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У вод

1 . Предмет овога рада јесте творба именица с префиксима. Она ће

бити посматрана са синхроног становишта. Основни интерес испитивања

стимулисан је, уз то, и многобројним творбеним фактима који су резултат

савремених језичких развојних токова. Посебна пажња се усмерава на

значење префикса као творбеног елемента, а он ће овде имати статус

основне јединице семантичке класификације.

2. Именичка творба суфиксима била је, може се рећи, централни

предмет досадашњих испитивања из ове области. Проблематика суфикса,

иначе, спада међу фундаментална питања у типологији и историји једног

језика. Насупрот томе, међу непроучене афиксалне начине именичке твор-

бе, и сасвим на периферији занимања, налазила се у нашој лингвистичкој

литератури именичка творба префиксима. С друге пак стране, префикси су

најбоље проучени, кад је бар реч о српском језику, у глаголској творби.

Именичка префиксална творба узимана је као слабо продуктиван дерива-

тивни слој, а као такав и мање важан. При томе су појединачни ставови о

неким творбеним моделима били заснивани на минималном броју изолова-

них примера, што је, опет, доводило до непрецизних и често паушалних

констатација. Структурно-семантичка страна префикса није добила оно

место које захтева један модеран опис творбеног система језика.

3. Творба речи.' Наша класична граматичка литература

сматрала је творбу речи (у ширем смислу) делом граматике блиским мор-

фологији, будући да она прати оне процесе морфолошких варијација у

саставу речи који показују лексичке односе - деривацију2. Многи словен-

ски лингвисти, међутим, творбу сматрају делом лексикологије. Ми је,

овде, уз разумевање за такве ставове, радије сматрамо, имајући у виду и

досадашњу праксу београдске лингвистичке традиције, аутономним делом

граматике одн. морфологије, чије изучавање, наравно,

У српским граматикама раније се користио термин грађење речи. који је данас ређи.

2 Термин деривација у нашој науци понекад се користи превасходно за дијахрони приступ

творби речи. На то упућује и И. Грицкат у чланку О именицама типа налет у српско-

хрватском језику, ЗбМСФЛ ХХ1У/1, 1981,101-103. Међутим, већина научника не прави ту

разлику, него под деривацијом подразумева просто процес грађења нових речи по одре-

ђеном систему, без улажења у поједине аспекте истраживања.
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подразумева и лексичко-семантички аспект. Најближи су истини, чини се,

они лингвисти који творбу речи лоцирају између граматике и лексико-

логије. Сам процес настанка речи припада граматици, али, истовремено,

појава тако насталих речи један је од више начина попуњавања лексичког

фонда језика.

Творбени ниво језика, у сваком случају, поседује своју сопствену

лингвистичку структуру и нужно намеће потребу да буде самостални обје-

кат анализе. С друге стране, савремена језичка испитивања подразумевају

анализу творбених односа као јединство структурног (формалног) и се-

мантичког (значењског) аспекта. Од те чињенице мора се поћи, уважа-

вајући познато Де Сосирово правило о двостраности језичког знака који

мора имати форму и значење (садржај).4

Да бисмо ово темељније размотрили, потребно је дати неке основне

информације из теоријског и методолошког приступа творби речи као

самосталној дисциплини. Отежавајућу околност у овом смислу представ-

ља, донекле, то што у домаћој литератури нема конзистентно урађених

теоријских радова из области творбе речи који би нам могли послужити

бар као полазна основа и известан оријентир. Стога је у овом раду одре-

ђена кореспонденција у теоријском смислу остварена са литературом

неких других словенских језика - пре свега руског. Много је нерешених

У граматици М. Стевановића, Савремени српскохрватски језик I, Београд 1964, стр. 692,

у поднаслову је дат садржај основних одељака: Увод, Фонетика и Морфологија. а пододе-

љак Грађење речи јавља се у оквиру Морфологије (401-624). Већ у другом издању одељак

Грађење речи се насловљава као Творба речи. РНгиспа %гатаНка пп>а1зко%а кпјИеупо%

јег1ка, Загреб 1 979, има посебан одељак Т^огоа пјеа, поред одељака РопеЧка, Мог/о1од1ја,

ЗШакза. Најпрецизнија је у том смислу Граматика српског језика за средње школе Ж.

Станојчића и Љ. Поповића, Београд 1992, која има одељке: Морфологија, Творба речи,

Лексикологија.

Граматички приступ творби речи налазимо и у изради граматике савременог руског језика

Академије наука: уп. Русскм грамматика, том 1, Москва 1980.

4 Уп. Р. сЈе 5озјг, Ор$1а Ип%у1МИш, Вео§гад 1977. Имамо, такође, у виду да је А. Белић сма-

трао као главну карактеристику сложених речи јединство значења и јединство функције.

Он, међутим, каже: „Али да ли је само то нарочито истицање јединства значења или једин-

ства функције довољно па да се сложеница осети као засебна реч? Ја сматрам да та страна

саставних делова сложенице ствара само повољне услове за развитак сложености речи, али

томе доприносе и врло многи други фактори који се у језицима обично јављају." - Уп. А.

Белић, Ојезичкој природи ијезичком развитку, књ. 1. Београд 1958, 149.

5 Чешки лингвиста М. Докулил, у књизи Туогеп1 з1оу у сезНпе. Ргаћа 1962, стр. 263, дао је

основне теоријско-методолошке поставке модерног испитивања творбе речи. Он је назна-

чио примену нових лингвистичких погледа, подстакнут обновљеним идејама прашке лин-

гвистичке школе (редактор ове књиге је Б. Хавранек), и у први план поставио синхроно

испитивање као перспективни интерес.

Руска лингвистичка наука је такође у последња два-три десетлећа отишла далеко у испи-

тивању творбе речи и решила многа питања принципијелне природе. Упућујем пре свега на

радове Лопатина, Улуханова, Земске, Немченка, Милославског, Дерибаса, Кубрјакове,

Соболеве, Тихонова и др. из одељка Литература. Напомињем још да сам у два маха
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питања у вези са образовањем речи: методолошких, теоријских, термино-

лошких, нормативистичких. С обзиром на такве околности, у овом раду

нужно је било пронаћи сопствена решења примерена предмету истражи-

вања, успоставити одређене параметре који би бар у једној мери могли

решити различите проблемске упите и дати објективну анализу развојних

чињеница. Поред свега, морамо нагласити да је језички материјал често

изискивао сам по себи различите приступе, па је каткада изнуђивао и

извесну промену утврђених принципа. То се највише испољавало прили-

ком структурно-семантичке класификације именица.

4. Творбу именица коју описујемо назваћемо п р е -

фиксацијом у ширем смислу - због обавезног учешћа префикса

као битног творбеног елемента. Једне од тих именица, заправо, настају тзв.

чистом префиксацијом (тип: подбрдо), а друге комбинованим

начином творбе, тј. префиксацијом и суфиксацијом

истовремено (тип: подбрђе)6. По једним схватањима: код именица са

префиксима реч је о слагању предлога и именице јер долази до морфо-

лошке прераде падежне синтагме, при чему се, у том случају, оба та дела

посматрају превасходно са морфолошког аспекта и у суштини дијахроно:

предлошко-падежне везе (нпр. место под брдом, за кућом) улазе у номи-

нални систем језика. Међутим, нису сви префикси пореклом предлози,

нити се предлози семантички и формално поклапају сасвим са првим

творбеним делом. При томе, сложенице подразумевају слагање двају

слободних речи које семантички представљају једну целину која је моти-

висана, тј. која обухвата подједнако значења тих обеју речи. Префикси су,

напротив, везани елементи - то су они афикси који се са основинском

творбеном морфемом вежу с п р е д а (за разлику од суфикса који се вежу

п о з а д и). Код именица с префиксима, исто тако, не би се могло рећи да

долази до обједињености двају значења, него само до семантичке модифи-

кације лексичке основе коју дати префикс спецификује у одређеном прав-

цу. Отуда је све више научника који префиксацију убрајају у и з в о -

боравила у Москви (у Институту за руски језик Руске академије наука) на специјали-

стичким студијама од по месец дана код И. С. Улуханова и В. В. Лопатина, где сам добила

и неке значајне и корисне инструкције.

Рукопис ове монографије био јс припремљен за штампу у време када је публикована књига

Ивана Клајна: Творба речи у савременом српском језику, први део, Слагање и префикса-

ција, Београд 2002. у којој је на модеран начин, са прилично осавремењеном грађом у

односу на досадашње граматике српског јсзика, префиксација именица обрађена на три-

десет страна (183-213). Клајнова књига, значи, није ни на који начин утицала на кон-

цепцију ове монографије, па је изостала потпуна коресподенција са њом. Посебно исти-

чемо да је у њој творба страним префиксима у знатној мери детаљизована, што је први

пут у нашој граматичкој литератури.

6 Термин комбиновани начин творбе користе у својој средњошколској граматици Ж.

Станојчић и Л>. Поповић.
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ђење, анеуслагање, а ове именице у изведенице а не сложенице, а

нама се чини да би овај творбени начин понајбоље било третирати као

посебан.

С обзиром на различите ставове у овом смислу, опредељујемо се,

ипак, за термин префиксалне именице као најпрецизнији, односно

именице творене с префиксима, уважавајући при томе творбени крите-

ријум а не морфолошки, што значи да су оне у погледу творбе нешто

посебно - нису ни типичне сложенице ни типичне изведенице. Овим их

уједно све обједињујемо и посматрамо као засебну целину (на овом нивоу

језичке анализе), без обзира на различито категоријално порекло пре-

фиксалног елемента, тј. форманта (нпр. на-, не-, пра-, надри-, ре- итд.).

5. Елементи творбе. Потребна су још извесна терминолошко-

теоријска прецизирања која су у вези са поменутом творбеном пробле-

матиком. Нека од њих су и принципијелне природе, пошто постоји велико

шаренило у непрецизној употреби термина.

Изучавање творбеног система подразумева и одговор на питање -

шта јето творбена структура речи? Под творбеном структуром

схвата се специфичан склоп/састав истородних лингвистичких објеката -

речи. Творбена структура само се у крајњем случају своди на морфемски

састав речи. Она подразумева плурализам творбених (деривационих) пра-

ваца, оних који су потребни за творбу нових речи. Када говоримо о мор-

фемском саставу речи, онда мислимо на творбене а не на морфолошке

морфеме. А творбена језичка средства су пре свега морфемна средства.

Отуда је изучавање творбе речи тесно везано са новом језичком дисци-

плином која се у науци зове морфематика, а подразумева учење о

оним деловима речи који имају значење и граматички су одн. творбено

функционални. У оквиру тога, творба речи испитује само оне морфеме

(формално и семантички) које се јављају као конструктивна обележја речи

у целини - творбене типове, творбене афиксе и творбена значења

морфема.

Утврђивање функционалног и семантичког односа међу појединим

морфемама (у нашем случају између префикса и основе, односно између

префикса, основе и суфикса) значи заправо структурно утврђивање твор-

беног (деривационог) правца и утврђивање резултата тога правца као сво-

јеврсне објективизације саме структуре речи.7

7 П. А. Соболева у чланку Моделирование словообразованш (у књнзи: Проблемм струк-

турноп лингвистики. 1971, Москва 1972, стр. 165-212), опис деривационих праваца или

резултате дсривационих праваца назива „објективизацијом творбене структуре речи". Она

сваки деривациони правац посматра као операцију спајања творбених форманата да би сс

добила реч која се изводи.
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6. Морфема је најмања творбена значењска јединица. Осим тога

што се морфема јавља и као јединица морфонолошког нивоа језика, она се

истовремено, учествујући у творби речи и исказујући творбено значење,

јавља и као јединица творбеног нивоа језика. Морфолошка морфема и

творбена морфема могу да се подударају, али могу и да се не подударају

(нпр.: нат-колен-иц-а / нат-колен-ица). Постоји, осим тога, и узајамна

интерференција творбе и морфологије, која се испољава у вези са твор-

беним афиксима, посебно суфиксима као носиоцима морфолошких обе-

лежја, као што су промена, род, број и др.

Нужно је у синхроној анализи одвојити творбени ниво анализе од

морфолошког или етимолошког, којим су често била оптерећена класична

граматичка испитивања. Док морфологија придаје значај парадигми моти-

висане речи и њеној флексији, дотле се у творбеној анализи облик речи

појављује као јединствена целина, а не као мноштво форми. То је битно

истаћи. Међутим, свакако је тесна веза између творбе и морфологије.

7. Као основне категорије система синхроне творбе могу се сматрати

следећи појмови:

начин творбе;

творбени тип;

творбени модел;

творбени елементи(форманти);

творбено значење;

творбена мотивисаност.

Потребно је, заправо, утврдити приоритетне критеријуме при присту-

пу анализи. У науци се већ одавно одваја синхроно изучавање творбе речи

од дијахроног.8 Наш приступ је, дакле, са синхроног аспекта, што ће само

по себи у исто време омогућити и егзактнији поглед на паралелизам у

развитку, иако, осим у ретким случајевима, проблематику не стављамо у

историјску перспективу. Утврђивање савремених творбених праваца - од

којих су неки резултат и појава историјске творбе - омогућиће, уз тежњу

ка тачном опису посматраних факата, не само преглед основних творбених

праваца него и постављање, по потреби, паралела између историјских и

савремених појава.

