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МЕ ТА ФО РИЧ НА ЗНА ЧЕ ЊА ЖИ ВО ТИЊ СКИХ НА ЗИ ВА  
КО ЈА СЕ ОД НО СЕ НА ЧО ВЕ КА НИ СКЕ ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈЕ  

У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ∗

Пред мет на шег ра да је лек си ко ло шка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за жи во тињ ских 
на зи ва ко ји у основ ном зна че њу де но ти ра ју жи во ти њу (нај че шће из ка те го ри је до ма ће 
сто ке и пер на те жи ви не), а у се кун дар ним реaлизацијама упу ћу ју на чо ве ка ни ске ин те-
ли ген ци је. Кроз по ве зи ва ње лек сич ко-се ман тич ке ана ли зе при ме ра, те о ри је о ве ли ком 
лан цу по сто ја ња, ана ли зе из ван је зич ких, дру штве них и кул ту ро ло шких окол но сти тра-
жи се од го вор на пи та ње за што су зо о ни ми из по ме ну тих ка те го ри ја про дук тив ни при 
ова квом на чи ну ме та фо рич ке тран сфор ма ци је на зи ва и упу ћи ва ња на чо ве ка ни ских 
ин те лек ту ал них ка па ци те та. 

Кључ не ре чи: зо о ним, зо о се ми ја, лек сич ка ме та фо ра, ко лек тив на екс пре си ја, ин те-
ли ген ци ја.

The su bject of this pa per is a le xi co lo gi cal and lin guo-cul tu ral analysis of zo o lo gi cal 
le xe mes who se ba sic me a nings de no te ani mals (most of ten tho se in the ca te go ri es of do me stic 
cat tle and po ul try) and who se se con dary re a li za ti ons re fer to hu mans of low in tel li gen ce. The 
an swer to the qu e sti on why zoonyms in the said ca te go ri es are pro duc ti ve in this kind of me-
tap ho ri cal tran sfor ma tion of na mes and re fe ren ces to hu mans of low in tel lec tual ca pa city is 
so ught thro ugh lin king a le xi cal-se man tic analysis of exam ples, the Gre at Chain of Be ing 
the ory, and an analysis of ex tra-lin gu i stic, so cial, and cul tu ro lo gi cal ci r cum stan ces.

Key words: zoonym, zo o semy, le xi cal me tap hor, col lec ti ve ex pres si on, in tel li gen ce.

1. УвОдНАРАЗмАТРАњА. Пред мет на шег ра да је су на зи ви за жи во ти ње 
(зо о ло шке лек се ме или зо о ни ми)1 ко ји у при мар ној се ман тич кој ре а ли за ци ји 
де но ти ра ју пред став ни ке раз ли чи тих жи во тињ ских вр ста (про то ти пич не 
пред став ни ке вр сте или це лу вр сту),2 нај че шће из гру пе до ма ће сто ке и до-
ма ће пер на те жи ви не, а у се кун дар ној ре а ли за ци ји упу ћу ју на чо ве ка сма-
ње них ин те лек ту ал них спо соб но сти.

1.1. Као основ не ци ље ве ра да од ре ди ли смо ус по ста вља ње што об у хват-
ни је и ре пре зен та тив ни је је зич ке гра ђе, ко ја би ука за ла на све ре ле вант не 

* Рад је пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи ка 
и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), ко ји у це ли ни 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Рад је на-
стао на осно ву ис тра жи ва ња ура ђе ног за по тре бе док тор ске ди сер та ци је Се ман тич ка ана ли за 
лек се ма ко је озна ча ва ју жи во ти ње у са вре ме ном срп ском је зи ку од бра ње не 19. ју ла 2016. на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (мен тор проф. др Рај на Дра ги ће вић).

1 Тер мин зо о ним узи ма мо у ње го вој апе ла тив ној упо тре би у зна че њу на зи ва жи во ти ња, 
што је уо би ча је но у срп ској лин гви сти ци, за раз ли ку од то га ка ко се овај тер мин упо тре бља ва 
у оно ма сти ци (в. шЋЕПАНОвИЋ 2002: 321–32).

2 Зо о ним мо же ре а ли зо ва ти сво ју се ман тич ку вред ност у оп штем лек сич ком фон ду, 
као апе ла тив, и у спе ци јал ном те р ми но ло шком, као на зив вр сте, по ро ди це и сл. Нпр. го луб је 
на зив за пти це из ро да Cоlumba са мно го број ним под вр ста ма, и оп шти на зив за ф. Co lum bi dae 
и ред Co lum bi for mes, у ко је спа да род Co lum ba (ГОРТАНПРЕмК 1991: 50).
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аспек те лек сич ких ме ха ни за ма пре но са но ми на ци је на зи ва жи во ти ња на чо ве-
ка ни ских ин те лек ту ал них спо соб но сти, као и на кул ту ро ло шке обра сце ко ји 
од ра жа ва ју од но се срп ске лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це пре ма од ре ђе ним 
пред став ни ци ма жи во тињ ских вр ста, чи ји се на зи ви ја вља ју као сво је вр сни 
кул ту ро ло шки кон цеп ти на ив не сли ке ствар но сти. С тим у ве зи ва жно је 
утвр ди ти да ли су се кун дар не ре а ли за ци је зо о ни ма мо ти ви са не ре ал ним ‒ 
ди јаг но стич ким или прет по ста вље ним (сте ре о тип ним) ‒ не ди јаг но стич ким 
осо би на ма жи во ти ња.3 

1.2. Је зич ка сли ка све та од ра жа ва чо ве ков од нос пре ма ре ал ном све ту 
ко ји га окру жу је (в. мАслОвА2001: 62‒65) и пред ста вља на чин је зич ке ка те-
го ри за ци је ствар но сти, па је за ње но ре кон стру и са ње нео п ход но узи ма ти у 
об зир раз ли чи те ти по ве по да та ка свих ни воа или под си сте ма је зи ка (БАРТ
мИњсКИ2011: 48). То нас је оба ве за ло да у ана ли зи је зич ког ма те ри ја ла при-
ме ни мо из бор по сту па ка из раз ли чи тих те о риј ских при сту па: тра ди ци о нал-
ног (лек сич ко-се ман тич ку ана ли зу), ког ни тив но лин гви сти чог (ма пи ра ње 
пој мов них ме та фо ра) и лин гво кул ту ро ло шког (утвр ђи ва ње сте ре о тип них 
оце на и ста во ва срп ске лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це пре ма жи во тињ ском 
све ту из свог бли жег и да љег окру же ња). 

Има ју ћи у ви ду ре зул та те до са да шњих ис тра жи ва ња у овој обла сти, по-
ку ша ли смо да де таљ ни је, на об у хват ни јој је зич кој гра ђи, раз мо три мо не ка 
већ ела бо ри ра на пи та ња о функ ци о ни са њу зо о се ма у је зи ку, по го то во оних 
из гру пе до ма ћих жи во ти ња, а с тим у ве зи раз мо тре но је и пи та ње за што је 
су жи вот чо ве ка и жи во ти ње у срп ској је зич кој за јед ни ци ре зул ти рао ма хом 
не га тив ним афек тив ним од но сом пре ма од ре ђе ним жи во ти ња ма или гру-
па ма жи во ти ња. У тра же њу до дат них еле ме на та у од го во ру на ово пи та ње, 
осим те о ри је о ме та фо ри, укљу чи ли смо и те о ри ју о ве ли ком лан цу по сто ја ња 
(или би ћа) (The Gre at Chain of Be ing Me tap hor), чи ји ла нац хи је рар хиј ске 
уре ђе но сти пој мо ва ука зу је на под ре ђен од нос жи во тињ ског све та у од но су 
на чо ве ков свет, што се зна чај но мо гло од ра зи ти на спо знај не ме ха ни зме 
ме та фо рич ког од ра жа ва ња од но са чо ве ка пре ма жи во тињ ском све ту.

1.3. Као основ ни из вор гра ђе ко ри сти ли смо Реч ник СА НУ (до 19. то ма), 
а гра ђу смо до пу ња ва ли при ме ри ма из ре фе рент них реч ни ка срп ског је зи ка: 
Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев но га је зи ка (РМС) и Реч ни ка срп ско га 
је зи ка (РСЈ 2007). Реч ник жар го на срп ско га је зи ка Д. Ан дри ћа (РСЖ 2005) 
ко ри сти ли смо да утвр ди мо се ман тич ки по тен ци јал ана ли зи ра них лек се ма 
у жар гон ском ре ги стру.

