ња у ши ри, оп ште сло вен ски 
кон текст већ ма ги стар ским ра дом “Nazwy pli ski si wej (Mo ta cil la al ba L.) w 
językach słowi ań skich’ (На зи ви бе ле пли ске (Mo ta cil la al ba L.) у сло вен ским 
је зи ци ма).2 Сво јом док тор ском те зом „Bu do wa słowot wórc za rze cow ników w 
tek stach cza kaw skich XV i XVI w.” (Гла гол ска твор ба у ча кав ским тек сто ви-
ма 15. и 16. ве ка), од бра ње ном 1969. го ди не (и од мах об ја вље ном),3 иа ко се 
фор мал но вра тио те ре ну сво јих основ них сту ди ја, фак тич ки је за цр тао кључ-
ни пра вац сво јих да љих ис тра жи ва ња у обла сти пе ри фер них је зи ка и/или 
ди ја ле ка та,4 ко ји са др же дра го це ни ре зер во ар ре ликт не лек си ке и раз ли чи-
тих ар ха и за ма – што ће и на да ље оста ти ње го ва трај на пре о ку па ци ја. 

Пе ри од из ме ђу ма ги стри ра ња и док то ри ра ња (1961–1968) про вео је ра-
де ћи на реч ни ку ста ро пољ ског је зи ка (Słow nik sta ro pol ski)5 у Ин сти ту ту за 
пољ ски је зик Пољ ске ака де ми је на у ка у Кра ко ву. 

На кон од бра не док то ра та (1969) по ста је са рад ник ра ди о ни це6 бу ду ћег 
ети мо ло шког реч ни ка пра сло вен ског је зи ка (Słow nik prasłowi ań ski) Ин сти-
ту та за сла ви сти ку Пољ ске ака де ми је на у ка, та ко ђе у Кра ко ву, ода кле се и 
пен зи о ни сао (2014), пре шав ши у ме ђу вре ме ну пут од аси стен та проф. Слав-
ског на из ра ди пра сло вен ског реч ни ка до ње го вог на след ни ка на че лу овог 
ка пи тал ног про јек та сло вен ске ети мо ло шке лек си ко гра фи је.

Пет го ди на по при дру жи ва њу том ко лек ти ву7 (1974), Бо риш је са те мом 
„Pre fik sa cja imi en na w językach słowi ań skich”8 (Имен ска пре фик са ци ја у сло-
вен ским је зи ци ма) ха би ли ти рао на Ја ге лон ском уни вер зи те ту. То ме је усле-
ди ла ван ред на, а за тим и ре дов на про фе су ра, 1987. и 1993. го ди не, све до 
пен зи о ни са ња 2009. го ди не на Ка те дри за хр ват ску, срп ску и сло вен ску фи-
ло ло ги ју – ка ко се она да нас зо ве. Ту је био до сто јан на след ник ве ли ка на 
пољ ске сла ви сти ке код ко јих је имао сре ће да сти че фи ло ло шко обра зо ва ње 

2 Рад је у це ли ни об ја вљен у ча со пи су Zeszyty Na u ko we UI, Pra ce języko znaw cze 5, 1963, 57–85, 
а не дав но је и пре штам пан у збир ци ра до ва Etymo lo gie słowi ań skie i pol skie, 114–144. (в. нап. 14).

3 У из да њу Zakład Na ro dowy im. Ossolińskich (Mo no gra fie Sla wistyczne 18), Wrocław 1969, 290 s. 
4 Или „ма лих сло вен ских је зич ких под руч ја”, ка ко се из ра зио у на сло ву јед ног члан ка 

(об ја вље ног у ко а у тор ству са Ха ном По пов ском-Та бор ском): „Po tre be i me to de ob ra de eti mo-
loš kih rječ ni ka ma lih sla ven skih je zič nih pod ruč ja”, Ri ječ XI II (3), Ri je ka 2007, 41–47.

5 Słow nik sta ro pol ski, red. S. Urbańczyk, t. IV (L-M), t. V (N-Ó), Wrocław: Za klad Na ro dowy 
im. Ossolińskich, 1963–1965, 1965–1969. 

6 Овај тер мин (као и са ма ре а ли ја на ко ју се од но си) у на шој сре ди ни ни је до вољ но одо ма ћен, 
али га ко ри сти мо као вер ни пре вод пољ. Pra cow nia (што у до ме ну дру штве но-ху ма ни стич ких 
на у ка и стру ка пред ста вља пу ни пан дан ла бо ра то ри ји у при род ним и тех нич ким на у ка ма). 

7 Тад је об ја вљен и пр ви том пра сло вен ског реч ни ка, в. нап. 11.
8 У из да њу Zakład Na ro dowy im. Ossolińskich (Mo no gra fie Sla wistyczne 32), Wrocław 1975, 180 s. 



183

и све ака дем ске ти ту ле, сво јих про фе со ра Фран ћи ше ка Слав ског, Та де у ша 
Лер-Спла вињ ског, Ста ни сла ва Ур бањ чи ка, Ста ни сла ва Ро спон да. 

Бо га ти опус Вје сла ва Бо ри ша об у хва та број не са мо стал не и не ко ли ко 
ко а у тор ских ра до ва, за тим две за па же не сту ди је о ча кав ском ди ја лек ту9 
(осим оне об ра ђе не у док тор ском ра ду), као и мо но гра фи ју о сло вен ској имен-
ској пре фик са ци ји (ко јом је ха би ли то ван) и јед ну ко а у тор ску о ка шуп ској 
лек си ци у сло вен ском кон тек сту,10 а све вре ме је “за ра ђи вао хлеб” као лек си-
ко граф (од 1987. го ди не и као про фе сор). На кон што је осно ве “за на та” са вла-
дао на јед ном исто риј ском реч ни ку, ста ро пољ ског је зи ка, био је и ау тор три 
ка пи тал на ети мо ло шка реч ни ка: јед ног ко лек тив ног, ти па те за у ру са (пра-
сло вен ског11 – ко ји још ни је до вр шен, али ужи ва ве ли ки углед у струч ним 
кру го ви ма), јед ног ко а у тор ског (ка шуп ског12 – ко јим је по ста вљен мо дел 
са свим но вог жан ра, ди ја ле кат ског ети мо ло шког реч ни ка) и јед ног са мо стал-
ног, на уч но-по пу лар ног (пољ ског13 – по ко ме је пре по знат у ши рим кру го ви ма 
лин гви ста дру гих про фи ла и обра зо ва них ла и ка). Сва ки од ова три реч ни ка 
по је ди нач но пред ста вља де ло до вољ но за чи тав је дан рад ни век. Они се међу 
со бом ве о ма раз ли ку ју по ти пу, кон цеп ци ји, ме то до ло ги ји – а сва ки је ап со-
лут но уз о ран у свом до ме ну. 

Ети мо ло шки се реч ни ци, као и ве ћи на дру гих, пи шу она ко ка ко ре чи 
на и ла зе, ал фа бет ским ре дом. Али тај се по сао не мо же оба вља ти без зна ња 
и ис ку ства прет ход но сте че ног не за ви сним про у ча ва њем по ре кла по је ди них 
ре чи, као и од ре ђе них те мат ских гру па и/или све о бу хват них си сте ма специ-
фич них твор бе них ка те го ри ја. Бо риш се упра во та ко ба вио на сле ђе ном сло-
вен ском лек си ком, у нај ши рем сло вен ском и бал то сло вен ском кон тек сту. Иа ко 
на из глед фо ку си ран на по је ди ни ди ја лек ти зам (по све до чен на огра ни че ном 
те ре ну не ког на род ног го во ра) на ла зио му је па ра ле ле у не ком дру гом кут ку 
сло вен ског све та и та ко га про јек то вао на пра сло вен ску ра ван – што је че сто 
ре зул ти ра ло ус по ста вља њем но ве из лек се, или бар изо гло се, ко јом је обо га-
ће но на ше по зна ва ње и раз у ме ва ње сло вен ског пра је зи ка.

Го ре по ме ну те реч ни ке по се ду је сва ка сла ви стич ка би бли о те ка, а у Бо-
ри шов не лек си ко граф ски опус од ли чан увид пру жа збор ник ње го вих иза-

9 То су Stu dia nad di a lek tem czakwskim Ju ra ja Kri ža ni cia. Ak cen tu a cja rzec zow ników, 
Wrocław: Zakład Na ro dowy im. Ossolińskich (Pra ce Sla wistyczne 58), 1986, 128 s. (= Stu di ja o 
ča kav skom di ja lek tu Ju ri ja Kri ža ni ća. Ak cen tu a ci ja ime ni ca, Ri je ka: Ma ve da, 2007, 112 s.) и Cza-
kaw skie stu dia leksykal ne. Dzi ed zic two prasłowi ań skie w słow nic twie cza kaw skim, War sza wa: SOW, 
1999, 185 s. ( = Ča kav ske lek sič ke stu di je. Pra sla ven sko na slje đe u ča kav skom lek sič kom fon du, Za greb; 
Ma ti ca hr vat ska, 2007, 340 s.); за бли жи увид уп. наш при каз те књи ге у ЗбМСФЛ XLVII/1–2, 
2004, 499–503, где је ис так ну то да она пред ста вља се ди мент ау то ро вог ви ше го ди шњег ба вље-
ња ча кав ском ди ја ле кат ском лек си ком, од ра жа ва ју ћи исто вре ме но и ње го во ви ше де це ниј ско 
ис ку ство у ети мо ло ги са њу сло вен ских ди ја лек ти за ма свих вр ста и раз ли чи томг по ре кла, при 
че мо они ча кав ски иду у ред Бо ри шо вих пр вих ин те ре со ва ња.

10 W. Boryś, H. Po pow ska-Ta bor ska. Leksyka kas zub ska na tle słowi ań skim, War sza wa: SOW, 
1996, 434 s. (за ис цр пан при каз уп. М. Бје ле тић, ЗбМСФЛ XХХIХ/1, 1998, 212–216).

11 Słow nik prasłowi ań ski, red. F. Sław ski et al., t. I–, Wrocław: Za klad Na ro dowy im. Osso lińskich, 
1974–.

12 W. Boryś, H. Po pow ska-Ta bor ska. Słow nik etymo lo giczny kas zubszczyzny, 1–6, War sza wa: 
SOW, 1994–2010. (за при каз пр вог то ма уп. М. Бје ле тић, Ју жно сло вен ски фи ло лог LII, 1996, 
213–219).

13 W. Boryś. Słow nik etymo lo giczny języka pol ski e go, Kraków: Wydaw nic two Li te rac kie, 
2005, 864 s. (22008).
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бра них ра до ва (Ети мо ло ги је сло вен ске и пољ ске. Из бор ра до ва по во дом 
45-го ди шњи це на уч ног ра да) ко ји су при ре ди ли ње го ве ко ле ге и уче ни ци.14 
Ако збир ни на слов де фи ни ше основ не окви ре ис тра жи ва ња, по је ди нач ни 
на сло ви ов де пре штам па них ра до ва от кри ва ју пу ни ди ја па зон и про фил 
те ма ко је они по кри ва ју. Си сте ма тич ност из ла га ња про бле ма и ме то дич ност 
у ар гу мен то ва ња за кљу ча ка ука зу ју се чи та њем сва ког – ма ког – од њих. 

Ана ли тич ки по глед на Бо ри шо ву би бли о гра фи ју от кри ва нам да се у 
њој, по ред раз ли чи тих ни воа ау тор ског и/или уред нич ког уче шћа у чак 17 
то мо ва не ко ли ко реч ни ка (2 ста ро пољ ског, 8 пра сло вен ског, 6 ка шуп ског, 1 
пољ ског), као и 5 мо но гра фи ја, на ла зи још око 200 на сло ва, тек де се так њих 
ко а у тор ских. Осим ра до ва ко ји би се мо гли ока рак те ри са ти као “чи сто” ети-
мо ло шки (прак тич них и те о риј ско-ме то до ло шких) има ту и њих де се так из 
обла сти оно ма сти ке, за тим де се ти на ве о ма озбиљ них, сту ди о зних при ка за, 
не ко ли ко при ло га ко ји осве тља ва ју де лат ност ве ли ких лин гви ста (де Кур те не, 
Брик нер, Ма лец ки, Слав ски), пар не кро ло га, хро ни ка, чак два на ест би блио-
граф ских при ло га (из обла сти сер бо кро а ти сти ке и сло ве ни сти ке) у ча со пи су 
Roc znik Sla wistyczn y,15 уред ни штво пет збор ни ка ра до ва (са кон фе рен ци ја 
или фест шриф та). Осим на пољ ском, об ја вљи ва ни су на го то во свим сло-
вен ским је зи ци ма, на не мач ком и ен гле ском. Сег мент оних на на шем је зи ку 
(срп ско-хр ват ском тј. срп ском) и ко ји га се ди рект но ти чу, за пра во је зна тан: 
осим 14 ети мо ло шких чла на ка (в. нап. 14), ту је и рад о имен ској де ри ва ци ји 
у ста ро срп ском је зи ку (На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 14/1), О пра-
сло вен ској твор би ре чи код Ра до са ва Бо шко ви ћа (Пр ви лин гви стич ки на уч ни 
скуп у спо мен на Ра до са ва Бо шко ви ћа), Пи та ње ре кон струк ци је пра сло вен ских 
ан тро по ни ма (Збор ник Ше сте ју го сло вен ске оно ма стич ке кон фе рен ци је),16 
Сер бо кро а ти сти ка у Кра ко ву (Сто го ди на по ло ни сти ке у Ср би ји), као и неко-
ли ко при ка за раз ли чи тих из да ња (књи га, збор ни ка, ча со пи са): Ода бра не рас-
пра ве и члан ци Р. Бо шко ви ћа, ча со пис Оно ма то ло шки при ло зи I-II, Реч ник 
име на Бањ ског, Де чан ског и При зрен ског вла сте лин ства у XIV ве ку Ми ли це 
Гр ко вић, Збор ник ра до ва по во дом 70. го ди шњи це жи во та акад. Јо ва на Вуко-

14 Уп. Wi esław  Boryś: Etymo lo gie słowi ań skie i pol skie. Wybór stu diów z oka zji 45-le cia pracy 
na u ko wej. Pod re dakcją W. Sędzika, przy współdzi a le Z. Ba bi ka i T. Kwo ki, War sza wa: Instytut 
Sla wistyki PAN, 2007. Ту се на ла зе 72 ра да гру пи са на у пет ску пи на, по ге нет ском кри те ри ју му: 
I. Пра сло вен ска и оп ште сло вен ска лек си ка (15 чла на ка), II. Сло вен ска аре ал на лин гви сти ка и 
ме ђу је зич ке лек сич ке ве зе (10 чла на ка), III. Хр ват ска и срп ска лек си ка (17 чла на ка), IV. Пољ-
ска лек си ка (14 чла на ка), V. Ка шуп ска лек си ка (16 чла на ка). Ме ђу ра до ви ма ко ји се ба ве спе-
ци фич но на шом лек си ком на ла зе се три пр во бит но пу бли ко ва на у ча со пи су Збор ник Ма ти це 
срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку (бр. XXI II/1, XXV/2, XXXI II), три у ча со пи су Ју жно сло-
вен ски фи ло лог (бр. XLII, XLIV, XLVII) и два у ча со пи су Наш је зик (бр. XXV/1–2, XXIX/1–2). 
На по ми ње мо да пет ра до ва пре штам па них из два гла си ла Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 
пред ста вља ју све што је у њи ма об ја вио, док су у ЗбМСФЛ, осим по ме ну тих, штам па на још два 
кра ћа при ло га (бр. XXV/1 и XXVI I–X XVI II), као и че ти ри ко а у тор ска ра да са пот пи сни ком 
ових ре до ва (бр. XXIX/1, XXX/1, XXXI/1, XXXII/1). Та ко Бо ри шо во при су ство у овом ча со пи су 
на ра ста на чак де вет ау тор ских на сло ва (а ин ди рект но је ту и још је дан, наш при каз ње го ве 
књи ге Cza kaw skie stu dia leksykal ne. Dzi ed zic two prasłowi ań skie w słow nic twie cza kaw skim, у 
бро ју XLVII/1–2, в. нап. 9). Ни у јед ном дру гом стра ном ча со пи су ни је Бо риш об ја вио то ли ко 
ра до ва као у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку. 

15 У бр. XXVI–X XXVII, 1961–1972.
16 Упра во са овог ску па је на пи сао сво ју је ди ну хро ни ку, у ре но ми ра ном пољ ском ча со-

пи су Ono ma.
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ви ћа. Је дан од по след њих (ако не и по след њи) рад ко ји је об ја вио упра во је 
иза шао из штам пе у сто том, ју би лар ном бро ју Збор ни ка Ма ти це срп ске за 
сла ви сти ку (2021).

Оно што се из ове оп се жне би бли о гра фи је не ви ди, а што тре ба по себ но 
ис та ћи, је сте чи ње ни ца да је Вје слав Бо риш био ро ђе ни пе да гог, про фе сор мно-
гим сту ден ти ма, по сти плом ци ма и док то ран ди ма у ре дов ној на ста ви, али и 
учи тељ у ин ди ви ду ал ном ра ду са мла ђим ко ле га ма – у свом ко лек ти ву као 
и из ван ње га. Пу на сли ка о том аспек ту ње го ве де лат но сти ве ро ват но ће 
мо ћи да се скло пи тек у на ред ном пе ри о ду, ка да се све до че ња о то ме по ја ве 
у не кро ло зи ма по пут овог. Са на ше стра не, ука зу је мо на то да је проф. Вје слав 
Бо риш имао ве ли ког уде ла у раз во ју и обра зо ва њу, сла ви стич ком про фи ли-
са њу и укуп ном осна жи ва њу Ети мо ло шког од се ка Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ – и то упра во у пр вим го ди на ма ње го вог по сто ја ња,17 ка да му је пот-
по ра би ла нај по треб ни ја. То ком на ших сту диј ских бо ра ва ка у Кра ко ву уво-
дио нас је у је дан од епи цен та ра сло вен ске ети мо ло ги је,18 при ли ком не ко ли ко 
ње го вих по се та Бе о гра ду, као и кроз пре пи ску (ко ју смо во ди ли у до ба пре 
ин тер не та), имао је дра го це не са ве те око ра до ва ко је смо пи са ли и те за ко је 
смо спре ма ли, кроз ко а у тор ски рад нас је учио ка ко се ко ри сти гра ђа (на ро-
чи то за нас дра го це на гра ђа Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног 
је зи ка), и за пра во нас трај но за ра зио сво јом „сла бо шћу” пре ма ру да ре њу по 
збир ка ма ре чи и ди ја ле кат ским реч ни ци ма. Пе да го шко ста ра ње о на ма, та-
да још по чет ни ци ма, об у хва та ло је и по зи ва ње на кон фе рен ци је на ко ји ма 
смо се и ужи во укљу чи ва ли у свет сло вен ске ети мо ло ги је.19 На на шем сим-
по зи ју му „Сло вен ска ети мо ло ги ја да нас” (Бе о град, сеп тем бра 2006) проф. 
Бо риш на жа лост ни је мо гао да уче ству је, али је за то био ре цен зент збор ни-
ка ра до ва, из да тог го ди ну да на ка сни је.20 

Хва ла му на све му, и сла ва му!

Ја сна Вла јић-По по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кне за Ми ха и ла 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја

ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 

17 Taj oдсек је осно ван 1983. го ди не, на ини ци ја ти ву ака де ми ка проф. Па вла Иви ћа – више 
о то ме в. Ка из во ри ма ре чи, М. Бје ле тић (ур.), Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013, 
11–20, 33–35 стр. 

18 Две са рад ни це тог од се ка су (још дав не 1987. и 1990. го ди не) про шле кроз ње го ву обу ку 
у ра ди о ни ци пра сло вен ског реч ни ка у Кра ко ву. Ту им је Про фе сор да вао за дат ке, над зи рао и 
пре гле дао ура ђе но, та ко да су оне за све га не ко ли ко не де ља прак тич ног ра да са кар то те ком 
гра ђе и по ли ца ма пу ним реч ни ка свих сло вен ских је зи ка, на кон крет ним при ме ри ма ис ку си ле 
про цес пре та ка ња ети мо ло шки ана ли зи ра не ре чи у реч нич ку од ред ни цу. Без тог бла го вре-
ме но по ста вље ног ре пе ра, пи та ње је да ли би све на кнад но сте че но ис ку ство би ло до вољ но 
да и са ме поч ну да се ба ве ети мо ло шком лек си ко гра фи јом.

19 О ре фе ра ти ма са јед ног та квог ме ђу на род ног ску па одр жа ног у Кра ко ву 5–7. де цем бра 
1996. (на ко ме су би ла и три уче сни ка из Бе о гра да), из ве шта ва хро ни ка: М. Бје ле тић. Ме ђу на-
род на на уч на кон фе рен ци ја “Пра сло вен ски је зик и ње гов рас пад”, Ју жно сло вен ски фи ло лог LI II, 
1997, 258–262, као и при каз на кнад но об ја вље ног збор ни ка ра до ва: J. Vla jić-Po po vić. Prasłowi-
ańszczyzna  i jej roz pad, Kraków 1998, Лин гви стич ке ак ту ел но сти 1/1, Бе о град 2000, 28–33.

20 Уп. Сло вен ска ети мо ло ги ја да нас, А. Ло ма (ур.), Бе о град: СА НУ; Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ, 2007, XXII + 483 с.
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ОЛ ГА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
(2. III 1937 – 20. IV 2021)

У апри лу про шле го ди не за у век нас је на пу сти ла Ол га Не дељ ко вић, зна-
ме ни ти срп ски, ју го сло вен ски и аме рич ки сла ви ста. Ро ђе на је у углед ној по-
ро ди ци у Са ра је ву, где је за вр ши ла основ ну шко лу, док је гим на зи ју по ха ђа ла 
у Ду бров ни ку. Ди пло ми ра ла је сла ви сти ку 1960. на Ка те дри за ис точ не и 
за пад не сло вен ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
а ме ђу ње ним про фе со ри ма би ли су Ки рил Те о до ро вич Та ра нов ски, Пе тар 
Ђор ђић, Ра до сав Бо шко вић, Све то зар Ни ко лић, Бог дан Тер зић и др. Ма ги-
стри ра ла је на истом фа кул те ту 1962, из обла сти Ста ро сло вен ски је зик и сред-
њо ве ков не сло вен ске сту ди је. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Упо тре ба 
ак це нат ских зна ко ва у сред њо ве ков ним ју жно сло вен ским спо ме ни ци ма” од-
бра ни ла је 1967. го ди не у Ско пљу, код Вла ди ми ра Алек се је ви ча Мо ши на.