Изложићемо неке основне методолошке поставке системског испити-

вања које је примењено у анализи материјала што се обрађује, а затим

ћемо дати неке исходишне резултате те анализе.

А. Бслић о томе каже: „Несумњиво јс потребно да се језичко осећање, нарочито у синхро-

ничном разматрању језичком, строго дели од тумачења порекла каквог облика, што пред-

ставља дијахроничну страну језичку. Јер су дотле речи извссне категорије или извесног

значења или функције док се тако осећају" (О језичкој природи и језичком развитку II,

Београд 1959, стр. 67).
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8. Творбени тип сматра се основном јединицом творбеног

система. За њега је битно утврдити (1) основу, (2) семантичке односе

између основе и творбене речи, (3) формалне односе између основе и твор-

бене речи и (4) истоветне афиксе.9 Као јединица творбеног с и с т е м а ,

творбени тип припада и лексичкој страни творбе, јер доприноси сталном

попуњавању речничког фонда. Тако нпр. систем именица са префиксима

има више творбених типова и подтипова, које ћемо у овој анализи пред-

ставити посебно код оба начина творбе. Пратићемо и њихове међусобне

синонимне, антонимне или друге могуће односе. Одређиваће се статус

појединих творбених типова на синхроном плану. Класификација творбе-

них типова ослања се на класификацију творбених форманата као елеме-

ната структуре.

Творбени модел (образац) подразумева хијерархијски ужи

појам од творбеног типа, самим тим што припада јединицама творбене

структуре.10 Упрошћеније речено - творбени модел представља шему по

којој се образују друге речи", а подразумева и граматичка правила избора

одређеног творбеног форманта и правила варирања тога форманта. Доку-

лил сматра да творбени тип, односно подтип, својом продуктивношћу

постаје модел за образовање нових речи. Прецизније речено, под продук-

тивношћу творбеног типа, односно подтипа, Докулил схвата даљу способ-

ност тога типа (подтипа) да буде или постане модел за образовање нових

речи12. Докулил користи и термин творбена категорија. У

директној вези са питањем творбеног модела (обрасца) управо је проблем

продуктивности творбеног типа, који обележава творбени

формант. Сматра се да творбени образац постаје продуктиван и деловањем

принципа аналогије. Неки лингвисти употребљавају термин

аналошка пропорција (Ј. Курилович) и под тим подразумевају основни

принцип деривације.

Термин творбени формант (творбени елеменат) у

нашој литератури почео се употребљавати тек у новијим радовима. 13 Овај

термин се раније употребљавао у радовима дијахроног усмерења, али се

9 Види о томе опширније у: Е. А. Земскал, Современнвш русскии лзмк. Словообразование.

Москва 1973, стр. 182 и И. С. Улуханов, Словообразователшам семантика в русском

нзмке, Москва 1977.

10 О томе: Е. А. Земскал, о.с

" М. В. Черепанов тако у чланку: К поннтик) динаиического аспскта синхронного слово-

образованш у књизи: Актуањние проблеми русского словообразованш, Самарканд 1972,

стр. 43-49 каже за творбене моделе да се ,јавл>ају и као средство и као резултат функцио-

ннсања конкретних творбених структура. У суштини, као модел се може јавити било која

изведеница и у том смислу модел је изведеница која може служити као аналогија друге

изведенице".

12 Докулил М, о. с, 204.

13 Термин творбени формант налазимо код С. Бабића, Туогпа пјеа и Нгуа1зкот кпјИеупот

јег1ки. Загреб 1986. У нашс време употребљавају га и млаћи лингвисти Б. Ћорић и Е. Барић.
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односио искључиво на суфиксе.14 Данас се већина истраживача опреде-

љује за шири појам термина творбени формант; а то је већ одавно уоби-

чајено у чешкој (Докулил, 1967), а скоро по правилу и у руској лите-

ратури. У овом раду термин творбени формант користиће се у значењу:

афиксални елеменат творбе. Твобени формант је најмања једи-

ница творбене структуре речи којим се формално и семантички творбена

реч разликује од речи према којој је мотивисана. Форманте значи чине

префикси и суфикси. 15

9. Темељно питање творбе речи јесте питање мотивисаности.

О категорији мотивисаности најпотпуније је код нас писао А. Белић,

говорећи, с општесловенског становишта, о мотивисаним и немотиви-

саним именицама и речима.16

Код творбене мотивације обавезно је да су форма и значење једне

речи мотивисани формом и значењем друге речи. Кажемо да су моти-

висане оне речи које се и у погледу форме и у погледу значења доводе у

везу са другом речју. Творбена мотивисаност, значи, појављује

се бинарно - формално и семантички. Битно је нагласити обавезност тог

елемента узајамне формалне и семантичке условљености. Мотивисаност

само по једном од ових елемената није творбене природе. Творбена моти-

висаност је, у ствари, синхроно извођење једне речи према другој која је

мотивише. Код префиксалних именица не дешава се (или се ретко може

десити) да је тешко утврдити која је реч основна а која мотивисана,

направљена према другој (уп. код других творби, нпр. лов - ловити). У

нашем случају мотивисаност је углавном очигледна, а мањи је и лексички

фонд речи са затамњеном мотивацијом, где се истраживање мора односити

и на проблематику у историјској перспективи. У творби се увек ради о

мотивисаности саме речи (прст - напрстак), а не значења речи (нпр. нога

стола је мотивисано према нога човека). Друго нешто је још битно за наше

именице. Дешава се да мотивисаност може да се усмерава на две или више

речи ако се утврде основне компоненте значења изражене мотивационом

Р. Бошковип у студији Развитак суфикса ујужнословеискојјезичкој заједници. Одабра-

ни чланци и расправе, Титоград 1978, стр. 49-175, употребљава термин наставак, а само

ретко формант за суфиксе.

5 Уп. М. Докулил, о.с, стр. 212: „СловообразователвнвШ же формант - зто совокупноств

формалвних признаков, котормми производное слово отличаетсн от производншего. Сло-

вообразователћнмм формантом производного слова может 6мтв как словообразугошии

префикс или словообразукошии суфикс, так и морфологичесска^ карактеристика и раз-

личнме комбинации зтих морфем."

16 В. о томе у А. Белић, О језичкој природи и језичком развитку I, Београд 1958, стр. 25:

„Одавдс се види да су све изведенс речи мотивисанс и продуктивне дотле док чувају,

обележавањем условно мотивисане реализације [...] везе са значењем оних несамосталних

речи од којих су изведене".
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основом и формантом. Тада говоримо о јединственој и н еј е -

д и н с т в е н ој мотивацији.17 Јединствена мотивација постоји

код лексема које имају прост мотивациони однос: основна реч - творбена

реч (нпр. гора - загора; демократа - недемократа), а неједин-

с т в е н а мотивација се јавља кад се творбена реч може довести у фор-

малну и семантичку везу са најмање две речи (уп. гора - горица - под-

горица или срећа - несрећа - несрећан).

Семантичка веза две речи подразумева блискост творбеног и

лексичког значења, а формална (структурна, изражајна) веза подра-

зумева фонемску подударност. Ако су две речи блиске само по било

ком од ова два односа посебно, онда не постоји између њих однос

мотивисаности него је у питању само хомонимија, односно синонимија.

Без односа мотивисаности нема ни творбеног односа, с тим што

мотивисаност може бити и аналошка. За творбену анализу савременог

језика није важно само показати како је направљена нека реч него је исто

тако важно показати како се она прави или како може бити направљена.

Дакле, синхрона анализа мора показати како су (и како могу бити) обра-

зоване неке речи, а не када су биле образоване, што је ствар дијахроне

анализе.

10. Рекли смо већ да именичке речи у чијој структури суделују

префикси настају на два творбена начина: (1) префиксалном

творбом и(2)префиксално-суфиксалном творбом. У оба

начина је основа према којој настају речи именичка. Усамљени су

примери придевске, глаголске, заменичке или које друге основе. М о т и -

в а ц и о н а о с н о в а такође је творбени термин. У језичкој литератури

она се назива и творбена основа, али и мотивациона база или продук-

тивна база. Термини мотивациона основа или мотивациона база често

се у литератури замењују и терминима корен или база. Термин корен мор-

фолошки је или етимолошки појам, а у творби се може једино односити на

корен у тзв. творбеном гнезду и представља онај елеменат који је зајед-

нички за више твореница које припадају истом творбеном гпезду, па га

стога треба избегавати у другим употребама. Термин база није проширен,

али је погодан јер обухвата све оно што чини у творби основинску мор-

фему. Под мотивационом осповом подразумева се онај општи заједнич-

ки део мотивисане речи са мотивационом речју, неформантни део. У

зависности од тога шта јесте, односно шта постаје основа мотивисане

речи, јављају се и разни видови творбених начина, односно творбених

Термине јединствена и нејединствена мотивација употребљавају руски лингвисти Лопа-

тин и Улуханов и у књизи Русскан грамлштика ( Москва 1980) и у појединачним својим

радовима. Е. Барић користи термине посредна и непосредна мотивација. П. А. Соболева

употребљава терминеједновОлентна и по.швалептна мотивација.
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типова. Тако мотивациона основа може бити или цела реч (именица) или

само основа те речи (имеиице).

За синхроно разматрање појава мора постајати и етимолошка веза

и она је за такво разматрање релевантна само „онда када те везе заиста има

у осећању оних који говоре". 1

Овде неће бити обухваћени именички девербативи типа: надзор,

надскок, налет19 нити, пак, глаголске именице на -ње, -ће од префик-

салних глагола, које такође у свом саставу формално имају префикс, али

су у погледу творбе нешто сасвим друго. Оне су заправо глаголске основе

суфиксалне творбе. Префикс код њих, дакле, не припада творбеној

структури него морфолошкој, односно морфемској.

1 1 . Описаћемо именице чисте префиксације. Шта оне

обухватају? Њих чине именице код којих се префикс (који је једномор-

фемског састава) присаједињује спреда основи (бази) коју по правилу чини

цела именица. Префикс нема способност да мења граматичке, категори-

јалне карактеристике именице која улази у мотивациону структуру нове

речи, него те граматичке особине (облички одређене флексијом) п р е -

н о с и на новонасталу реч и прихвата је целу као морфемску основу,

задржавајући њен тип промене, род, број, дакле, цео граматички потен-

цијал. Треба истаћи као најбитнију особину ове творбе, бар што се тиче

њеног формалнограматичког аспекта, управо то да именице настале овим

начином преузимају све морфолошке особине неизведених именица, тј.

именица - основа. Осим тога, не долази ни до каквих морфонолошких

промена (осим понекад фонетских) на граници префиксалне и основинске

морфеме.

На семантичком плану, међутим, долази до изражаја

функција префикса. Префикс као семантички испуњен елеменат у споју са

лексичком основом, заправо са именицом, модификује њено

лексичко значење у односу на основу. То спецификовано значење је у

ствари творбено значење које поседује свака префиксална

именица. У новом творбеном значењу садржане су основне компоненте

лексичког значења основе. Префиксација не представља никако механичко

спајање саставних делова неке речи него је реч о узајамном деловању

њихових значења. Семантика ових именица биће разматрана у раду са

Белић А., о.с, (1958), 25. Такоће Бслић још каже: „Несумњиво је потребно да се језичко

осећање, нарочито у синхроничном разматрању језичком, строго дели од тумачења

порекла каквог облика, што представља дијахроничну страну језичку" (67).

19 О овим изведеницама које су по пореклу општесловенског наслећа постоји изванредна

студија Ирене Грицкат О именицама типа налет у српскохрватском језику, ЗбМСФЛ,

XXIV/!, Нови Сад 1981, 101-134.

20 За мотивациону реч (тј. реч према којој се твори нова реч), нарочито у творби глагола,

користи се и термин симплекс.
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синхроне тачке гледишта, па ће осим структурног настанка бити

анализиран посебно однос мотивисане речи и њене мотивационе основе.

Тај однос јавља се као образац(модел) за настанак нових речи, а на

основу тога обрасца утврђује се како је направљена, како се прави, и како

може бити направљена нова реч21. Чиста префиксација (потпоручник,

коаутор, нерад) сматра се једноставнијим, лакшим начином творбе нових

речи и зато је разумљиво што овај творбени начин има шири круг лексич-

ких основа, посебно основа страног порекла. Осим тога, чиста префик-

сација у функцију је ставила не само тзв. праве префиксе (то су они који се

не јављају у самосталној употреби: про-, пра-, раз-) него и префиксе -

предлоге (до-, за-, на-, над-, под- и др.), речце (не-) као и префиксе и тзв.

префиксоиде страног порекла.