2. ТЕОРИјсКИОКвИРПРОБлЕмА. Код свих на ро да жи во ти ња ма се при пи су ју 
сим бо лич на зна че ња и људ ске осо би не, о че му све до че ба сне, бај ке, ми то ви 

3 Ди јаг но стич ка обе леж ја су сва она ре ал на, кон крет на, пер цеп тив но уоч љи ва свој ства 
ко ја се при пи су ју од ре ђе ној жи во ти њи, а ко ја се ме та фо рич ки мо гу тран спо но ва ти и на обра сце 
људ ског из гле да, осо би на или по на ша ња. „Не ди јаг но стич ка обе леж ја, ме ђу тим, мо гу игра ти 
по себ но ва жну уло гу у ана ли зи пре не се ног зна че ња, као у при ме ру He’s a fox, ОНјЕлИсАц, где 
се лу ка вост, прет по ста вље на осо би на ли си це из до слов ног зна че ња, пре но си на чо ве ка, и та ко 
по ве зу је та два зна че ња” (ПРЋИЋ 1997: 43). 
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и ле ген де, што је и ра зу мљи во с об зи ром на то да су у дав на вре ме на, па и да нас, 
људ ске за јед ни це би ле ви ше или ма ње по ве за не са жи во тињ ским све том, па 
су љу ди на раз ли чи те на чи не ис ка зи ва ли свој од нос пре ма жи во ти ња ма при-
да ва ју ћи им раз ли чи те осо би не (исп. barčoT2014: 483). На је зич ком пла ну 
ра зно ли кост тих од но са нај бо ље од ра жа ва ју лек сич ке је ди ни це и то пре ко 
се кун дар них, ме та фо рич них зна че ња на зи ва за жи во ти ње, зо о ни ма.

2.1. Ме та фо рич ка екс тен зи ја лек се ма за жи во ти ње на чо ве ка озна ча ва 
се тер ми ном зо о се ми ја (енг. zo o semy), а тер ми ном зо о сем озна ча ва се њи хо во 
ме та фо рич ко зна че ње ко јим упу ћу ју на људ ска би ћа и ко јим се ис ка зу ју не ке 
људ ске осо би не, нпр. гу ска – 1. б. фиг. пеј. ‘глу па, огра ни че на жен ска осо ба, 
глу па ча’ (РСА НУ) или ма га рац – 2. фиг. по грд. а. ‘глуп, ум но огра ни чен чо-
век, глу пак’ (РСА НУ) и сл. Зо о се ми ја, по све му су де ћи, пред ста вља уни вер-
зал ну ка рак те ри сти ку, јер је жи во тињ ско цар ство, ка ко се ис ти че у до са да-
шњим ис тра жи ва њи ма, јед но од нај моћ ни јих из во ра про јек то ва ња осо би на 
жи во ти ња на осо би не људ ских би ћа (kiełTyka‒kleparski 2005а: 86), а жи-
во тињ ском све ту се че сто при бе га ва као сред ству ис ка зи ва ња људ ског по на-
ша ња, емо ци ја и од но са (kövecses 2010: 19). 

2.2. Са лек си ко ло шког аспек та зо о се ми ја се об ја шња ва чи ње ни цом да 
по ла зна лек се ма (у на шем слу ча ју зо о ним) у сво јој се ман тич кој струк ту ри 
има ком по нен ту за сно ва ну на ко лек тив ној екс пре си ји, ко лек тив ном схва та њу 
да од ре ђе на жи во ти ња има ка кву осо би ну ко ја је свој стве на чо ве ку или се 
мо же при пи са ти чо ве ку (ГОРТАНПРЕмК 2004: 107). Се ме ко лек тив не екс пре-
си је ге не рал но но се ин фор ма ци ју о то ме ка ко се тај по јам оце њу је у дру штву. 
Оне у де фи ни ци ја ма реч ни ка срп ског је зи ка ни су у до вољ ној ме ри ис так ну те, 
ве ро ват но за то што ис ка зу ју екс тра лин гви стич ке кул ту ро ло шке, ева лу а тив-
но-емо тив не и углав ном на ци о нал но спе ци фич не са др жа је, ко ји се не узи ма-
ју у об зир при ка те го ри зо ва њу и кла си фи ка ци ји пој мо ва. Та ква је нпр. се ма 
ко лек тив не екс пре си је за бе ле же на у де фи ни ци ји лек се ме лав у Реч ни ку СА НУ 
– ‘ко ји је због сна ге и из др жљи во сти на зван ца рем жи во ти ња’.4 Ова кве се ман-
тич ке ре а ли за ци је те ме ље се на ис ку ству и су жи во ту с раз ли чи тим жи во-
ти ња ма, али мо гу би ти и ре зул тат уста ље ног до жи вља ја жи во тињ ског по-
на ша ња ко је се ма хом осла ња на кул ту ро ло шке пред ра су де пред ста вља ју ћи 
зна ча јан еле мент ан тро по цен трич ног мо де ла жи во тињ ског све та.5 

2.3. Ако зо о се ми ју по сма тра мо са аспек та те о ри је о ве ли ком лан цу по сто-
ја ња, опи са не у де лу Леј ко фа и Тар не ра (lakoFF‒Turner 1989), a чи је по став-
ке на ла зи мо још код Пал то на и Ари сто те ла, до ла зи мо до об ја шње ња за што 
се на зи ви жи во ти ња че сто ко ри сте да од ре де људ ске ка рак те ри сти ке.6 Пре ма 

4 У њи хо вом бе ле же њу у реч ни ци ма тре ба во ди ти ра чу на, јер би пре те ри ва ње са на во-
ђе њем екс тра лин гви стич ких, ен ци кло пе диј ских по да та ка мо гло угро зи ти ди стинк ци ју из ме ђу 
реч ни ка и ен ци кло пе ди је као два ти па лек си ко граф ских оства ре ња (в. дРАГИЋЕвИЋ2010: 17).

5 Овај ан тро по цен трич ни мо дел об ја шња ва М. Бер то ша: „Taj je ste re o tip ni mo del uvi jek 
an tro po cen tri čan ‒ ži vo ti nja ma su pri pi sa ne ljud ske ka rak te ri sti ke, pro cje nji va ne su u mo ral nom, 
in te lek tu al nom, emo ci o nal nom i in ter per so nal nom smi slu, a pro ma tra ni su i nji ho vi obi ča ji i na vi ke” 
(berToša 1999: 65).

6 Го во ре ћи о по зна тој ме та фо ри Ахил је лав, Леј коф и Тар нер ка жу да је кон цеп ту а ли за-
ци ја људ ских осо би на и по на ша ња ре зул тат две ју ме та фо ра, ме та фо ре жИвОТИњЕсУљУдИ, ко ја 
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пој мов ној хи је рар хи ји ове те о ри је (БОГ↔ЧОвЕК↔жИвОТИњА↔БИљКА↔НЕОРГАН
сКАмАТЕРИјА), љу ди има ју осо би не и по на ша ње ви шег сте пе на и од ли ку је их 
ра ци о нал но ми шље ње, док жи во ти ње рас по ла жу са мо ин стинк тив ним по на-
ша њем. Упра во раз у ме ва ње јед ног сте пе на овог лан ца по мо ћу дру гог сте пе на 
пред ста вља основ ни ме ха ни зам ме та фо рич ног по и ма ња. Та ко се до ла зи до 
ме та фо ре ЧОвЕКјЕжИвОТИњА – нпр. Овај чо век је сви ња, којa по ка зу је пре нос 
ка рак те ри сти ка са ни жег на ви ши по јам, и ме та фо ре жИвОТИњАјЕЧОвЕК – нпр. 
ве ран пас, ко ја по ка зу је пре нос са ви шег на ни жи по јам (kiełTyka‒kleparski 
2005б: 26). Ка ко за па жа ју Леј коф и Тар нер, ме та фо ра ве ли ког лан ца по сто-
ја ња омо гу ћа ва нам да раз у ме мо оп ште ка рак те ри сти ке људ ског по на ша ња 
пре ко по зна тих „не-људ ских” ка рак те ри сти ка, а је дан од нај сло же ни јих до-
ме на пре ко ко је га раз у ме мо људ ско по на ша ње су упра во жи во ти ње (lakoFF
‒Turner 1989: 172). Ка да се узму у об зир ре ле вант ни еле мен ти раз ма тра них 
при сту па: сем ни по тен ци јал зо о ни ма са ди јаг но стич ким и не ди јаг но стич ким 
ком по нен та ма, ме та фо рич ки ме ха ни зми за сно ва ни на кул тур но-хи је рар хиј-
ском мо де лу „ве ли ког лан ца” и сте ре о тип не оце не и ста во ви ка рак те ри стич ни 
за на ив ну сли ку све та, мо же се да ти ар гу мен то ва но об ја шње ње че сто де ро-
га тив не упо тре бе зо о ни ма у зо о сем ном мо де лу, чи ме се по твр ђу је те за да се 
љу ди иден ти фи ко ва њем са жи во ти ња ма нај че шће де гра ди ра ју и да је зо о ним-
ска ме та фо ра уче ста ло сред ство екс пре сив ног ис ти ца ња не по жељ них људ-
ских ка рак те ри сти ка. 