На кон ди пло ми ра ња, за по сли ла се 1961. на Ка те дри за срп ски је зик тек 
осно ва но га Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, као аси стент на пред ме ти ма 
Ста ро сло вен ски је зик и Упо ред на гра ма ти ка сло вен ских је зи ка. По том је пре-
шла на За дар ско све у чи ли ште, где је 1968. иза бра на у зва ње до цен та за ру ски 
је зик. Би ла је и шеф Од се ка за ру ски је зик и књи жев ност. Школ ску 1972/1973. 
про ве ла је као го сту ју ћи пре да вач на Уни вер зи те ту у Ми чи ге ну и на Уни вер-
зи те ту Јејл. Од 1973. до 1975. ра ди ла је у Ста ро сла вен ском ин сти ту ту (у то вре-
ме „Све то зар Ри тиг”) у За гре бу. Школ ске 1975/1976. би ла је по но во го сту ју ћи 
пре да вач на Јеј лу, да би за тим ка ри је ру на ста ви ла на Уни вер зи те ту Или но и са 
у Чи ка гу, на Од се ку за сло вен ске и балт ске је зи ке и књи жев но сти, нај пре као 
го сту ју ћи ван ред ни про фе сор (1976–1978), по том ван редни про фе сор (1979‒ 
1988) и ре дов ни про фе сор (од 1988). Би ла је и шеф Од се ка за сло вен ске и балт-
ске је зи ке и књи жев но сти, као и управ ник пост ди плом ских сту ди ја на истом 
уни вер зи те ту. Иза бра на је у зва ње про фе со ра еме ри ту са за сло вен ске и балт-
ске је зи ке и књи жев но сти 2007. и исте го ди не је оти шла је у пен зи ју. То ком 
три де це ни је ра да на уни вер зи те ту у Чи ка гу др жа ла је број не кур се ве: Струк-
ту ра са вре ме ног ру ског, Струк ту ра са вре ме ног пољ ског, Увод у сла ви сти ку, 
Ру ска по е ти ка и лин гви сти ка, Пољ ска по е ти ка и лин гви сти ка, Исто ри ја ру ског 
књи жев ног је зи ка, Исто ри ја пољ ског књи жев ног је зи ка, Ста ро сло вен ски је зик, 
Ин те лек ту ал на и кул тур на исто ри ја ис точ них Сло ве на, Пољ ска кул ту ра у 
пе ри о ду ре не сан се и ба ро ка, Ре фор ма ци ја у кул тур ној исто ри ји Сло ве на, Пост-
мо дер ни зам у сло вен ским књи жев но сти ма, Ру ска аван гар да итд. 

Би ла је члан Се вер но а ме рич ког дру штва за срп ске сту ди је, Дру штва за 
сло вен ске сту ди је, Са ве то дав ног од бо ра за сред њо ве ков не сло вен ске сту ди је 
у Се вер ној Аме ри ци итд. 
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Уса вр ша ва ла се на Уни вер зи те ту у Љу бља ни (1966), на Ја ге лон ском 
уни вер зи те ту у Кра ко ву (1967/1968), у Со фи ји (1967, 1969), Пра гу (1971, 1973), 
Бр ну (1972), бо ра ви ла је на сту диј ским бо рав ци ма на Уни вер зи те ту у Кем-
бри џу (1974), на Хар вар ду и у Јав ној би бли о те ци у Њу јор ку (1984), те у ви ше 
на вра та на Уни вер зи те ту Или но и са у Ур ба ни-Шем пеј ну (1979–1994). Уче-
ство ва ла је на број ним на уч ним ску по ви ма (Бе о град, Беч, Блу минг тон, Бо стон, 
Вар ша ва, Ден вер, За греб, Ко лум бус, Кра ков, Љу бља на, Мо сква, Ско пље, 
Со фи ја, Чи ка го итд.). Ор га ни зо ва ла је кон фе рен ци је, ра ди о ни це, пре да ва ња.

Ра ни пе ри од на уч ног ра да Ол ге Не дељ ко вић ве зан је за ста ро сло ве ни сти-
ку и сло вен ску сред њо ве ков ну пи сме ност и овом при ли ком ука за ће мо са мо 
на не ке од ње них ва жни јих при ло га, од ко јих не ки и да нас спа да ју у оба ве-
зну па ле о сла ви стич ку ли те ра ту ру.1 Пре ве ла је Жи ти је Ћи ри ло во и Жи ти је 
Ме то ди је во (1964), ба ви ла се про бле ма ти ком гла го љи це (1965; 1971; 1975), 
из у ча ва ла је ак це нат ски си стем и над ред не зна ке у ста ро сло вен ским и ре-
дак циј ским ру ко пи си ма (1964; 1966; 1967а; 1967б; 1970), ра шку и ре сав ску 
пра во пи сну шко лу у исто ри ји срп ске пи сме но сти (1965; 1971; 1976), ста ро-
сло вен ске је зич ке ре дак ци је и тек сто ло ги ју (1969; 1970; 1972; 1974). Вред ни 
су и ње ни ра до ви о ди гло си ји у сло вен ском сред њем ве ку (1986а; 1988). 

По од ла ску у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, на уч на ин те ре со ва ња Ол ге 
Не дељ ко вић су се до не кле пре у сме ри ла и те мат ски про ши ри ла. По све ти ла 
се пре те жно но ви јем пе ри о ду: по ме ну ће мо ње не сту ди је о сло ве нач ким и 
хр ват ским про те стант ским пи сци ма и из да ва чи ма (1984; 1986б; 1996), о пи-
та њи ма про ти вре фор ма ци је и Јур ју Кри жа ни ћу (1987; 1990а), о Јер не ју Копи-
та ру (1982а), Јо си фу До бров ском (1982б), Ма вру Ор би ну (2014) и др. Пи са ла 
је и о но ви јој срп ској и сло вен ској књи жев но сти, о Ми ло шу Цр њан ском (1990б; 
1999), Бо ри сла ву Пе ки ћу (2003), о Ни че о вом ути ца ју на Алек сан дра Бло ка 
(2007). Ве ли ка је ште та што, су де ћи пре ма ње ној при ват ној би о би бли о гра фији 
ко ја нам је је ди на би ла на рас по ла га њу, а ко ју је са ма са ста ви ла пре пет на е стак 
го ди на, мно га ње на из ла га ња на на уч ним ску по ви ма ни су ни ка да об ја вље на. 

Ол га Не дељ ко вић би ла је вр сни на уч ник, ван ред но те мељ на и увек 
отво ре на не са мо за но ве те ме већ и за но ве те о риј ске при сту пе. У сво јим 
је зич ким и књи жев ним ис тра жи ва њи ма, ко ји ма је за ду жи ла цео сло вен ски 
свет, спа ја ла је акри бич ност, од лич но по зна ва ње на уч не тра ди ци је и но ва 
те о риј ско-ме то до ло шка стру ја ња у сла ви сти ци и лин гви сти ци. При ло зи ма 
по све ће ним срп ском ру ко пи сном и је зич ком на сле ђу оста ви ла је трај ни траг 
у срп ској на у ци и кул ту ри.
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Зо ри ца Ни ки то вић. Срп ски је зик на тлу исто риј ске Хер це го ви не и Бо сне.  
Пре глед спо ме ни ка. Ба ња Лу ка: Фи ло ло шки фа кул тет, 2021, 166 стр.

Нај но ви ја књи га Зо ри це Ни ки то вић, ис так ну тог ср би сте са Фи ло ло шког 
фа кул те та у Ба ња лу ци и јед ног од во де ћих ис тра жи ва ча ди ја хро ниј ског 
усме ре ња у Ре пу бли ци Срп ској, вре дан је по ку шај си сте ма ти за ци је спо ме-
нич ког кор пу са срп ског је зи ка са про сто ра ста ре Хер це го ви не и Бо сне, од 
нај ста ри јих са чу ва них из во ра па све до кра ја XVI II ве ка. У цен тру па жње 
на шли су се та ко раз ли чи ти са чу ва ни спо ме ни ци ка ко у фор ми ру ко пи са и 
штам па них из да ња, та ко и у об ли ку нат пи са на ши ро кој па ле ти ма те ри ја ла 
и с ра зно вр сним ви до ви ма на ме не. Па ра лел но с пред ста вља њем спо ме ни ка 
до но си се се лек ти ван и је згро вит при каз ре ле вант не ли те ра ту ре, уз кри тич ки 
осврт на раз ли чи те аспек те и до ме те до са да шњих про у ча ва ња. У гра ни ца ма 
рас по ло жи вих чи ње ни ца ау тор ка се освр ће и на је зич ку про бле ма ти ку ве-
за ну за по је ди не из во ре, док по себ но по гла вље по све ћу је ши рој ди ја ле кат ској 
сли ци про у ча ва не обла сти и то пре све га у све тлу раз во ја ста ро га ја та, узи-
ма ју ћи у об зир пр во ра зред ни зна чај ове по ја ве за раз у ме ва ње ди ја ле кат ске 
ди фе рен ци ја ци је за пад ног де ла што кав ске те ри то ри је и исто ри ју срп ског 
је зи ка у це ли ни. Сход но по ста вље ним ци ље ви ма и за да ци ма, ван пре гле да 
су оста ли спо ме ни ци на књи жев ном, срп ско сло вен ском је зи ку, ко ји по пу-
ња ва ју кор пус срп ске књи жев но сти пре све га са крал ног ка рак те ра. Ка ко 
оштру гра ни цу ме ђу спо ме ни ци ма као по тен ци јал ним из во ри ма за про у ча-
ва ње срп ског на род ног је зи ка ни је мо гу ће по вла чи ти, пре све га због хо мо-
ге не ди гло си је ко ја је од ли ко ва ла пи сме ност ре дак циј ског пе ри о да, овим 
пре гле дом об у хва ће ни су и по је ди ни тек сто ви пи са ни књи жев ним је зи ком, 
али са сна жни јим ути ца јем на род ног го во ра.

О укр шта њу раз ли чи тих при сту па спо ме нич ком на сле ђу нај бо ље го во ри 
са др жај књи ге, ко ји пре но си мо у це ло сти: Пред го вор (5); I. Увод на раз ма тра-
ња: Исто ри ја пи та ња и ме то до ло шки при ступ (9), Бо сна и Хер це го ви на као 
исто риј ски и ге о граф ски по јам (17), Ет ни кум (21), Ћи ри ли ца, ла ти ни ца, 
аре би ца (27), Ма те ри ја ли за пи са ње (33); II. Жан ров ска ра зно вр сност спо ме-
ни ка (35): 1. По слов но прав на пи сме ност (36): Вла дар ске ис пра ве из кан це ла ри ја 
сред њо вје ков не Бо сне (36), Кра ји шка епи сто ло гра фи ја (41), „Срп ске књи ге” 
са ју жних гра ни ца (46), Пи сма Ста ре цр кве у Са ра је ву (49), Фра ње вач ка 
епи сто ло гра фи ја (50), Теф те ри (52), 2. Бе ле три стич ка књи жев ност (55): 
Бер лин ска Алек сан дри да (56), Пу то пис Га ври ла Та ди ћа (58), Ал ха ми ја до ства-
ра ла штво (60), 3. Вјер ска пи сме ност: Вјер ско про па ганд на ли те ра ту ра бо-
сан ских фра ње ва ца (63), Сти хо ва но ства ра ла штво бо сан ских фра ње ва ца 
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(87), Ље то пи си (88), 4. На род на књи жев ност (91): Ер лан ген ски ру ко пис (92), 
5. За пи си (94), 6. Нат пи си (98), 7. Оста ли пи са ни спо ме ни ци: Ус ку фи јев Рјеч-
ник (107), По ме ни ци (108), Ље ка ру ше (109); III. Ди ја ле кат ска сли ка: икав ско-
-ије кав ски, икав ски, је кав ски, ије кав ски и дру ги го во ри (111); IV. За кљу чак (123); 
При ло зи (130), Из во ри (140), Ли те ра ту ра (146), Sum mary (161).

Узи ма ју ћи у об зир исто риј ске, ге о граф ске, кул ту ро ло шке и ду хов не 
чи ни о це ко ји су ути ца ли на раз вој пи сме но сти на срп ском је зи ку на тлу исто-
риј ске Бо сне и Хер це го ви не и та ко сва ки на свој на чин об ли ко ва ли кор пус 
са чу ва них спо ме ни ка, у увод ном по гла вљу ау тор ка ус по ста вља ши ре те о-
риј ско-ме то до ло шке осно ве и окви ре ка ко за ода бир, та ко и за ис тра жи ва ње 
ове гру пе из во ра. Ка ко је основ ни кри те ри јум ода би ра ових спо ме ни ка чи сто 
лин гви стич ки, да кле, је зик ко јим су пи са ни, с раз ло гом се ука зу је на по тре бу 
са гле да ва ња срп ског је зич ког про сто ра као је дин стве не це ли не, без об зи ра 
на ње го ву по де ље ност кроз исто ри ју пре ма др жав но-по ли тич ким, ге о граф-
ским и вер ским па ра ме три ма. У том кон тек сту би ло је од по себ не ва жно сти 
оме ђи ти област ко ја се на шла у фо ку су овог пре гле да па и у на сло ву са ме 
књи ге, тим пре што се ни по јед ном од по ме ну тих па ра ме та ра, у стро го на-
уч ном сми слу, она не мо же ни ти сме по и сто ве ћи ва ти са са вре ме ном Бо сном 
и Хер це го ви ном. Су ми ра ју ћи до стиг ну ћа мо дер не исто ри о гра фи је и исто риј-
ске ге о гра фи је, ау тор ка за себ но пра ти раз вој пој мо ва Бо сне и Хер це го ви не 
све до XVI II ве ка, и то у ра спо ну од ма њих ге о граф ских и др жав но-прав них 
ну кле у са у сред њем ве ку до ка сни је про ши ре них ад ми ни стра тив них је ди ни-
ца под осман ском вла шћу. Пре ма са чу ва ним спо ме ни ци ма с ових про сто ра, 
ко ји се ра зно вр сно шћу ма те ри ја ла и тех ни ка из ра де укла па ју у ши ри кор пус 
из во ра на срп ском је зи ку, мо же се го во ри ти о не пре ки ну том тра ја њу пи сме-
но сти код Ср ба на ма тер њем је зи ку, с јед не стра не, али и о ћи ри ли ци као 
искон ском и до ми нант ном пи сму то ком ви ше од се дам сто ле ћа, са дру ге. 
По ја ва ла ти ни це у срп ским обла сти ма све до XVI ве ка са мо је спо ра дич на 
и фраг мен тар на, a ње на упо тре ба под стак ну та је пре све га по ка то ли ча ва њем 
де ла ста нов ни штва, баш као што ће про цес исла ми за ци је до ве сти до про до ра 
аре би це код ло кал них му ха ме да на ца. Има ју ћи на уму за не ма ри ва ње је зи ка 
ко јим су ти спо ме ни ци пи са ни, као и тен ден ци ју да се не ар гу мен то ва но про-
пу шта ју кроз при зму са вре ме них дру штве них при ли ка, ау тор ка с раз ло гом 
на по ми ње да „по то ње при кла ња ње раз ли чи тим ре ли гиј ским и ци ви ли за-
циј ским то ко ви ма ни је мо гло би ти ни на гло ни изо ло ва но од из вор не срп ске 
је зич ке тра ди ци је, већ је вр ше но на ње ним те ме љи ма”.

Ка да је у пи та њу нај ра ни ја фа за у раз во ју пи сме но сти, не за мен љи ви 
из во ри за исто ри ју је зи ка су ак ти по слов но прав ног ка рак те ра ко је су из да-
ва ли вла да ри Бо сне у пе ри о ду од XII до XV ве ка, укљу чу ју ћи ту и бо сан ске 
ис пра ве Шу би ћа. Ни је, да кле, слу чај но што пре глед жан ров ске ра зно вр сно-
сти са чу ва них спо ме ни ка по чи ње упра во овом вр стом тек сто ва, ко ји се пре-
ма прав ном са др жа ју и на ме ни мо гу по де ли ти на по ве ље, ко је пред ста вља ју 
нај ве ћи део, за тим пи сма, бе ле шке (за пи се) и те ста мен те. Кор пус, осим то га, 
чи не и до ку мен ти вла сте ле из ро до ва Хр ва ти ни ћа, Ко са ча, Па вло ви ћа, Сан-
ко ви ћа, Ни ко ли ћа, Ра ди во је ви ћа –Јур је ви ћа –Влат ко ви ћа и Бо ро ви ни ћа, ко ји 
су на ста ја ли то ком XIV, XV и XVI ве ка. Ве ли ким про цен том по хра ње ни 
у збир ка ма ван Бо сне и Хер це го ви не, ови до ку мен ти ни су до са да до би ли 
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об је ди ње но из да ње, ни ти си сте мат ску фи ло ло шку об ра ду. Ау тор ка за то осве-
тља ва пре све га но ви је ак тив но сти на по љу њи хо вог ре ги стро ва ња и об ја вљи-
ва ња, а скре ће па жњу и на ско ра шња лин гви стич ка ис пи ти ва ња, с по себ ним 
ак цен том на про бле му чу ва ња и ре флек са ци је ста ро га ја та. Дру ги ве ли ки 
пе ри од ко ји на сту па по сле па да Бо сне под осман ску власт (1463) на по љу 
по слов но прав не пи сме но сти обе ле жи ће кра ји шка епи сто ло гра фи ја, ко ју 
чи ни ви ше сто ти на пи са ма на ћи ри ли ци и ре ђе ла ти ни ци, ко ја је исла ми зо-
ва но бо сан ско ста нов ни штво не јед на ког дру штве ног ста ту са упу ћи ва ло на 
раз ли чи те адре се су сед них обла сти. Су ми ра ју ћи ис тра жи ва ња Леј ле На каш 
у сту ди ји Je zik i gra fi ja kra jiš nič kih pi sa ma (2010), ау тор ка овом при ли ком 
до но си пре глед ре флек са ци ја ја та пре ма кан це ла ри ја ма раз ли чи тих осман-
ских управ них је ди ни ца, ука зу ју ћи ујед но и на по тре бу ре ви ди ра ња из не тих 
за кљу ча ка, пре ма ко ји ма „икав шти на пред ста вља ‘оп стој ност сред њо вје ков-
ног пи са ног ма ни ра’, док је екав ски ре флекс ту ма чен као ути цај ча кав ских 
икав ско-екав ских го во ра, ‘ека ви зам ча кав ског ти па’ или кај кав ског, а ије-
кав ски као ‘пи сар ски на нос’”. Тим по во дом Зо ри ца Ни ки то вић с раз ло гом 
ак ту е ли зу је фе но мен ми гра ци ја пи са ра – при пад ни ка раз ли чи тих ди ја ле-
кат ских зо на – уну тар јед не др жа ве, ис ти чу ћи да се ни сви ека ви зми, у све тлу 
те чи ње ни це, не мо гу ту ма чи ти кај кав ским или ча кав ским ути ца ји ма. Ка да 
је реч о пи сми ма са ју жних гра ни ца, овом при ли ком до но си се осврт на пи сма 
хај дуч ких дру жи на, упу ће на Тур ци ма, Ду бров ча ни ма и мле тач ким про ви-
ду ри ма, као и пи сма Хер це го ва ца и Цр но го ра ца у хри шћан ске зе мље, ко ја 
са др же из ве шта је о при ли ка ма на тур ској те ри то ри ји. Де ли мич но об ја вље на, 
ова обим на гра ђа у но ви је вре ме по че ла је да при вла чи па жњу исто ри ча ра 
је зи ка, али је још увек да ле ко од де таљ ни је фи ло ло шке об ра де. На дру гој 
стра ни, пи сма из Ста ре цр кве у Са ра је ву, пи са на у раз до бљу од 1672. до 1717. 
го ди не, упу ћи ва на су од стра не пра во слав них Са рај ли ја цр кве ним ве ли ко до-
стој ни ци ма то га вре ме на, док се у слу ча ју јед ног до ку мен та ра ди о ин вен та ру 
остав шти не бо сан ског ми тро по ли та Хри сто фо ра, ко ји је упу ћен па три јар ху 
Ар се ни ју. Зна чај не збир ке ћи ри лич ких пи са ма чу ва ју се и у ар хи ви ма фре-
ње вач ких са мо ста на, а овом при ли ком упу ћу је се са мо на њи хо ве по зна те 
по пи се и ин вен та ре, као и рет ка до са да шња из да ња. Реч је о при лич но обим-
ној гра ђи, ко ју тек оче ку ју де таљ ни ја је зич ка ис пи ти ва ња. По слов но прав ну 
пи сме ност са про сто ра исто риј ске Хер це го ви не и Бо сне на по се бан на чин 
осве тља ва ју и теф те ри као ак ти цр кве не ад ми ни стра ци је. Нај ве ћим де лом 
по ти чу из XVI II ве ка, а ка ко су до са да шња истрaживања по ка за ла, ни су у 
пот пу но сти би ли за тво ре ни за уплив срп ско сло вен ских цр та, што их чи ни 
дра го це ним из во ром за про у ча ва ње функ ци о нал но стил ске ра сло је но сти 
ста ре срп ске пи сме но сти. 