Лепеза творбених типова префиксалних именица ограничена је бро-

јем префикса који суделују у образовању нових именица. Такође се по-

ставља питање шта се све може сматрати префиксом. То питање није задо-

вољавајуће решено и сви критерији за утврђивање броја и природе пре-

фикса само су дали компромисне резултате. Досад, бар кад је српски језик

у питању, није у граматикама било озбиљних покушаја да се евидентирају

ни сви префикси који учествују у именичкој творби. Набрајани су само

они продуктивнији, репрезентативнији, или чак они за које се само мисли-

ло да су продуктивни. Потребно је разлучити појам префикса од

појма префиксоида или уопште од оних префиксалних елемената

који имају само функцију префикса.22 Наш материјал показао је да се може

утврдити да српски језик карактеришу префикси неједнаке продуктивно-

сти, који долазе у именичким образовањима чисте префиксације: без-, до-,

за-, међу-, на-, над-, надри-, назови-, не-, нуз/нус-, па-, по-, под-, пра-,

пред-, при-, против-, раз-, са-/су-. Овима треба равноправно додати и све

раширеније учешће префикса страног порекла: а-, анти-, архи-, вице-,

де(з)-, дис-, екс-, екстра-, квази-, ко-, контра-, про-, псеудо-, ре-, суб-,

супер-, ултра-, хипер-.

У анализи ће се, осим неизбежног формалног критерија, доследно

пратити и семантички аспект речи као исходишна реализација конкретног

творбеног начина. Зато ће преглед префиксалних именица бити дат према

семантици творбеног значења коју реализује префикс. Тако ће се уједно

видети и аспекти синонимних и антонимних односа које ове именице

међусобно остварују.

~ Творба речи само је један од начина попуњавања лексичког фонда. Постоје и други прав-

ци развоја лексикона једног језика. То су још: посуђивање из страних језика, калкирање

према узору другог језика и адаптација.

22 Упућујемо на чланак Ивана Клајна О префиксоидима у српскохрватском језику, НЈ

XXIII, св. 5, 1978, стр. 187-198. Аутор у том чланку саопштава да се снажан утицај страних

језика осећа у творби речи највише „при појављивању страних префикса и суфикса".
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12. Опис ће обухватити и префиксално-суфиксалне

именице које припадају другом начину творбе, али које са именицама саме

префиксације стоје у блиском формалном и семантичком односу, с

обзиром на то да им је увек један битан творбени елеменат заједнички -

префикс, а често је иста и творбена основа. Лексичка основа која моти-

више творбену семантику нове речи, као главни носилац лексичког значе-

н>а, семантички и структурно обједињује префикс и суфикс истовремено.

Суфиксална морфема са системом флексије мотивисане речи чини једну

творбену структуру. Творба помоћу префикса и суфикса показује исто-

времено две ствари: (I) префикс испољава творбену функцију према лек-

сичкој основи коју семантички нијансира и (2) суфикс показује своју

функцију односом нове речи према одређеној граматичкој врсти речи и

облику оне речи према чијој је основи мотивисана.

Префикс, дакле, ни овде не мења основну реч него модификује њено

лексичко значење у ново творбено значење, у чему је заправо његова ос-

новна функција.23 Творбена функција суфикса је да, стојећи уз лексичку

основу, граматички формира нову реч. Код овог творбеног начина и пре-

фикс - спреда, и суфикс - позади, спајају се са лексичком основом имени-

це (ређе глагола или придева), а не са целом именицом, као што је случај

са префиксацијом. Зато се творбена реч и семантички и граматички често

разликује од речи према којој је мотивисана. Међутим, није увек просто и

лако разликовати који је начин творбе у питању.24 Тако, на пример, имени-

ца подливак има у свом саставу и суфиксалну и префиксалну морфему:

под + лив + ак, али ипак она није настала тим начином творбе, него је реч

о суфиксалној творби од глаголске префиксалне основе подли- (-ва) -ти.

У оваквим случајевима начине творбе најцелисходније је утврђивати (1)

по формалним показатељима, кад је то погодно и (2) по семантичким пока-

затељима проверавати непосредну мотивисаност. По правилу, префиксал-

но-суфиксалној творби припадају оне именице чији се делови - префикс +

основа или: основа + суфикс - не јављају у језику као посебне речи. Тако

је - формално гледано. Затим се префиксално-суфиксална реч посматра

семантички: она мора, кад се одбије префикс и суфикс, да буде у непо-

средном мотивационом односу са сродном речју. Лексичка реч према

творбеној речи разликује се управо по одсуству префикса и суфикса (под -

ребр(о) - ица). На граници/шаву творбене основе и суфикса јављају се

разне морфонолошке појаве, оне консонантске алтернације које су резул-

Стање је друкчије код оних префиксално-суфнксалних образовања где се афикси спаја-

ју са лексичком основом и разликују се од оних од којих су начињена и по лексичко-грама-

тичким одликама, зато што у таквим случајевима долази до промене категорије речи: град

- приградски, школа - предшколски.

24 О критеријумима за препознавање творбе в. В. Н. Немченко, Сцвременнмп русскип ншк.

Словообразование, Москва 1984, 125.



20 Милица Радовић-Тешић

тат гласовних закона или аналошких уопштавања деривационе основе.

заправо све оне које су пратећа појава и својство суфиксалне творбе. Али

оне неће бити предмет овога рада. То су питања фонетске дериватоло-

гије.25 У српском језику је префиксално-суфиксална творба више каракте-

ристична за именице него за глаголе, док је префиксација чешћа код

глагола него именица.

13. Материјал на основу којега је вршена анализа представља грађу из

више речника. Основни фонд даје Речник српскохрватског књижевног

језика Матице српске (од 1. до 3. тома и Матице хрватске) (даље, скраће-

но РМС). Овај речник обухвата оне речи које се у српском могу сматрати

стандардним. Значајна допуна овоме фонду су речи из Речника српскохр-

ватског књижевног и народног језика САНУ (1-ХУ1) (даље, РСА), а за

слова која нису обрађена кориштена је грађа из картотеке овога речника.

Као извор грађе послужио је и Рјечник хрватскога или српскога језика

ЈАЗУ (даље, РЈА), Ботанички речник Драгутина Симоновића, Медицински

речник Александра Костића (даље, МР), Речник књижевних термина

(даље, РКТ), Лексикон страних речи и израза Милана Вујаклије, Велики

рјечник страних ријечи Братољуба Клаића, Именик места у Југославији

(даље, ИМЈ), Речник нових речи Ивана Клајна и Нови речник нових речи

Јована Ћирилова. Наведена грађа значајно је допуњена примерима из но-

вије прозне литературе, публицистичке и новинске грађе, из дневних и

недељних листова (највише из Политике, Борбе, НИН-а, Блица, Времена,

Побједе, Гааса јавности итд.). Уношене су речи из језика радија и ТВ,

гдекад и из говорног језика, али и из поузданих граматика те лингви-

стичких расправа и студија.

Примери се дају у целини, без обавезног доследног навођења да ли су

из речника или из других извора, пошто је и речничка грађа и РСА и РМС

документована примерима из писаца или дијалеката. Међутим, за речи

које се оцењују или које су оцењене као супстандардне (покрајинизми,

индивидуализми, кованице, оказионализми итд.) у загради је сигнализи-

рано коме слоју припадају. Дакле, само по потреби је обавезпо указивано

на лексички слој припадности речи, а такође је - опет по потреби - ука-

зивано и на значење неких речи, или порекло извора (писац или географ-

ско порекло) кад су за то, по нашој оцени, ти аргументи били од посебног

значаја. Примери нису акцентовани - из два разлога. Прво, акценат код

ових именица није условљен творбеним разлозима и зависи од акцента

различитих лексичких основа (тј. именице у основи); друго, многе од ових

О фонетској деривацији са дијахроног аспекта уп. М. Стакић, Дертациона фонетика

именица и придева у јужнословенским језицима, Београд 1 988. Он каже: „Појам „дерива-

циона фонетика" подразумева консонантске алтернације на морфемском споју деривацио-

не основе (општег дела) и суфикса" (стр. 5).
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именица имају системски чак два или три акцента, па би њихово навођење

непотребно оптерећивало текст.

14. Прецизираћемо основне задатке и поступке нашег аналитичког

истраживања при опису творбених типова, за које смо се определили пред

могућношћу различитог граматичког приступа синхроном опису.

Предност дајемо најпре творбеном форманту - у нашем случају

префиксу - узимајући га као основу описа. Следи затим подела

материјала према начину творбе, као основној подели по

структури. У оквиру појединих начина подела мотивисаних образовања

извршена је према појединим творбеним значењима. Као

последња ставка јавља се опис лексичко-граматичког својства

именица. Разуме се, резултати оваквог приступа су различити, али је поуз-

дано да ће њихова укупност обезбедити највећу могућу комплетност раз-

личитих међусобно комплементарних погледа. Овај редослед у приступу и

његова укупност омогућиће такође и шири поглед на динамику синхроне

творбе и указивање на могуће п р а в ц е те творбе данас.

Продуктивност се јавља као битна функционална

карактеристика творбеног т и п а који је основна категорија творбеног

система. У синхроном опису категорије продуктивност и непродук-

тивност добијају централно место, јер је одређивање према њима једно

од битних елемената за утврђивање творбеног модела који делује у

систему. Искључиво придавање значаја продуктивним типовима као једи-

ним елементима творбеног система делимично је једнострано, јер се

продуктивност/непродуктивност, као категорије у језику, међусобно пре-

плићу. Показаће се у анализи да су оне често међусобно условљене (нпр. у

наше време продуктивност префикса не- све више маргинализује творбу

префиксом без- уз нове основе, а исто тако префикси квази- и псеудо-

потискују надри- и назови-).

15. Формални аспект, дакле, као основица описно-аналитичког при-

ступа, комбинованог напоредо са структурно-граматичким26, ставља одно-

се мотивације у центар истраживања. Ти односи нужно захтевају да

се морфолошка и морфематска анализа, као пратеће појаве творбене

анализе, јављају у функцији допуне. Међутим, оне се морају нужно потчи-

њавати творбеним процесима који се утемељују на творбеној мотивиса-

ности, као основици сваке творбе. Мањи део творбених именица настаје

аналошки према готовим обрасцима. Тако се може говорити о два типа

основне (мотивне) речи: (1) основна реч - као она реч о д к о ј е се

добија нова реч и (2) основна реч - као она реч према којој (по

угледу на коју) се твори нова реч.27

Види В. В. Лопатин, Русскан словообразовашеЈњнаи морфелшка. Москва 1 977.

В. о томе Е. Вапс, 1теп'1се пергеј)кза!пе 1 пезиј\кза!пе Шгое, 2а§геђ 1980, 8.



22 Милица Радовић-Тешић

Пошто се творбена морфема као сегмент структуре јавља као дво-

страна јединица - са својим формалним и са својим семантичким осо-

бинама - онда је у аналитичком поступку осим формалне нужно укључити

и творбену семантику. Стога се у централном делу рада обраћа подједнака

пажња како на формалну тако ина семантичку страну свих

творбено мотивисаних речи.

Наш метод синхроног успостављања факата датог творбеног именич-

ког подсистема захтева опис искључиво оних именица које се могу по-

сматрати као мотивисане формације са синхроног гледишта, где је дери-

вациони процес могуће довести у везу са истокоренским речима на датој

етапи развоја језика. Тако ће се показати који творбени односи праћени

префиксалним елементом преовлађују у српском језику, који творбени

типови су утемељени, какви су њихови међусобни односи и како делују

законитости система. При томе се као кључни аргументи користе пре свега

полазна својства творбених типова.

16. Тачан индекс префикса који суделују у именичкој творби још није

досад егзактно утврђен за наш језик."1* Практично, још нису установљена

чврста мерила према којима би се префикс без тешкоћа разграничио (у

једном броју случајева) од првог сложеничког дела познатог у творби под

називом префиксоид.29 Потребно је пронаћи довољно респективне

критеријуме према којима би се неки „први сложенички део" подвео под

појам префикса и придружио творбеној категорији случајева који су

несумњиви, какви су, на пример, сви префикси настали од предлога30.

Једно је заиста сигурно: за праве префиксе карактеристично је да

суделују, по правилу, у оба начина творбе - префиксалном и префиксално-

суфиксалном. За све оне форманте који имају истовремено особине пре-

фикса, али и првог сложеничког дела, тзв. префиксоида (какви су нпр.

екстра-, супер-, полу-, надри- и сл.), карактеристичан је само префиксални

начин творбе. Од те формалне чињенице морамо поћи. Са семантичким

По правилу, различит и непотпун инвентар префикса дају све граматикс српског језика.

Осим тога, не запажа се никаква озбиљна тежња да сс установи некакав иоле потпун

преглед префикса који суделују у именичкој творби.

29 И. Клајн се у поменутом раду о префиксоидима делимично дотнчс и проблема разграни-

чсња између префикса са својством структурног и префиксоида са својством лексичког

значења. Термин „префнксоид" користи и А. Н. Тихонов у књизи: Словообрашвате.њнмп

словарк русского нзмка, Москва 1985. За њега су „афиксоиди" морфсме прелазног типа, а

„К префиксоидам относнтс« корневвш морфемн, употреблжошисс в функции префиксов и

занимагошие в слове их позициго, например: пол(у)- (пол-у-ботинки, пол-у-гора, пол-у-

кокс, пол-у-круг" (стр. 25).