2.4. У до са да шњем се ман тич ком при сту пу зо о се ми ји као нај че шћи по-
сту пак мо ти ва ци је пре сли ка ва ња но ми на ци је са жи во ти ње на чо ве ка уста-
но вљен је ме ха ни зам ме та фо ре, а као кључ ни по ла зни под до ме ни кон цеп та 
од ре ђе не жи во ти ње ко ји се пре но се на чо ве ка из дво је ни су ње на ве ли чи на, 
об лик, по на ша ње и од нос са љу ди ма (Milić 2013: 200). Пре ма А. Вје жбиц кој 
то су ме сто ста но ва ња (ha bi tat), ве ли чи на (si ze), из глед (ap pe a ran ce), по на ша-
ње (be ha vi or) и од нос са љу ди ма (re la tion of the ani mal to pe o ple) (wierbizcka 
1985: 161), док С. Март са из два ја ста ни ште (ме сто и усло ви жи во та од ре ђе не 
жи во ти ње), из глед (ти пич на ве ли чи на, об лик, бо ја кр зна итд.), по на ша ње 
(иди о син кра тич не фор ме по на ша ња, кре та ња, хра ње ња) и од нос са љу ди ма 
(раз ли чи ти аспек ти дру штве не ко ри сно сти од ре ђе не жи во ти ње са ста но ви шта 
је зич ке за јед ни це) (MarTsa 1999: 77). Ус по ста вља ње на ве де них под до ме на 
зна чај но нам је по мо гло у ана ли зи и кла си фи ка ци ји ве ли ког бро ја са ку пље-
них при ме ра, јер смо их узи ма ли као по ла зне кри те ри ју ме у пре по зна ва њу 
мо ти ва ци је пре но са но ми на ци је са ка те го ри је жи во ти ње на ка те го ри ју чо ве-
ка, а у се ман тич кој ана ли зи у пре по зна ва њу ти по ва ком по не на та: ди јаг но стич-
ких (из глед, осо би не, по на ша ње и функ ци ја) и не ди јаг но стич ких (пер цеп ци ја 
и до жи вљај њи хо вог по на ша ња и осо би на у срп ској лин гво кул ту ро ло шкој 
за јед ни ци). По ка за ло се да је ова ква ком би на ци ја раз ли чи тих по сту па ка у 

од ра жа ва кон вен ци о нал ну про це ну од ре ђе ног по на ша ња ла ва на те ме љу оно га што се сма тра 
хра брим по на ша њам код чо ве ка, и ме та фо ре љУдИсУжИвОТИњЕ, где се та од ли ка ин стинк тив-
ног по на ша ња код жи во ти ње, ко ју ту ма чи мо као хра брост, пре сли ка ва на зад на чо ве ка (lakoFF
‒Turner 1989: 194), што смо та ко ђе има ли у ви ду при ана ли зи и кла си фи ка ци ји лек сич ког ма-
те ри ја ла.
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ана ли зи је зич ког ма те ри ја ла зна чај на за уна пре ђе ње ме то до ло шких по сту-
па ка ка ко у лек си ко граф ској об ра ди зо о ни ма у де скрип тив ним реч ни ци ма 
та ко и у ре кон струк ци ји овог сег мен та у срп ској лин гво кул ту ро ло шкој сли ци 
све та.

3. ПРИмЕРИНАЗИвАЗАжИвОТИњЕКОјИУПУЋУјУНАЧОвЕКАсмАњЕНИХИНТЕ
лЕКТУАлНИХКАПАцИТЕТА. Као кључ не циљ не под до ме не у кон цеп ту а ли за ци ји 
чо ве ка на ко је се упу ћу је зо о ни ми ма по је ди ни ау то ри ис ти чу ње гов из глед, 
ка рак тер, ин те лект и мо рал (Milić2013: 200). 7 У ана ли зи на ше гра ђе до шли 
смо до за кључ ка да је ве о ма ва жно ове циљ не до ме не нај пре кла си фи ко ва ти 
на осно ву то га да ли се за сни ва ју на по зи тив ној или не га тив ној ко но та ци ји 
те ле сних и пси хич ких осо би на, на осно ву че га смо уста но ви ли сле де ћа те мат-
ско-зна чењ ска ми кро по ља: фи зич ки из глед, ста ње, кре та ње, ка рак тер, по-
на ша ње, ин те ли ген ци ја, емо тив на ста ња и рас по ло же ња. Та ко смо по себ ну 
па жњу у ана ли зи мо гли да по све ти мо при ме ри ма ко ји при па да ју те мат ско-
-зна чењ ском по љу ин те ли ген ци је. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма овог по ља 
зо о ним ске ме та фо ре уо че на је оп шта тен ден ци ја „ka ko riš te nju (od re đe nih čla-
no va) ka te go ri ja pe ra di te sto ke za re fe ri ra nje na glu post” (Milić 2013: 205). 

3.1. При ме ре смо из дво ји ли из лек си ко граф ских из во ра лек сич ко-се-
ман тич ком ана ли зом лек си ко граф ских де фи ни ци ја се кун дар них се ман тич-
ких ре ли за ци ја зо о ни ма ко је се од но се на чо ве ка, мар ки ра ју ћи у окви ру 
де фи ни ци ја при дев ске и име нич ке ква ли фи ка ци је у ве зи са ни ском ин те ли-
ген ци јом, као што су: глуп, глу пав, при глуп, огра ни чен, не про све ћен, глу пак, 
глу па ча (де ло ви де фи ни ци ја са др же и ква ли фи ка ци је: глуп чо век; глу па же на; 
глу па осо ба; глу пан; чо век сла бе па ме ти; не зна ли ца; туп чо век; не до ту пав; 
онај ко ји чи ни глу по сти, бу да ла шти не; онај ко ји те шко схва та), али и обе-
леж ја којa се мо гу до ве сти у ве зу са ни ском ин те ли ген ци јом или би ти ње на 
ди рект на по сле ди ца, као што су огра ни че ност, нео те са ност, не ра зум ност, 
по во дљи вост, по вр шност. Та ко ђе, из дво ји ли смо и оне при ме ре у чи јим се 
де фи ни ци ја ма се кун дар них зна че ња ак ти ви ра ју раз ли чи те не га тив но ко но-
ти ра не и по грд не ква ли фи ка ци је ко ји ма се им пли цит но под ра зу ме ва и сма-
ње на ин те ли ген ци ја, као што су: бле сан, бле сав ко, ту пав ко, кли пан, зве кан, 
бу да ласт, бле сав и сл. На овај на чин смо до шли до 48 зо о ни ма ко ји у се кун-
дар ној ре а ли за ци ји упу ћу ју на му шкар ца или же ну сма ње них ин те лек ту ал них 
ка па ци те та.8 Од нос при мар них и се кун дар них зна че ња зо о ни ма у но ми на-
ци ји чо ве ка сма ње них ин те лек ту ал них спо соб но сти пред ста вља мо та бе лар но:

7 У окви ру људ ских осо би на ко је се из ра жа ва ју зо о ни ми ма, А. Ран ђе ло вић је по себ но 
из дво ји ла зло бу, од но сно рђа вост (гњи да, псе то) и глу пост (ма га рац, ћур ка), и то код осо ба 
оба по ла (2012: 100). 