Кор пус ове пи сме но сти упот пу њу ју и раз ли чи ти спи си што све тов не, 
што са крал не те ма ти ке, ко ји се у нај ши рем сми слу ре чи мо гу под ве сти под 
бе ле три сти ку. За про стор Бо сне и Хер це го ви не, из ме ђу оста лог, не дво сми сле-
но се ве зу ју Бер лин ска Алек сан дри да, Пу то пис Га ври ла Та ди ћа и раз ли чи ти 
об ли ци ал ха ми ја до ства ра ла штва. Ру ко пис сред њо ве ков ног ро ма на о Алек-
сан дру Ма ке дон ском ко ји се да нас на ла зи у Пру ској др жав ној би бли о те ци 
у Бер ли ну сме шта се у XV сто ле ће, а пре ма је зич ким цр та ма, од ко јих је сва-
ка ко нај зна чај ни ја икав ска ре флек са ци ја ја та, ве зу је се за област (ју го)за пад не 
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Бо сне. Пред став ник је тек сто ло шке ре дак ци је Срп ске Алек сан дри де ко ја се 
од ли ку је ви со ким сте пе ном по на род ња ва ња књи жев ног из ра за. Опис по кло-
нич ког пу то ва ња у Све ту зе мљу то ком 1662. го ди не ко ји је са ста вио и илу-
стро вао Га ври ло Та дић (око 1640 – по сле 1715) до нас ни је сти гао у це ло сти 
(од 37 ну ме ри са них ли сто ва са чу вао се 31 лист). Иа ко не ве ли ког оби ма и 
фор ма та, ру ко пис са др жи чак 34 ми ни ја ту ре у бо ји, те као та кав је дан је од 
нај ре пре зен та тив ни јих при ме ра пу то пи сног жан ра у срп ској ру ко пи сној 
ба шти ни. Раз ли чи те књи жев не фор ме на на род ном је зи ку за бе ле же не арап-
ским пи смом, а по зна те под об је ди ње ним на зи вом ал ха ми ја до, ја вља ју се од 
кра ја XVI стoлећа, а тра ју до XIX ве ка. Са чу ва но у ру ко пи си ма мно гих збир-
ки у Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не, али и ши ре, пе сни штво овог ти па 
за сно ва но на на род ној тра ди ци ји тр пе ло је ути ца је ка ко пе трар ки зма са хри-
шћан ског за па да, та ко и оне ори јен тал не, ко ји су се нај ви ше ис по ља ва ли у 
уво ђе њу тур ци за ма у пе снич ки је зик, али и у об ра ди раз ли чи тих ислам ских 
вер ских мо ти ва и те ма.

Ка да је реч о вер ско про па ганд ној ли те ра ту ри бо сан ских фра ње ва ца, 
пред ста вље на је књи жев на де лат ност нај и стак ну ти јих пред став ни ка овог 
кул тур ног кру га. Хро но ло шки при ка з1 је об у хва тио сле де ће ау то ре: Ма ти ја 
Див ко вић (1563–1631), Иван Бан ду ла вић (дру га половина XVI ве ка – пр ва по-
ло ви на XVI I века), Па вао Па пић (1593–1649), Па вао По си ло вић (уп. из ме ђу 
15. V 1597. и 15. V 1598 – ? 28. I 1657)2, Стје пан Ма ти је вић (по след ња че твр-
ти на XVI ве ка – 1654), Иван Ан чић (1624–1685), Је ро лим Фи ли по вић (уп. ? 
1688 – 10. XII 1765)3, Ло вро Ши то ви ћ (1682–1729)4, Сти пан Мар ко вац Марги-
тић (1650–1730), Фи лип Ла стрић (1700–1783). Ка ко се њи хо ва де лат ност нај-
ве ћим де лом за сни ва ла на пре во ди ма, пре ра да ма и ком пи ла ци ја ма стра них 
про зних де ла, у тим из во ри ма, пре све га у сфе ри син так се и лек си ке, из ра жен 
је ути цај ка ко ла тин ског, та ко и ита ли јан ског је зи ка. За по тре бе овог из да ња, 
ме ђу тим, ау тор ка се с раз ло гом освр ће ис кљу чи во на ди ја ле кат ске цр те њи-
хо вих спи са, на сто је ћи да укр шта њем ре ле вант них ван је зич ких и је зич ких 

1 Уз дру гу, углав ном ста ри ју, ли те ра ту ру том при ли ком, ка ко на по ми ње, ау тор ка се 
осла ња ла и на сту ди ју Bi o bi bli o gra fi ja fra nje va ca Bo sne Sre bre ne: pri log po vi je sti hr vat ske knji-
žev no sti i kul tu re А. С. Ко ва чи ћа из 1991. го ди не. Ме ђу тим, ка ко су у по след њих три де сет го дина 
о ба вље на раз ли чи та ис тра жи ва ња ве за на за жи вот и де ло ау то ра чи је го ди не ро ђе ња и/или 
смр ти ни су пре ци зно утвр ђе не (нпр. Па вао По си ло вић, Је ро лим Фи ли по вић, Ло вро Ши то вић), 
у по но вље ном из да њу појединe по дат ке би у том сег мен ту би ло до бро ре ви ди ра ти, или пак 
ука за ти на дру га чи је вре мен ске ре кон струк ци је ко је се ја вља ју у но ви јој ли те ра ту ри.

2 Пре ма: Po si lo vić Mo šu nja nin, Pa vao. Hr vat ska en ci klo pe di ja, mre žno iz da nje. Lek si ko graf-
ski za vod Mi ro slav Kr le ža, 2021. Pri stu plje no 23. 1. 2022. <http://www.en ci klo pe di ja.hr /Na tuk ni ca.
aspx?ID=49654>.

3 Пре ма: Fi li po vić, Je ro nim. Hr vat ska en ci klo pe di ja, mre žno iz da nje. Lek si ko graf ski za vod 
Mi ro slav Kr le ža, 2021. Pri stu plje no 23. 1. 2022. <http://www.en ci klo pe di ja.hr /Na tuk ni ca.aspx?ID= 
19573>.

4 И а ко су у ли те ра ту ри ду го по сто ја ла ко ле ба ња око пре зи ме на фра Ло вре, те се углав-
ном у ста ри јим ра до ви ма ја вља и ва ри јан та Си то вић, ко ју на во ди ау тор ка, но ви јим ис пи ти ва-
њи ма је утвр ђе но да је пре зи ме овог ау то ра гла си ло Ши то вић (в. Vla do Pa vi čić. Fra La u ren ti us 
de Gli u buschi: Alen dar(ović), Si to vić ili Ši to vić?. Ra do vi Za vo da za po vi je sne zna no sti HA ZU u 
Za dru 50 (2008): 193–211). Да тум ње го вог ро ђе ња ни је по знат, али се на ин ди рек тан на чин, тј. 
на осно ву дру гих би о граф ских по да та ка, из вео за кљу чак да се ра ди о 1682. го ди ни (Pa vi čić 
2008: 194–195).
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чи ње ни ца де фи ни ше основ на обе леж ја та да шњих на род них го во ра, као и 
по зи ци ју ко ју они за у зи ма ју у исто риј ско је зич ком кон ти ну у му тог де ла што-
кав ске те ри то ри је. Про зном опу су фра ње ва ца у пот пу но сти је ком пле мен-
тар но њи хо во сти хо ва но ства ра ла штво. И у овом слу ча ју ра ди се о пре во-
ди ма и пре ра да ма из ла тин ских из во ра, ко ји ма су до пу ња ва ли сво је про зне 
тек сто ве. Пр ва књи га у овом кор пу су ко ја је пи са на ис кљу чи во у сти хо ви ма, 
ка ко на по ми ње ау тор ка, би ла је Pi sna od pakla5 (1727) Ло вре Ши то ви ћа. По-
ред про зних и по ет ских са ста ва па жња се по кла ња и хро ни ка ма, ко је су 
на ста ја ле ма хом то ком XVI II сто ле ћа, са ци љем да пред ста ве раз ли чи те 
до га ђа је и ак тив но сти фра ње ва ца у од ре ђе ном исто риј ском пе ри о ду. У фо-
ку су ин те ре со ва ња на шла су се три нај по зна ти ја ле то пи са, ко ја се од но се на 
жи вот фој нич ког, кре шев ског и су тје шког са мо ста на.

На род но књи жев но ства ра ла штво, ко је је нај ве ћим де лом оста ло не за-
бе ле же но да би зга сну ло с вре ме ни ма ко ја су га из не дри ла, у овој књи зи пред-
ста вље но је кроз Ер лан ген ски ру ко пис, је дан од нај зна чај ни јих из во ра усме-
ног пе сни штва на срп ском је зи ку. От кри вен тек 1913. го ди не у Ер лан ге ну, 
овај збор ник, на стао на про сто ру Вој не кра ји не у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка, са др жи 217 ра зно вр сних пе са ма, а услед пре пли та ња раз ли чи тих ди-
ја ле ка та у њи ма, укљу чу ју ћи и кај кав ске и ча кав ске го во ре, ви ше стру ко је 
за ни мљив и дра го цен из вор ка ко за исто ри ју књи жев но сти, та ко и за исто-
ри ју је зи ка.

Жан ров ску ра зно вр сност пи са них из во ра упот пу њу ју и за пи си, ко ји 
нај че шће на ста ју као крат ке бе ле шке на мар ги на ма ру ко пи са и штам па них 
из да ња, а глав ни са др жај књи ге мо гу пра ти ти и у ви ду ду жих и књи жев но 
раз ра ђе них пред го во ра и по го во ра. Тра гом по сто је ће ли те ра ту ре по себ на 
па жња скре ће се на за пи се пра во слав них мо на ха у скло пу њи хо ве пре пи си-
вач ке и штам пар ске де лат но сти у пе ри о ду од XV до XIX ве ка. Као нај зна-
чај ни ји пре пи си вач ки цен три ис ти чу се ма на сти ри Жи то ми слић, Твр дош, 
Па пра ћа, Го ми о ни ца и Са ра је во, а сва ка ко не тре ба из гу би ти из ви да чи ње-
ни цу да су књи ге пре пи си ва не и при до мо ви ма имућ ни јих гра ђа на, пре све га 
тр го ва ца и за на тли ја. Ни је сто га нео бич но што се је зич ка ре а ли за ци ја у 
за пи си ма кре та ла у ши ро ком ра спо ну од срп ско сло вен ског, пре ко ме ша ног, 
до на род ног је зи ка. За хва љу ју ћи овим крат ким фор ма ма од за бо ра ва су отргну-
та, а у на у ку ушла, име на вред них де лат ни ка на по љу пи са не ре чи, као што 
су ди јак Дми тар ко ји де ла у ку ћи Де си са ли ћа, је ро ђа кон Мар да ри је у За ва ли, 
је ро мо нах Пе тар и ди јак Је фрем из Жи то ми сли ћа, па Авер ки је из пр ве тре ћине 
XVII ве ка и мно ги дру ги. Ка да је реч о штам пар ској де лат но сти, због сво је 
исто риј ске и књи жев не вред но сти по ча сно ме сто у пи са ном на сле ђу за у зи мају 
по го во ри из да њи ма Го ра ждан ске штам па ри је (Слу жаб ник 1519, Псал тир 1521, 
Мо ли тве ник 1523), ко је је са ста вио њен глав ни штам пар Те о дор Љу ба вић.

Уз за пи се, дра го це не по дат ке о дру штве ним од но си ма, оби ча ји ма и 
мен та ли те ту сре ди не, пру жа ју и нат пи си, ко ји сво јом број но шћу про стор 

5 Дело је об ја вље но и под на сло вом Pi sma od pa kla, а ви ше о овом пи та њу, тј. о од но су раз-
ли чи тих из да ња, в. у: Ma rio Gr če vić. Iz da nja Ši to vi će ve ep ske pje sme. Pa vao Kne zo vić (ur.). Zbor nik 
o Lo vri Ši to vi ću. Zbor nik ra do va sa znan stve no ga sku pa ››Lo vro Ši to vić i nje go vo do ba‹‹, Ši be nik – Skra-
din, 8.–9. svib nja 2008. Za greb: Hr vat ski stu di ji Sve u či liš ta u Za gre bu, Za greb 2009, 217–226.
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исто риј ске Хер це го ви не и Бо сне по себ но из два ја ју на што кав ској је зич кој 
ма пи. Иа ко су до са да оства ре ни зна чај ни ре зул та ти у по гле ду њи хо ве ре ги-
стра ци је и опи са, још увек се ра ди о по љу отво ре ном за от кри ћа, али и ре-
ви зи ју и но ва ту ма че ња већ по зна тих нат пи са. У књи зи се нај пре да је пре глед 
ма те ри ја ла на ко ји ма су нат пи си на ста ја ли, а по том украт ко освр ће и на њихо-
ву по де лу по са др жа ју и на ме ни, с по себ ним ак цен том на нај ста ри је са чу ва не 
нат пи се срп ске пи сме но сти, ко ји по ти чу упра во с овог под руч ја. Од XII ве ка 
до кра ја ре дак циј ског пе ри о да на њи ма се мо же пра ти ти кон ти ну и ра на упо-
тре ба ћи ри ли це, укљу чу ју ћи и оне нат пи се „чи ју под ло гу не чи ни ви ше сте ћак 
већ пре ла зни об лик ка ислам ској над гроб ној фор ми, ни ша ну”. Ка ко су ис пи-
ти ва ња по ка за ла, и по ред исла ми за ци је ло кал ног жи вља, ори јен тал ни је зи ци 
на овим спо ме ни ци ма не ја вља ју се до пр вих де це ни ја XVI I в ека.

Пре глед спо ме ни ка за вр ша ва се Реч ни ком Ту зла ка Му ха ме да Х. Ус ку-
фи ја из 1631. го ди не, за тим по ме ни ци ма и ле ка ру ша ма. Ус ку фи јев Реч ник 
пред ста вља за пра во књи жев но де ло у сти ху, ко је је сам ау тор на звао реч ни ком, 
чи ји ори ги нал, по све му су де ћи, ни је са чу ван. Да нас је по на то 23 пре пи са, 
ко ји пред ста вља ју дра го цен из вор ба зич не лек си ке ка ко тур ског, та ко и срп-
ског је зи ка, ко ја се, ка ко су нај но ви ја ис тра жи ва ња по твр ди ла, ни је „ско ро 
уоп ште” про ме ни ла до на ших да на. По зна ти по ме ни ци пред ста вље ни у 
књи зи та ко ђе по ти чу из X VII ве ка и зна ча јан су из вор оно ма стич ке гра ђе. 
Та ко је у Твр до шко-са вин ском по ме ни ку, ко ји је не дав но до био и фо то тип ско 
из да ње (2019), за бе ле же но 3700 име на, од ко јих је 1083 жен ских. Вред не из-
во ре чу ва и Ста ра цр ква у Са ра је ву, где се мо гу на ћи број ни са ран да ри, па ру-
си је и веч ни по ме ни од 1682. до 1920. го ди не. Још мла ђег да ту ма су по зна те 
ле ка ру ше са про сто ра Бо сне, по хра ње не у Ар хи ву СА НУ и На ци о нал ној и 
уни вер зи тет ској би бли о те ци у Са ра је ву. Ве ру је се да по ти чу из XVI II ве ка, 
а пи са не су на род ним и сла ве но срп ским је зи ком. Иа ко не пред ста вља ју на ро-
чи то обим не спи се, ови ру ко пи си вре дан су из вор срп ске лек си ке то га време-
на, бу ду ћи да до но се ви ше де се ти на ре це па та за ве ли ки број бо ле сти углав-
ном код љу ди и ре ђе код сто ке.

Тре ће по гла вље по све ће но је ди ја ле кат ској сли ци ис пи ти ва не обла сти 
и про бле му ње не ре кон струк ци је на осно ву до ступ них пи са них из во ра. До-
са да шњи увид у спо ме ни ке, иа ко се не мо же сма тра ти ко нач ним, ви ше је 
не го до во љан да осли ка сву сло же ност ове про бле ма ти ке, бу ду ћи да пот пу ну 
до след ност „са мо јед ног из го во ра – да нас ја сно из ди фе рен ци ра ног икав ског 
или (и) је кав ског не про на ла зи мо ни на ма кро пла ну, у ау тор ском дје лу, у до-
ку мен ти ма об је ди ње ним јед ном пи сар ском кан це ла ри јом или пи са рем, ни 
на ми кро пла ну – у по је ди нач ној ис пра ви, па чак и у окви ру јед не ре че ни це 
или син таг ме”. Ди на ми ку ин тен зив ног је зич ког раз во ја осли ка ва ју и дру ге 
ди ја ле кат ске цр те, код ко јих се та ко ђе уо ча ва ра зно ли кост „у тој мје ри да ни 
вре мен ски бли ски до ку мен ти не ма ју исте је зич ке од ли ке, као што и два пи сца 
са исте те ри то ри је у исто ври је ме не пи шу исто”. Ова кво ста ње у спо ме ни-
ци ма нај ди рект ни је је би ло усло вље но по ре клом и струк ту ром ста нов ни штва, 
као и стал ним ми гра ци ја ма, ко је оне мо гу ћу ју по вла че ње оштрих и пре ци зних 
изо гло са ка кве на ла зи мо у са вре ме ној ди ја лек то ло ги ји при ли ком раз два ја ња 
на род них го во ра и су сед них је зич ких ти по ва. Код пи са ца фра ње вач ког кул-
тур ног кру га нео п ход но је узе ти у об зир и би лин гвал ност ау то ра, бу ду ћи 



да је под стра ним ути ца јем мо гло до ћи и до сла бље ња је зич ке ком пе тен ци-
је и упли ва раз ли чи тих гре ша ка и ду бле та. Узи ма ју ћи у об зир све на ве де не 
фак то ре, ја сно је да је при ли ком ин тер пре та ци је при ли ка у раз ли чи тим 
из во ри ма с овог под руч ја по треб но има ти до дат ни опрез, а пре све га пре ци-
зан и раз ра ђен ме то до ло шки при ступ, ли шен би ло ка квог иде о ло шког учи-
та ва ња. У том сми слу, а сход но по све до че ном ста њу, ау тор ка на гла ша ва да 
је крај ње упит но и не у те ме ље но уво ђе ње пој мо ва над ди ја ле кат ског, од но сно 
пре сти жног ти па из ра за, као и пи са ног и пи сар ског ма ни ра или ко и неа.

По сле за кључ них раз ма тра ња и крат ког освр та на раз ли чи те де ло ве 
мо но гра фи је, у одељ ку При ло зи до но си се нај пре та бе лар ни при каз осо би на 
на род них го во ра ко ји је са чи ни ла Б. Чи го ја на осно ву по сто је ћих сту ди ја о 
је зи ку пи са ца XVII и XVI II ве ка (в. Је зик Па вла Па пи ћа, бо сан ског фра њев-
ца из пр ве по ло ви не XVII ве ка. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2001: 
107–108). Оста ла два при ло га чи не сни мак, од но сно при ре ђе ни текст По ве ље 
кра ља Тврт ка I Ду бров ча ни ма из 1378. го ди не.

Са гле дав ши раз ли чи те сег мен те књи ге, мно штво по да та ка ко је ну ди 
уз ја сна и пре ци зна ме то до ло шка усме ре ња и не за о би ла зан пре глед ре ле вант-
не ли те ра ту ре, мо же мо на кра ју кон ста то ва ти да се пред на ма на ла зи до бро 
ор га ни зо ван, кон ци зан и ин фор ма ти ван при руч ник, ко ји ће не са мо олак-
ша ти, већ и под ста ћи но ва ис тра жи ва ња раз ли чи тих аспе ка та срп ске пи сме-
но сти на тлу исто риј ске Хер це го ви не и Бо сне. Због сво је по зи ци је уну тар 
што кав ског кор пу са, спе ци фич них исто риј ских, дру штве них и ду хов них 
окол но сти у ко ји ма се раз ви ја ла, те увек ак ту ел них по ли тич ких и иде о ло-
шких пре ви ра ња на овом под руч ју, та пи сме ност, без сва ке сум ње, и у бу дућ-
но сти за вре ђу је по ја ча но ин те ре со ва ње ши ре на уч не јав но сти.

На та ша Дра гин

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Одсек за српски језик и лингвистику
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Србија

dra gin na ta sa@ff.uns .ac.rs

UDC 821.163.41-992.09(049.32)

Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић. Зде, у све то му гра ду Је ру са ли му:  
при лог про у ча ва њу је зи ка срп ске пу то пи сне про зе.  

Ниш: Фи ло зоф ски фа кул тет – Цен тар за цр кве не сту ди је, 2021, 248 стр.

Мо но граф ска сту ди ја Зде, у све то му гра ду Је ру са ли му: при лог про у ча-
ва њу је зи ка срп ске пу то пи сне про зе ау тор ке Ире не Цвет ко вић Те о фи ло вић, 
про фе со ра на Де парт ма ну за ср би сти ку Фи ло зоф ског фа ку ле та у Ни шу, 
по све ће на је зна чај ном ру ко пи сном спо ме ни ку срп ске сред њо ве ков не пи сме-
но сти. Реч је о тек сту по зна том у на у ци под на зи вом По кло ње ни је Ча сна го 
гро ба чи ји је ау тор Са рај ли ја Га ври ло Та дић (ха џи Га вро). На стао кра јем 
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срп ско сло вен ске епо хе срп ске пи сме но сти (1662. го ди не), овај ру ко пис има 
ви ше стру ки зна чај за исто ри ју срп ске кул ту ре: све до чи о тра ди ци ји пи са ња 
и не го ва ња по кло нич ке про зе код Ср ба у сред њем ве ку (по сто је тек сто ви 
слич не са др жи не и на ме не ко ји му прет хо де, ко ји су из слич ног вре ме на, 
као и мла ђи од ње га); пред ста вља је ди ни оп шир ни ји спис та кве вр сте са 
под руч ја да на шње Бо сне и Хер це го ви не; ње гов је зик от кри ва зна чај ну фа зу 
раз во ја срп ско сло вен ског је зи ка са са мог кра ја срп ско сло вен ске епо хе. Ире-
на Цвет ко вић Те о фи ло вић нас у сво јој сту ди ји упо зна је са па ле о граф ским, 
ор то граф ским и је зич ким осо би на ма (на фо нет ско-фо но ло шком, мор фо ло-
шком, син так сич ком и лек сич ком ни воу) овог спо ме ни ка, сме шта ју ћи га у 
ши ри и ужи кон текст срп ске пи сме но сти XI II‒XVI II ве ка.