30 Прецизнију класификацију страних речи с најучссталијим префиксима (и префиксои-

дима) грчког и латинског порекла дао је Марко Поповић у чланку Ка могућој каасифика-

цији страних речи с на/учесталијим префиксима грчког и латинског порекла, НЈ ХХ1Х/5,

1994, 280-300.
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аспектом ситуација је другачија. Обично се под префиксом подразумева

творбени елеменат (формант) који долази на почетку речи и семантички

модификује њено значење. Први сложенички део, у нашем случају

назван префиксоид, међутим, конкретизује значење другог

сложеничког дела (нпр. сложеница каменорезач - „онај који реже, сече

камен" или миротворац - „онај који успоставља мир, творац мира") и

указује само на врсту, вид, облик и сл. онога што тај део иначе значи

(хиперинфлација - „велика инфлација", али надрилекар је „лажни, тобож-

њи лекар", тј. није лекар).31 Према томе, проблем настаје у свим оним слу-

чајевима кад је функција творбеног елемента на граници између модифи-

катора и конкретизатора (нпр. супер-, веле-), где се те две категорије пре-

плићу, нарочито у случајевима творбене синонимије код образовања уз

исте основе (велесила = суперсила)?

17. Као критеријум за једну (у основи увек условну) класификацију

префикса може се применити њихово лексичко-граматичко порекло.

1) У прву групу издвајамо префиксе настале од предлога: без-, до-,

за-, међу-, на-, над-, нус-, па-, по-, под-, при-, пред-, против-, са-, уз-.

Именице које настају уз њихово учешће у савременом језику довољно чвр-

сто чувају семантичку везу са мотивационом основом. У неким случа-

јевима долази до лагане лексикализације њиховог творбеног значења и

префикс је скоро на путу да изгуби генетску везу са предлогом: поко-

жица, беспуће, приземље, сукрвица и сл.

Обично се продуктивност неког творбеног средства оцењује фактич-

ким бројем нових речи творених са њим, али и проценом његове даље

потенцијалне активности. Постоје, међутим, и они модели на основу којих

је настао велики број речи (у нашем случају именица) које су чврсто ушле

у активни речнички фонд језика. Нису сви творбени модели са наведеним

префиксима појединачно продуктивни нити пак у савременом језику пока-

зују подједнаку активност творбе. Напротив, неки су чак сведени на огра-

ничен број примера и значења (нпр. до-, уз-, екс-), али се сви они међу-

собно подржавају делујући у систему пре свега у оквиру истог творбеног

типа и аналошки, што указује на постајање свих творбених образаца као

једне целине. Ово истичемо.

Поједини творбени типови са неким од поменутих префикса ушли су

у српски језик, и остали у њему, као калкови (уп. натчовек, предрадник и

др.).

2) Другу, хетерогенију групу, чине сви остали домаћи префикси не-

предлошког порекла: раз-, про-, пра-, полу-, надри-, назови-, не-.

В. о разлици између префикса и првог сложеничког дела у књизи Е. Барић, о.с, 15-17.

32 В. Е. Барић, о.с, 20-21 и И. Клајн, о.с (1978), 188.
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3) Трећу групу чине префикси страног порекла, који се спајају не

само са основама страног него често и домаћег порекла: а-, апти-, архи-,

де(з)-, дис-, екстра-, квази-, ко-, контра-, псеудо-, ре-, суб-(суп-), супер-,

ултра-, хипер-.^ За многе од њих се може поуздано рећи да су у данашње

време у експанзији. У дијахроном аспекту могле би се утврдити временске

фазе када су ти префикси улазили у српски језик или излазили из упо-

требе, тј. застаревали. Они најчешће у српски језик не улазе са свим

изворним значењима. Стандардни српски језик, нарочито у појединим

стиловима, на пример: публицистичко-новинском, карактерише велики

број префикса страног порекла, који се често, као резултат буквалног

превођења, везују за такве основе, при чему се појављују и нерегуларна

образовања, односно образовање сумњиве регуларности.

18. Могуће су различите полазне позиције при приступу опису и

представљању творбе ових именица. Зависно од тога који ће се елементи

ставити у први план, тј. узети као примарни - нуди нам се неколико

могућности. Те елементе чине:

- начини творбе;

- творбени форманти;

- творбена значења;

- лексичко-граматичка својства мотивисаних именица.

Ако се приоритет да било којем од ових елемената, добиће се

различити резултати. Ти резултати су затим значајни сваки за себе, јер се

допуњују међусобно.

Стога ћемо ми поћи од основних елемента описа, од префикса

као маркираних оперативних јединица. Потом ће се у оквиру сваког

префикса дати оба начина творбе, уколико их, разуме се, именице

са одређеним префиксом имају. У оквиру датих начина показаће се

творбена значења појединих творбених типова и одредити фор-

мална и семантичка функција префикса и основна лексичка-граматичка

својства мотивисаних именица.

У другом, синтетичком, делу рада даћемо преглед семантичких до-

приноса појединих префикса који су унесени у творбена значења мотиви-

саних именица и показати међусобне односе појединих творбених

модела.34

33 О механизмима у творби речи за нове појмовс које треба именоватн уп. чланак И. Клај-

на: Поремећај плодности, Задужбина, год. III, бр. 11, стр. 1 1.

14 Формални метод при анализи спровео јс у својој књизи о творби хрватски лингвиста С.

Бабић, с тим што је префиксе дао по абсцедном реду. Он је, међутим, префиксално-суфик-

салну именичку творбу уградио мећу суфиксе и тако јс у ствари изостала права и целовита

слика учешћа префикса у именичкој творби. О његовој књизи в. информативан критички

приказ Р. Маројевића, ЈФ Х1ЛИ, 245-262.



ФУНКЦИЈА ПРЕФИКСАЛНЕ МОРФЕМЕ

У ИМЕНИЧКОЈ ТВОРБИ

[. ПРЕФИКСИ НЕГАЦИЈЕ И СУПРОТНОСТИ

19. Семантичка скупина именица чије творбено значење изражава

негираност и супротност по природи својој улази у област језичког про-

блема негације, која је у свим језицима, па и нашем, сама по себи увек

представљала изазов за истраживаче лингвисте, али због својих пратећих

екстралингвистичких феномена, једнако је била изазов и за стручњаке

неких других струка: логичаре, филозофе, психологе и др. Наша анализа

се ограничава стриктно на формално-семантичке аспекте творбених про-

цеса датих именица.

Префикс БЕЗ-

20. Префикс без- (аломорф бес-, ређе беза-33) настао је од предлога

без који у српском језику долази уз генитивни облик именице. Као пре-

фикс, без- долази у именичким и још чешће придевским твореницама одн.

изведеницама.36 Глаголске речи се не јављају са овим префиксом. Грама-

тичка литература (како старија тако и новија) није пружила потпунији

Термин „аломорф" припада синхроној творби. Тако нпр. Е. А. Зсмска под аломорфима

подразумева морфеме (префиксалнс или суфиксалне) истоветне по значењу, које се налазе

у односу тзв. допунске дистрибуције, а у складу са тим формалне разлике међу њима ус-

ловљене су њиховом позицијом у речи; в. Е. А. Земскал, Поннтин „аломорф" и „дополни-

телшан дистрибуцин" у књ.: Актуалвнвш проблемм русского словообразованил, Самар-

канд 1972.

56 Термин изведеница нски научници користитс и за именице (и друге речи) префиксалне

творбе.

О именичкој префиксацији са без- врло је подстицајан рад Ж. Станојчића: Префикси бсз- и

не- у сложеницама с именицом, НССУВД 29/1, 2000, 153-160.

О префиксацији прндева писала је Р. Стијовић, Префиксација придева у српскохрватском

књижевном језику, ЗбМСФЛ ХХУ1/1, 99-130. За образовања с префиксом без- она сматра

да су настала морфолошком прерадом предлошко-падежне синтагме, а не додавањсм пре-

фикса придевској основи. Ипак, за нске од њих (безосећајан, бесмислен, безмеран и сл.)

каже да се приближавају категорији правих префиксалних придева.
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увид у именице са префиксом без-. Граматика М. Стевановића има само

придевску творбу. У Граматици за средње школе (Станојчић-Поповић)

префикс без- се не наводи у именичкој творби.37 С. Бабић једини даје

прсфикс без-, како у префиксалној (12 примера) тако и у префиксално-

суфиксалној творби.38

Потпунија анализа грађе ипак показује да српски језик (макар у оном

слоју употребе који карактерише више аспект индивидуалног него опште-

књижевног) има у свом лексичком фонду именице са префиксом без- у оба

начина творбе. Овим ћемо дати делимичан одговор на нека од питања која

је својевремено поставила И. Грицкат: „Какво је било током историје

разграничење између префикса без- и не-1 С којим врстама рсчи су се они

сједињавали, коју су семантику уносили, да ли је њихово припајање било -

и у којим случајевима - пропраћено и појавом суфиксације? 39

Префиксални начин творбе

Творбени тип: без + именица

21. Дајемо грађу класификовану по семантичком аспекту лексичке

основе, односно именице као мотивне основе творбене речи. Оваква поде-

ла као резултат има два семантичка подтипа.

а) Именице40 које означавају одсуство, немање онога што је означе-

но именицом у основи, стање тога одсуства или појам који је по карак-

теристичном неком основу, одсуству доминантности неке особине, везан

за то:

безбратственик (онај који нема братственика), безбрига, безброј

(нпр.: у звезданом безброју, тај безброј појмова), безакон (заст.), безв(ј)е-

раА], безв(ј)ерник / безв(ј)ерница, безвласт, безвоља, безвреме (покр. 1.

неблаговременост, у нар. пословици; 2. мед. изостанак менструације), без-

37 У савременој литсратури ову граматику сматрамо досада методолошки најсавременијом

са свим одликама модсрног средњошколског (па и факултстског) уџбеника.

Рпгиспа %гатаИка бслежи могућности префиксално-суфиксалнс творбе: „Одзитоз1 опоца

51о је јтспоуапо озпоупот пјесји јгпбс зс ргсЛкзот ке.- иг гагПбис зиЛкзе, ргета којјта зе

опда одгебије којој гпасепјзкој зкирјт ргјрада 1уогсшса: ђег роз1а - кезрохИсаг, осг гет1је -

бегет1јаЗ" (стр. 217). То је све.

38 В. С. Бабић, о.с.стр. 328.

39 Уп.: И. Грицкат, Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим српским ћи-

рилским споменицима, Београд 1972, стр. 75.

40 Кад кажемо „именице" мислимо на: творбене именице, творенице.

41 РСА за безверу даје два значења: а) безвсрје, атеизам; б) нсправа вера, друга вера (при-

мер: Ваша вера, безвера, Борј.).
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глас42 (у РСА, индив.), бездејство43 (нерад, неактивност), бездлака (индив.

биће које није обрасло длаком), бездроб (покр. 1. незасит човек; 2. особа с

увученим стомаком), безенергичност, безизлаз (према прид. безизлазан),

безиме (покр. презиме), безимењаковић44, безлијек (покр. ијек. оно чему

нема лека; крајња нужда, невоља, у Ц. Г.), безначај (прид. безначајан),

безобзир (прид. безобзиран), безогањ (покр. мед намењен за лечење,

извађен без употребе дима), безуспфех, безусп(ј)ешност, безучешће (покр.

равнодушност, одсуство саосећања), бесв(иј)ест, бесв(ј)есност, бескичме-

њак, бесконац (бескрај), бескористољубље (заст.), бескрај (бескрајност),

беслух, бесмисао (бесмисленост), бесмрт (бесмртност4 ), беспартијац46,

беспомоћ (прид. беспомоћан), беспоштење (заст. непоштење) беспример

(нешто чему нема примера), беспут (беспуће), бесрам, бесрећник (несрећ-

ник)47, бестраг (велика даљина), бестид48, бестрв (покр. далек крај, бе-

страгија), бесуд (покр. бесуђе), бесудбина, бесхраброст, бесц(иј)ена (бес-

цење), бесциљ, безум, безутеха, бешчаст.

б) Именице које означавају да је оно што значи именица у основи

(односно творбена основа) рђаво, лоше, супротно ономе што та мотива-

циона именица значи. Њихов негацијски карактер синонимичан је са име-

ницама с префиксом не-, које су у овом семантичком типу данас чешће у

употреби:

безбрат (рђав брат, небрат), безбратственик (рђав братственик),

безвласт, бездело (недело, злочин), бездом (покр. несрећан дом, кућа без

мушке главе), безрод (злосрећан род), бескућа (покр. 1. јадна, злосрећна

кућа; 2. расипница, распикућа), бескућаник, бескућаница, бескућанство

(рђаво вођење домаћинства), безосећање, беспамет (неразумна особа),

беспара (неважећи новац), беспоредак (лош поредак, неред), бесприлика,

бестужба, бешчас, бешчаст, бешчест.