8 А. Ран ђе ло вић је на гра ђи РСЈ 2007 за бе ле жи ла 25 зо о ни ма чи ја ме та фо рич на зна че-
ња ис ти чу упра во ову осо би ну. Нај че шће су, уз из у зе так мај му на, мај му ни це, со ма и те тре-
ба, у пи та њу жи во ти ње из чо ве ко вог бли ског окру же ња: брав, бу цов, во, во ло ња, го ве че, гу ска, 
гу шчи ца, ју нац, ју не, ко за, коњ, кра ва, ма га рац, ма га ре, ма га ри ца, ма згов, ов ца, сто ка, те ле, 
ћу ран и ћур ка (2012: 101).
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бра ви ца ж 1. жен ка брав 2. глу па же на (ЦГ, Шоћ, РСА НУ)

брав м 1. а. оп шти на зив за јед но гр ло сто ке, 
на ро чи то за ов цу или ко зу

2. огра ни че на, не ра зум на осо ба 
(РСА НУ)
3. фиг. по грд. глу пак (РМС)

бра вак, бра вац, 
бра ве ша,  
бра ве ши на, 
бра ви ште

м в. бра в о гра ни че на, не ра зум на осо ба 
(РСА НУ)

бу цов м 1. а. вр ста слат ко вод не ко шљо ри бе 
Aspins ra pax из ф. Cypri ni dae

2. пеј. глу пак, сом, кли пан 
(РСА НУ)

во м  1. а. му шко го ве че, обич но од ра сло 
и уштро је но

1.б. глуп, не до ту па ван чо век,  
1. фиг. глу пак (РСА НУ)

го ве до, го ве до-
ња, го ве до та 1. в. го ве че о гра ни чен, глуп чо век (РСА НУ)

го ве ду ља по грд. по кр. огра ни че на, глу па же на (РСА НУ)

го ве че
с 1. а. зо ол. до ма ћи шу пљо ро ги пре жи-
вар Bos ta u rus, да нас од га јен у ве ли ком 
бро ју ра са

1.б. фиг. огра ни че на, глу па осо ба 
(РСА НУ)

го ри ла

ж 1. зо ол. чо ве ко ли ки мај мун троп ских 
кра је ва Афри ке, ко ји до сти же и до 
два ме тра ви си не и до 250 ки ло гра ма 
те жи не …

2. фиг. при ми ти ван, глуп, оси он 
чо век (РСА НУ)

гу сан м муж јак гу ске 1. фиг. глуп, ор га ни чен чо век 
(РСА НУ)

гу ска

ж 1. а. зо ол. на зив за круп ни је пти це 
пло ву ше ро да An ser из ф. An se ri dae  
б. до ма ћа при при то мље на вр ста An ser 
do me sti cus ко ја се га ји ра ди пер ја, ме са 
и ја ја; жен ка те вр сте

1.б. фиг. пеј. глу па, огра ни че на 
жен ска осо ба, глу па ча (РСА НУ)

ју нац м а. мла до му шко го ве че 1.б. фиг. глуп чо век, бу да ла, 
глу пак (РСА НУ)

ју не
с 1. мла до го ве че (обич но у дру гој  
го ди ни жи во та), го ве че ко је ни је још 
са свим од ра сло

2. фиг. глу пак, не зна ли ца  
(РСА НУ)

ко за
ж до ма ћа жи во ти ња Ca pra hi rus из ро да 
шу пљо ро гих пре жи ва ра ко ја да је  
мле ко, ме со, ко жу

2. фиг. пеј. не спрет на, глу па 
осо ба (РСЈ 2007)

коњ
м 1. зо ол. а. си сар Equ us ca bal lus из ре да 
ко пи та ра, жи вах на до ма ћа жи во ти ња 
ко ја слу жи за ву чу и ја ха ње

2. фиг. поргд. не згра пан и глуп, 
огра ни чен чо век (РСА НУ)

кра ва ж 1. од ра сло жен ско го ве че; жен ка  
го ве че та

2. фиг. по грд. глу па, огра ни че на 
жен ска осо ба, глу па ча (РСА НУ)

ма га рац
м 1. а. до ма ћа то вар на жи во ти ња … 
ве ли ке гла ве и ду гих уши ју, бе ли ча сте 
њу шке и ду га ре па (…)

2. фиг. по грд. онај ко ји чи ни 
глу по сти, бу да ла шти не, глуп, 
ум но огра ни чен чо век, глу пак 
(РСА НУ)

ма га ре с 1. а. ма га ре ће ждре бе (пу ле), ма ли, 
мла ди ма га рац

2. фиг. а. по грд. онај ко ји те шко 
схва та, глу пак, ту пав ко (РСА НУ)

ма згов м 1. зо ол. муж јак ма зге; ма зга уоп ште, 
без об зи ра на пол

2.б. не ра зу ман чо век, бу да ла, 
глу пак (РСА НУ)
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мај мун
м 1. зо ол. у мн. жи во ти ње из ре да  
си са ра … си са ри нај срод ни ји и по  
раз ви је но сти мо зга нај бли жи чо ве ку 
(у јд. та ква жи во ти ња) …

2.б. бле сав, бу да ласт, ум но 
огра ни чен чо век, глу пак, бу да ла 
(РСА НУ)

мај му ни ца 1. жен ка мај му на
2. фиг. пеј. жен ска осо ба ко ја се 
по на ша глу по, бу да ла сто, при-
ми тив но (РСЈ 2007)

мар ван по кр. по грд. глу пак, бу да ла (РСА НУ)
мар ва на по кр. по грд. глу па ча, бу да ла (РСА НУ)

ме двед
м 1. зо ол. у мн.: по ро ди ца си са ра … 
круп не зве ри зде па стог, не зграп ног 
те ла, гу стог ку дра вог кр зна …

2. фиг. през. не згра пан, тра пав, 
нео те сан, огра ни чен, глуп чо век 
(РСА НУ)

ми си ран м а. зо ол. ћу ран, пу ран 1.б. фиг. огра ни чен, глу пав  
чо век, глу пак (РСА НУ)

морж

м а. зо ол. у мн. по ро ди ца мор ских си-
са ра … те шког ма сив ног те ла (до 4 м 
ду жи не), де бе ле на бо ра не ко же, са 
гор њим оч ња ци ма из ра слим у кљо ве 
… (у јд. жи во ти ња из те по ро ди це).

1.б. фиг. онај ко ји сво јим др жа-
њем, из гле дом под се ћа на та кву 
жи во ти њу, тро ма, глу па осо ба 
(РСА НУ)

му ла
ж 1. зо ол. не плод ни кри жа нац ко би ле 
и ма гар ца Equ us mu lus, до ма ћа жи во-
ти ња ко ја у сре до зе мљу слу жи за  
но ше ње те ре та, ву чу, ја ха ње

3.б. глу па ва, огра ни че на осо ба 
(РСА НУ)

му на ж 1. зо ол. в. мај мун 3. глу па осо ба, бу да ла (РСА НУ)

но со рог
м 1. зо ол. круп ни тро пр сти си сар,  
би љо љед с јед ним или два ро га на  
но сној или че о ној ко сти (…)

2. фиг. по грд. а. не згра пан и глуп, 
огра ни чен чо век (РСА НУ)

ован м 1. зо ол. муж јак ов це 2. фиг. по грд. глуп, не ра зу ман 
чо век (РСА НУ)

ов ца
ж б. зо ол. до ма ћа пи то ма вр ста Ovis 
ari es из тог ро да ко ја се га ји ра ди ме са 
мле ка и ву не

4.б. глу па, огра ни че на осо ба 
(РСА НУ)

оран гу тан
м зо ол. а. вр ста чо ве ко ли ког мај му на 
… сна жно раз ви је ног пред њег де ла 
те ла, ду гих пред њих удо ва и ри ђе до 
цр ве не бо је дла ке …

1.б. фиг. по грд. груб, нео те сан, 
глуп чо век (РСА НУ)

па рип 1. коњ, ждре бац
2. по грд. а. не мо ра лан, по вр шан, 
при глуп (а че сто фи зич ки јак) 
чо век (РСА НУ)

па ри пан по кр. не спре тан, при глуп му шка рац, кли пан (Ли ка, Бог да но вић Ј., РЈА, 
РСА НУ)