Са др жај књи ге је ор га ни зо ван у 13 це ли на: 1. О пу то пи сном жан ру у 
срп ској пи сме но сти XI II‒XVI II ве ка (стр. 17–22), 2. Стил ске од ли ке во ди ча 
по Све тим ме сти ма као жан ра срп ске пи сме но сти XI II‒XVI II ве ка (стр. 
25–27), 3. Гре шни Га врил Та дић (стр. 31–33), 4. По кло ње ни је Ча сна го гро ба 
Га ври ла Та ди ћа и срод ни спи си (стр. 37–49), 5. Са др жај По кло ње ни ја Ча сна го 
гро ба Га ври ла Та ди ћа са крат ким освр том на до са да шња књи жев но-је зич ка 
ис тра жи ва ња (стр. 53–55), 6. Па ле о граф ске, гра фиј ске и ор то граф ске осо-
би не ру ко пи са По кло ње ни је Ча сна го гро ба Га ври ла Та ди ћа (стр. 59–82), 7. 
Фо нет ско-фо но ло шке од ли ке је зи ка По кло ње ни је Ча сна го гро ба Га ври ла 
Та ди ћа (стр. 85–103), 8. Мор фо ло шке од ли ке је зи ка По кло ње ни ја Ча сна го гро ба 
Га ври ла Та ди ћа (стр. 107–140), 9. Син так сич ке од ли ке је зи ка По кло ње ни ја 
Ча сна го гро ба Га ври ла Та ди ћа у све тло сти срп ске пу то пи сне про зе (стр. 
143–163), 10. Из ра зи за ме ре у је зи ку срп ске пу то пи сне про зе (стр. 167–174), 
11. Лек сич ке од ли ке је зи ка По кло ње ни ја Ча сна го гро ба Га ври ла Та ди ћа (стр. 
177–191), 12. Од нос срп ско сло вен ских и на род них осо би на у ру ко пи су По кло-
ње ни је Ча сна го гро ба Га ври ла Та ди ћа (стр. 195–216), 13. За кљу чак (стр. 217–
221). Овим по гла вљи ма прет хо ди Пред го вор ау то ра (стр. 13–14), а сле ди текст 
ре зи меа на ен гле ском је зи ку (стр. 222) и не ко ли ко ва жних спи ско ва: Из во ри 
(стр. 223–224), спи сак са по пи сом свих пу то пи са у срп ској пи сме но сти XI II‒
XVI II ве ка са по да ци ма о то ме где се чу ва ју и њи хо вим из да њи ма, Ци ти ра-
на ли те ра ту ра (стр. 225–232), спи сак ко ји от кри ва ау тор ки ну оба ве ше ност 
о те ма ма о ко ји ма и са ма пи ше и Спи сак илу стра ци ја (стр. 233–245), ко лаж 
фо то-де та ља из ори ги нал ног тек ста ко ји на нај бо љи на чин илу стру ју гра фиј-
ску и палеoграфску стра ну ру ко пи са.

Пр вих пет по гла вља Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић нај пре по све ћу је 
пра вил ној де фи ни ци ји пу то пи са у сред њо ве ков ној пи сме но сти ука зу ју ћи на 
раз ли ке ме ђу пој мо ви ма ʿпро скин та ри онʾ (во дич по Све тим ме сти ма), ʿити-
не рерʾ (по пис ко на ка) и ʿпу то писʾ (књи жев ни са став са еле мен ти ма жи вог 
ка зи ва ња и ау то би о граф ским по је ди но сти ма), по том стил ским од ли ка ма 
во ди ча по Све ти ма ме сти ма бу ду ћи да пред мет ње не ана ли зе при па да тој 
гру пи спи са, лич но сти Га ври ла Та ди ћа, исто ри ја ту са мог ру ко пи са и, на 
кра ју, до са да шњим књи жев но-је зич ким оце на ма По кло ње ни ја Ча сна го гро-
ба Га ври ла Та ди ћа. 

На гла ша ва да су пу то пи си у сред њем ве ку под ра зу ме ва ли пре све га 
тек сто ве ко ји су пред ста вља ли во ди че за по кло ни ке и пут ни ке у Све ту зе мљу, 
те се че сто и на зи ва ју по кло нич ком про зом, што су ге ри ше и на зив ру ко пи са 
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ко ји је основ ни пред мет ње не ана ли зе. Ау тор ка до да је да се те ме љи ге не зе 
срп ског пу то пи са пред ста вља ју тек у Исто ри ји срп ске књи жев но сти ба рок-
ног до ба М. Па ви ћа из 1970. го ди не, те да се ан то ло ги ја свих тек сто ва ко ја 
пра ти раз вој пу то пи са код Ср ба од вре ме на Све то га Са ве па све до XVI II ве ка 
у пре во ду на са вре ме ни срп ски по ја ви ла 2007. под ау тор ством Т. Јо вано ви ћа. 
Сле де ћи на ла зе ових исто ри ча ра ста ре књи жев но сти, Ире на Цвет ко вић Тео-
фи ло вић нас упо зна је са пу то пи сним тек сто ви ма у срп ској сред њо ве ков ној 
пи сме но сти, да ју ћи основ не ин фор ма ци је о сва ком – кад и где је на стао, где се 
чу ва и да ли је до да нас из дат. Та ко пред ме ту свог ис тра жи ва ња, По кло њене-
ни ју Ча сна го гро ба, во ди чу по Све тим ме сти ма Га ври ла Та ди ћа, до де љу је 
ме сто у хро но ло шкој ле стви ци тек сто ва ко ји чи не тра ди ци ју срп ске по кло нич-
ке про зе. То је дру ги по ста ри ни це ло ви то са чу ва ни текст про скин та ри о на 
ко ји је, по угле ду на грч ке тек сто ве, био бо га то и ве о ма ле по илу стро ван.

Бу ду ћи да про скин та ри о не, за раз ли ку од пра вих пу то пи са, нај пре од-
ли ку је од су ство лич ног то на у из ла га њу, они по мно гим исто ри ча ри ма књи-
жев но сти не спа да ју у oбласт умет нич ке књи жев но сти, већ ши ре схва ће не 
пи сме но сти. По ред то га, у њи хо ве стил ске од ли ке убра ја се и мер ни на чин 
из ла га ња (нпр. бро ја ње ра сто ја ња, ме ре ње ве ли чи не пред ме та), као и од ре-
ђе не син так сич ко-стил ске осо би не (нпр. по ли син де тон). Њи хо ва прак тич на 
при ме на усло ви ла је пре све га упо тре бу на род ног је зи ка у њи ма. Ова књи жев-
на вр ста је, као и мно ге дру ге, на ста ла по угле ду на грч ке слич не тек сто ве, те 
се мно ге стил ске од ли ке ових тек сто ва упра во при пи су ју ути ца ју грч ких пред-
ло жа ка. Њи хо ва по пу лар ност је на по че ци ма сло вен ске пи сме но сти би ла 
ве ћа код Ру са (код ко јих се ова вр ста тек сто ва на зи ва хож(д)ени ји ма), да би 
у срп ској пи сме но сти на ро чи то по ста ла по пу лар на та ком XVII и XVI II ве ка. 

Га ври ла Та ди ћа, ау то ра овог ру ко пи са, Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић 
пред ста вља као ве о ма обра зо ва ног чо ве ка, по ре клом из бо га те хер це го вач ке 
по ро ди це, по све ће ног цр кви (по ве ра ва не су му раз не цр кве не ду жно сти, а 
био је и цр кве ни кмет), ве о ма ве штог у пи са њу и са до брим по зна ва њем срп-
ског књи жев ног (срп ско сло вен ског) је зи ка. Осим овог тек ста (По кло ње ни је 
Ча сна го гро ба), Га ври ло Та ди ћа на пи сао је, из гле да, и је дан Мо ли тве ник 1713. 
го ди не, а во дио је и цр кве не теф те ре.

Ана ли зи ра ни ру ко пис да нас се чу ва у На ци о нал ној би бли о те ци Изра-
е ла у Је ру са ли му под сиг на ту ром Ms. Var. 186. Ка ко ау тор ка на во ди, овај зна-
ча јан спо ме ник срп ске по кло нич ке про зе по знат је свет ској на уч ној јав но сти 
од пе де се тих го ди на про шло га ве ка, ка да га је опи сао Је ху да Ари је Кла у снер 
у члан ци ма нај пре на хе бреј ском а по том и на фран цу ском је зи ку, а срп ској 
тек од 1986. ка да га је пр ви пут иза да ла исто ри чар ка умет но сти Ма ра Ха ри-
си ја дис. Чи ни це ли ну са три до да та кра ћа тек ста на кра ју ру ко пи са и два 
за пи са, ко ја, у том ви ду, ни су још увек из да та. Ука зу ју ћи на ве ли ку слич ност 
ис пи ти ва ног тек ста са Бе о град ским ру ко пи сом (пре пи сом из XVII ве ка ко ји 
је игром слу ча ја из дао Љу бо мир Сто ја но вић пре не го што је ру ко пис из го рео 
у бом бар до ва њу На род не би бли о те ке по чет ком Дру гог свет ског ра та), али 
и на раз ли ке на је зич ком пла ну ко је ме ђу њи ма по сто је, за кљу чу је да они 
ни су пре пи са ни је дан са дру гог, већ да су оба тек ста на ста ла на осно ву за јед-
нич ког пред ло шка. Бу ду ћи да су оба срп ска пре пи са ве о ма ле по илу стро ва на, 
на осно ву слич но сти ми ни ја ту ра ко је се по ја вљу ју у њи ма и у јед ном грч ком 
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про скин та ри о ну ко ји се чу ва у би бли о те ци Вик то ра Ема ну е ла у Ри му, прет-
по ста вља да би тај грч ки текст мо гао по слу жи ти као пред ло жак два ма срп-
ским тек сто ви ма. 

Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић сво ју је зич ку ана ли зу, ко ју ће пред ста-
ви ти у на ред ним по гла вљи ма, до дат но мо ти ви ше илу стру ју ћи ша ро ли кост 
за па жа ња прет ход них про у ча ва ла ца срп ске по кло нич ке про зе о ка рак те ру 
ње го вог је зи ка. Пр ве оце не је зи ка По кло ње ни ја Ча сна го гро ба Га ври ла Та-
ди ћа дао је Ми ло рад Па ви ћа 1970. го ди не у Исто ри ји срп ске књи жев но сти 
ба рок ног до ба (XVII и XVI II век), ко ји га свр ста ва у пу то пи се на на род ном 
је зи ку. Ђор ђе Три фу но вић не што ка сни је, 1990. го ди не, у Азбуч ни ку срп ских 
сред њо ве ков них књи жев них пој мо ва на во ди да је тај текст пи сан са до ста 
еле ме на та на род ног је зи ка. Ма ра Ха ри си ја дис, исто ри чар ка умет но сти, и 
Да ни јел Дој чи но вић, исто ри чар књи жев но сти, са гла сни су, ме ђу тим, у оце-
ни да је По кло ње ни је на пи са но срп ско сло вен ским је зи ком са еле ме на ти ма 
на род ног го во ра. Бран ко Ле тић, исто ри чар књи жев но сти, у оце ни је зи ка овог 
тек ста осла ња се на го ре по ме ну ти став Ми ло ра да Па ви ћа и ис ти че да је спис 
пи сан „на род ним а не уче ним је зи ком”, што је би ло у скла ду са ње го вим 
прак тич ним ци љем: да по кло ни ци ма по слу жи као во дич, пру жа ју ћи им ко-
ри сна оба ве ште ња о ло ка ли те ти ма ко је тре ба ви де ти и ко на чи шти ма у који ма 
по кло ни ци мо гу од се сти. На кра ју се Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић по зи ва 
и на став Ни ки те И. Тол сто ја, ру ског сла ви сте и исто ри ча ра је зи ка, ко ји је 
хо до ча шћа жан ров ски сме стио у де се ту од укуп но че тр на ест ру бри ка у схе ми 
жан ров ског си сте ма (тзв. пи ра ми ди жан ро ва) ста ре срп ске пи сме но сти, тј. 
ме ђу оста ле ру бри ке све тов ног ка рак те ра, у ко ји ма се на ла зе тек сто ви пи-
са ни књи жев ним је зи ком са на но си ма срп ског вер на ку ла ра.

Цен трал ни део мо но гра фи је пред ста вља ју по гла вља од ше стог до је да-
на е стог по све ће на па ле о граф ској, гра фиј ској и ор то граф ској ана ли зи ру ко-
пи са, као и фи ло ло шкој ана ли зи спро ве де ној на свим је зич ким ни во и ма (од 
фо нет ско-фо но ло шког, пре ко мор фо ло шког и син так сич ког до лек сич ког). 
На овим стра на ма Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић де таљ но ана ли зи ра све 
ре ле вант не про бле ме из на зна че них до ме на, а сво ју ана ли зу спро во ди на 
си сте ма ти чан на чин илу стру ју ћи све, у ду ху до бре фи ло ло шке прак се, ве-
ли ким бро јем при ме ра из про у ча ва ног тек ста. Ка ко би ре зул та ти до ко јих 
до ла зи би ли пра вил но оце ње ни, ау тор ка их ста вља у кон текст са већ по зна-
тим ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру гих тек сто ва срп ско сло вен ске књи жев не 
тра ди ци је, на ста лих у слич но вре ме.

Та ко она на кон спро ве де не па ле о граф ске ана ли зе, у ко јој јој је циљ био 
да утвр ди тип пи сма ко јим је текст пи сан, као и то да ли се по не ким осо би-
на ма (на чи ну из во ђе ња по јед них сло ва) овај ру ко пис мо же до ве сти у ве зу са 
не ком гру пом спо ме ни ка, за кљу чу је да је текст По кло ње ни ја пи сан пре те жно 
сло вима бр зо пи сне ћи ри ли це (по пут по ло же ног б, ква драт ног в или ж ко је 
се ја вља у об ли ку по ло же не осми це пре се че не сту бом) са при су ством по је-
ди них устав них слов них об ли ка (на ро чи то у на сло ви ма по је ди них по гла вља 
или у ини ци ја ли ма), што је, ка ко за па жа, би ла за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
ру ко пи сних спо ме ни ка про фа ног (не цр кве ног) са др жа ја са тла да на шње Бо сне 
и Хер це го ви не. 
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На кон ана ли зе гра фи је По кло ње ни ја, за кљу чу је да су у гра фиј ском ре-
пер то а ру за сту пље на сло ва ко ја су у ре сав ском пра во пи су има ла сво ју специ-
фич ну функ ци ју (грч ка сло ва, де бе ло јер, ви со ка сло ва, де се те рич ко и и сл.), 
али и гра фе ме џ и ђерв (ћ), у дво стру кој фо нет ској вред но сти /ћ/ и /ђ/, ко ји ма 
се обе ле жа ва ју гла со ви из на род ног је зи ка.

Ор то граф ска ана ли за ру ко пи са је по ка за ла да се у тек сту у од ре ђе ним 
слу ча је ви ма пра ти (по сле)ре сав ска тра ди ци ја (упо тре ба де сте рич ког и у 
функ ци ји обе ле жав ња ре ду ко ва ног и, де бе лог јер на ме сту не ка да шњег по лу-
гла сни ка у књи шким ка те го ри ја ма у функ ци ји бе ле же ња во ка ла /а/, ли га ту-
ре я у функ ци ји обе ле жа ва ња гру пе /ја/ на по чет ку ре чи и сло га), док се у 
дру гим слу ча је ви ма од ње од сту па. Та ко ђе, за кљу чу је да се у тек сту у ве ли-
кој ме ри по шту је и ети мо ло шки пра во пис, али да се у пи са њу не одва ја ју 
про кли ти ке и ен кли ти ке од ак цен то ва не ре чи, што је би ло у ду ху та да шње 
тра ди ци је пи са ња.

Фонeтс ко-фо но ло шком ана ли зом об у хва ће не су ре ле вант не цр те, на 
осно ву чи је ана ли зе је про це ни ла да у тек сту до ми ни ра ју цр те књи жев ног 
(срп ско сло вен ског) је зи ка, али да су у ве ли ком про цен ту при сут не и на род-
не цр те оп ште што кав ског ка рак те ра, као и оне ко је све до че о ди ја ле кат ској 
про ве ни јен ци ји ау то ра. Књи шки ка рак тер има ју ре чи са во ка ли за ци јом по-
лу гла сни ка у /а/ у књи шким ка те го ри ја ма (нпр. ва си, ва сак, ва кни зе, ва таи 
час, ва до ви ца, ва ну тар, ва ста ни, ва зе ше, ва звра ти хом се, са тво ри, са вр-
ша ет се, си на чло ве ча ска го, от ро жда ства, про ро ча стви ја итд.), са екав ском 
ре флек са ци јом ја та (у осно ви ре чи, у од рич ним об ли ци ма гла го ла је сам, у 
при ло гу зде, у Д и Л јд. лич них за ме ни ца, у Д и Л јд. име ни ца жен ског ро да 
на -а и у Л јд. име ни ца му шког и сред њег ро да), са во кал ним л (нпр. слнце, 
длг, стлп), са ре флек си ма шт и жд на ме сту псл. гру па *tj и *dj, по том оне 
са не из вр ше ним јо то ва њем у гру па *jt и *jd у из ве де ни ца ма од гла го ла ићи, 
ре чи са ини ци јал ном гру пом вс- или чр- или гла гол ске име ни це на -ије са 
не из вр ше ним јо то ва њем. На род ну бо ју има ју ре чи са ре флек са ци јом пред-
ло га или пре фик са вь(-) у /у/ (нпр. у све то му гра ду Jерусалиму, уну тар, упи-
са но, узи ма ју), са фи нал ним -о на ме сту фи нал ног -л (нпр. до хо дио, са пи сао, 
огра дио), као и ре чи са по чет ном гру пом шт- уме сто гру пе чт-. Ди ја ле кат-
ски ка рак тер има ју ре чи са је кав ским (у два при ло га гор је, дол је) и ије кав ским 
ре фле ском ја та (у И јд., Г, Д, И и Л мн. за ме нич ко-при дев ске про ме не), што 
су осо би не го во ра ис точ но хер це го вач ког под руч ја.

На мор фо ло шком пла ну ана ли зе, ис пи ту ју ћи по на ша ње свих вр ста ре-
чи у тек сту, за бе ле жи ла је та ко ђе до ми на ци ју срп ско сло вен ских осо би на 
(нпр. -аго у Г јд. и -ому/-ему у Д јд. при де ва м. и ср. ро да, -его/-ого у Г јд. 
за ме нич ке про ме не м. и ср. ро да, -ть у 3. л. јд. и мн. пре зен та гла го ла) у од-
но су на цр те оп ште што кав ског ка рак те ра, ко је су спо ра дич но на ру ша ва ле 
мор фо ло шку нор му свих срп ско сло вен ских тек сто ва (нпр. на ста вак -у у Л 
јд. име ни ца му шког и сред њег ро да не ка да шње *ŏ пр о ме не, по том на ста вак 
-шь у 2. л. јд. пре зен та, ван ци та та из Би бли је, као и на ста вак -смо у 1. л. мн. 
ао ри ста). Са дру ге стра не, по ред ових цр та за бе ле жи ла је и ди ја ле кат ске 
цр те ко је упу ћу ју на ије кав ску го вор ну осно ви цу ау то ра тек ста (нпр., И јд. 
и Г, Д, И, Л. мн. са очу ва ним на став ком твр де за ме нич ке про ме не са ије кав ским 



202

ре флек сом ја та: над ти јем стлпом, укра шен ме ре ме ром бе ли ем, у ти ех пла-
ни нах итд.), као и об ли ци при де ва нео д ре ђе ног ви да.

Син так сич ком ана ли зом Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић об у хва ти ла је 
са мо не ке па де жне кон струк ци је (за ис ка зи ва ње по се сив но сти, тем по рал-
но сти, по том по ја ву уза јам не за ме не из ра за за кре та ње и ми ро ва ње, као и 
упо тре бу пред ло шко-па де жне ве зе ге ни тив + ра ди за из ра жа ва ње узро ка и 
ци ља/свр хе), као и од ре ђе не ре че нич не обра сце. За кљу чи ла је да се у па де-
жном си сте му углав ном пра ти нор ма књи жев ног је зи ка, али да су за бе ле же-
не и по је ди не ка рак те ри сти ке ко је ука зу ју на по гра нич на под руч ја што кав-
ске те ри то ри је (за ме на из ра за за ми ро ва ње и кре та ње). По ред то га, на ни воу 
ре че ни це за бе ле жен је па ра так ти чан на чин ис ка зи ва ња чак и за хи по так тич-
ка зна че ња, што се, пре ма ли те ра ту ри на ко ју се ау тор ка на сла ња ла, ту ма чи 
ути ца јем грч ких пред ло жа ка, ма да су они за бе ле же ни и у дру гим тек сто ви-
ма срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти ко ји су се у на чи ну из ра жа ва ња 
осла ња ли на го вор не обра сце.

Ана ли за ових је зич ких ни воа по ка за ла је, ка ко ау тор ка за кљу чу је, да 
се је зик ру ко пи са По кло ње ни ја Ча сна го гро ба Га ври ла Та ди ћа укла па у шири 
оквир срп ско сло вен ске је зич ке тра ди ци је, бу ду ћи да се број не па ра ле ле мо-
гу по ву ћи из ме ђу је зич ких од ли ка овог ру ко пи са, на при мер, са од ли ка ма 
пу то пи са Ар се ни ја Цр но је ви ћа или пак са од ли ка ма Сти хо ло ги је Ки при ја на 
Ра ча ни на, срп ско сло вен ским тек сто ви ма на ста лим у слич но вре ме као Га ври-
лов текст, али на раз ли чи тим те ри то ри ја ма што кав ског го вор ног под руч ја.