22. У односу на негиране именице с префиксом не-, приказане

префиксалне именице са без-, бар по нашем језичком осећању, неутралне

су, изражавају само одсуство, непостојање нечега а само ретко и

„негативност".

42 У Руској граматици именица безглас окарактерисана је као нови новински оказионали-

зам, о. с, 228. За сва навођена значења дефиниције и квалификативе давали смо према

РСА, уз понеке престилизације. Ако је значење дато изван РСА, то је и посебно назначено.

43 У руском: бездепствие.

44 Уп. у префиксално-суфиксалном начину творбе: безименко, безименик, безимље.

45 Пошто се други део речи бесмрт јавља као самостална реч, нема места помисли да је

реч о комбинованој творби са суфиксом -е (нулти суфикс). Овај суфикс је карактеристи-

чан за девербативе типа потход, избор и сл.

46 У српском је чешћа реч непартијац и ванпартијац.

47 Данас је стандардна реч несрећник.

48 Данас се ова реч јавља у песничком језику.
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С обзиром на ограничеиу употребу овог творбено-семаитичког типа у

стандардном језику, као и у језику литературе, и на његову, у пре-

овлађујућем броју случајева, дијалекатску маркираност или уопште стил-

ску обојеност, засновану на метафоричности синтагматског израза у раној

деривационој фази, може се закључнти да је тип ограничено продуктиван

у нашем језику.

Међутим, наведена образовања имају и даље своје место у систему и

као структуре ограничене употребе, које и као такве богате језик, јер

испољавају увек нове и увек посебне семантичке нијансе, као творбени си -

ноними с другим префиксима. У РСА су неке од ових речи окарактерисане

као покр.[ајинске], индив.[идуалне], нераспр.[острањене], заст.[ареле] и сл.

чиме се не жели дисквалификовати нека реч, него се тиме само показује

спектар различите употребе и стилска обележеност према другим речима.

РМС бележи више од пола ових именица. За неке „индивидуализме" у

РСА (нпр. безглас, М. Настасијевић), РМС даје новију потврду из књи-

жевног текста (В. Петровић), чиме та реч престаје бити инхибирана и

обезбеђује себи општекњижевни статус.49

Још нешто треба напоменути: оваква се префиксална образовања

могу правити аа" Иос, по потреби; то је један од разлога што многе именице

од њих носе у речницима квалификатив индив. и што су, уистину, не-

уобичајене.

Ако се ове творбене (или морфолошке) структуре посматрају у од-

носу на синтаксичке (или синтагматске) у генеративном смислу, онда је

несумњива веза између генитивне предлошко-именичке везе и номинатив-

не творбене структуре као њене деривационе фазе. У трансформацијском

смислу то би изгледало овако: безглас <— без + глас <— [стање] без гласа.

Свакако је за наш језик обичнија, чешћа и дуље у језику префиксално-су-

фиксална творба код које се предлошко-падежнс везе временом транспо-

нују у посебне речи: [стањеЈ без гласа <— без + глас + је <— безгласје,

што ће се показати у даљој анализи.50

Још једну уочену карактеристику ових именица потребно је нагла-

сити. Многе од њих поседују извесну полнсемантичност (рецимо два зна-

чења). Осим тога, творбено значење у појединим случајевнма прилично је

удаљено од немотивисане речи према којој је настало и нова реч изражава

посебну семантику, која се прецизније може одредити само у контексту

који прецизира њихов смисаони садржај. Семантички садржај речи, значи,

Ж. Станојчић у чланку Есоцентричне придевске сложенице у српскохрватском језику.

36 МСФЛ XXVIII, 727-732, запажа да у РСА уз поједине речи „индикатор индив.[идуално]

као и у другим случајевима покр.[ајинско], нар.[одно], необ.[ично], ков.[аница] и сл. екс-

тралингвистички заправо сужава могућност слободније, или бар неинхибиране, употребс

дотичнс сложенице" (стр. 721).

50 Префикс без- је иначс најчешћи у придсвској творби.
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није изражен непосредно самом номинацијом. Тако су, на пример, име-

нице бездлака (биће које није обрасло длаком), бездроб (1. незасит човек;

2. особа с увученим стомаком) прешле у другу семантичку категорију

(означавају особе) у односу на именице у мотивационој основи (длака,

дроб, које означавају конкретне појмове/предмете). Та семантичка транс-

формација настала је деловањем метафоричних померања и реализовала

је, у основи, секундарну номинацију.51

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: без- + им. основа + суфикс

23. Бројност посведочених образовања типа дате структуре: зајед-

нички формант без + окрњена именица (основа) + суфиксални формант

(различитих, али и ограничених форми) знатно је већа од образовања

претходног начина чисте префиксације. Само префиксални формант без-

(и у појединачним случајевима иста лексичка основа) битна је заједничка

структурна јединица у оба творбена типа. Продуктивност ових образовања

указује на чињеницу да је реч о значајној лексичко-творбеној групи речи.52

Именице овог творбеног типа показују све битне системске одлике творбе,

а оне важе како за именице из књижевног тако и за именице из дија-

лекатског лексичког слоја.53

У структурном погледу префикс без- остварује своју творбену функ-

цију заједно са именичком основом и неколико суфикса (неједнаке фрек-

вености), који оформљују граматичку структуру речи. Може се утврдити

семантичка реализација у неколико подтипова.54

51 В. о фигуративности у лексици и о типовима семантичких трансформација (платисемији,

метонимији, синегдохи и метафори) подробнијс у књизи Даринке Гортан-Премк, Поли-

семија и организација лексичког система у српском језику, Београд 1997, стр. 188, посебно

одељке Лолисемија (38-125) и Полисемија и деривација (126-139). Такође упућујемо и на

значајан рад, раније написан (на који сс често позива и Д. Гортан-Премк), Ирене Грицкат,

Стшске фигуре у светлујезичких ана.шза, Наш језик, књ. XVI, Бсоград 1967, 217-235, а

упутно је видети и рад Ј. Матијашевић, Метафоризација као средство номинације , Језик и

пракса, 1-2, Приштина 1986.

52 Из практичних, али и објективних разлога није могуће децидирано одвојити у сваком

појединачном случају дијалекатску од књижевне (стандардне) лексике, али ће се зато у

овом раду давати квалификативне ознаке које су бележили поједини речници.

53 Осим тога, дијалекатска лексика се овде не представља потпуније: дајемо само речи које

су забележили речници. Стога не можемо утврдити тачан број модела у дијалекатском

слоју.

54 Префикси у свести говорника функционишу као самостални семантички елементи. РСА

даје граматичко-семантичку обраду овог префикса овако: без- (пред безвучним сугласни-

цима бес-; испред групе сугласника и беза-) вар. брез- префикс за грађење сложеница: а.
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1) Продуктивне су, али не толико изразито у стандардном језику, оне

апстрактне именице које значе стања, појаве, својства (позитивна или

негативна) која карактеришу одсуство, немање онога што значи мотива-

циона лексичка основа, односно оскудицу у томе. Према нашој грађи, нај-

чешће се јављају суфикси: -је/-ије (из старијих текстова), нешто мање

продуктивни -(н)ица, а спорадичне су употребе: -ина, -0, -ија, -ка, -пште,

-изам, -лук:

суфикс -је (и архаично -ије, у старим текстовима): безаконије

(заст.)55, безакоње, безбожије и безбожје, безбрачије и безбрачје, без-

брижје, безв(ј)ерије и безв(ј)ерје, безв(ј)етарје, безвладије, безвлађе, без-

властије, безвлашће, безвође, безвоље (заст. Стерија), безвучје, безглавље,

безгласије (Доситеј), безграничје56, бездање, безделије (рсл. арх.), бездење

(заст.), бездрвје (заст. оскудица у дрвима, Шулек Б.)57, бездушје, безимље

(анонимност), безлобије (цсл.), безљубље (одсуство љубави), безмолвије

(рус. безмолвие), безнађе, безнање, безначеље (индив.), безобличје, без-

образије (цсл. заст., Доситеј, К. Трифковић), безобразије (ругоба, наказан

лик, Његош; уп. рус. безобразие), безрађе (индив. нерад), безуздије (арх.,

Сарајлија), безумје, безумље, безусловје, бесиље (немање силе, снаге), бе-

свешће, бесконачје (арх., Змај), бескористје (арх.), бескрвије, беславије

(заст. рус. бесславие), беславље, безличје, безм(ј)ерје, бесмртије (цсл. заст.

Његош, Јакшић), бесмрће (песн.), беспамеће (песн.), беспокојствије (рус.

беспокоиствие, заст.), беспомоћије (арх.), бесправље, беспристрашће

(заст.), беспуће (фиг. пометеност, безизлазно стање), беспушће (покр.

беспуће), бесрамље, бестазје, бестиђе, бестрастије (арх.), бестрашије,

бестрашје, бестрашће, бесуђе (безвлашће), бесцарствије, бесциље,

бесцење, бешумје, бешчашће, бешчестије (цсл.), бешчиније (цсл.), бешчи-

ње (недело), бешчов(ј)ечје (заст.);

суфикс -(н)ица: безбрашница (несташица брашна), безбрижица, без-

в(/)ерица, безвфетрица (време без ветра), безводица (оскудица у води58),

безвољица, безданица, бездрв(н)ица (оскудица у дрвима), безљудица (ин-

див.), безнадица, безобица (оскудица у зоби), безредица, безрибица (оску-

дица у крупној риби), безродница, безумница (безумље), бесв(ј)естица,

бескишица (време без кише), бескрајница (оно што никад не престаје),

бескрушница, бескрвица (анемија), бесмислица, бесмртница, беснежица

придевских ... 6. именичких - за означавање да нечему недостаје оно што значи корен

именичког дела сложенице: бездан, безматак, беспарица, беспутица и сл.

55 РСА ову реч етимолошки везује за рус. беззаконие. Међутим, суфикс -ијс у литератури

се више веже за утицаје црквенословенског творбеног фонетизма.

56 Ову именицу РСА квалификује као заст. а потврђује примерима Јакшића, Змаја, Шапча-

нина и Цесарића. Према том параметру, али и по нашем властитом језичком осећању, реч

се може сматрати стандардном.

57 Уп. покрајинизам бездрвица и у Шулека бездрвница.

58 Трансформација показује да није реч о структури без +водица него о: без + вод-а + ица.
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(зимско време без снега), бесолица (оскудица у соли), бесолница, беспа-

рица, беспослица (беспосличење), бесправица (бесправље), бесрамница,

бестидница, бесц(ј)еница (омаловажавање, потцењивање), бесхлебица;

суфикс -ина: безбоштина (покр.), безобраштина, беспућина, без-

вфетрина;

суфикс -0: безбриг, безнад;

суфикс -ија: безочарија (покр. безочност), бестрагија (далек крај);

суфикс -ка: безгласка (нар. она која не даје од себе гласа);

суфикс -пште: безумниште (индив.);

суфикс -изам: безенергизам (индив.);

суфикс -лук: безобразлук, беспоштењаклук;

Именице са суфиксима -ост, -ство (-штво) по творбеној структури

не спадају у префиксално-суфиксалну творбу. Пре ће бити да су то су-

фиксалне изведенице од префиксалних деноминалних придева, а без- ту

представља део морфемске структуре.59 Стога се за именице типа безбож-

ност, безбрижност, безвољност, безвучност, бескорисност, безбоштво,

бешчовештво и сл. може претпоставити да је деривациони правац ишао

преко придева безбожан, безбрижан, безвољан, безвучан, бескористан,

бескарактеран, бешчовечан, који даље у мотивационој основи имају,

опет, предлошко-именичку везу без бога, без бриге, без воље, без звука,

без користи итд.60

Постоји, међутим, могућност истодобног паралелног развоја и име-

нице и придева према истој предлошко-именичкој вези, при чему се

јављају и две различите структуре. Има случајева кад постоји именица на

-ост или -ство (-штво) а не постоји (забележен) префиксални придев

према коме би именица настала. Ту би се могло размишљати о две ствари:

или је именица настала директно од предлошко-именичке везе, паралелно

како је настао и придев, транеформацијом предлога у префикс, или је -

што је вероватније - именица настала аналогијом према готовом

моделу. У РСА за именице, нпр.: бесистемност (немање система, дослед-

ности у раду), бескажњивост (изузимање од казне, некажњивост), бескли-

ченост и бескличност (стање, особина онога што је без заразних клица),

бесконфесионалност (неприпадање ниједној конфесији), беспомност (не-

Уп. о именичким дериватима од придева са без- (потта аИпђиПуа) Јап 5око1о\узкј,

ШсеАопМе рпутШпМа г ргеј\кзет оег-, Македонски јазик, год. ХХХУ1Х-ХХХ1Х, Скопје

1988,181-187.