сом
м 1. зо ол. ве ли ка слат ко вод на ри ба 
глат ке љи га ве ко же, ши љо ке спљо-
ште не гла ве с ду гим бр ци ма

2. фиг. пеј.а. глу пан, бу да ла 
(РСЈ 2007)

те лац м 1. му шко те ле 1.б. фиг. ум но огра ни чен, туп 
чо век, глу пак (РМС)

те ле с 1. а. мла дун че го ве че та, ко је кра ва 
до не се на свет

2. фиг. поргд. чо век сла бе па ме ти, 
глу пак, бу да ла (РМС)

те треб
м 1. зо ол. а. шум ска пти ца… чи ји 
муж јак у пе ри о ду па ре ња гу би  
уо би ча је ни пти чи ји опрез …

2. фиг. глу пак, бу да ла, зве кан 
(РМС)
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ту ка
ж 1. зо ол. круп на до ма ћа пти ца из пор. 
фа за на … ко ја се др жи због уку сног 
ме са, ћур ка

2. фиг. глу па, огра ни че на осо ба 
(обич но жен ска) (РМС)

ћу рак, ћу ран м 1. зо ол. муж јак ћур ке, ко ји се га ји 
ра ди ме са, пу ран

2. фиг. бу да ла, глу пак; ла ко  
по во дљив чо век (РМС)

ћур ка
ж 1. зо ол. нај круп ни ја до ма ћа пти ца 
(жен ка) из пор. фа за на, ко ја се га ји ра ди 
ме са и ја ја, пу ра Me le a gris gal lo pa vo

2. фиг. бу да ла ста жен ска осо ба, 
глу па, огра ни че на жен ска осо ба, 
глу па ча (РМС)

3.2. Реч ник срп ског жар го на (РСЖ 2005) по твр ђу је да се у раз го вор ном 
сти лу за ис ка зи ва ње чо ве ко ве глу по сти упо тре бља ва ју на зи ви жи во ти ња из 
до ма ћег сточ ног фон да, на зи ви пер на те жи ви не, али и на зи ви жи во ти ња до-
ми нант но круп ног фи зи чог из гле да: бик (глуп а јак му шка рац); во ли на (глу-
пак, бу да ла, бле сан); кер (глу пак); ко јот (глу пак); ко ко шка (при ми тив на же на, 
про ста ку ша, то ро ку ша, глу па ча); ма га ри ца (глу па ва жен ска осо ба, глу па ча); 
миш (под му као чо век, бу да ла, ту пан, глу пак); мр мот (бле сав ко, не зна ли ца); 
ро да (глу пак, глу па ча); слон (глу пак, не спрет њак); со ва (глу па ча). 

3.3. Од ва ри јант них лек сич ких об ли ка, бе ле жи мо и хи по ко ри сти ке: 
во ло ња (2. фиг. пеј. тром чо век; глуп чо век, РСЈ 2007); де ми ну ти ве: гу шчи ца 
(1. фиг. глу па мла да жен ска осо ба, РМС), ослић (1. б. фиг. по грд. глу пак, бу-
да ла, РСА НУ) и зби р не име ни це у зна че њу јед ни не: мар ва (1. в. фиг. погрд. 
при про ста, не кул тур на осо ба, про стак, про ста ку ша, глу пак, глу па ча, РСА НУ); 
сто ка (1. б. фиг. про ста, не кул тур на, глу па осо ба, РМС). 

3.4. Ве ћи на ових зна че ња обе ле же на је у реч ни ци ма ква ли фи ка то ром 
стил ске вред но сти по грд. (по грд но) или пеј. (пе јо ра тив но), нпр. гу ска, го ве-
ду ља, бу цов, ко за, коњ, кра ва, па рип, сом, те ле, ма га рац, ма га ре, мар ван, 
мар ва на, мај му ни ца, но со рог, ован, оран гу тан, чи ме се са мо по твр ђу је да се 
од но се на ка рак те ри сти ке ко је су „тра ди ци о нал но схва ће не као не по жељ не” 
(РИсТИвОјЕвИЋРАјКОвИЋ 2014: 135). Ова ква екс пре сив на зна че ња се на пла ну 
је зич ког си сте ма ре а ли зу ју као од ре ђе ни на ци о нал ни и кул тур ни сте ре о ти пи 
(РИсТИЋ 2004: 242).

3.5. На осно ву ана ли зе при ме ра за па же но је да се ни ска ин те ли ген ци ја 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма ана ло шки по ве зу је са не га тив ним об ли ци ма дру-
штве ног по на ша ња, као што су при ми тив ност, про ста клук, не кул ту ра, осио-
ност, при про стост, нео те са ност, гру бост, под му клост, не мо рал ност. На њих 
упу ћу ју се кун дар на зна че ња при ме ра: го ри ла (при ми ти ван, глуп, оси он 
чо век, РСА НУ); мај му ни ца (жен ска осо ба ко ја се по на ша глу по, бу да ла сто, 
при ми тив но, РСЈ 2007); ме двед (огра ни чен, нео те сан, глуп чо век, РСА НУ); 
оран гу тан (груб, нео те сан, глуп чо век, РСА НУ); па рип (не мо ра лан, по вр шан, 
при глуп чо век, РСА НУ). Та ко ђе, у ана ли зи се по ка за ло да се осо би не сма ње-
не ин те ли ген ци је из по ља чо ве ко вих пси хич ких осо би на укр шта ју са се ман-
тич ким по љем фи зич ких ка рак те ри сти ка успо ре ног, тро мог и не спрет ног 
кре та ња и круп не ве ли чи не. Та ко је глу пост код му шка ра ца по ве за на са тро-
мо шћу и спо ро шћу, на шта је већ ука зи ва но у ра ни јим ис тра жи ва њи ма (уп. 
РИсТИвОјЕвИЋРАјКОвИЋ 2008: 50). То илу стру ју се кун дар на зна че ња зо о ни ма: 
коњ (не згра пан и глуп чо век, РСА НУ); ме двед (не згра пан, тра пав и глуп чо век, 
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РСА НУ); морж (тро ма, глу па осо ба, РСА НУ); но со рог (не згра пан и глуп чо-
век, РСА НУ); па ри пан (не спре тан и при глуп му шка рац, РСА НУ); ко за (не-
спрет на, глу па осо ба, РСЈ 2007). На не га тив ну осо би ну ко ја се иден ти фи ку је 
име ни цом бу да ла, у ком би на ци ји са осо би ном глу по сти, упу ћу ју се кун дар на 
зна че ња зо о ни ма: во ли на, ју нац, ма згов, мај мун, мар ван, мар ва на, миш, му на, 
ослић, сом, те ле, те треб, ћу рак, ћу ран, ћур ка. 

3.6. Ко но та тив на вред ност се кун дар них се ман тич ких ре а ли за ци ја зоо-
ни ма ко ји ма се пред ста вља чо век ин те лек ту ал но скром них спо соб но сти и 
огра ни че них спо знај них ка па ци те та огле да се и у фра зе о ло шком ма те ри ја лу,9 
што је та ко ђе ис так ну то у не ким до са да шњим ис тра жи ва њи ма. Та ко се у 
ра ду И. Ви до вић Болт као но си о ци огра ни че не ин те лек ту ал не спо соб но сти 
из два ја ју: бик, гу ска, ко кош, коњ, ко за, ма га рац, ма га ре, те ле, тел це и во (vi
dovićbolT 2014: 3). Иа ко су по ми шље њу ау тор ке уста ље не де се ман ти зо ва не 
ве зе овог ти па мо ти ви са не не га тив но ко но ти ра ним ста ту сом са ме лек се ме, 
одн. зо о ни ма, сма тра мо да је не га тив на ко но ти ра ност не што што се пре вас-
ход но од но си на се кун дар не ре а ли за ци је тих лек се ма и што је у ве зи са 
екс тра лин гви стич ким фак то ри ма. Зо о ни ми на ве де ног ти па у свом при мар-
ном зна че њу има ју не у трал но зна че ње и но ми на ци о ну вред ност.