Лек сич ка ана ли за ру ко пи са, пред ста вља, нај ја чи и нај вред ни ји део це ле 
мо но гра фи је. У њој се скре ће па жња на то да се при ли ком ис тра жи ва ња лек-
си ке срп ско сло вен ских спо ме ни ка из жан ров ски гра нич не зо не уо ча ва ју мно ге 
ино ва ци је по ре клом из го вор ног је зи ка на лек сич ком ни воу, ко је се не мо гу 
уо чи ти ис тра жи ва њем срп ско сло вен ских тек сто ва са крал ног ка рак те ра. 
Ре зул та ти ана ли зе ко ју је спро ве ла И. Цвет ко вић Те о фи ло вић по ка за ли су 
да ови спо ме ни ци мо гу да чу ва ју ста ру до ма ћу лек си ку, мо гу да от кри ју нова 
зна че ња по зна тих лек се ма, као и да по слу же као дра го цен из вор лек се ма ди-
ја ле кат ског ка рак те ра или по зајм ље ни ца. Та ко је, не при мер, ме ђу из ра зи ма 
за ме ре за бе ле жи ла ре чи по пут ми ља и ста диј за од ре ђи ва ње ра сто ја ња, 
ре чи пед и сто па по мо ћу ко јих се из ра жа ва ла ве ли чи на не ких пред ме та или 
ло ка ли те та, као и из ра за вр же ни јем из лу ка стре лу, ко ји по ка зу ју ду бо ку ста-
ри ну. У упо тре би ре чи гла ва, на при мер, от кри ла је но во зна че ње ко је ни је 
по твр ђе но у реч ни ци ма ста ро сло вен ског је зи ка. То је зна че ње ‘град ко ји сво-
јом ве ли чи ном и пре сти жом као да вла да оста лим гра до ви ма и кра је ви ма’ 
а ко је про из ла зи из при ме ра: и си ја све та ја зе мља јест ва сем зе мљам ко рен 
и гла ва. Од лек се ма ко је има ју ја сну ди ја ле кат ску при пад ност за бе ле же не су: 
гу сти јер на, ка ма ра, кам па нел, ска ла, ска лун; на двор; усве, чи ја се упо тре ба 
ве зу је за про стор Дал ма тин ског при мор ја (не ке од на ве де них лек се ма има ју 
и ро ман ско по ре кло), а од по зајм ље ни ца за бе ле жи ла је и је дан број тур ци-
за ма, на при мер: бе ден, ду вар, мер мер, пен џер.

У за кључ ку сво је мо но гра фи је, у ко јем ре зи ми ра нај ва жни је ре зул та те 
свог ис тра жи ва ња, ау тор ка се опре де љу је да је зик про у ча ва ног тек ста на зо-
ве срп ско сло вен ским је зи ком ни жег сти ла, ко ји је у кон тек сту је зи ка срп ске 
сред њо ве ков не пи сме но сти имао ста тус сред њег сти ла из ра жа ва ња, ма да би 



203

се та кав је зик мо гао на зва ти и ме ша ним бу ду ћи да се у ње му по ред свих ва-
жних од ли ка ни жег сти ла (нпр. од су ства син так сич ких књи шких кон струк-
ци ја, по пут ап со лут ног да ти ва), сре ће ме ша ње цр та срп ско сло вен ског и 
срп ског вер на ку ла ра на свим је зич ким ни во и ма. 

Ма ри на Ку ре ше вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђи ни ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

ma ri na.ku re se vic@ff.un s.ac .rs 

UDC 811.163.41’367:811.511.141’367(049.32)

Du šan ka Zve kić-Du ša no vić. Kon takt no-kon tra stiv na pro u ča va nja srp skog  
i ma đar skog je zi ka. No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, 2021, 477 str.

Књи га Кон такт но-кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и ма ђар ског 
је зи ка ре зул тат је на уч но-ис тра жи вач ког ра да Ду шан ке Зве кић-Ду ша но вић 
у про те клих два де се так го ди на (од 1997. до 2019). Чи ње ни ца да су ов де обје-
ди ње ни ра до ви на ста ли у окви ру лин гви стич ких про је ка та, ка ко до ма ћих 
та ко и јед ног стра ног, а прет ход но об ја вље ни у пре сти жном до ма ћем ча со-
пи су ‒ Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку (де вет ра до ва), 
за тим у Го ди шња ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду (два ра да), али и 
у мно гим те мат ским збор ни ци ма са ме ђу на род них на уч них ску по ва, го во ри 
о озбиљ но сти с ко јом се при сту па ло об ра ди сва ког од њих. Ве ћи на ра до ва 
је у ори ги на лу пи са на на срп ском је зи ку (њих 31), и је дан рад је за ову при-
ли ку пре ве ден са ма ђар ског је зи ка на срп ски.

1. По ве зи ва њем ових ра до ва у це ли ну омо гу ће но је чи та о ци ма не са мо 
да се оба ве сте о нај но ви јим ре зул та ти ма про у ча ва ња кон так та срп ског и 
ма ђар ског је зи ка већ и да на јед ном ме сту до би ју увид у по је ди не је зич ке 
си сте ме, ко ји су у књи зи и фор мал но по де ље ни у 5 гла ва и обе ле же ни под-
на сло ви ма: „Sin tak sa i se man ti ka gla gol skih ob li ka” (стр. 5‒97); „Mo dal nost” 
(стр. 97‒195); „Re če nič na ti po lo gi ja” (стр. 195‒263); „Sin tak sič ka sin tag ma ti ka” 
(стр. 263‒379) и „Ma ni fe sta ci je in ter fe ren ci je” (стр. 379‒474). 

1.1. У пр вој гла ви те мат ски су об је ди ње ни ра до ви у ко ји ма су кон тра-
сти ра ни гла гол ски об ли ци: ин фи ни тив (O ma đar skim ekvi va len ti ma srp skog 
pre skrip tiv nog in fi ni ti va (стр. 7‒14); Srp ski ekvi va len ti ma đar skih kon struk ci ja 
in fi ni ti va uz gla go le u si tu a ci ji ne i den tič nih agen sa (стр. 14‒25), им пе ра тив (O 
im pe ra ti vu u srp skom i ma đar skom je zi ku (стр. 25‒36), по тен ци јал (Po ten ci jal 
u An dri će voj pri po ve ci Ani ki na vre me na i nje go vi ma đar ski ekvi va len ti (стр. 36‒52); 
О срп ским екви ва лен ти ма ма ђар ског кон ди ци о на ла про шлог (стр. 52‒66), 
плу сквам пер фе кат (Plu skvam per fe kat u srp skom pre vo du Ro ma na „Sortalanság“ 
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Imrea Ker te sa (стр. 66‒80) и гла гол ски при ло зи (Ma đar ski ekvi va len ti gla gol-
skih pri lo ga u An dri će vom ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja“ (стр. 80‒97)). 

Из вор ни тек сто ви за про у ча ва ње упо тре бе ин фи ни ти ва би ли су у јед ном 
слу ча ју срп ски, у дру гом ма ђар ски, што је омо гу ћи ло да се уо че раз ли чи ти 
пре вод ни екви ва лен ти срп ског пре скрип тив ног об ли ка, а са дру ге стра не 
да се ис так ну бит не раз ли ке, пр вен стве но мо гућ ност до пу ња ва ња раз ли чи-
тих ма ђар ских гла го ла ин фи ни ти вом ко ји с њи ма не ма иден ти чан агенс. У 
овом је зич ком кон так ту уо че на је и мно го ве ћа мо гућ ност упо тре бе ма ђар-
ског им пе ра ти ва, док се на су прот срп ском по тен ци ја лу као пре вод ни екви-
ва лен ти по ја вљу ју не ки дру ги гла гол ски об ли ци, нај че шће пер фе кат, а за 
озна ча ва ње хи по те тич ке си ту а ци је кон ди ци о нал про шли, ко ји у ма ђар ском 
је зи ку има ма ња огра ни че ња у од но су на срп ски по тен ци јал. С об зи ром на 
то да ори ги нал ни текст ни је мо гао по слу жи ти пре во ди о цу као упо ри ште за 
из бор плу сквам пер фек та, јер овог об ли ка не ма у ма ђар ском је зи ку, ау тор ка 
за па жа да је мо гу ћи под сти цај за ње го ву ре ла тив но че сту упо тре бу у срп ском 
пре во ду на ра тив на при ро да ори ги на ла. 

1.2. Је зич ка сред ства за ис по ља ва ње мо дал но сти у јед ном и дру гом 
кон такт ном је зи ку пред ста вља ју око сни цу дру ге гла ве у ко јој су се на шли 
ра до ви: Pri log pro u ča va nju se man tič kih uni ver za li ja na pri me ru ma đar skih „po-
ten ci jal nih gla go la” (стр. 99‒111); O srp skim kon struk ci ja ma s im pli cit nim mo-
dal nim gla go li ma i nji ho vim ma đar skim ekvi va len ti ma (стр. 111‒127); О срп ским 
кон стук ци ја ма са мо дал ним зна че њем „уну тра шњег под сти ца ја” и њи хо вим 
ма ђар ским екви ва ле нит ма (стр. 127‒146); Epi ste mič ka mo da li za ci ja u ro ma nu 
Sortalanság/Be sud bin stvo Imrea Ker te sa (стр. 146‒166); Ma đar ske mo dal ne 
kon struk ci je s ko re la ti vom úgy и њи хо ви срп ски екви ва лен ти (стр. 166‒184); 
O gla go lu us pe ti i nje go vim ma đar skim ekvi va len ti ma (стр. 184‒195). 

У овим ра до ви ма ау тор ка за па жа да мо дал на се ман ти ка ма ђар ских по-
тен ци јал них гла го ла за екви ва лент нај ће шће има срп ски гла гол мо ћи, уко ли-
ко ни је нео п ход на по себ на спе ци фи ка ци ја. По сма тра ње мо дал но сти из ви-
зу ре срп ског је зи ка по ка зу је да су раз ли чи та је зич ка сред ства се ман тич ки 
по ду дар на они ма у ма ђар ском, у ко јем се до дат но екс пли ци ра ју гла го ли kell 
и le het као од го ва ра ју ћи екви ва лен ти срп ских им пли ка тив них гла го ла тре-
ба ти и мо ћи. Ка да је у пи та њу ис ка зи ва ње мо дал ног зна че ња уну тра шњег 
под сти ца ја у срп ском ори ги на лу, као ма ђар ски екви ва лен ти ре а ли зу ју се по-
тен ци јал/кон ди ци о нал, им пе ра тив и ин фи ни тив. Уко ли ко се у по сма тра ној 
ко ре ла ци ји не оства ру је об лич ко по ду да ра ње, у ма ђар ском пре во ду се по ја-
вљу ју они је зич ки об ли ци ко ји за до во ља ва ју и ту фор мал ну стра ну. Као сред-
ство за ис ка зи ва ње овог ти па мо дал но сти про у ча ван је и гла гол ус пе ти, ко јим 
се обе ле жа ва по след ња фа за у оства ри ва њу оно га што от кри ва до пу на и по 
че му се он свр ста ва у фак тив не гла го ле. По ред без лич ног гла го ла si kerül, 
као ма ђар ски ко ре спо дент уо ча ва се и гла гол érkez. Уко ли ко су при пре во ду 
гла го ла ус пе ти ко ри шће не не ке дру ге је зич ке мо гућ но сти, ре а ли зо ва ност 
рад ње, као бит на ком по нен та ње го вог зна че ња, ни је пре ве де на на ма ђар ски 
је зик. Епи сте мич ка мо дал ност у од но су два ју је зи ка по сма тра на је на осно-
ву по ре ђе ња ро ма на Sorstalanság и Ти шми ног пре во да на срп ски је зик, ко ји 
до ста вер но стил ски пра ти ори ги нал, па се мо гу уо чи ти од го ва ра ју ћи епи-
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сте мич ки по ка за те љи. Срп ски екви ва лен ти ма ђар ских не фак тив них струк-
ту ра, ко је то по ста ју уко ли ко се не ким фак тив ним гла го ли ма при дру жи 
ко ре ла тив úgy, је су срп ски не фак тив ни гла го ли ком би но ва ни са при ло зи ма 
ка ко и ко ли ко, за тим епи сте мич ки се ман ти зо ва ни гла го ли из гле да, чи ни се, 
или се мо дал ност из ра жа ва и дру гим сред стви ма као што су: мо жда, мо гу ће, 
мо же би ти, би ће да. 

1.3. Tрећу гла ву чи не ра до ви у ко ји ма су до во ђе не у ко ре ла ци ју од ре ђе-
не ре че нич не струк ту ре, што по ка зу ју и њи хо ви на сло ви: O sin tak sič kim 
kon struk ci ja ma s uopšte nim i ano nim nim agen som u An dri će vim pro znim de li ma 
i nji ho vim pre vo di ma na ma đar ski je zik (стр. 197‒216); Kon tra stiv no o re če ni ca ma 
ti pa Ko to ka že / Ko da to ka že (стр. 216‒225); Ма ђар ски екви ва лен ти срп ских 
син так сич ких кон струк ци ја с ве зни ком да (стр. 225‒243); Ne ka za pa ža nja o 
upo tre bi ko re la ti va u srp skom i ma đar skom je zi ku (na pri me ru za me nič kog pri-
lo ga úgy = ta ko) (стр. 243‒263). 

Сен тен ци јал не струк ту ре у јед ном и дру гом је зи ку ана ли зи ра не су 
углав ном по сма тра њем срп ског ори ги нал ног тек ста и ма ђар ског пре во да, 
са мо је у јед ном слу ча ју би ло обр ну то, и та да је па жњу ове ау тор ке по но во 
при ву кла ма ђар ска при ло шка за ме ни ца úgy и срп ски екви ва лент та ко. Том 
при ли ком је утвр ђе но да се да ти срп ски екви ва лент нај че шће ком би ну је с 
још јед ним ве зни ком, па се у об ли ку та ко што, та ко да, та ко/она ко ре а ли-
зу је као ко ре ла тив ко јим се уво ди на чин ска од ред ба и нај че шће по сле дич на 
ре че ни ца, а не што ре ђе услов на. У јед ном од ра до ва у фо ку су па жње су биле 
ре че ни це са ано ним ним и уоп ште ним аген сом у Ан дри ће вом је зи ку. Ма ђар-
ски пре вод је по ка зао опредeљеност ка ак тив ним ре че нич ним струк ту ра ма 
са не ре а ли зо ва ним су бјек том и об ли ком пре ди ка та у 3. ли цу мно жи не, што 
ука зу је на нео д ре ђе но-лич не ре че ни це. По сма тра њем ма ђар ских пре во да 
срп ских упит них ре че ни ца Ко то ка же/Ко  да то ка же ау тор ка је утвр ди ла 
да пр ве оства ру ју и се ман тич ку и фор мал ну по ду дар ност, док су дру ге се ман-
тич ки екви ва лент не, али на су прот срп ском не мо бил ном пре зен ту у ма ђар-
ском се ре а ли зу ју им пе ра тив или кон струк ци ја kell + ин фи ни тив. Ком по-
нен та мо дал но сти, ка рак те ри стич на за сло же не син та ка сич ке струк ту ре са 
ве зни ком да и фор мал но про сте ‒ за по вед не, жељ не и упит не ре че ни це, с 
истим ве зни ком, по но во је би ла у фо ку су ин те ре со ва ња ове ау тор ке, али са да 
као део кон тра стив не ана ли зе ре че нич них од но са. У од но су на ори ги нал ни 
текст ро ма на До бри це Ћо си ћа пре вод је по ка зао да ма ђар ски ве зник hogy, 
екви ва лент срп ског ве зни ка да, уво ди раз ли чи те до пун ске ре че ни це, да је 
ма ђар ски ин фи ни тив, без об зи ра на иден тич ност ње го вог аген са и аген са 
управ ног гла го ла, нај че шћи пре вод ни екви ва лент срп ског не мо бил ног пре-
зен та, да су срп ски пре ди ка ти с фа зним гла го ли ма углав ном пре ве де ни ма-
ђар ским пу но знач ним гла го ли ма и да се се ман ти ка не ких срп ских син так-
сич ких кон струк ци ја у ма ђар ском оства ру је су фик сал ним обе ле жа ва њем. 

1.4. Син таг мат ски од но си за сно ва ни на се ман ти ци управ них гла го ла, 
као и мор фо ло ги за ци ја уну тар син таг мат ских од но са око сни ца је ис тра жи-
ва ња у сле де ћим ра до ви ма из че твр те гла ве: Из про бле ма ти ке спа ци јал но сти 
у срп ском и ма ђар ском је зи ку: *Устао је по ред ње – fel kelt mellőle (стр. 265‒ 284); 
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О не ким син так сич ко-се ман тич ким ти по ви ма узроч них кон струк ција у срп-
ском и ма ђар ском је зи ку (стр. 284‒299); Sin tak sič ko-se man tič ka ana li za ma đar-
skog tran sla ti va i nje go vih srp skih ekvi va le na ta (стр. 299‒318); Kva li fi ka tiv ni 
ge ni tiv i kva li fi ka tiv ni in stru men tal u Trav nič koj hro ni ci i nji ho vi ma đar ski ekvi-
va len ti (стр. 318‒333); Na čin ska kva li fi ka ci ja gla go la go vo re nja u „Pro kle toj 
avli ji” i nje nom pre vo du na ma đar ski je zik (стр. 333‒353); Mno ži na an tro po ni ma 
u srp skom i ma đar skom je zi ku (стр. 353‒364); Iz dis kur sa ime no va nja: na zi vi 
ko zme tič kih pro iz vo da u srp skom i ma đar skom je zi ku (стр. 364‒379). 

У овој гла ви ра до ви би се мо гли гру пи са ти у три ма ње це ли не, јер пр ва 
три по ве зу је ана ли за ме ђу је зич ке ре ла ци је не ког од па де жа авер би јал ног 
зна че ња. Као ре зул тат ис тра жи ва ња срп ске спа ци јал не кон струк ци је устао 
је по ред ње, за ко ју је кон ста то ва на нео ве ре ност, и ма ђар ског екви ва лен та 
fel kelt mellőle, утвр ђе но је да је спој ди на мич ке усме ре но сти (абла тив ност 
или адла тив ност) и дис тан ци ра но сти у од но су на ло ка ли за тор (прок си мал-
ност) при хва тљив са мо у ма ђар ском је зи ку, на ро чи то ако је ло ка ли за тор 
ани мат ни по јам. По сма тра њем ге ни тив них узроч них кон струк ци ја с пред-
ло зи ма од, из и због и екви ва лент них ма ђар ских ‒ абла ти ва, ела ти ва и кон-
струк ци је с пост по зи ци јом mi att, за па же но је да по сто ји ви сок сте пен по ду-
да ра ња у спе ци фи ка ци ји ка у зал но сти у ова два је зи ка. Та ко ђе, као ре зул тат 
про у ча ва ња ма ђар ског тран сла ти ва и сред ста ва за обе ле жа ва ње тран сфор ма-
ци је у срп ском је зи ку, по зна тим је зич ким ре ше њи ма при кљу че не су још не ке 
мо гућ но сти, као што су ге ни тив с пред ло гом до и но ми на тив с ве зни ком као. 

Сле де ћа два ра да по ве за на су кор пу сом ‒ је зи ком Иве Ан дри ћа, у ко јем 
су по сма тра ни ма ђар ски екви ва лен ти ква ли фи ка тив ног ге ни ти ва и ква ли-
фи ка тив ног ин стру мен та ла. У оба слу ча ја уло гу атри бу та у ма ђар ском пре-
во ду нај че шће су има ли при де ви из ве де ни од име ни ца, а уко ли ко је на спрам 
срп ског не кон гру ент ног атри бу та у ин стру мен та лу ре а ли зо ван ма ђар ски 
ин стру мен тал, ути цај ори ги на ла је не спо ран, ма да та кво ре ше ње ни је у ду-
ху ма ђар ског је зи ка. Та ко ђе, пре во ди срп ских гла го ла го во ре ња и њи хо вих 
на чи ских де тер ми на то ра по ка зу ју по ду дар ност је зич ких сред ста ва јед ног и 
дру гог је зи ка, али има и ле пих при ме ра у ко ји ма је пре во ди лац по ка зао да 
по сто је и дру га чи ја, ко рект на, је зич ка ре ше ња.

По след ња два ра да ти чу се име но ва ња од ре ђе них пој мо ва и не ких њи-
хо вих гра ма тич ких обе леж ја у срп ском и ма ђар ском је зи ку. У пр вом ра ду се 
ана ли зи ра ју раз ли чи те мо гућ но сти плу ра ли за ци је ан тро по ни ма и ука зу је 
се на њи хо ву се ман тич ку не по ду дар ност у кон такт ним је зи ци ма, а у дру гом 
се ука зу је на слич ност два ју је зи ка у име но ва њу ко зме тич ких про из во да 
одо ма ће ном лек си ком и ве ћу мо гућ ност ко ри шће ња сло же ни ца у ма ђар ском 
као аглу ти на тив ном је зи ку. 

1.5. У пе тој гла ви ове књи ге до шла је до из ра жа ја ау тор ки на упу ће ност 
у нај ак ту ел ни је про бле ме у упо тре би срп ског је зи ка код м/с би лин гвал них 
осо ба го то во на свим је зич ким ни во и ма. По тре бу да се они пред ста ве, ана-
ли зи ра ју и по ну де мо гу ћа ре ше ња пред ста вља ју те мат ски али и ме то до ло шки 
по ве за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ин тер фе рент них по ја ва у сле де ћим ра до-
ви ма: Or to graf ske gre še ke u srp skom kao ne ma ter njem je zi ku (стр. 381‒393); Iz 
ma đar sko-srp ske in ter fe ren ci je u upo tre bi pa de ža (стр. 393‒402); О упо тре би 



во ка тив них кон струк ци ја код ма ђар ско-срп ских дво је зич них уче ни ка (стр. 
402‒420); O ne a de kvat noj upo tre bi ve zni ka da kod ma đar sko-srp skih dvo je zič nih 
oso ba (стр. 420‒429); O ne a de kvat noj upo tre bi mor fe me se u pro duk ci ji ma đar-
sko-srp skih bi lin gva li nih go vor ni ka (стр. 430‒437); O još ne kim in ter fe rent nim 
po ja va ma u ma đar sko-srp skom dvo je zič ju (стр. 437‒450); Из лек сич ке ин тер-
фе рен ци је у ма ђар ско-срп ском дво је зич ју (стр. 450‒464); Ne ke in ter fe rent ne 
po ja ve u pre vo du ro ma na „Este ra” La sla Ne me ta (стр. 464‒474). 

У свим ов де пред ста вље ним ра до ви ма при ка зан је ути цај ин тер фе рен-
ци је на про цес усва ја ња срп ског код би лин гвал них м/с осо ба. Осим ме ђу је-
зич ког уо чен је и уну тар је зич ки ути цај прет ход но усво је них са др жа ја. Ре-
зул та ти ин тер фе ре ног про це са ис по ља ва ју се као огре ше ња или упо тре ба 
ма ње уо би ча је них је зич ких сред ста ва у срп ском је зи ку. Про у ча ва њем и 
обе ло да њи ва њем да тих по ја ва на ор то граф ском, за тим син таг мат ском пла-
ну ‒ пре све га у упо тре би па де жних об ли ка, сен тен ци јал ном ‒ при упо тре-
би ве зни ка да и мор фе ме се, као и лек сич ком ни воу, ау тор ка на сто ји да, уз 
да ва ње ме то дич ких пре по ру ка о под сти ца њу дво је зич них уче ни ка на ак тив-
но уче ство ва ње у про це су усва ја ња срп ског је зич ког си сте ма, уна пре ди 
на ста ву овог не ма тер њег је зи ка.