60 М. Стевановић као илустрацију творбе именица женског рода од придева суфиксом -дст

наводи и именице бездушност, бесмртност, о.с, 532. Још је прецизнија Рпгиспа %га-

таика кад констатује да многе именице које у свом саставу имају префикс нису префик-

салне творенице ,јег ргеЛкз шје дш пјјћоуе гуогђепе з1гикшге пе§о зато тогГетзке. Те зи

Јуогешсе то1тгапе ргеЛкза1шт рпфеујта: оегџ'езап - оег&гетоМ, пејазап - пејахпоса ... ",

о. с, 266.
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пажљивост, немарност) и неке др. није забележен (нити успостављен)

одговарајући придев или прилог према коме би оне биле начињене.61

2) Као посебну семантичку категорију издвајамо именице које озна-

чавају бића или предмете чије именовање исказује недостатак, немање или

мањкавост у ономе што значи мотивациона основа. У творби суделују

следећи суфиксални форманти: -(н)пк, -ак/ -ак, -(н)ица, -ац, -ка и ређе:

-аћ, -аш, -ара, -ић, -ар, -е, -иле, -оња, -уља, -ан, -ко .

суфикс -(н)пк: безаконик (преступник), безбожник, безбратник (онај

који је без брата), безбрижник, бесв(ј)есник, безволник (покр. онај који

нема волове), безгаћник (1. онај који нема гаћа; 2. фиг. а. сиромах, гоља; б.

ист. политички револуционар, левичар у доба настајања социјализма у

Србији),62 безграмотник (заст. неписмен човек), безделник (преступник),

бездомник (бескућник), бездомовник (индив. онај који је без домовине),

бездушник, беземник (покр. беземљаш), безименик (безимењак), безмож-

даник (човек без много памети, празноглавац), безнадник (онај који је без

наде), безначајник, бескичменик, бескрушник (бесхлебовић), бескућник ( 1 .

онај који нема куће; 2. онај који нема породице; 3. пропалица, скитница),

бесмртник, безобразник, безочник, беспашник (онај који нема паше за

стоку), безпостојбеник (онај који нема постојбине, домовине), безумник,

бесправник (1. онај који нема никаквих права; 2. онај који бесправно ради),

бесолник, бестидник, бесудник (онај који се не боји суда), бешћутник

(бешћутан, безосећајан човек);

суфикс -ак и -ак: безакоњак (онај који се не држи закона), бездупњак

(мршава особа), безимењак (1. онај који крије своје име; 2. онај коме се не

зна име; 3. онај који је без икаква угледа; 4. човек неугледна рода), без-

љусак (јаје без љуске), бескравак (онај који нема краву), бескућњак

(бескућник), беспослашк;

суфикс -(н)ица: безаконица (безбожница), бесаница, безбрадица (го-

лобрад човек), Безбрадица (презиме), безбрат(н)ица (она која нема брата),

безволица (сељак који нема волова), безд(ј)ел(н)ица (жена која чини не-

дела, преступница), бездомница (она која у дому нема мушкараца),

безмливница (покр. она која нема млива), безможданица (она која је без

памети, мозга), безочница, бескрилница (птица која је без крила; фиг. она

која је без заштите), бескрушница (она која нема шта да једе), бес-

Не постоји сигуран начнн у оваквим случајевима, а тога има и код других префикса, да

утврдимо да ли је именица настала касније од придева или истовремено са њим према

истом синтагматском предлошку. У Рјечнику чз књижевних старина српских Ћуре Дани-

чића, нпр. код оваквих именица обично постоји напоредо и именица и придсв, па се хроно-

лошки никаква предност не може дати придсву.

62 Иза ова три значења (а могуће је да их у јсзику има и више) стоји семантика фразсо-

логизма бити без гаћа. тј. „бити јако сиромашан, немати нигде ништа", што у различитим

контекстним ситуацијама може реализовати различита сскундарна значења.
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кућ(н)ица, безочница, бесолица, беспоашца, беспрћница (девојка која нема

прћије, девојачке спреме), бесхлебница (она која нема шта да једе);

суфикс -ац: безвозац (онај који нема кола), безволац (онај који нема

волова), безгаћац (безгаћник), безноздрвац (онај који нема ноздрва), беску-

ћац (бескућник), беспоповац (присталица верске секте која не признаје

свештенике);

суфикс -ка: безматка (кошница без матице), безушка (игла без уши-

ца), бескорка (бритва без корица), безд(ј)етка;

суфикс -аћ: безделаћ (нерадник);

суфикс -аш: беземљаш (онај који нема земље), безгаћаш;

суфикс -ара: без(х)лебара (врста печурке);

суфикс -ић: безименовић, безлебовић (сиромашан човек), безмајчић

(онај који нема мајке), безмозговић (глуп, припрост човек), бескућевић

(бескућник), беспарић (онај који нема пара), беспаровић (беспарић),

бесхлебовић;

суфикс -ар: беспушкар, беспосличар;

суфикс -0: безаплећ и безаплећа (са беза-), безгаћ63 и безгаћа,

беспрег;64

суфикс -1ше: безгаћиле;

суфикс -оња: безгаћоња, безрепоња, безубоња;

суфикс -уља: безмозгуља;

суфикс -ан: безгаћан.

суфикс -ко: безименко.

Оно што отежава потпунију и егзактнију дескрипцију и што, у ствари,

представља отворен проблем, то је немогућност сигурног разграничења

префиксално-суфиксалних твореница од твореница суфиксалне творбе.

Зато у неким случајевима долази до нејасноћа шта узети за основу изведе-

нице која садржи префиксални и суфиксални формант: именичку окрњену

Да је овде у питању нулти суфикс потврђују формације са другим суфиксима и истом

основом: безгаћник, безгаћац. безгаћаш, безгаћиле, безгаћоња, безгаћан.

64 Кад је у питању суфикс -0 (користе се још термини: нул-суфикс, суфикс нула и сл.) си-

туација, бар на плану синхроније, није увек баш најјаснија. У начелу, полазили смо од сле-

дећег: ако мотивациону основу представља крња именица без суфиксалног завршетка, на

пример: плећ, гаћ, прег ... узимали смо да је реч о нултом суфиксу. И при таквом ставу тре-

ба бити опрезан. Дешава се, наиме, да крња именичка основа, која у савременом језику не

функционише као самостална именица, у дијахроној равни или у дијалекатском лексичком

слоју, поседујс такву основу као самосталну именицу. Илустроваћемо то примером. Творе-

ницу безнад (у РСА оквалификована као песн.[ички]) са значењем „безнађе" уврстили смо

у комбиновани начин творбе са нултим суфиксом, узимајући као критеријум савремени

аспект анализе. Ипак у дијалектима (по личном сведочењу, у Пиви, Црна Гора: каже се:

Немамо вишс нада да ће нам неко доћи.) постоји именица над у значењу „нада", а то по-

тврђује и Вук у Рјечнику. Ипак, нисмо увек у прилици да посежемо за језичком про-

шлошћу.
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основу или цео префиксални придев, који је често у језику мање у упо-

треби од творбено сродне именице. За утврђивање правог смера творбе ни

семантички ни формални критеријуми нису довољно поуздани, иако смо

се ми таквих утврђених критеријума држали.65 Тако је безрукац „онај који

је без руку" али и „безрук човек". Један број именичких речи које имају,

формално гледано, структуру без- +им. основа + суфикс практично би

припадао друкчијем творбеном типу ако би се могло утврдити да су те

речи мотивисане према придевској основи, а да је префикс само део

морфолошке структуре. На пример: безбожан —» безбожац, безбожије,

безбожје, безбожник, безбожница, безбожништво, безбожност, без-

божњак, безбоштво, безбоштина.66

3) Као семантичка подгрупа јављају се именице које значе место, про-

стор, земљиште и сл. које карактерише недостатак, оскудица у нечему; у

савременом језику оне су непродуктивне и са малим бројем префикса: -је,

-(н)ица:

безбрође (место где се река не може прегазити), безводница (безводно

земљиште), бездан, бездна и бездно (бескрајна дубина, простор без дна),

беснежица (простор на коме нема снега), беспут(н)ица и беспуће (место

без пута).

4) Нешто су продуктивније именице које припадају ботаничкој и

зоолошкој терминологији. У структурном погледу јављају се у комбина-

цији са више суфикса од којих наша грађа бележи: -њак, -ан, -ара, -ац,

-аш, -ић, -(н)ица, -ка:

бот. безврежац (врста крупног пасуља који расте жбунасто без

врежа), безликаш (врста пасуља са махунама без лике, конаца), безлиснице

(мн. биљке без лишћа Арћу11а), безлистац (биљка цветњача, кукавичин

хлеб Мопо1гора ћурорИуз), бесемка (врста винове лозе чије је грожђе без

семенки), бескољенка/бесколенка (биљка МоПша соеги1еа), бескорка (бела

бундева СисигћИа реро), бесхлебара (врста печурке), бесцв(ј)етница

(биљка из групе криптогана која нема цвета; систематски назив за такве

биљке Сгур1о§атае), бесцв(ј)етка (в. бесцветница).

зоол. безгребенке (мн. назив за ред птица тркачица КаМае, које немају

гребене на грудној кости), безлубањац (животиња која иема лубање; систе-

матски назив за такве животиње), безлубњак (в. безлубањац), безрепан

(име нерасту), безрепац (водоземац без репа; систематски назив за водо-

земце без репа), безрепић (животиња без репа, куса животиња), безножац

(водоземац без ногу из групе Арос1а; систематски назив за групу безнож-

них водоземаца), бескрилац (инсект најпростије грађе који је без крила;

65 У том смислу смо уважавали основне ставове које наводи В. Н. Немченко, о. с, 125.

Акадсмијина Руска граматика као именице префиксално-суфиксалне творбс наводи без-

верие, безвкусие мада постоје и придеви безвернип, безвкуснми. Тако и Б. Марков наводн:

безбожие. безводие, безволие, безумне и ел. као именицс комбинованс творбс. о. с, 80.
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систематски назив за такве инсекте), бесперка (риба без трбушних пераја),

безрибица (ситна риба; мала речна риба Оођјо §ођјо).

И други префикс негираних односа не- показује особину да се јавља

у ботаничкој и зоолошкој терминологији, али у мањем обиму од префикса

без- (в. т. 30, 3)).

24. 3 а к љ у ч а к. - Именичка образовања с префиксом без- део су

општесловенског наслеђа.67 У ранијим фазама језичког развоја именичке

форме са без- имале су периоде веће продуктивности. Данас том префиксу

у извесној мери неке аспекте значења преузимају други синонимни или

делимично синонимни префикси: не-. а-, анти-. Већи део ових именица

припада стилски обојеној застарелој и покрајинској лексици, или је резул-

тат индивидуалне творбе. Осим тога, реално је очекивати да онај део

лексике који припада искључиво хрватском језичком наслеђу неће пратити

даље развојне правце српског језика. Ипак, значајан део именица остаје

стабилно у стандардном језику, а у језику књижевних дела оба творбена

типа функционишу у обиму који никако није занемарљив (безброј, без-

верник, бесвест, безглас, безизлаз, безобзир, бескрај, бесмисао, бесциљ,

безакоње, безвлађе, бездушје, безнађе, безумље, беспуће, бешумје, беш-

чашће, безобразлук, безбожник, бездан, бескичмењак, беспослица, бес-

цветница, бескрилац, безножац и дрЈ. Сви лексички слојеви заједно

одржавају умерену продуктивност оба творбена типа.

Префикс НЕ

■

25. Настојаћемо да утврдимо основне структурно-граматичке и лек-

сичко-семантичке одлике негираних именица које у себи садрже префик-

сални формант не-.6& Нећемо улазити дубље у теоријски аспект негације и

антонимичности, што задире и у домен логике и психологије, него ћемо

примат дати искључиво аспекту творбе. Ове именице иначе по целокуп-

ном фонду који је на основу, у сваком случају, непотпуне ексцерпције

ушао у РСА, захтевају читаву научну студију.69 Показало се заправо тек

67 Рјечник из књижевних старина Ћуре Даничића бележи ове форме: вездконнк, везг.ожк-

СТВИК, БЕЗВ'ћсТИК, БЕЗДОуШИК, БЕЗДкНД, БЕЗМЛкВНК, БЕЗМ'БСТНК, БЕЗДОуМНК, БЕЗкЛОБИК.

68 Кратак прилог о именицама са префиксом не- прочитала сам на Научном састанку сла-

внста у Вукове дане 10-14. септембра 1986. године. Већи делови тога рада инкорпорирани

су и у овај текст или преузети са извесним проширењима и престилизацијама. - Види М.

Радовић-Тешић, Творба именица с префиксом не- у савременом српскохрватском језику,

НССУВД 16,93-100.