4. сЕмАНТИЧКААНАлИЗА. Ана ли зом при ме ра се кун дар ног, ме та фо рич ног 
зна че ња зо о ни ма из гра ђе, из дво је не су сле де ће нај за сту пље ни је се ман тич ке 
гру пе: 
• до ма ће жи во ти ње: бик, бра ви ца, брав, во, го ве до, го ве че, ју нац, ју не, кер, 

коњ, ко за, кра ва, ма га рац, ма га ри ца, ма згов, мар ва, му ла, ован, ов ца, 
ослић, па рип, сто ка, те ле, те лац; 

• до ма ће пти це: гу сан, гу ска, ко ко шка, ми си ран, ту ка, ћу ран, ћур ка; 
• ди вље жи во ти ње: ме двед, миш; 
• ди вље пти це: со ва, ро да, те треб; 
• ри бе: бу цов, сом; 
• жи во ти ње не ка рак те ри стич не за на ше под не бље: го ри ла, ко јот, мај мун, 

мај му ни ца, морж, мр мот, му на, но со рог, оран гу тан, слон. 
4.1. Из ове кла си фи ка ци је за па жа мо да се осо би на сма ње ног ин те лек ту-

ал ног ка па ци те та нај пре при пи су је круп ним дОмАЋИмжИвОТИњАмА (бик, во, 
ован, ма га рац, коњ, кра ва), дОмАЋИмПТИцАмА (ко ко шка, гу ска, ћур ка, ту ка) 
и дИвљИмжИвОТИњАмА ко је ни су ка рак те ри стич не за го вор ни про стор срп ског 
је зи ка (слон, мај мун, но со рог и сл.). Ова ква кла си фи ка ци ја при ме ра де ли мич-
но упу ћу је на ка те го ри је ко је је за хр ват ски је зик из дво јио Г. Ми лић ‒ до ма-
ће жи во ти ње, пе рад, сто ка (сит ног и круп ног зу ба) и те гле ћа мар ва, чи ји су 
на зи ви раз ви ли ме та фо рич на зна че ња на осно ву функ ци о нал них до ме на 
ти пич них за те ка те го ри је, као што су рад, уз гој ра ди хра не и сл. (Milić 2013: 
205). 

9 И. Ви до вић Болт у овој ре а ли за ци ји на во ди не ке од њих, раз ли чи тог са ста ва и кон струк-
ци ја: би ти ко кош је па ме ти, ко кош ји мо зак, раз у ме ти се као ма га рац у кан тар (као ко за у 
пер шун), бу љи ти као те ле у ша ре на вра та, глуп као те ле (коњ, ма га рац), има ти пи ле ћу па мет, 
те ле ћи по глед, ко кош ји по глед и сл. (в. vidovićbolT 2013: 6).
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4.2. Та ко у је зич кој сли ци све та пре о вла ђу ју не га тив не ко но та ци је ка да 
су у пи та њу на зи ви за жи во ти ње, нпр. круп не жи во ти ње су због сво је ве ли-
чи не и успо ре не, па се до жи вља ва ју као ма ње ин те ли гент не пре ко ме та фо-
рич ке тран сфор ма ци је кон крет но → ап стракт но (ГОРТАНПРЕмК 2004: 
90–108), од но сно успо ре на фи зич ка ста ња до жи вља ва ју се као кон кре ти за ци-
ја успо ре них (или ни ских) мен тал но-ин те лек ту ал них ре ак ци ја. То по твр ђу ју 
и при ме ри, у ко ји ма нај ве ћи број зо о ни ма упу ћу је на осо би не му шких осо ба. 
Углав ном су у пи та њу круп не до ма ће жи во ти ње, од ко јих се по себ но из два-
ја ју – бик, во, те ле и њи хо ви хи пе ро ни ми мар ва, сто ка и брав; а од ди вљих 
жи во ти ња но со рог, го ри ла, слон, морж, ме двед. 

4.3. Ова ква се ман тич ка рас по де ла зо о ни ма ука зу је на то да се у је зич кој 
сли ци све та ка те го ри ја ве ли чи не, и с њом у ве зи тро мог и успо ре ног кре та ња, 
по ве зу је са сма ње ним ин те лек ту ал ним ка па ци те ти ма, по фор му ли:

спо ро фи зич ко кре та ње → успо ре ни мен тал ни про це си,

ко ја у дру гом сте пе ну ме та фо рич ког тран сфе ра до во ди до фор му ле:
успо ре ни мен тал ни про це си → не га тив ни ви до ви дру штве ног оп хо ђе ња.

На осно ву се ман тич ке ана ли зе и спро ве де не кла си фи ка ци је мо же се уве-
сти и ме та фо рич ка фор му ла ГлУПИмУшКАРцИсУКРУПНЕ(дОмАЋЕ)жИвОТИњЕ 
(во, бик, ју нац, коњ, ма га рац, ма згов, ован, па рип, те ле). 

4.4. Осо би на спо ро сти, ко ја про ис ти че из ве ли чи не, не га тив но се ко но-
ти ра; спо ро кре та ње вр ши о цу кре та ња оне мо гу ћа ва из бе га ва ње опа сно сти, 
а до во ди се у ве зу и са бо ле шћу, ста ро шћу и сл. Не ки ау то ри, на ма те ри ја лу 
фра зе о ло шких је ди ни ца, та ко ђе по твр ђу ју да је ве ли чи на до ма ћих жи во ти-
ња, као што су коњ, ма га рац, ован и во, а са мим тим и пер цеп ци је њи хо вог 
кре та ња као успо ре ног, по слу жи ла у осна жи ва њу фра зем ских зна че ња глуп 
као коњ, глуп као во и сл. (исп. vidovićbolT 2011: 108). Те ма ти за ци ја ве ли чи не 
у ус по ста вља њу ме та фо рич ких мо ти ва ци ја по твр ђу је се и при ме ри ма оних 
пред став ни ка жи во тињ ског све та ко ји ге о граф ски не при па да ју срп ској кул-
ту ри, као што су нпр. но со рог (не згра пан и глуп, огра ни чен чо век, РСА НУ), 
слон (глу пак, не спрет њак, РСЖ), морж (тро ма, глу па осо ба, РСА НУ) и сл. 

4.5. Зо о ни ми из ка те го ри ја ПТИцА, и то пре све га до ма ћих пти ца ко је се 
на мен ски уз га ја ју у до ма ћин стви ма (гу ска, ћур ка, ко ко шка) до ми нант но упу-
ћу ју на ка те го ри ју не ин те ли гент них жЕНА, из че га би се мо гла ус по ста ви ти 
фор му ла: ГлУПЕжЕНЕсУдОмАЋЕПТИцЕ(ПЕРНАТЕжИвОТИњЕ).10 Ов де та ко ђе 
мо же мо го во ри ти о ка те го ри ји ве ли чи не и ње ној пер цеп ци ји као по ка за те љу 
сма ње ног ин те лек ту ал ног ка па ци те та, од но сно у слу ча ју сит ни јих пер на тих 
жи во ти ња ак ти ви ра се се ма ре ла тив но ма ле ве ли чи не њи хо вог мо зга у од но-

10 Н. Ри сти во је вић Рај ко вић ус по ста вља слич не ма та фо рич не фор му ле на упо ред ном ма-
те ри ја лу срп ског и нор ве шког је зи ка: ГлУПАжЕНАјЕжИвИНА,ГлУПАжЕНАјЕсТОКА и ГлУПмУшКА
РАцјЕсТОКА (2008: 50). Ау тор ка је уста но ви ла да се и у срп ском и у нор ве шком је зи ку же на 
кри ти ку је као бр бљи ва, што је у не ким слу ча је ви ма не рас ки ди во по ве за но с глу по шћу (срп ски: 
то ро ку ша, ко ко шка, ћур ка, ра дио ми ле ва) (2014: 139). 
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су на дру ге жи во ти ње.11 Кор пус по твр ђу је да и му шкар ци мо гу да се до ве ду 
у ве зу с пти ца ма (гу сан, ми си ран, те треб, ћу ран), а же не са круп ним до ма-
ћим жи во ти ња ма (кра ва, бра ви ца, мар ва на), што је пу тем ме та фо ре ГлУПА
жЕНАјЕсТОКАвећ ре ги стро ва но у ра ду Н. Ри сти во је вић Рај ко вић (2008: 50).