2. Пред ста вља ње ове књи ге мо гли би смо за кљу чи ти кон ста та ци јом да 
и те о риј ски и ме то до ло шки сви ра до ви ис пу ња ва ју нај ви ше на уч не стан дар-
де. Си сте ма ти за ци ја ра до ва из вр ше на је ве о ма пре ци зно, уз по што ва ње уну-
тра шње при ро де је зич ких по ја ва, а ре до след је ло ги чан, по чев од лек сич ке 
се ман ти ке гла гол ских ре чи и њи хо ве спе ци фич не син так сич ке ма ни фе ста-
ци је, пре ко обе леж ја мо дал но сти и син таг мат ских од но са до ни воа сен тенци-
јал них устро ја ва ња и ко нач но до огре ше ња, ко ја су та ко ђе кла си фи ко ва на 
пре ма ни воу је зич ког ис по ља ва ња.

По ла зи ште су на уч но до ка за не чи ње ни це по твр ђе не по дат ком о из во ру 
у јед ном и дру гом је зи ку, увек је обра зло жен из бор те ме и оче ки ва ни ре зул-
та ти, а нај ве ћи део ра да об у хва та ана ли зу кон та сти ра них при ме ра, обич но 
пре у зе тих из књи жев них де ла еми нент них ау то ра и њи хо вих пре во да на 
дру ги по сма тра ни је зик. Не што дру га чи ји при ступ, с раз ло гом, уо ча ва се у 
по след њој гру пи од осам ра до ва у ко ји ма су ана ли зи ра не ин тер фе рент не 
по ја ве. За по тре бе ова квих ис тра жи ва ња гра ђу је пред ста вља ла пи са на је-
зич ка про дук ци ја би лин гвал них осо ба, че сто до пу ње на и ан ке та ма ко је су 
ста ти стич ки об ра ђи ва не. Ме то до ло шки по сту пак ко ји је из гра ди ла ова ау тор-
ка и до след но га се при др жа ва ла уве ра ва нас да се и за кључ ци ко је из во ди 
на осно ву ана ли зе мо гу без ре зер вно при хва ти ти.

Струч на ли те ра ту ра на ве де на за сва ки по је ди нач ни рад да је осно ву за 
ана ли зу и све што је ре ле вант но за по ста вље не ци ље ве и за дат ке. Под јед на-
ко су за сту пље ни ау то ри ко ји се ба ве срп ским је зи ком, као и они ко ји ма је 
у фо ку су па жње ма ђар ски. Ова квим би бли о граф ским ком пле ти ра њем до-
би ја се до бар увид и у те о риј ске по став ке и у праг ма ти ку, што је од ве ли ког 
зна ча ја не са мо бу ду ћим ис та жи ва чи ма већ и сви ма они ма ко ји ак тив но 
уче ству ју као би лин гвал ни го вор ни ци или про свет ни рад ни ци у про це су 
усва ја ња срп ског као се кун дар ног је зи ка. 
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Све ре че но по ка зу је да је у пи та њу ау тор ка са не про це њи вим ис ку ством 
у про у ча ва њу по сма тра ног кон такт ног од но са и срп ско-ма ђар ског би лин-
гви зма чи ји се ра до ви мо гу узе ти као узор. 

На да Ар се ни је вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

na da.ar se ni je vic@ff.un s.ac .rs 

UDC 811.163.41’374(049.32)

Tvrt ko Pr ćić, Ja smi na Dra žić, Mi ra Mi lić, Mi lan Aj dža no vić,  
So nja Fi li po vić Ko va če vić, Ol ga Pa nić Kav gić, Stra hi nja Ste pa nov.  

Srp ski reč nik no vi jih an gli ci za ma. No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, 2021, 641 str.

1. УводнаРазматРања. О два де се тој го ди шњи ци по ја вљи ва ња пр вог 
из да ња Du yu spe ak an glo srp ski? Reč ni ka no vi jih an gli ci za ma (vasić‒PRćić‒
nej ge Ba u er 2001), у је сен 2021. го ди не, у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, об ја вљен је Срп ски реч ник но ви јих ан гли ци за ма, или, скра ће но, 
СР НА, на пред лог јед ног од ре цен зе на та, Р. Бу гар ског. Реч је о кор пу сно за-
сно ва ном абе цед ном реч ни ку но ви јих ан гли ци за ма, ко ји има исти циљ као 
и његов прет ход ник – да до при не се ,,по бољ ша ва њу зна ња ва ља ног срп ског је-
зи ка, укљу чу ју ћи пр вен стве но осми шље ну упо тре бу ан гли ци за ма, уз исто вре-
ме но под се ца ње кри ла раз ма ха ном ан гло срп ском ʻје зи куʼ”, али и да ,,по мог-
не раз у ме ва њу но ви јих ан гли ци за ма” (Увод на реч, стр. 10). Реч ник са др жи 
ско ро пет пу та ве ћи број ан гли ци за ма од свог лек си ко граф ског узо ра (ко ји 
је имао 950 од ред ни ца) – ви ше од 4500 од ред ни ца, од че га јед ну пе ти ну чине 
ан гли ци зми пре у зе ти из пр вог из да ња; оста так чи не ан гли ци зми ода бра ни 
из спе ци јал но кре и ра ног кор пу са за СР НА, ко ји је при ку пљан из ме ђу 2018. 
и 2020. го ди не, ис кљу чи во из из во ра са ин тер не та. Бу ду ћи да кор пус за овај 
Реч ник чи не ан гли ци зми ушли у је зик у про те клих два де се так го ди на (од 
2000. до 2020), а узев ши у об зир да су кор пус пр вог из да ња чи ни ли они који 
су ушли у наш је зик у пе ри о ду од 1970. до 2000. го ди не, у овом из да њу при-
ка за ни су но ви ји ан гли ци зми у срп ском је зи ку, и то у вре мен ском ра спо ну 
од око по ла ве ка (Увод на реч, стр. 11). 

По ред штам па ног, Реч ник је об ја вљен и у елек трон ском фор ма ту, бес-
плат но до ступ ном на сај ту Ди ги тал не би бли о те ке Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду.1 Ти ме не са мо да је олак шан при ступ Реч ни ку, већ су и отворе не 
мо гућ но сти бр же ци ља не пре тра ге, што би на ро чи то мо гло би ти од кори сти 
ис тра жи ва чи ма ко је за ни ма ју са мо по је ди ни сег мен ти но ви јих ан гли ци за ма 
(нпр. не фор мал на упо тре ба, дво вид ски гла го ли и би ло ко ји дру ги еле мент).

1 Адре са: https://di gi tal na.ff .un s.ac .rs /sa dr zaj/2021/978-86-6065-636-2
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2. теоРиЈсКитемељиРеч ни ка. У Увод ној ре чи (стр. 9–16) на во де се мо-
ти ви са ста вља ња но вог из да ња реч ни ка но ви јих ан гли ци за ма – на и ме, ре чи 
из ен гле ског је зи ка при сти жу у срп ски ве о ма бр зо, а у го во ру и пи са њу 
углав ном се ко ри сте про из вољ но, без ика квог си сте ма. По том сле де по да ци 
о кор пу су, де фи ни са ње ан гли ци за ма ко ји су ушли у Реч ник, као и кра так 
при каз њи хо ве об ра де. 

Елек трон ски кор пус са др жи око 12.000 ау тен тич них па ра гра фа, а са чи-
ња ва ју га жан ров ски и те мат ски вр ло ра зно вр сни тек сто ви, при че му су као 
из во ри ко ри шће ни ин фор ма тив ни, обра зов ни и за бав ни пор та ли, али и ко-
мен та ри чи та ла ца, фо ру ми, бло го ви, дру штве не мре же итд. На екс церп ци ји 
гра ђе и фор ми ра њу лек си ко граф ског па ра гра фа ра ди ло је де сет свр ше них 
сту де на та ср би сти ке и ан гли сти ке на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 
од ко јих су не ки са да и сту ден ти док тор ских сту ди ја. У Увод ној ре чи ко ри сни-
ци се упу ћу ју на оде љак Те мат ске обла сти у Реч ни ку (стр. 27–29), у ко јем је 
дат пот пун пре глед те мат ских обла сти ко је су узе те у об зир при фор ми ра њу 
кор пу са: Дру штво, Кул ту ра, На у ка, Ин фор ма ци о не тех но ло ги је, По пу лар на 
кул ту ра, На чин жи во та, Сло бод но вре ме и Спо рт, а сва ка од на ве де них 
обла сти по де ље на је у не ко ли ко по до бла сти, по пут нпр. Ин фор ма ци о не тех-
но ло ги је: ин фор ма ти ка, ин тер нет, хар двер, софт вер, он лајн и офлајн игра ње 
ком пју тер ских ига ра, мо бил ни те ле фо ни, мо бил не ко му ни ка ци је, ди ги тал-
на фо то гра фи ја и ви де о гра фи ја. 

Под пој мом ʻан гли ци замʼ у СР НА сма тра ју се ,,ре чи и афик си ко ји су 
из ен гле ског је зи ка пре у зе ти у срп ски, до сти гли су бар де ли мич ну ин те гра-
ци ју у ње гов си стем, адап та ци јом на ни воу из го во ра, пи са ња, об ли ка и зна-
че ња, и спа да ју у оп шти, сва ко днев ни, не тер ми но ло шки во ка бу лар срп ског 
је зи ка” (Увод на реч, стр. 11). По што не ма ју свој ство ова ко де фи ни са ног, про-
то ти пич ног ан гли ци зма, у Реч ни ку се не бе ле же: ин гли ши зми (има ју ста тус 
стра не ре чи, нпр. hel lo), ока зи о на ли зми (у кор пу су се ја вља ју ма ње од три 
пу та, нпр. хед шот), уско струч ни тер ми ни, ста ри ји ан гли ци зми (ушли су у 
срп ски је зик пре ви ше од 50 го ди на, нпр. парт нер) и вла сти та име на (из у-
зе ци су фре квент ни на зи ви сај то ва – Феј сбук, Ин ста грам, Ју тјуб, Тик ток и 
Тви тер). Ста тус ан гли ци зма пак има ју оне ре чи ко је су због не ког свог обе-
леж ја на пе ри фе ри ји опи са ног про то ти па ан гли ци зма: ре чи ко је ети мо ло шки 
ни су ен гле ског по ре кла, али су у срп ски је зик пре у зе ти њи хо ви об ли ци из 
ен гле ског је зи ка (нпр. ka ra o ke – из вор ним по ре клом ни по ни зам, im ple men-
ta ci ja – по ре клом ла ти ни зам и сл.), афик си (нпр. е-), но ва зна че ња ста ри јих 
ан гли ци за ма (нпр. vo lu men – у зна че њу ко је се од но си на ко су, тре па ви це, 
ли це и сл.), де ли мич ни кал ко ви (нпр. pre bu ki ran – од over bo ok), мор фо ло шке 
из ве де ни це (нпр. me na džer ka), се ман тич ке из ве де ни це (нпр. tok-šou – има 
про ши ре но зна че ње у срп ском је зи ку у од но су на ен гле ски је зик), као и псе-
у до ан гли ци зми (нпр. реч fol ker – folk + -er, ко ја с та квим об ли ком и зна че њем 
не по сто ји у ен гле ском је зи ку).

У Увод ној ре чи да је се кра так пре глед на чи на об ра де ан гли ци за ма у 
Реч ни ку, док се ко ри сни ци за пре ци зни је ин фор ма ци је упу ћу ју на Во дич кроз 
Реч ник (стр. 17–26), у ко јем је пред ста вљен ти пич ни реч нич ки чла нак, са 
свим основ ним еле мен ти ма, де таљ но опи са ним у де вет це ли на: 1. Пра во пис; 
2. Гра ма ти ка; 3. Из го вор; 4. Не при хва тљи во на пи са ни или из го во ре ни об ли ци; 
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5. Из вор ни об ли ци и њи хо ва адап та ци ја у срп ском је зи ку; 6. Зна че ње; 7. 
При ме ри; 8. Уста ље ни спо је ви ре чи и 9. Уна кр сна упу ћи ва ња.

И на кра ју, пре са мог реч нич ког де ла, да је се би бли о гра фи ја ко ри шће-
них реч ни ка и при руч ни ка (Кон сул то ва ни реч ни ци и дру ги при руч ни ци, стр. 
31–33), као и спи сак до дат не ли те ра ту ре (До дат на ли те ра ту ра, стр. 35–39).

3. миКРостРУКтУРаРеч ни ка. У спе ци ја ли зо ва ним реч ни ци ма као што 
је СР НА ми кро струк ту ра се ускла ђу је с по тре ба ма ко ри сни ка, па су у СР НА, 
осим основ них еле ме на та, увр ште не и ин фор ма ци је о не при хва тљи вим об-
ли ци ма, ин фор ма ци је о из вор ним об ли ци ма и њи хо вој адап та ци ји у срп ском 
је зи ку, као и уста ље ни син таг мат ски спо је ви (ко ло ка ци је). 

Струк ту ра ти пич ног реч нич ког члан ка би ће илу стро ва на од ред ни цом 
ka ver.

3.1. ПРавоПис. Све глав не од ред ни це и по до дред ни це ис так ну те су пла-
вом бо јом, што умно го ме до при но си гра фич кој пре глед но сти Реч ни ка, олак-
ша ва ју ћи ње го во ко ри шће ње и про на ла же ње же ље них ан гли ци за ма. Истом 
бо јом при ка за не су од ред нич ке ре чи и у при ме ри ма упо тре бе у окви ру реч-
нич ког члан ка. 

Све ре чи су ор то граф ски адап ти ра не и пи са не пре ма оп штим пра ви-
ли ма срп ског Пра во пи са. Из у зе так чи ни пет ре чи, код ко јих је при хва тљи во 
и из вор но пи са ње: AIDS, FAX, E-MAIL, MiSS i PRESS, али са мо у од ре ђе ним 
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кон тек сти ма, ко ји су и на ве де ни у окви ру члан ка (нпр. FAX – sa mo u adre-
sa ma, po set ni ca ma i sl.; PRESS – sa mo na slu žbe nim ozna ka ma, nat pi si ma i sl.). 
И не при хва тљи ви пра во пи сни об ли ци увр шће ни су у абе цед ни ре до след 
од ред ни ца, уз знак емо ти ко на ту жног ли ца – , а ко ри сни ци се упу ћу ју на 
ис пра ван об лик (нпр.  co ver ⇒ ka ver;  ALL-IN CLU SI VE ⇒ olin klu ziv; код 
по је ди них од ред ни ца на во де се две, па чак и три не при хва тљи ве ва ри јан те, 
нпр.  SE COND-HAND ⇒ se kond hend;  se kend hend ⇒ se kond hend;  seknd 
hend ⇒ se kond hend). Као што се мо же уо чи ти у на ве де ним при ме ри ма, не-
при хва тљи ви об ли ци на пи са ни из вор но, она ко ка ко се пи шу у ен гле ском 
је зи ку, да ти су ма лим вер зал ним сло ви ма, док су не при хва тљи ви об ли ци 
на пи са ни при ла го ђе но да ти ма лим сло ви ма. Све не при хва тљи во на пи са не 
ва ри јан те на во де се и уз глав ну од ред ни цу, та ко ђе са зна ком :

По лу сло же нич ко пи са ње при ме ње но је код ан гли ци за ма у ко ји ма је 
зна че ње дру ге са став ни це у сми са о ном од но су над ре ђе но сти, тј. хи по ни ми је, 
док се пр вим еле мен том по лу сло же ни це ис ка зу је под вр ста ње ног се ман тич ког 
са др жа ја (нпр. art-film пре ма film, dens-ae ro bik пре ма ae ro bik, in ter net-ka fe 
пре ма ka fe и сл.). С цр ти цом се пи шу и сло гов ни еле мен ти акро ни ма (нпр. 
de-ve-de и di-vi-di, di-džej, aj-ti, es-em-es, aj-pi-adre sa и сл., по ред, сва ка ко, 
на пр вом ме сту на ве де них ва ри јан ти DVD, DJ, IT, SMS, IP-adre sa). Сви оста-
ли ан гли ци зми пи шу се не пре ки ну то, без об зи ра на мор фо ло шку струк ту ру 
у ен гле ском је зи ку (нпр. ho um mejd, film mej ker, džank fud, plus sajz, krop top и сл.). 
Одво је но од име ни ца ис пред ко је сто је пи шу се де тер ми на ти ви (нпр. best se ler 
pi sac, smu ti na pi tak, do ping kon tro la), као и ин де кли на бил ни при де ви (нпр. 
fen si ode ća, singl dru ga ri ca, ski ni far mer ke, smart na ru kvi ca), при че му се под 
пр ви ма под ра зу ме ва из вор но име ни ца, а под дру ги ма при дев. Ова кви прин-
ци пи пи са ња са гла сни су оп штем опре де ље њу ау тор ског ти ма Реч ни ка, а јед ном 
ка да се усво је, при мен љи ви су на све лек сич ке је ди ни це пре у зе те из ен гле ског 
је зи ка (ка ко на оне у Реч ни ку, та ко и на оне ко ји ће тек ући у срп ски је зик).

Од ред ни це с под јед на ко при хва тљи вим пра во пи сним (или/и мор фо ло-
шким) ва ри јан та ма на во де се пре ма ре до сле ду пре по ру че но сти (нпр. ej li jen 
и ali jen, sab skraj bo va ti se и sub skraj bo va ti se, tran splan tat и tran splant и сл.).

Хо мо ни ми су озна че ни спу ште ним ве ли ким сло вом (нпр. ku le rA [od engl. 
cool + -er, ana lo gi jom pre ma roc ker i sl. (E)] и ku lerB [engl. co o ler]).

3.2. ГРаматиКа. Гра ма тич ке ин фор ма ци је да ју се од мах иза глав не од ред-
ни це, а ако по сто је по до дред ни це, и иза њих. Код име ни ца и при де ва на во ди 
се на ста вак за ге ни тив син гу ла ра (у при ка за ном при ме ру: ka ver, а, с на став-
ком без цр ти це, бу ду ћи да се он до да је не по сред но на осно ву, док се на став ци 
на во де с цр ти цом уко ли ко се до да ју на осно ву скра ће ну за је дан слог или по-
след ња два сло га – нпр. hej to va nje, -а). Код по је ди них име ни ца у за гра ди мо же 
би ти на ве ден и наставак за датив сингулара и то с нерегистрованом сибила-
ри зацијом (нпр. klaberka, -e (Dsg. -ki) ž); или с регистрованом (нпр. logistika, 
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-e (Dsg. -ci) ž), или, пак, за но ми на тив плу ра ла (нпр. taj ming, a (Npl. -zi) m; 
vor ka ho lik, a (Npl. -ci) m; PDF, –a (Npl. –ovi) m). Као што се мо же ви де ти у 
по то њем при ме ру, с цр том су на пи са ни на став ци ко ји се спо је ни цр ти цом 
до да ју на акро ни ме (или нпр. PC, –ja, што се ту ма чи као PC, PC-ja). На кон 
гра ма тич ких на ста ва ка, кур зив ним сло ви ма на во ди се озна ка за род – m, ž 
i s. Евен ту ал на не про мен љи вост име ни ца бе ле жи се скра ће ни цом in dekl (нпр. 
In sta, in dekl m), а исти је слу чај и са ин де кли на бил ним при де ви ма – prid in dekl 
(нпр. fit prid in dekl). Ка да је реч о про мен љи вим при де ви ма, од ред нич ка реч 
се на во ди у об ли ку му шког ро да, а по том се да ју на став ци за жен ски и сред-
њи род (нпр. bren di ran, a, o; čipovan, a, o; du a lan, -lna, -lno).

Иза основ ног об ли ка гла го ла на во ди се на ста вак за пр во ли це пре зен та 
син гу ла ра, а кур зив ним сло ви ма озна ке за гла гол ски вид и род (нпр. apgrej
do va ti, -ujem impf/pf, tr; re lak si ra ti se, -iram se impf/pf, refl).

Ду гом пла вом цр том бе ле жи се про ме на функ ци је од ред нич ке ре чи, па 
та ко у при ме ру од ред ни це ka ver име ни ца до би ја функ ци ју де тер ми на то ра 
(— det), што је и по ка за но кон тек стом – уо ча ва се спој ka ver film у при ме ру 
упо тре бе у окви ру пр вог зна че ња, од но сно ka ver star и ka ver fo to у дру гом 
и тре ћем зна че њу.

3.3. изГовоР. Иза гра ма тич ких по да та ка на во де се упро шће не ин фор ма-
ци је о из го во ру (и за од ред ни це, и за по до дред ни це), и то 1. кван ти тет (крат ки 
и ду ги сло го ви) и 2. ин тен зи тет (на гла ше ни и не на гла ше ни сло го ви). На гла-
ше ни во ка ли / сло го ви озна че ни су под вла че њем, а дуг ак це нат – вер зал ним 
сло вом, од но сно кра так ак це нат – ма лим сло вом (нпр. /ka ver/ – кра так на гла-
шен слог; /strEjt/ – дуг на гла шен слог; /re se to vA nje/ – кра так на гла шен слог, 
с јед ном не на гла ше ном ду жи ном и сл.). Упо тре бље ним са мо гла снич ким сим-
бо ли ма узор је био мо дел раз ви јен и при ме њен у при руч ни ци ма Но ви тран-
скрип ци о ни реч ник ен гле ских лич них име на (PRćić 2018) и Ен гле ско-срп ски 
реч ник ге о граф ских име на (PRćić 2019). Из о ста нак бе ле же ња то на ли те та 
ау то ри обра зла жу на сле де ћи на чин: ,,с об зи ром на то да се у Реч ни ку опису је 
но ви ја и нај но ви ја лек си ка, и то стра ног по ре кла, ак це нат ски обра зац ве ли-
ке ве ћи не тих ре чи још ни је у пот пу но сти уста љен у срп ском је зи ку и ни је 
у пот пу но сти уса гла шен с ње го вим фо но ло шким пра ви ли ма и прин ци пи ма” 
(Увод на реч, стр. 22). Сва ка ко, ова кав на чин бе ле же ња из го во ра при сту пач-
ни ји је про сеч ном ко ри сни ку СР НА. По лу сло же нич ке од ред ни це обе ле же не 
су с два ак цен та (нпр. /tekst-edi tor/; /tOk-šou/; /buk-šop/), при че му је, ка ко ауто-
ри на во де, у дру гој са став ни ци ак це нат обич но ис так ну ти ји.