69 О конкурентности префикса без- и не- уз именичке основе Ж. Станојчић закључује: „По-

што је одрична морфосинтаксичка реч - речца не, која је у основи префикса не-, обухват-

нија, апсолутно шира по своме семантичком пољу од морфосинтаксичке речи - предлога
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по изласку 14. и 15. књиге Академијина великог речника да је број

именица - што је неочекивано - али, разуме се, и број придева - што је

очекивано - знатно већи него што констатују граматике. Прегледом реч-

ничког текста долазимо до сазнања да у различитим контекстима долази

до секундарне негираности мотивисане најразличитијим именицама и

именичким основама. Међутим, не долази до лексикализације доброг дела

тих језичких творби које су настале у различитим дискурсима и само су

као такве лексикографски верификоване70, а понекад се поставља и питање

њихове регуларности (нпр. у РСА: Ђак треба да је бољи од неђака [М. Ћ.

Милићевић]; Ми смо у нашој поезији имали толико непамети [Ј. Скер-

лић]; У читаво му се тијело налије некаква неснага [Б. Ћопић] и др.).

26. Део именица с префиксом не- у нашем језику представља старо

наслеђе (невоља, невера, недеља, немир, немоћ, непријатељ и др.).71 У

Даничићевом Рјечнику из књижевних старина српских забележен је већи

број негација са не- а РЈА даје, осим оних које су и данас стандардне, и

знатан број именица потврђених само у старим речницима Волтиђија, Сту-

лића, Јамбрешића и других.72 Савремени српски језик нема многе од тих

негација, али исти творбени модел проширен је на нове основе.

27. Из прегледа РСА запажа се да су речи творене са не- бројније у

категорији придева него именица, а знатно ређе у категорији прилога, док

је њихово присуство код глагола сведено на мали број случајева.73

Именичка образовања са не-, за разлику од неких других које овде

анализирамо, помињу се у свим граматикама нашег језика, бар у општем

осврту. Но, и поред тога, потребан је шири и потпунији увид у целокупан

опус. 4

без, који је у основи префикса без- ... јасно је да је и творбени модел у којем префикс не-

учествује, сасвим у духу универзалне језичке економичности, и пријемчивији за категорију

стандардног, општекомуникативног језичког средства", Ж. Станојчнћ, Префикси без- и не-

157 (в. Литература).

70 То важи и за творбс с префиксом без-.

71 Овде не можемо поредити стање у другим словенским језицима, који такође имају име-

ничку негацију с префиксом не- и која се код појединих од њих испољава на посебне

начине.

72 Уп. у РЈА: пек1а%оса (Стулић), пеоо% (Дела Бела, Стулић), пеоо&отођа (Стулић), пеоо!

(Јамбрешић), пе4а1јта (Стулић), пеаЈеуа (Стулић) итд. Приметно велики број именичких

негација има Стулићсв речник. Уз ово да дамо и податак да од горе наведених речи РСА

бележи две: небог, потврђено само Бакотићевим речником, и небол, са једном употребном

потврдом из нар. пссме.

73 У РЈА: „Кјје1ко зе па1агј пе и §1а{>о1хкјт з1огепјсата какоуе «и петоИ. пепаујаЈен'.

пез1аН".

74 Уп.: М. Стевановић, о. с (1964), одсљак: Именице сложене с одричном речцом не-, 450-

452; Т. Маге1јс, СгатаИка ћгуа1хко%а Ш згрхко%а кпјИеупо%јсчјка, 2а§гећ, 1963, 396-397.
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Кад је реч о утврђивању творбене структуре, као проблем се поставља

егзактна идентификација начина творбе. Све именице са поменутим пре-

фиксом (који није предлошког порекла као већина других, него је настао

од речце не15) нису настале искључиво префиксалном творбом, већ је зна-

тан њихов број резултат или суфиксалног уобличења негираних придев-

ских основа или је резултат префиксално-суфиксалне творбе глаголских

основа (ретко именичких).

28. Од именица које су настале према глаголским основама обра-

тићемо пажњу само на глаголске именице на -ње. Оне су настале према

негираним глаголима који не постоје као самосталне лексичке јединице.

Формално, међутим, оне су у координацији и са непрефиксалним глагол-

ским именицама које су им у основи. Две су, дакле, могућности творбе

ових образовања: (1) према негираном глаголу, нпр.: читати - не читати

- нечитање и (2) према негираној именици: читати - читање - нечи-

тање.1ћ На семантичком плану резултат је исти. Глаголска именица

читање именије одређену радњу, а нечитање искључује постојање те

радње. Негирана глаголска именица асемантична је кад се прави од несвр-

шених глагола и нема лексичко значење, те не представља лексичку једи-

ницу. Функција негираних глаголских именица парадигматске је природе

и представља граматичку појаву.77 Практично, последица такве њихове

природе и функције јесте различит поступак при обради у речницима. РЈА

даје ове именице под посебном одредницом, дефинишући их граматичком

дефиницијом: пот. уегћ. ргета §1а§. [пе^пгапот]78. РМС по правилу не

уноси гл. именице с префиксом не- од имперфективних глагола (с ретким

изузецима, нпр. неуплитање), него само од перфективних, које се данас

Нешто детаљнију семантичку анализу негираних именица уопште и негираних придева

дала је И. Грицкат у раду: О неким проблемима негације у српскохрватском језику (с

освртом на стање у руском језику и у неким другим словенским језицима). ЈФ XXV, 1 15-

135. Корисно је видети и подстицајан чланак Д. Бошков, Придевска негација префиксима

(не-. а-, дис-, без-). НЈ, XXVI, св. 1-2, 63-67. О дистрибуцији и значењу дихотомијских

опозиционих парова апслатива са негацијом и без њс у савременим српским (и српско-

хрватским) речницима в. чланак Е. Фекетеа: Апелативи с негацијом као лексикографске

одреднице, ЈФ Ц 129-137.

75 Е. Фекете употребљава за не- термин префиксоид', о. с, 130, али недоследно (стр. 133).

76 Готово је постало говорна фраза публицистичко-медијског стила бинарни опозитни пар

чињење - нечињење (у значењу: „рад-нерад" или „активност-неактивност" политичка, еко-

номска, стручна и сл.).

77 То није једини случај у лексици. Слично се поступа и са негираним трпним придевом

(неорана земља), где се не дајс негирана придевска одредница. И. Грицкат им, међутим, у

поменутом чланку о негацији (стр. 122) признаје извесно значење, иако не расправља о

њиховом уношењу у речник: „Значење ових сложених именица не лежи ни у антони-

мичности према основној именици, ни у неповољној оцени, него се највише слаже са

дефиницијом ... противстављање, искључивање".

78 Уп. у РЈА: пеојегапје, пеАјиогепје, пеНогјепје, петоГепје, пеогапје и др.
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ређе јављају, а код којих је примарно значење резултативности, или се

значење сасвим конкретизовало.79 РСА такође није регистровао негиране

глаголске именице (в. 14. и 15. књигу) од имперфективних глагола (с рет-

ким изузецима, ако је именица развила даље своју употребу, нпр. несвр-

ставање). Број таквих именица потенцијално је једнак броју имперфек-

тивних глагола, јер сваки глагол може бити негиран.

29. Једна већа скупина именица које формално садрже елеменат не-

могло би се сматрати да је настала као резултат суфиксалног уобличења

негираних придева, који су врло продуктивна категорија у српском језику.

То су апстрактне именице са суфиксом -ост. Према њима имамо негиране

придеве типа: неповољност - неповољан, непогодност - непогодан, непо-

грешивост - непогрешив, неподобност - неподобан, непокорност - непо-

коран, итд.80 Формално оне показују могућност двојаког тумачења творбе-

ног правца: (1) према негираном придеву: образован - необразован -

необразованост или (2) према апстрактној именици која им је у основи:

образован - образованост - необразованост.^ Да је могуће овако двојако

тумачење настанка, показује се и анализом семантичке структуре ових

образовања какву у дефиницијама обично дају наши речници. Тако се

необразованост може описати као „особина онога који је необразован",

али и као „одсуство, немање образованости, образовања", ненасељеност је

„особина онога што је ненасељено" али и „одсуство насељености". Према

томе, не само формално него и семантички негиране именице на -ост у

координацији су и са негираним придевом и са ненегираном именицом на

-ост. Међутим, свакако је примарнија творба према придеву; тако се

оваква творба у нашој граматичкој литератури обично и посматра у

контексту највећег броја осталих именица на -ост насталих према придев-

ској основи. Ипак, овде истичемо да у једном броју случајева према

негираној именици не постоји забележен негирани придев, те и за другу

нашу претпоставку постоји основаност. Тако, на пример, у РСА према

незавичајност није забележен негирани придев, јер га у грађи није било,

али свакако би се он могао успоставити. Или, такође у РСА, према

неповршност нема потврђеног негираног придева, али би га, чини се, теже

било успоставити. Употреба негираних придева овога типа вероватно за-

У старим текстовима негиране глаголске именице чешће су се градиле од перфективних

глагола, што је обрнуто у односу на данашње стање кад имамо поплаву именица од неги-

раних имперфективних глагола, посебно у публицистичком и интелектуалном стилу.

0 У неким граматикама (М. Стевановић, на пример) овај тип именица сврстан је у сложе-

нице с негацијом не-.

81 П. А. Соболева у чланку Сннтие асемантическоп полиформии в словообразоватеЈЊном

рмду. Облигаторнан и факултативнан полиструктурностк, Проблемв1 структурнои лин-

гвистики 1983, Москва 1986, 16-34, посматра негиране именице овога типа као полиструк-

турне са могућношћу два творбена смера.
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виси од њихове семантичке реализације, па теоријски можемо претпо-

ставити да неће доћи до доследније употребе негације у конкретним значе-

њима, а да је већа могућност њихове појаве код апстрактних значења.

Препрека није на творбеном него на семантичком плану.82

Негиране именице са суфиксима -ње и -ост показују да модел

бинарних парова (типа зрелост - незрелост, поузданост - непоузданост)

није једина њихова творбена структура. Теже је докучиво шта је као модел

утицајније: творбени смер према придеву (код именица на -ост), односно

глаголу (код именица на -ње), или је посреди, што изгледа најлогичније,

укрштање са моделом „нестепенованих" антонима типа пушач - непушач,

Београђанин - небеограђанин, брат - небрат^, на принципу аналогије, тј.

представе о моделу грађења. Управо су то случајеви нејединствене

мотивације или полиструктурности, како је називају неки лингвисти.

30. Ретко се према негираним придевима, осим образовања на -ост,

јављају негиране именице са другим суфиксима.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: не- + именица

3 1 . Овим начином настале су оне негиране именице, а то је већина,

код којих се префикс не- спаја директно са именичком основом коју чини

цела именица. При том твореница задржава сва граматичка својства име-

нице у основи. Код тако творених образовања формант не- је испољио ове

Е. Фекете у поменутом чланку, коментаришући негиране именице на -ње и -ост, закљу-

чује да се увек претпоставља композиција бинарних форми семантички сучсљених облика.

Он тако закључује зато што посматра негиране именице само са аспекта антонимичности

па бинарни парњак тражи увек у облику ненегиране именице, запостављајући при том

други творбени правац - тј. да јс мотивација у нским случајсвима ишла према негираном

придеву (нешколован - нешколованост) одн. према глаголу у негацији (не нападати -

ненападање). Тако, даље, Фекетс наводи именице негатор, негирање, невинашце, несташ-

лук, неминовност и сл. који немају облике без негације и каже да јс код њих „префиксоид

не-, бар са становишта синхроније, инхерентно својство не само њиховс ссмантике већ и

морфолошке структуре". Нама се чини да је овде пре реч о лексикализованим негираним

именицама код којих се, бар у синхроној равни, префикс не- не појављује као творбени

елеменат, јер други део тих именица нема семантику самосталне мотивационе основе. А то

значи да не- ту није елеменат творбенс структуре, али свакако јесте елеменат морфолошке

структуре.

83 У семантици се користи термин „степеновани антоними" као што су велики - мали, где

постоје различити степени и „нестепеновани антоними", као што су „ожењен - неоже-

њен". где постоји контраст искључивости. Британски лингвиста Џон Лајонс (Јоћп ^уопз)

нестепеноване антониме назива „комплементарним". (В. о томе О. Кпз1а1, ЕпсИс1ореаЧјШ

гестк тоАегпе Нп%уиИке, Вео§гад 1988.)
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функције: (1) функцију стварања опозитне, антонимне речи и (2) функцију

чистог одрицања, уз (3) неке прелазне случајеве, у којима се ове две функ-

ције преплићу. При опису њиховог творбеног значења, дефиниције би се

кретале на релацији: „негативна супротност ономе што означава моти-

вациона основа" (нпр. неморал), затим: „одсуство онога што значи мотива-

циона основа" (нпр. невештина) и на крају: „порицањс, изузимање онога

што значи мотивациона основа" (нпр. неметшш). Оперишсмо, дакле, ло-

гичко-ссмантичким категоријама „позитивно - негативно", „одсуство -

присуство" и ,јесте - није". Формална структура оваквих негираних обра-

зовања чисте префиксације не утиче на ссмантички тип негираности. На-

вешћемо примере који репрезентују ове лексичко-семантичке подтипове.