5. КУлТУРОлОшКИфАКТОРИ. По ред се ман тич ких ком по не на та ко је су у 
ве зи са фи зич ким из гле дом жи во ти ња (њи хо вом ве ли чи ном) и њи хо вим кре-
та њем, ана ли зом при ме ра утвр ђе ни су и дру ги фак то ри ко ји омо гу ћа ва ју 
про цес зо о се ми је у је зи ку, ка рак те ри стич ни за сре ди не у ко ји ма су се жи-
во ти ње га ји ле и чу ва ле. Ни је ис кљу че но да се код чо ве ка окру же ног до ма ћим 
жи во ти ња ма мо гао ја ви ти ам би ва лен тан од нос пре ма њи ма. С јед не стра не 
чо век их по шту је и по зи тив но вред ну је због очи глед них еко ном ских ко ри сти 
ко је од њих има и раз ли чи тих ма гиј ских свој ста ва ко је им при пи су је, а с дру-
ге их ни по да шта ва и пот це њу је с об зи ром на све дру ге осо би не ко је их раз-
ли ку ју од љу ди и на све дру ге окол но сти ре ле вант не за од нос чо ве ка пре ма 
жи во ти ња ма12 у ко ји ма се на ро чи то ис ти че чо ве ков афек тив ни од нос пре ма 
њи ма (vidovićbolT 2014: 7). Не ки од ва жних фак то ра на ве де ни су и у ра ду 
Г. Ми ли ћа (Milić 2013: 205). 

5.1. Ка да су у пи та њу зо о ни ми из ка те го ри је до ма ћих жи во ти ња, упа-
дљи ва је не са гла сност из ме ђу њи хо ве уло ге у сва ко днев ном жи во ту на ро да 
и фол кло ру и уло ге, углав ном не га тив не, ко ја им се при пи су је у сва ко днев ној 
је зич кој сли ци све та. Та ко је за при пад ни ке срп ске кул ту ре ка рак те ри стич-
но да ве ћи на до ма ћих жи во ти ња пред ста вља не за мен љив део сточ ног бла га 
ко ји је из у зет но вред но ван у сто чар ски ори јен ти са ној еко но ми ји (уп. бла го = 
6. сто ка, мар ва РСА НУ), да има ју та бу и зи ра ну вред ност, са бо жан ским или 
пак де мон ским осо би на ма, да се сма тра ју за штит ни ци ма до ма ћин ства, прет-
ка зи ва чи ма суд би не и вре ме на, да има ју ле ко ви та, ма гиј ска и нат при род на 
свој ства, да су део об ре да и ве ро ва ња13 и сл. У сми слу би по лар но сти ко ја се 
ја вља на пла ну уло ге до ма ћих жи во ти ња у на род ном жи во ту и ве ро ва њу и 
ме та фо рич ног зна че ња зо о ни ма у је зич кој сли ци све та мо же се на ве сти и 
при мер лек се ме коњ. Коњ у се кун дар ној ре а ли за ци ји упу ћу је на глу пог, не-
зграп ног чо ве ка, иа ко је у срп ској кул ту ри сим бол раз ли чи тих по зи тив них 
атри бу та по ве за них са бо гат ством, пле ме ни то шћу, еле ган ци јом, те ле сном 
сна гом, бр зи ном, мла до шћу, по тен ци јом и енер ги јом.14 

11 „Ve li či na so ma ti zma pro por ci o nal na je in te lek tu al nom ka pa ci te tu te je so mat ska kom po-
nen ta sig nal ma nje ga kvo ci jen ta in te li gen ci je (ma li mo zak = glu pa oso ba)” (vidovićbolT 2014: 5).

12 По зна то је да је чо век под ре дио жи во ти ње за ис хра ну и рад, да рас по ла же њи ма по 
сво јој во љи ка да су у пи та њу ме ста за ис па шу, сме штај и сл.; да оба вља ју за ње га функ ци је за 
ко је ни је по тре бан ин те лек ту ал ни на пор (но се ја ја, оба вља ју те шке фи зич ке по сло ве и сл.). 

13 „Од из ве сних жи во ти ња се оче ку је плод ност, људ ска, сточ на и пољ ска; не ке од њих 
има ју ва жну уло гу у ма ги ји и ди ви на ци ји, и у на род ној ме ди ци ни; мно ге жи во ти ње има ју и 
сво је пра зни ке, ко ји су у ве зи са жр тва ма, и по не кад тра ју по не ко ли ко да на” (ЧАјКАНОвИЋ 
2014: 548). Та ко је у мно гим на шим кра је ви ма во по ла же ник за Бо жић, за ње га се спре ма по-
се бан ко лач или им се да је бо жић ни хлеб, а ве ро ва ло се и да во ло ви опла ку ју до бр ог чо ве ка 
(КУлИшИЋ и др. 1971: 83), док се ов ца сма тра ла бла го сло ве ном жи во ти њом ко ја је из ра ја ис ко-
чи ла, а о Бо жи ћу се за ов це спре ма по се бан ко лач (КУлИшИЋ и др. 1971: 230).

14 Пре ма ко њи ма, ге не рал но, вла да по зи тив на ко но та ци ја у раз ли чи тим кул ту ра ма. 
„Ra zni su im na ro di pri pi si va li po seb ne oso bi ne: br zi nu, mu dr ost, čak i spo sob nost da li je če i da 
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5.2. Сти че се ути сак да по јед ни пред став ни ци жи во тињ ског све та из 
ка те го ри је до ма ће сто ке и пер на те жи ви не би ва ју по себ но „ана те ми са ни” у 
на ив ној сли ци све та и лек сич ком си сте му. То ме, осим ди јаг но стич ких обе-
леж ја ве за них за њи хо во ста ни ште, из глед и по на ша ње, до при но се и кул ту-
ро ло шке пред ра су де пот по мог ну те ли те ра ту ром и пре да њи ма, по го то во у 
оним кра је ви ма где не ке жи во ти ње, као што је нпр. ма га рац, ни су нео п ход ни 
део сточ ног фон да. Та ко тре ба узе ти у об зир и пред ста ве ко је су се на ме та-
ле пу тем књи жев них жа нр о ва као што су ба сне, нпр. ма га рац је при су тан у 
30 Езо по вих ба сни,15 где је че сто пред мет из ру ги ва ња због свог из гле да (ду ге 
уши, не спре тан ход), те при пи са ног му хра па вог гла са (vidovićbolT 2014: 7). 

Из ве сно је да на уч но утемељенe ка рак те ри сти ке жи во ти ња из о ста ју 
при кон сти ту и са њу „на род не”, тј. на ив не ко но та ци је, и да их пред у пре ђу ју 
сте ре о тип не ме та фо ре по ве за не са раз ли чи тим осо би на ма при пи са ним жи-
во ти ња ма, што илу стру је и при мер за се кун дар ну ре а ли за ци ју лек се ме гу ска,16 
ко ја је, осим па па га ја и вра не, јед на од нај ин те ли гент ни јих пти ца у при ро ди.17 
То по твр ђу је и Д. Гор тан-Премк за па жа њем да из сем ске струк ту ре лек се ме 
гу ска (пти ца + пло ву ша + при пи то мље на + ко ја има из ду жен врат + ко ја 
се га ји ра ди пер ја, ме са, ја ја) ни је ја сно ка ко се раз ви ло зна че ње: фиг. пеј. 
‘глу па, огра ни че на жен ска осо ба, глу па ча̓ . Због то га она пре по ру чу је лек си-
ко гра фи ма да у овом слу ча ју на кон уо би ча је не де фи ни ци је за име ни цу гу ска 
до пи шу и до да так: „за ко ју се ве ру је да је глу па” (2004: 66). Ни је јед но став но 
од го во ри ти на пи та ње за што се лек се ме гу ска (у зна че њу ‘глу па, огра ни че-
на жен ска осо ба, глу па ча ,̓ РСА НУ) или ћур ка (у зна че њу ‘бу да ла ста жен ска 
осо ба, глу па, огра ни че на жен ска осо ба, глу па ча ,̓ РСА НУ) упо тре бља ва ју у 
не га тив ном зна че њу сма ње не ин те лек ту ал не спо соб но сти код же на, осим 
ако се као кри те ри ју ми не укљу че или на чин њи хо вог огла ша ва ња (мо же 
асо ци ра ти на „жен ско” бр бља ње ко је се по ана ло ги ји по ве зу је са осо би ном 
глу по сти) или ма ла ве ли чи на гла ве, од но сно мо зга. 