3.4. неПРихватљивиоБлици. Иза по да та ка о из го во ру на во де се већ спо-
ме ну ти не при хва тљи ви об ли ци. Осим оних ко ји се од но се на не при хва тљи-
во из вор но пи са ње (као што је слу чај у при ме ру  CO VER), од но сно оних 
ко ји се од но се на не при хва тљи во об лич ко при ла го ђа ва ње (нпр.  Tik to ker 
и  Tik To ker на спрам пра вил ног tik to ker, или  vrk šop на спрам vork šop), а 
по не кад и оних ко ји се од но се на хи брид но, ен гле ско-срп ско пи са ње (нпр. 
 BO O STo va ti), на во де се и не при хва тљи ви из го вор ни об ли ци, из ме ђу две 
ко се цр те (нпр., уз акро ним VR на во ди се не при хва тљи во  /vI-er/ пре ма 
при хва тљи вом /vE-er/). Ова кво ре ше ње (а исти прин цип био је при ме њен и 
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у пр вом из да њу Реч ни ка) на вр ло јед но ста ван на чин упо зо ра ва чи та о ца на 
мо гу ће гре шке у пи са њу, од но сно из го во ру.

3.5. извоРниоБлициињиховаадаПтациЈаУсРПсКомЈезиКУ. За глав не 
од ред ни це, а у не ким слу ча је ви ма и за по до дред ни це, у угла стим за гра да ма 
ис под од ред нич ке ре чи, са до са да опи са ним ин фор ма ци ја ма, да ју се и из вор-
ни об ли ци. Раз ли чи то су обе ле же на три на чи на адап та ци је: 1. при мар на адап-
та ци ја (нпр. fejk...[engl. fa ke]; fid bek...[engl. fe ed back]); 2. се кун дар на адап та ци ја 
(нпр. ishajpovati...[o d engl. hype]; tre še ri ca...[od  engl. trash]); 3. тер ци јар на 
адап та ци ја, тј. псе у до ан гли ци зми – на ста ли ком би но ва њем ен гле ских елеме-
на та, или ен гле ских и срп ских еле ме на та, при че му та ква реч не по сто ји у 
ен гле ском је зи ку, што је озна че но пре цр та ним ве ли ким сло вом Е (нпр. dar ker... 
[od  engl. dark + -er, ana lo gi jom pre ma roc ker i sl. (E)]; fo to buk...[o d engl. pho to 
+ engl. bo ok (E)]; toplista...[o d engl. top + srp. li sta (E)]). Као што се мо же виде-
ти и у при ме ру од ред ни це ka ver, уко ли ко по је ди нач на зна че ња има ју раз ли ке 
у из вор ним об ли ци ма, из вор ни об ли ци за сва ко зна че ње одва ја ју се тач ком и 
за пе том (ka ver...[engl. co ver, od co ver ver sion (1); engl. co ver (2-3)]).

3.6. значење. Зна че ње је из ве де но на осно ву при ме ра из кор пу са, и пред-
ста вље но је у це ло ви тој де фи ни ци ји, ко ја об у хва та обе леж ја ка рак те ри стич на 
за из глед, об лик, по на ша ње, функ ци ју и сл. де фи ни са ног пој ма. Оно се наво ди 
за од ред ни це, а за по до дред ни це са мо по по тре би, што је при ка за но сле де ћим 
при ме ром из Реч ни ка:

...

Код ви ше знач них ре чи сва ко зна че ње је по себ но де фи ни са но и ну ме ри-
са но. Оно што на ро чи то до при но си ла ком и бр зом про на ла же њу (и раз у ме-
ва њу) од ре ђе ног зна че ња је су пу то ка зне ре чи, тј. ка рак те ри стич не кључ не 
ре чи из де фи ни ци је, ко је су ис так ну те ма сним вер зал ним сло ви ма ис пред 
де фи ни ци ја. Та ко се у при ме ру по ли сем не лек се ме ka ver из два ја ју три зна-
че ња, са три де фи ни ци је, а ис пред сва ке ис так ну та је по јед на кључ на реч: 
1 me lo di ja; 2 ma ga zin; 3 in ter net (у при ме ру од ред ни це kropovati, то ће 
би ти 1 fo to gra fi ja, 2 odeća; за од ред ни цу eks ten zi ja 1 fajl, 2 ko sa; а за fi niš 
1 sport, 2 ko zme ti ka итд.).

Код по је ди них од ред нич ких ре чи, иза де фи ни ци је се на во ди и срп ски пре-
вод (по сто је ћи или но во пре дло же ни), ко ји је ујед но и при бли жни си но ним 
(у при ме ру од ред ни це ka ver, у пр вом зна че њу, ве за ном за ме ло ди ју, на во де 
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се че ти ри си но ним на пре во да: = no va in ter pre ta ci ja, = no va iz ved ba, = no va pro-
duk ci ja, = ob ra da; а у дру гом зна че њу, ве за ном за ма га зин, два: = na slov na stra na, 
= na slov ni ca; код од ред ни це fri len ser иза де фи ни ци је сто ји = rad nik na in ter-
ne tu; код fro sting = gla zu ra, = pre liv; код ir kaf но во пре дло же ни срп ски екви-
ва лент = oko uš ni ca и сл.). 

Де фи ни ци је уста ље ним си но ни ми ма ни су че сте, при ме њу ју се са мо код 
до вољ но по зна тих и ја сних пој мо ва (нпр. lipstik = ruž za usne, = ruž, = kar min; 
hepi = sre ćan, = ra do stan, = za do vo ljan; fren dli = pri ja telj ski, = lju ba zan, = prija-
tan). Не рет ко се ра ди о лек се ма ма ко је се ко ри сте у не фор мал ној ко му ни ка-
ци ји, а њи хов срп ски екви ва лент је ја сан.

Иза де фи ни ци је мо же ста ја ти знак јед на ко сти са стре ли цом =→ ко ји 
ко ри сни ке упу ћу је на си но ним ну од ред нич ку реч, по не кад и на од ре ђе но 
зна че ње те ре чи (нпр. код од ред ни це man ki ко ри сни ци се упу ћу ју на од редни-
цу =→et; код masmediji на =→me di ji, код frišop на =→ dju ti fri-šop  и =→dju ti-fri ), 
што се ви ди у при ме ру:

Ис пред де фи ни ци је у за гра ди мо же ста ја ти на по ме на о при ме ре но сти 
и упо тре бљи во сти да те ре чи у кон крет ним ти по ви ма си ту а ци ја, нпр.:

Нај че шће је то скра ће ни ца ne form., ко јом су озна че не не фор мал не ре чи, 
при ме ре не опу ште ним и нео ба ве зним си ту а ци ја ма (та ко су обе ле же не и 
ре чи is tri po va ti, kjut, komp, kri per, BFF, dil, lu zer и мно ге дру ге), а две су озна-
че не као (ne form. i ne pri stoj no) – bul šit и šit. 

3.7. ПРимеРи. При ме ри се да ју ка ко уз глав ну од ред ни цу, та ко и уз све под-
о дред ни це, а ода бра ни су та ко да илу стру ју ка рак те ри стич ну упо тре бу, дефи-
ни са на зна че ња, али и да при ка жу не при хва тљи ве об ли ке (ко ји су обе ле же ни 
пла вом бо јом, из ме ђу из ло мље них за гра да: >co ver<, док је ис прав но на пи-
са на реч у при ме ру ис так ну та са мо пла вом бо јом: ka ver). 

3.8. УстаљенисПоЈеви. Уз по је ди на зна че ња од ред ни ца, али и по до дред-
ни ца, да ју се уста ље ни спо је ви ре чи, тј. ко ло ка ци је, сим бо лич но обе ле же ни 
два ма укр ште ним пр сте ни ма, док на ме сто од ред нич ке ре чи сто ји тил да ~. 
Ако се на во ди ви ше спо је ва у окви ру истог зна че ња, што и је сте нај че шћи 
слу чај, они се да ју је дан по ред дру гог, абе цед ним ре до сле дом ре чи. У при-
ме ру ре чи ka ver на во ди се са мо јед на ко ло ка ци ја у окви ру тре ћег зна че ња 
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(ко је се од но си на ин тер нет), ka ver sli ka, а у мно гим реч нич ким члан ци ма 
спи сак ко ло ка ци ја је по за ма шан, нпр.:

...

Ова вр ста по да тка до при но си бо љем раз у ме ва њу зна че ња, али и упо тре-
бе од ред нич ке ре чи, те да је увид у кон тек сте у ко ји ма се да та реч нај че шће 
по ја вљу је.

3.9. УнаКРснаУПУћивања. По ред већ опи са них уна кр сних упу ћи ва ња, 
ко ји се од но се на не при хва тљи ве об ли ке, и мор фо ло шки и/или пра во пи сни 
ва ри јант ни об ли ци увр шће ни су у абе цед ни ре до след – ово га пу та, сва ка ко, 
без емо ти ко на, са мо са зна ком дво стру ке стре ли це – те упу ћу ју на об ли ке ко ји 
су об ра ђе ни на дру гом ме сту у Реч ни ку (нпр. mu to va ti ⇒ mju to va ti). Сви ова-
кви об ли ци, укљу чу ју ћи и оне не при хва тљи ве, у Реч ни ку се да ју је дан ис под 
дру гог, пре ма абе цед ном ре до сле ду.

3.10. ПРаКтичниПодсетниК. Иа ко из ла зи из окви ра са ме ми кро струк ту-
ре, ва жан и нео дво јив део овог Реч ни ка чи ни Прак тич ни под сет ник, ко ји 
знат но олак ша ва раз у ме ва ње свих еле ме на та реч нич ког члан ка. На ла зи се 
у дну сва ке ле ве и де сне стра ни це Реч ни ка и об ја шња ва нај ва жни је скра ће-
ни це и сим бо ле из Во ди ча кроз Реч ник, та ко да ко ри сни ци вр ло бр зо мо гу 
про на ћи све по дат ке у ко је су не си гур ни, без пре ли ста ва ња Реч ни ка на по-
чет не стра ни це са упут стви ма. Овим не са мо да је убр за но де ши фро ва ње 
сим бо ла спе ци фич них за овај Реч ник, не го су и гра ма тич ка зна че ња при бли-
же на ко ри сни ци ма с про сеч ним лек си ко граф ским и лин гви стич ким пред-
зна њем.
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4. завРшнаРазматРања. И за крај, Срп ски реч ник но ви јих ан гли ци за ма 
на ме њен је ши ро ком кру гу за ин те ре со ва них ко ри сни ка, раз ли чи тих про фе-
си о нал них и ста ро сних ка те го ри ја. Ње го ва глав на на ме на је сте да чи та о ци ма 
по мог не да ва ља но раз у ме ју но ви је ан гли ци зме (па сив на ком по нен та је зич-
ког зна ња), а по том и да ис прав но и до след но ко ри сте англицизмe у соп стве-
ном пи са њу и го во ру (ак тив на ком по нен та је зич ког зна ња). Из у зет но до бра 
ор га ни за ци ја и ви зу ел на пре глед ност Реч ни ка чи не га усме ре ним пре све га 
на ко ри сни ке и њи хо ве ко му ни ка тив не по тре бе – од ред нич ке и по до дред нич-
ке ре чи обе ле же не пла вом бо јом, по лу ма сним вер за лом ис так ну ти ин ди ка-
то ри сми сла код по ли сем них ре чи да ти ис пред де фи ни ци ја, при мер за сва ку 
од ред ни цу (глав ну и по до дред ни цу), и, на по слет ку, по пис ко ло ка ци ја са да том 
од ред ни цом, омо гу ћа ва ју ко ри сни ца ма ла ко и бр зо про на ла же ње же ље них 
ин фор ма ци ја и ујед но ла ко и бр зо кре та ње кроз Реч ник, ко ји им пру жа све 
ре ле вант не по дат ке у ве зи са ис прав ном при ме ном ан гли ци за ма и кон тек сти-
ма њи хо ве упо тре бе.

По ред на ве де них ино ва ци ја у фор ми ра њу реч нич ког члан ка, мо ра се 
ис та ћи и обим кор пу са, усло вљен, пре све га, до ступ но шћу ин тер нет ских из-
во ра, ко ји је дао увид у раз не до ме не упо тре бе ре чи, па су се у Реч ни ку, уз 
оста ло, на шли и уз ви ци (нпр. vau, ups, OMG) и реч це (нпр. so ri, PLS или pliz, 
BTW или baj dvej), ка рак те ри стич ни за но ви је фор ме мо бил не ко му ни ка ци је. 
Зна лач ки уре ђе на и при ре ђе на гра ђа сва ка ко пред ста вља и бо гат из вор за 
бу ду ћа јед но је зич на или кон такт но-кон тра стив на ис тра жи ва ња на свим је-
зичким ни во и ма, укљу чу ју ћи и фор мал не и са др жин ске аспек те. Ка да се све 
по ме ну то узме у об зир, овај Реч ник би мо гао по слу жи ти као узор и мо ти ва-
ци ја ис тра жи ва чи ма, пре све га лек си ко гра фи ма, за по кре та ње из ра де слич-
них спе ци ја ли зо ва них реч ни ка, ко ји би се ба ви ли ак ту ел ним пи та њи ма и 
про ме на ма у је зи ку, као што је, у овом слу ча ју, го то во сва ко днев ни при лив 
но вих ан гли ци за ма, као ре зул тат уни вер зал ног фе но ме на ан гли ци за ци је у 
да на шњем све ту.
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1. Књи га Бор ка Ко ва че ви ћа По глед у реч. Осно ви мор фо ло ги је је сте увод 
у оп шту мор фо ло ги ју и мор фо ло шку ана ли зу са ци љем да се пред ста ве мор-
фо ло шки фе но ме ни и про бле ми, узи ма ју ћи у об зир ста ње у раз ли чи тим 
је зи ци ма све та. На кон кра ћег пред го во ра (стр. 9) и спи ска скра ће ни ца и сим-
бо ла (стр. 11), сле ди шест по гла вља, од ко јих је сва ко по де ље но на не ко ли ко 
под о де ља ка: I. Мор фо ло ги ја као на у ка о ре чи ма: 1.1. Пред мет про у ча ва ња 
(стр. 14–20); 1.2. Ци ље ви мор фо ло ги је (стр. 20–22); 1.3. По че ци и раз вој (стр. 
22–24); 1.4. Флек тив на и твор бе на мор фо ло ги ја (стр. 24–29); II. Уну тар ре чи 
(стр. 31–51): 2.1. Мор фе ме као ато ми ре чи (стр. 31–35); 2.2. Вр сте мор фе ма 
(стр. 35–41); 2.3. Ало мор фи ја (стр. 41–51); III. Мор фо ло ги ја на де лу: 3.1. Мор-
фо ло шки про це си (стр. 54–73); 3.2. Мор фо ло шка пра ви ла (стр. 73–87); IV. 
Мор фо ло ги ја и лек си кон: 4.1. Лек си кон као ба за је зич ких је ди ни ца (стр. 91–106); 
4.2. Про ши ри ва ње лек си ко на (стр. 106–118); V. Флек си ја; 5.1. Флек тив не вред-
но сти (стр. 120–134); 5.2. Флек тив не па ра диг ме (стр. 134–143); 5.3. Ин хе рент на 
и кон тек сту ал на флек си ја (стр. 143–150); 5.4. Флек си ја и твор ба ре чи (159–168); 
VI. Твор ба ре чи: 6.1. Твор бе на зна че ња (стр. 170–174); 6.2. Из во ђе ње (стр. 
174–184); 6.3. Сла га ње (стр. 184–203); 6.4. Про дук тив ност (стр. 203–213). Књи-
га са др жи и по пис ли те ра ту ре (стр. 215–224), ин декс на во ђе них је зи ка (стр. 
225–231), ин декс пој мо ва (стр. 233–237) и са же так на ен гле ском је зи ку (стр. 
239). Сва ко по гла вље за вр ша ва спи ском пре по ру че не ли те ра ту ре и по пи сом 
на по ме на.

2. Пр во по гла вље от по чи ње де фи ни са њем пред ме та про у ча ва ња ове ди-
сци пли не. Ау тор ну ди две де фи ни ци је мор фо ло ги је, од ко јих пр ва на гла ша-
ва ње ну слич ност са син так сом, опи су ју ћи је као про у ча ва ње ком би но ва ња 
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мор фе ма у свр ху до би ја ња ре чи. Дру га де фи ни ци ја, пре ма ко јој мор фо ло ги ја 
пред ста вља про у ча ва ње си стем ске ко ва ри ја ци је у об ли ку и зна че њу ре чи, 
ши ра је од пр ве и об у хва та је, бу ду ћи да се ове ко ва ри ја ци је мо гу по сти ћи, 
из ме ђу оста лог, и мор фем ским ком би но ва њем (нпр. енгл. cup – cups, nut – nuts, 
где се мно жи на си стем ски до би ја до да ва њем сег мен та -s на об ли ке јед ни не). 
Као је дан од ци ље ва мор фо ло ги је на во ди се опис мор фо ло шких про це са и 
пра ви ла твор бе но вих ре чи у по је ди ним је зи ци ма, али и у ме ђу је зич кој пер-
спек ти ви, бу ду ћи да раз ли чи ти је зи ци не ма ју јед на ко сло же ну и раз ви је ну 
мор фо ло ги ју, те се ис ти че ин те ре со ва ње мор фо ло ги је ка ко за раз ли ке ме ђу 
је зи ци ма та ко и за обра сце ко ји се мо гу сма тра ти де лом уни вер зал ног уро ђе-
ног је зич ког зна ња. Ау тор да је и кра так пре глед раз во ја мор фо ло шких ис тра-
жи ва ња од по че та ка ба вље ња мор фо ло шким те ма ма на пре ла зу из ме ђу 16. 
и 17. ве ка п.н.е. све до са мог по ме на тер ми на у лин гви стич ком сми слу тек 
сре ди ном 19. сто ле ћа, уз на по ме ну да се, на кон број них ди ја хро ниј ски уме-
ре них ис тра жи ва ња, мор фо ло ги ја нај зад ста би ли зо ва ла као пр вен стве но 
син хро ниј ска ди сци пли на. Чи та о цу је пред ста вље на и по де ла мор фо ло ги је 
пре ма ти пу мор фо ло шког од но са из ме ђу ре чи – на флек тив ну мор фо ло ги ју, 
ко ја под ра зу ме ва гра ђе ње раз ли чи тих об ли ка јед не ре чи и њи хо во гру пи са ње 
у па ра диг мат ске обра сце; те твор бе ну мор фо ло ги ју, ко ја про у ча ва гра ђе ње 
но вих ре чи до да ва њем твор бе них фор ма на та на осно ву не ке ре чи, чи ме се 
до би ја ју по ре клом по ве за не по ро ди це ре чи. На гла ше но је да по јам мор фо-
ло ги је узет у об зир у овој књи зи об у хва та и флек си ју и твор бу. 

3. Дру го по гла вље ба ви се струк ту ром ре чи, опи сом мор фе ма и њи хо вих 
вр ста. Б. Ко ва че вић мор фе ме по ре ди са ато ми ма мор фо ло шке струк ту ре, као 
нај ма њим, не де љи вим је ди ни ца ма ко је се не мо гу ра ста ви ти на ма ње сег мен-
те са зна че њем. Број мор фе ма у је зи ку је огра ни чен, али се њи хо вим ком бино-
ва њем мо гу до би ти број не раз ли чи те ре чи, при че му по ред по ли мор фем ских, 
мор фо ло шки сло же них ре чи (нпр. нос-ач, воз-ов-и), по сто је и мо но мор фем-
ске, мор фо ло шки про сте ре чи (нпр. на, код, нож). У на став ку по гла вља при-
ка за на су и на че ла оп ште по зна те по де ле мор фе ма на лек сич ке и гра ма тич ке, 
пре ма кри те ри ју му зна че ња, те на сло бод не и ве за не, пре ма кри те ри ју му 
са мо стал но сти. Об ја шња ва се и по јам ко ре на ре чи, од но сно по јам ко рен ске 
мор фе ме, ко ја је при сут на у свим ре чи ма из исте по ро ди це, и на ко ју се могу 
до да ти афик си (афик сал не мор фе ме), као и чи ње ни ца да сам ко рен мо же чи-
ни ти про сту осно ву за гра ђе ње но ве ре чи, али и да осно ва мо же би ти сло же на 
из ви ше де ло ва – нпр. [чит] је ко рен, а ујед но и про ста осно ва ре чи чи тљив, 
док би при мер сло же не осно ве био чит-љив у ре чи чи тљив-ос т. Ау тор наво-
ди и по де лу афик са пре ма по ло жа ју у од но су на осно ву, те по ред пре фик са и 
су фик са из два ја и по јам ин фик са, ко ји се уме ћу у ко рен, нпр. енгл. kan ga roo 
→ kan ga-bloody-roo; те ин тер фик са, ко ји се уме ћу из ме ђу две осно ве у сло-
же ни ца ма, нпр. сунц-о-крет. По јам цир кум фик са од но си се на дис кон ти ну-
и ра не афик сал не мор фе ме чи ји се је дан део до да је ис пред, а дру ги иза осно ве 
– нпр. ge...t при гра ђе њу пар ти ци па пер фек та пра вил них гла го ла у не мач ком: 
mac hen → ge-mach-t. У за ви сно сти од то га да ли уче ству ју у флек си ји или 
твор би, осно ве и афик си мо гу би ти флек тив ни (дан- и -и у да ни) или твор бе ни 
(чит- и -љив у чи тљив). Ово по гла вље до ти че се и по ја ве ало мор фи је, ко ја 
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под ра зу ме ва да јед ној мор фе ми мо же од го ва ра ти ви ше ре а ли зо ва них фо нет-
ских фор ми (ало мор фа) ([бег] и [б ек] у з-бег-ов-и и бек-ство), на гла ша ва ју ћи да 
је ова по ја ва нај че шће фо но ло шки, а по не кад и мор фо ло шки или лек сич ки 
усло вље на.