5.3. У сва ко днев ном жи во ту и вред но ва њу из гле да да пре о вла ђу је по и-
ма ње осми шље но у те о ри ји ве ли ког лан ца, по ко ме се чо век, као би ће ра зу ма 
и ин те ли ген ци је, у кон цеп ту ал ном по рет ку пој мо ва свр ста ва у над ре ђе ну 

pret ka zu ju bu duć nost. Ko nji su bi li sim bol sna ge i mla do sti, a oso bi to zna če nje ima li su bi je li i cr ni 
ko nji: u mi to lo gi ji bi je li konj sim bo li zu je plod nost” (hansenkokoruš 1996: 47). Ни ко ла Ви ско вић 
ка же за ко ња да пред ста вља те мељ ма те ри јал не и сим бо лич ке мо ћи рат нич ких и ари сто крат ских 
по ре да ка, да је уз ди гао сво га го спо да ра на пи је де стал да ју ћи му бр зи ну, сна гу, из др жљи вост 
за оства ри ва ње сме лих под ви га на ко је чо век ни је мо гао ни по ми шља ти без ње го ве по мо ћи 
(visković 1995: 150).

15 Н. Ви ско вић за ба сне ка же да су не тач не и не пра вед не у при пи си ва њу људ ских ка рак-
те ра жи во ти ња ма, да са др же ма ло ет но ло шких спо зна ја и да су жи во тињ ска по на ша ња у 
њи ма са мо зо о морф но из ра жа ва ње људ ско га ко је се опет вра ћа чо ве ку у ви ду мо рал них мо де ла 
(visković 1995: 152).

16 „Те шко је ре ћи за што су љу ди про гла си ли да је гу ска глу па, по што нам све што ви ди мо 
го во ри баш обрат но. Све вр сте гу са ка, без ијед ног из у зет ка, спа да ју у па мет не, опре зне пти це 
… по ста вља ју стра же и све сно из во де раз не ме ре опре зно сти да се оси гу ра ју” (БРЕм 1967: 565). 

17 „Naj po zna ti ja le gen da o gu ska ma go vo ri o onim ka pi tol skim ko je su 390. g. pr. n. e. spa si le 
Rim od pro va le Ga la, pa su se sto ga u rim skoj kul tu ri sma tra le sim bo lom bud no sti i pro vid no sti” 
(vidovićbolT 2011: 80). Та ко се гу ска, нпр. у ори јен тал ној кул ту ри, сма тра рај ском пти цом, 
сим бо лом све тло сти, ин спи ра ци је, окрет но сти, гла сни ка до брих ве сти, брач не сре ће (КАмИНГс 
2004: 58).
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по зи ци ју у од но су на жи во ти ње, као би ћа ко ја де лу ју на гон ски и ин стинк тив-
но. Ова кво ми шље ње по др жа но је и од стра не цр кве, чи ји је „zva ni čan stav 
... du go bio da su ži vo ti nje bi ća bez ra zu ma stvo re na od Bo ga da slu že lju di ma, i da 
je Tvo rac nji ma dao sa mo ži vot, a na ma i du šu” (visković 2009: 343‒344).18 

6. ЗАКљУЧНАРАЗмАТРАњА. Ви ди мо да је асо ци ја тив но по ве зи ва ње ка те го-
ри је глу по сти са жи во тињ ским све том у је зич кој сли ци све та ус по ста вље но 
пре ма фи зич ким ка рак те ри сти ка ма ве ли чи не жи во ти ња: круп не до ма ће жи-
во ти ње ви ше се од но се на ка те го ри ју му шка ра ца, а сит ни је пер на те на ка те-
го ри ју же на. С дру ге стра не, глу пост се до во ди у ве зу са тро мим и не спрет ним 
кре та њем, а по ве зу је се са дру гим осо би на ма ко је су дру штве но не при хва тљи-
ве, као што су не кул ту ра, не при стој но по на ша ње и сл. Се ман тич ком ана ли зом 
утвр ђе но је да се про цес ме та фо ри за ци је зо о ни ма, одн. зо о се ми ја у те мат-
ско-зна чењ ском по љу ин те ли ген ци ја од ви јао у се кун да р ним зна че њи ма на 
осно ву се ме ко лек тив не екс пре си је ко је су мо ти ви са не из гле дом (одн. ве ли-
чи ном – круп ном или сит ном), кре та њем, огла ша ва њем и др. 

6.1. У ког ни ти ви стич ком при сту пу при иден ти фи ко ва њу не га тив них 
зна че ња ме та фо рич не тран сфор ма ци је узе та је у об зир ме та фо ра ве ли ког лан ца 
по сто ја ња, по ко јој се ка те го ри јал ни пој мо ви до во де у ме ђу соб ну хи је рар хи-
зо ва ну ве зу и у ко јој се чо век свр ста ва у над ре ђе ну ка те го ри ју над жи во ти ња-
ма. Ова кво по и ма ње ле жи у осно ви кул ту ро ло шких сте ре о ти па, а обо га ће но 
је пре це дент ним тек сто ви ма (ба сне, фра зе о ло шке је ди ни це и сл.), кон фе сио-
нал ним ста во ви ма, пре да њи ма и ми то ло ги јом. По твр ђу је то и Ј. Барт мињ ски 
ко ји ка же да упра во сте ре о ти пи о жи во ти ња ма (и биљ ка ма) при па да ју нај ста-
ри јем сло ју кул тур ног зна че ња (barTMinski 2007: 96, пре ма vidovićbolT 2014: 9).

6.2. Иа ко до ма ће жи во ти ње у ван је зич кој ре ал но сти пред ста вља ју не за-
мен љив део чо ве ко ве еко но ми је, а у на род ном ве ро ва њу, пре да њи ма и ми то-
ло ги ји има ју ве о ма ва жну ду хов ну и сим бо лич ну уло гу, у је зич кој ре ал но сти 
се кун дар них зна че ња зо о ни ма, ка ко по ка зу је лек сич ки ма те ри јал, ре а ли зу ју 
се ма хом не га тив не ко но та ци је ко је се од но се на чо ве ка ни ских ин те лек ту-
ал них спо соб но сти, а ко је су за сно ва не на пред ра су да ма да су (до ма ће) жи-
во ти ње не ин те ли гент не, од но сно глу пе. На осно ву то га пре по зна те су и 
ус по ста вље не пој мов не ме та фо ре: ГлУПИмУшКАРцИсУКРУПНЕ(дОмАЋЕ)жИвО
ТИњЕ и ГлУПЕжЕНЕсУдОмАЋЕПЕРНАТЕжИвОТИњЕ(ГлУПАжЕНАјЕсТОКА).
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Slo bo dan No vok met

ME TAP HO RI CAL ME A NINGS OF ZOONYMS RE FER RING  
TO HU MANS OF LOW IN TEL LI GEN CE IN THE SER BIAN LAN GU A GE

S u m  m a r y

The su bject of this pa per is a le xi co lo gi cal and lin guo-cul tu ral analysis of zo o lo gi cal le xe mes 
who se ba sic me a nings de no te ani mals (most of ten tho se in the ca te go ri es of do me stic cat tle and po-
ul try), and who se se con dary re a li za ti ons re fer to hu mans of low in tel li gen ce. The an swer to the 
qu e sti on why zoonyms in the said ca te go ri es are pro duc ti ve in this kind of me tap ho ri cal tran sfor-
ma tion of na mes and re fe ren ces to hu mans of low in tel lec tual ca pa city is so ught thro ugh lin king a 
le xi cal-se man tic analysis of exam ples, the Gre at Chain of Be ing the ory, and an analysis of ex tra-lin-
gu i stic, so cial, and cul tu ro lo gi cal cir cum stan ces. It has been ob ser ved that the as so ci a ti ve lin ka ge 
bet we en the ca te gory of stu pi dity and the ani mal li fe in a lin gu i stic pic tu re of the world is esta blis hed 
ac cor ding to physi cal cha rac te ri stics and si ze of ani mals: lar ge do me stic ani mals mo re of ten re fer to 
the ca te gory of men, whi le smal ler po ul try re fer to the ca te gory of wo men. On the ot her hand, stu-
pi dity is lin ked with slow ness and awk ward ness of mo ve ment and it is as so ci a ted with ot her so ci ally 
unac cep ta ble cha rac te ri stics such as be ing un cul tu red, im po li te, etc. Such a no tion forms a ba sis of 
cul tu ro lo gi cal ste re otypes  and it is en ric hed by pre ce dent texts, re li gi o us at ti tu des, le gends, and 
mytho logy. 
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