4. У тре ћем по гла вљу Б. Ко ва че вић се усме ра ва на опис раз ли чи тих мор-
фо ло шких про це са чи је су функ ци је твор ба и флек си ја. Као нај за сту пље ни-
ји про це си у је зи ци ма све та на во де се афик са ци ја и сла га ње (ком по зи ци ја), 
ко ји су про то ти пич ни при ме ри тзв. улан ча ва ју ћих про це са, где се мор фе ме 
у ни зу до да ју јед на на дру гу. С дру ге стра не, из два ја ју се тзв. не у лан ча ва ју ћи 
про це си, као што су: ре ду пли ка ци ја (ко пи ра ње осно ве или ње ног де ла и до-
да ва ње на исту осно ву, што је у европ ским је зи ци ма мар ги нал на по ја ва – нпр. 
кат кад, гдег де); мор фо ло ги ја ко ре на и обра за ца (ти пич на за се мит ске је зи ке, 
где се ко рен ре чи уме ће у од ре ђе ни су гла снич ки или са мо гла снич ки ша блон 
– нпр. хе бр. mal xut ‘кра ље ва ње, вла да ви на’, са сто ји се од ко ре на mlx и ша бло-
на _a_ _ut); уну тра шња мо ди фи ка ци ја осно ве (нпр. са мо гла снич ка гра да ци ја 
(аб ла ут) или му та ци ја (умла ут): енгл. през. sing – про шло вре ме sang ‘пе-
ва ти’; енгл. јд. fo ot – мн. fe et ‘сто па ло/сто па ла’). У не у лан ча ва ју ће про це се 
спа да и кон вер зи ја (до би ја ње но ве ре чи без про ме не осно ве про ме ном лек сич ке 
ка те го ри је мо тив не ре чи, као у срп ском придeву не мач ка и име ни ци Не мач ка); 
као и за ме на афик сал не или лек сич ке мор фе ме (нпр. тр гов-ац  : тр гов-ки ња). 
Од у зи ма ње сег мен та осно ве мо же се сма тра ти и тзв. дис фик са ци јом или 
ре гре сив ном (ре тро град ном) твор бом, тј. де за фик са ци јом, што би за пра во 
пред ста вља ло при мер раз лан ча ва ју ћег мор фо ло шког про це са, тј. ли не ар ног 
од у зи ма ња мор фе ме (нпр. енгл. babysit, на ста ло од babysit ter). Ау тор на во ди 
да се не све сно го вор ни ко во мор фо ло шко зна ње фор мал но опи су је по мо ћу 
мор фо ло шких пра ви ла, ко ји ма се мо же при сту пи ти син таг мат ски, по ла зе ћи 
од мор фе ме, чи ме се фа во ри зу ју улан ча ва ју ћи про це си, или па ра диг мат ски, 
по ла зе ћи од ре чи, при че му оба при сту па има ју пред но сти и не до стат ке у 
при ме ни.

5. Пр ви део че твр тог по гла вља ба ви се са др жа јем лек си ко на, пред ста-
вља ју ћи два мо гу ћа при сту па ње го вом про у ча ва њу, те њи хо ве пред но сти и 
не до стат ке. За мо дел лек си ко на ко ји се са сто ји од мор фе ма, као пред ност је 
на ве де на пр вен стве но ње го ва еко но мич ност, бу ду ћи да је ре ги стар мор фе ма 
огра ни чен, те је бо ље при ла го ђен ка па ци те ту људ ске ме мо ри је, док су не-
до ста ци пре све га не пред ви дљи вост зна че ња не ких мор фо ло шки сло же них 
ре чи, ко ја не мо ра ју би ти ком по зи ци о нал на (нпр. зна че ње ре чи ви си ба ба не 
мо же се об ја сни ти зби ром зна че ња мор фе ма у тој ре чи), те не мо гућ ност сег-
мен ти ра ња не ких ре чи и ја сног из два ја ња мор фе ма (нпр. ка да до ла зи до уну-
тра шње мо ди фи ка ци је осно ве, при ре а ли за ци ји нул те мор фе ме и сл.). Ако се, 
с дру ге стра не, за опис лек си ко на ко ри сти мо дел за сно ван на ре чи ма, на ве-
де не пред но сти је су то што су зна че ња про стих и сло же них ре чи, бу ду ћи 
не по ве за на са њи хо вом мор фо ло шком струк ту ром, ме мо ри са на у лек си ко ну, 
при че му се об ја шња ва и по сто ја ње не про дук тив них мор фо ло шких обра за ца 
сто га што су и њи хо ви про дук ти је ди ни це лек си ко на. Про бле ми ко је на ме ће 
овај мо дел је су пре све га ње го ва не е ко но мич ност, као и свест го вор ни ка о 
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мор фо ло шкој струк ту ри ре чи у мно гим слу ча је ви ма; те аглу ти на тив ни јези ци 
по пут тур ског, у ко ји ма је број мор фо ло шки сло же них ре чи ве о ма ве ли ки, 
па је ма ло ве ро ват но да их го вор ни ци ме мо ри шу као це ли не. Као за кљу чак 
ау тор из но си ста но ви ште да и ре чи и мор фе ме (по пут нпр. про дук тив них 
афик са) мо гу би ти је ди ни це лек си ко на, уз на по ме ну да се у на у ци пред ност 
да је мо де лу за сно ва ном на ре чи ма. Но ва реч по ста је је ди ни ца лек си ко на кроз 
про цес лек си ка ли за ци је, при че му је ве ро ват ни је да ће се лек си ка ли зо ва ти 
ре чи ко је су уче ста ли је, те оне ко је се те же сег мен ти ра ју на мор фе ме. У дру-
гом де лу по гла вља об ра ђе ни су и на чи ни про ши ри ва ња лек си ко на раз ли чи-
ти од мор фо ло шких про це са, као што су пре у зи ма ње ре чи из дру гих је зи ка, 
про цес уни вер ба ци је фра за (нпр. да ни ноћ као вр ста љу би чи це, на ста ла од 
фра зе дан и ноћ), те раз ли чи ти ти по ви ства ра ња ре чи ко ји ни су ре гу ли са ни 
мор фо ло шким пра ви ли ма, по пут сли ва ња (нпр. енгл. smo ke + fog > smog), 
кра ће ња (нпр. нем. Universität > Uni), ства ра ња акро ни ма (нпр. Не дељ не ин-
фор ма тив не но ви не > НИН) или ал фа бе ти за ма (нпр. енгл. com pact disc > CD). 
Ау тор за вр ша ва по гла вље об ја шње њем тер ми на ли сте ма, ко јим се мо гу об у-
хва ти ти све је ди ни це лек си ко на, што по ред ре чи и мор фе ма мо же укљу чи-
ва ти и мор фо ло шке кон струк ци је, тј. мор фо ло шки сло же не ре чи, али и син-
так сич ке кон струк ци је, од но сно фра зе и ре че ни це, као ви ше реч не је ди ни це 
у ко је спа да ју и иди о ми (нпр. кад на вр би ро ди гро жђе ‘ни кад’) те фра зал ни 
гла го ли (нпр. енгл. pay back ‘ис пла ти ти’).

6. Пе то по гла вље по све ће но је флек си ји, ко ја се де фи ни ше као гра ђе ње 
ре чи узро ко ва но син так сич ким зах те ви ма, при че му на ста ју раз ли чи ти обли-
ци ре чи. У пр вом де лу по гла вља опи су ју се раз ли чи те флек тив не вред но сти, 
де фи ни са не као син так сич ке ин фор ма ци је из ра же не мор фо ло шким сред стви-
ма ко је се гру пи шу у флек тив не, тј. мор фо син так сич ке ка те го ри је. Као нај ти-
пич ни је гла гол ске ка те го ри је у је зи ци ма све та на во де се вре ме, вид и на чин, 
од ко јих сва ка мо же има ти раз ли чи те ре а ли за ци је у раз ли чи тим је зи ци ма, 
а њи ма се до да ју још и ка те го ри ја ста ња, од но сно ди ја те зе, те ка те го ри ја ли ца. 
Ти пич не име нич ке флек тив не ка те го ри је у је зи ци ма све та је су број, род и 
па деж. Ау тор на гла ша ва да сви је зи ци има ју не ки на чин из ра жа ва ња бро ји-
во сти, док је ка те го ри ја ро да ма ње за сту пље на, а још ма ње је рас про стра-
ње но обе ле жа ва ње ка те го ри је па де жа. Скуп свих гра ма тич ких об ли ка не ке 
лек се ме пред ста вља ње ну флек тив ну па ра диг му, а све лек се ме ко је има ју 
исти флек тив ни обра зац при па да ју јед ној флек тив ној кла си, од но сно де кли-
на ци ји (код имен ских ре чи) или кон ју га ци ји (код гла го ла). Ов де се ис ти че и 
да у окви ру јед не кла се мо гу по сто ја ти не пра вил но сти ко је се ис по ља ва ју 
као син кре ти зам, ка да ви ше ре чи у флек тив ној па ра диг ми има исти об лик; 
де фект ност, ка да по сто ји пра зни на у флек тив ној па ра диг ми не ке лек се ме; 
де по нен ци ја, ка да је дан об лик из ра жа ва зна че ње ко је за ње га ни је ка рак те ри-
стич но; или по ја ва пе ри фра зе, као ви ше реч не кон струк ци је за из ра жа ва ње 
мор фо син так сич ке вред но сти. 

Ау тор раз два ја пој мо ве ин хе рент не и кон тенк сту ал не флек си је на гла-
ша ва ју ћи да пр ва под ра зу ме ва ка те го ри је ко је из ра жа ва ју ре ла тив но не за-
ви сну ин фор ма ци ју, усло вље ну на ме ром го вор ни ка или не ким ван је зич ким 
фак то ри ма, по пут бро ја име ни ца и гла гол ског вре ме на. Дру га је кон тек сту ал но, 
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син так сич ки усло вље на (као што је нпр. ка те го ри ја па де жа), и функ ци ја јој 
је да обе ле жи од нос из ме ђу управ не ре чи и за ви сног чла на не ке кон струкци-
је. Она се сто га де ли на упра вља ње, где управ на реч на ме ће об лик под ре ђе-
ном чла ну кон струк ци је, и кон гру ен ци ју, где јед на реч при ла го ђа ва свој об лик 
дру гом чла ну кон струк ци је. Б. Ко ва че вић кон ста ту је да је раз ли ко ва ње флек-
си је и твор бе ре чи че сто про бле ма тич но, бу ду ћи да се од ви ја ју по мо ћу слич-
них сред ста ва и про це са, те на гла ша ва да се мо же из дво ји ти пет кри те ри ју ма 
ко ји у то ме мо гу по мо ћи: 1. ре ле вант ност за син так су, где је флек си ја ге не рал-
но ва жна, док твор ба ни је, иа ко по не кад твор бе ни про цес мо же про ме ни ти 
синтак сич ки ре ле вант ну ка те го ри ју (нпр. пре фик са ци ја код гла го ла); 2. оба-
ве зност, при че му флек тив не вред но сти мо ра ју би ти из ра же не у свим по сто-
је ћим фор ма ма не ке ре чи (нпр. број и па деж име ни це), док раз ли чи та творбе-
на зна че ња уоп ште не мо ра ју би ти из ра же на (нпр. не по сто ји име ни ца !лу пач 
за вр ши о ца рад ње обе ле же не гла го лом лу пи ти); 3. про дук тив ност, где флек-
си ја, бу ду ћи оба ве зна, има и ве ћи сте пен про дук тив но сти (ко ју у пи та ње до-
во де из ра зи то про дук тив ни твор бе ни про це си, као и пра зни не у не ким флектив-
ним па ра диг ма ма); 4. ме ња ње зна че ња и ка те го ри је ре чи, што се у слу ча ју 
флек си је не де ша ва, док је мо гу ће у слу ча ју твор бе (иза зов су за ову тврд њу 
не лич ни гла гол ски об ли ци у срп ском је зи ку, ко ји има ју свој ства дру гих вр-
ста ре чи); 5. бли зи на афик са осно ви у ре чи ма где по сто је и флек тив ни и 
твор бе ни афик си, при че му су твор бе ни по пра ви лу бли жи осно ви (из у зе так 
је ипак нпр. до да ва ње твор бе ног на став ка на ком па ра тив ну осно ву: мек ша ти 
← мек ши). 

У све тлу ових за па жа ња по ста вља се пи та ње да ли раз ли ку из ме ђу флек-
си је и твор бе тре ба по сма тра ти као ди хо то ми ју или као кон ти ну ум. Пр вом 
из бо ру те о риј ски од го ва ра тзв. мо дел по де ље не мор фо ло ги је, ко ји под ра зу-
ме ва пре син так сич ку при ро ду твор бе. Она се од ви ја при ли ком ода би ра лек-
се ме из лек си ко на, на кон че га се лек се ма ста вља у од ре ђе ну син так сич ку 
по зи ци ју, ко ја он да зах те ва од го ва ра ју ћи об лик ре чи, те ин ду ку је флек си ју. 
Уко ли ко се од нос флек си је и твор бе по сма тра као кон ти ну ум, ње го вом пред-
ста вља њу ви ше од го ва ра мо дел јед не ком по нен те, пре ма ко ме су и флек си-
ја и твор ба пре син так сич ке, те се на за да ту по зи ци ју у ре че ни ци уме ћу већ 
го то ви об ли ци ре чи обе ле же ни зах те ва ним вред но сти ма флек тив них ка те-
го ри ја. Као пред ност пр вог при сту па на во ди се да он ве о ма ла ко об ја шња ва 
чи ње ни цу да се твор ба углав ном ја вља уну тар флек си је, те да су твор бе ни 
афик си бли жи осно ви од флек тив них. На у прот то ме, мо дел јед не ком по нен те 
об ја шња ва упра во и из у зет ке од ових ге не рал них пра ви ла, бу ду ћи да је у 
том слу ча ју мо гу ћа и твор ба ре чи на кон флек си је, јер се и твор ба и флек си ја 
при ме њу ју пре син так сич ких пра ви ла. Овим мо де лом об ја шња ва се и под ло-
жност флек си је и твор бе истим фо но ло шким пра ви ли ма (нпр. гла со ви к и х 
ме ња ће се у ч и ш у од ре ђе ним по зи ци ја ма не за ви сно од то га да ли се осно-
ва спа ја са твор бе ним или флек тив ним на став ком – ру чер да, ју на че).

7. У по след њем по гла вљу, по све ће ном твор би, ау тор нај пре пред ста вља 
раз ли чи та твор бе на зна че ња, те раз ло ге за твор бу но вих ре чи, ме ђу ко ји ма се 
ис ти чу функ ци ја име но ва ња но вих пој мо ва и по ја ва, ре ка те го ри за ци ја ре чи 
из јед не мор фо син так сич ке вр сте у дру гу, ева лу а тив на функ ци ја (из ра жа ва ње 



222

су бјек тив них осе ћа ња го вор ни ка пре ма не че му), као и функ ци ја ре ла ти ви-
за ци је (нпр. при дев. ле пу шкаст ре ла ти ви зу је ин тен зи тет осо би не са др жан 
у зна че њу при де ва леп). У на став ку по гла вља Б. Ко ва че вић опи су је из во ђе ње, 
тј. де ри ва ци ју као је дан тип твор бе ног про це са, на гла ша ва ју ћи да је ге не рал но 
нај у че ста ли је из во ђе ње афик си ма, при че му се из во ђе њем мо же сма тра ти и 
кон вер зи ја, те већ по ме ну то пре пли та ње ко рен ских су гла сни ка са са мо гла-
снич ким ша бло ни ма. По себ ни под о дељ ци књи ге по све ће ни су из во ђе њу име-
ни ца, гла го ла и при де ва, ме ђу ко ји ма је из во ђе ње име ни ца нај у че ста ли је, а 
из во ђе ње при де ва нај ма ње уче ста ло. Опи са но је и сла га ње, као дру га чи ји 
тип твор бе ног про це са, ко ји под ра зу ме ва спа ја ње две осно ве (или два ко ре-
на) у јед ну реч, уз мо гућ ност по ја ве се ман тич ки пра зног афик са из ме ђу њих, 
при че му је мо гу ћа и ре кур зив на при ме на овог по ступ ка. Зна че ње сло же ни-
це од ре ђе но је од но сом из ме ђу зна че ња осно ва, на ко ме се за сни ва и по де ла 
сло же ни ца на вр сте – ен до цен трич не сло же ни це је су оне чи ји се фор мал ни 
и се ман тич ки цен тар на ла зи уну тар са ме сло же ни це (нпр. па ро брод, чи ји је 
цен тар осно ва брод); код ег зо цен тро ич них сло же ни ца се ман тич ки цен тар се 
на ла зи из ван сло же ни це, (нпр. се ци ке са се не од но си на вр сту ке се, не го на 
ло по ва, осо бу ко ја „се че ке се”); а ко пу ла тив не сло же ни це има ју ви ше се ман-
тич ких цен та ра ко ји су рав но прав ни (нпр. глу во нем – не ко ко је и глув и нем). 
Опи су је се и по себ на вр ста тзв. син те тич ких сло же ни ца, чи ја твор ба из гле да 
као исто вре ме на упо тре ба сла га ња и из во ђе ња, где је цен трал ни члан гла гол-
ског по ре кла те дру гом чла ну при пи су је уло гу не ког гла гол ског ар гу мен та 
(нпр. крв-о-пиј-а, или енгл. church-go-er). 

У по себ ном пот по гла вљу ау тор се ба ви про бле ми ма у раз ли ко ва њу сло-
же ни ца и фра за, на во де ћи да се сло же ни це че сто бе ле же као јед на реч, те да 
се, за раз ли ку од фра за, обич но из го ва ра ју као јед на фо но ло шка це ли на. Код 
сло же ни ца се флек си ја при ме њу је са мо на це лу реч, док је код фра зе сва ки 
члан под ло жан флек си ји, а фра зе су и син так сич ки раз дво ји ве и под ло жне 
про ши ри ва њу пе ри фер них кон сти ту е на та, док сло же ни це ни су. Раз ли ко ва ње 
сло же ни ца и из ве де ни ца ре ла тив но је јед но став но, бу ду ћи да се код сло же-
ни ца спа ја ју осно ве, а код из ве де ни ца осно ве и афик си. До про бле ма у разли-
ко ва њу до ла зи код ре чи у ко ји ма су не ке са став ни це по зајм ље не из стра них 
је зи ка у ко ји ма има ју ста тус ко ре на, од но сно осно ве, док у је зи ку при ма о цу 
пред ста вља ју ве за не мор фе ме на лик афик си ма – тзв. афик со и ди (агропро и звод, 
хидроцен тра ла и сл.). Сли чан је про блем и са не ким мор фе ма ма ко ји ма се не 
зна по ре кло и ко је се ја вља ју са мо у јед ној ре чи (нпр. мор фе ма cran- у енгл. 
cran be rry), где се пред ност да је ту ма че њу ре чи као сло же ни це. На кра ју ше-
стог по гла вља Б. Ко ва че вић усме ра ва па жњу на сте пен про дук тив но сти мор-
фо ло шких обра за ца, ко ји је од ре ђен бро јем по сто је ћих ре чи ре а ли зо ва них 
по мо ћу да тог обра сца, при че му је про цес ства ра ња но вих ре чи по пут твор-
бе огра ни чен раз ли чи тим фо но ло шким, мор фо ло шким, син так сич ким, се-
ман тич ким и праг ма тич ким пра ви ли ма (нпр. не ки афик си до да ју се са мо на 
име ни це, гла го ле или са мо на при де ве; не ке ком би на ци је афик са и осно ве 
не ма ју се ман тич ког сми сла и сл.). Овај сте пен мо же се од ре ди ти по мо ћу фор-
му ла при ка за них у књи зи, ко је под ра зу ме ва ју и пре бро ја ва ње ха пак са – речи 
ко је се у не ком кор пу су по ја вљу ју са мо јед ном.
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8. При ка за но де ло да је вре дан увид у функ ци о ни са ње мор фо ло шких 
фе но ме на у је зи ци ма све та, без пре тен зи је за да ва њем ко нач них од го во ра на 
про бле ме са вре ме них мор фо ло шких те о ри ја, оста вља ју ћи чи та о цу да сам до-
не се за кључ ке о по је ди ним те о риј ским ди ле ма ма, што и сам ау тор ис ти че. 
Иа ко су у овом при ка зу ра ди по сти за ња ја сно ће и пре глед но сти пре те жно би-
ра ни илу стра тив ни при ме ри из срп ског и ен гле ског, као јед ног од ин до е вроп-
ских је зи ка са ве ли ким бро јем го вор ни ка, ва жно је на по ме ну ти да књи га Б. 
Ко ва че ви ћа са др жи оби ље ра зно вр сних при ме ра из пре ко 60 је зи ка ко ји 
при па да ју раз ли чи тим је зич ким по ро ди ца ма. Ово че сто до при но си бо љем 
раз у ме ва њу по је ди них по ја ва и про це са ко ји ни су ши ро ко рас про стра ње ни 
у је зич ким гру па ма бли ским го вор ни ку срп ског је зи ка. По след ње по гла вље 
и са му књи гу ау тор за вр ша ва кон ста та ци јом да је мор фо ло шка и оп ште је-
зич ка кре а тив ност, као по тен ци јал за ства ра ње но вих ре чи, кон стант на и 
нео гра ни че на, што га ран ту је за бав ни ка рак тер и за ни мљи вост ове је зич ке 
ди сци пли не. Ве ру је мо да би се са тим ста но ви штем мно ги чи та о ци сва ка ко 
сло жи ли на кон овог ʻпо гле да у реч .̓

Ми ла Дра гић 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет 

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку 
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја 

mi la.dra gic@ff.uns .ac.rs





УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. Ра до ви ко ји су 
већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не 
мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло-
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. 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: (haL Le 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):

rad den, Günter, René dir ven. 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: 

veLt Man, 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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