1) Значење „негативна супротност ономе што значи лексичка мотива-

циона основа" имају ове творенице: невакат, невера, невреме, невоља,

недело, недоба, некултура, немир, неморал, неправда, непријатељ, непри-

лика, несрећа, неуспех, нечистоћа, нечин (лош, рђав чин), нецена (рђава,

слаба цена), нешкола, итд.84 Функцнја префикса не- је овде квалифи-

каторска. Основнс семантичке компоненте оваквих негираних форми

налазе се у супротном, опозитном односу према именицама у основи, које

саме по себи не морају да имају позитивно зиачење, али га у сучељеном

односу према негираној форми обавезно добијају. Тако значење неутрал-

ности, неодређености аутоматски постаје познтивно.85 Део именица које

смо навели припада старом наслеђу. Даничићев Рјечник бележи неке:

нгаволга, нев+лрл, немирв, неллоштћ, непрлввдл, неирнмтелћ, нечистотл. Код

једних се творбено значсње лексикализовало: неправда, непријатељ, не-

срећа, или је на том путу, иако се јасно чува граница између творбеног

форманта и мотивационе основе.86 За именицу невоља може се рећи да је

изгубила творбену везу са воља, јер с њом више нема заједничке семан-

тичке компоненте. Именица несрећа као семантички нсологизам у значењу

„саобраћајна несрећа" нема опозитум који би значио „саобраћајну срећу"

Антонимни карактер у односу на мотивациону (ненегирану) именицу

још је више изражен у следећим примерима: небрат (небраћа), недевер,

недруг, недруштво, недружина, незет, нејунак, нејунаштво , нељуди,

немајка, неотац, непесник, непоп, непреља, несеја, несин, нечовек.

м М. Рамелмајср у књизи О/е АеиКсНеп 1еНпШ>егзеШп%еп 1т бегћокгоаЧзсНеп. ВеМга§е гиг

1-ех'ко1о§1с ипо1 \Уог1ђј1с1ип@, Мехђаосп, 1975, стр. 75-76, као преведенмцс из немачког на-

води именице нечин, недело које значе „рћав, зао" чин, дело.

85 Има научника (Потебња) који сматрају да основа таквих образовања мора имати значсње

доброга, позитивног да би негнране речи (човск - нечонек) могле да буду антоними према

њима. И. Грицкат примећујс да би тсшко било прихватити мишљење ,ла је тако морало

бити у свакој појединој сложеници", о. с (1961/62) 119.

1,6 Та граиица сс у творбеној тсрминологији назива и „творбени шав", в. Е. Барић, о. с, 11.

"7 Именица нејунаштво (и сл.) може бити и изведеница према јунак, али и префиксална

именица премајунаштво.
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Значењски неутрална основа у опозитном односу према негираној

именици са доминантним значењем „лош, рђав" добија аутоматски пози-

тивна својства. Негираној речи префикс не- дао је квалификаторску функ-

цију која спецификује примарно значење именице у основи тако што му

даје негативну конотацију: неотац # „мајка" него „рђав, лош отац". Све

наведене именице и њихови мотивациони парови припадају категорији

потта ћоттиз. Негирана образовања код којих је примарно значење не-

гативне супротности данас су у српском ограничено продуктивна. Новије

именице настале по истом семантичком моделу (непесник, нецена, не-

школа) сумњиве су регуларности.

2) У другу групу убројићемо оне апстрактне именице за чије је твор-

бено значење примарно „одсуство, немање онога што значи именица у ос-

нови": небрига, невештина, невид, недоминација, недраж, недух, нееконо-

мија, неегзистенција, неексплоатација, неелеганција, нежеља, незнање,

неистина, немилост, немилота, немиље, ненасиље, необзир, неотпор, не-

пажња, нерад, неразум, неред, неслобода, неслога, неснага, неспоразум,

нечврстина, нехвала и др.

У питању су, што је доста очигледно, апстрактне именице чије је зна-

чење контекстуално условљено и често може да варира у нијансама па да

од потпуног одсуства неке особине пређе у негативно својство (нпр. не-

знање, неекономија). Именица у основи и негирана именица стоје у односу

праве супротности, међусобно се искључују. Већина именица у основи

представљају појмове афирмативне конотације. У неким случајевима, до-

душе, именица у основи може означавати и негативан појам (доминација

- недоминација, насиље - ненасиље), при чему њена негација аутоматски

постаје позитивна. Стога се овде говори о одсуству неке особине, било

позитивне било негативне.

Наведени творбени подтип је продуктиван у савременом језику јер се

префикс не- спаја са различитим апстрактним именицама. Посебно је жив

у књишком и интелектуалном стилу. Тако се образују (1) нове речи које се

временом лексикализују (нпр. неспоразум), (2) семантички неологизми

који су гдекад и на граници уклопљености у систем (нпр. неслобода)** и

(3) семантички експресивна образовања (нпр. неистина уместо „лаж").

Условно би се функција префикса у оваквим случајевима могла назвати

номинациона јер се његовим спајањем са именицом ствара апстрак-

тан појам који је супротан појму у основи. Други префикси негације (без-,

а-), изузимајући понекад анти-, не долазе уз овакве основе. Потреба за

именовањем супротног појма или се покрива именицама са не- или се упо-

У РМС су дата два примера: У неслободи и мојс мајке кућица је стала. С. Крањчевић; Не

знају за увреду окупације, за горчину неслободе. О. Давичо. Међутим, РСА показује

огромну продуктивност именица са не-. То се види управо и на речи неслобода која има 5

значењских нијанси потврђених са 15 примера од више аутора или на придеву неслободан

који има чак 10 значења и 25 примера.
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требљава одговарајућа реч другог корена: спобода - неслобода/ропство,

рад - нерад/јавашлук, памет - непамет/глупост. У односу на ропство

именица неслобода у опозицији према слобода делује уопштеније, неодре-

ђеније. Репрезентативан пример за такво, рекли бисмо, еуфемистично

изражавање пружа имениоца неистина. У разговорном језику, кад се жели

задржати коректност у изражавању, рећи ће се: Говорите неистину\ уме-

сто: Лажете! Слична потреба за ублажавањем јавља се и у народном

језику. На пример, у клетви упућеној детету или неком ближем, каже се:

Убио те нејад - уместо: Убио те јад. У новинском језику, који тежи еко-

номичнијем изразу, али и неекспресивном изражавању (то посебно важи за

политичку терминологију), све је више негираних речи, измећу осталог и

зато што прсма себи многе немају синониме других корена. Једна рече-

ница у „Политици" од 8. септембра 1986. гласи: Шефови држава и влада

су у Харареу поновили да неинтервенција и немешање у домаће или

спољне послове представљају основни принцнп несврставања (стр. 5).

3) У наше време све се више јављају и негиране именице које значе

„оно што није, оно што не припада оном појму који означава именица у

основи": неборац, неврата, негазда, недубровчанин, неживотиња (човек),

незадругар, нејунак, немонах, немуслиман, неносиља, непаор, непартијац,

непартијка, непевач, неплемић, непливач, неполитичар, непољопривред-

ник, непривреда, непушач, нероб, несловенац, несрб(ин), нехелен, нехлебо-

вић, нехрват, нецрногорац, нечешља (покр.), нечиновник, нечлан, нешвај-

царац итд.

Уз ове иду и следећи примери који представљају стручне називе из

различитих терминологија: небитак (филоз.), небиће (филоз.), неметали

(хем.), неотровница (зоол.), непроводник (физ.), непар (мат.), непрежи-

вари (зоол.), нецв(ј)етача (бот.), неврба (бот.), неселица (зоол.), неводич

(физ.), непроводник (физ.).

Већ је у нашој науци констатовано да је творба оваквих именица

настала према немачком језику.89Ми бисмо рекли да је подстакнута стра-

ним утицајем. Негације овога типа налазимо и у народном језику; употреб-

љене су у народним причама (што је досада било незапажено). Ево једног

примера: Кажи својој шћери: нека ми пошаљс чорбе и нечорбе у суду и

несуду (Народна прича, Терзић Д., Босанска вила 1898, 169). Не може се

говорити о (не)стандардности њиховој јер су оне ушле у савремени српски

језик, прошириле се и везале за различите функционалне стилове, у обич-

ном говору и за специфичне контекстуалне ситуације. Функција префикса

не- у овом подтипу је класификациона. Такве именице означавају

појам који нс припада, који није исто оно што и појам који је означен

М. Рамелмајер наводи да су према нсмачком настале: неиспуна - М1сћ1егПЈ1ип§, неметали

- Мјсћ1тс1а11е, неплата - Мјсћ1гаћ!ип§, неИшвач - М1сћ1зсћ\У1тгпег, непушач - №сћ1-

гаисћег, неводич - №сћ11еј1ег, о. с, 75.
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именицом у основи: неборци су сви они који нису борци у одређеним

условима, непреживари су животиње из једне категорије, али које не

преживају за разлику од преживара. Заједно, међутим, ови супротни

појмови чине једну целину, па су тако међусобно комплементарни. Ову

„класификациону" функцију префикс не- могао је узети и од речце не,

која у синтаксичким структурама има функцију чистог одрицања. У језику

постоји потреба за избегавањем перифрастичких структура за појмове који

постоје, или за које се жели да постоје, као чвршће категорије. Тако се у

наше време појавила реч непривреда из потребе да се све што је по неком

односу претпостављено појму привреда учврсти као појам те се именује

једном речју. Реч непартијац могла је да настане зато што је постојала

(једна) партија па је класификација извршена на оне који су чланови и на

оне који нису чланови партије - непартијци. Слично је и са бинарним

паром члан (партије) - нечлан. Неке друге творенице се нису успешно

уклопиле у систем и остале су на нивоу оказионалних појава (негазда,

нежеља, неженидба).

Да се овај лексичко-семантички подтип није сасвим стабилизовао у

језику, показују и неуједначена правописна решења код појединих случа-

јева. У новинама, на телевизији, некад и у књижевним текстовима срећемо

писање са цртицом или чак и под наводницима.90 Ако се пак не- спаја са

етником, јављају се у пракси три начина писања: (1) састављено - не-

хрват, (2) растављено са цртицом - не-Хрват и (3) састављено, с великим

почетним словом - Нехрват.91

Поставља се још питање практичне обраде оваквих речи у речницима

будући да немају одређено лексичко значење.92 Да ли ће, на пример,

твореница нешвајцарац ући у речник поред сличних које су творбено и

семантички истог ранга, а већ су забележене у речницима: нехрват, нему-

слиман, несрбин, неевропејац и сл.? Иако речници практично у оваквим

ситуацијама обрађују само део могућности реализованих у одређеном тек-

сту, претпостављамо да лексикограф именицу нешвајцарац (НИН 17. 8.

1986, стр. 49) не би чак ни одлучио да унесе, највише у ствари из неје-

зичких разлога: за српску средину је подела на Швајцарце и нешвајцарце

свакако мало значајна. Међутим, оне творенице које су конотативне за на-

шу средину, имају више разлога да уђу, јер се намећу не само фреквен -

цијом употребе него и значајем: неалбанац на Косову је најчешће Србин

или Црногорац, а изван Косова значи „сваки онај који није Албанац". Ово

Писање са цртицом срећсмо често и код других именица са не-. На пример, један наслов

у Књижевној речи од 10. X 1986, стр. 8 гласи: „Општа теорија не-обрађивања врта" иако се

даље у тексту ова именица јавља и без цртице.

91 Овакво правописно решење налазимо код С. Бабића у књизи Творба ријечи..., стр. 330.

42 О всрификовању лексичких одредница негираних именичких образовања уп. Е. Фекете,

о. с, 130. Упућујемо и на рад Р. Стијовић, о. с (у коме је дат и кратак преглед творбе при-

дева с речцом не-) и Ђ. Оташевића, Творба придева са префиксом не-, НЈ ХХХ1/5, 163-170.
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„обезличавање" мање бројних етничких заједница негираном творбом

према лексичкој творбеној основи већинског етникума свакако је после-

дица тежње ка језичком економисању. Ипак, при употреби таквих облика

треба бити обазрив, јер то може да доведе до других неспоразума, који

свакако нису лингвистичке природе.

Значајно је да истакнемо још једну особину негираних именица датог

творбеног типа. Наиме, известан број ових речи, према ситуацији коју

најобјективније представља РСА, показује такву полисемантичност која је

понекад једнака њиховом „позитивном", опозитном, ненегираном парњаку

(уп. неслобода, неашга, непамет).

32. Анализа изложеног материјала омогућује следећи закључак.

1) Префикс не- у именичким образовањима у савременом српском је-

зику развио је три функције (1) квалификаторску - коју имају именице

које значс негативну супротност у односу на именицу у основи, (2) но-

минациону - коју имају именице које именују одсуство, непостојање онога

што значи именица у основи и (3) класификациону - коју имају именице

које искључују припадање ономе што означава именица у основи.

2) Први тип именица мање је продуктиван и чине га претежно име-

нице које представљају старо наслеђе у српском. Друга два типа су врло

продуктивна у књишком и интелектуалном стилу.

3) Творба именица које припадају трећем типу, подстакнута утицајем

страних језика (пре свега немачког), у извесној мери се уклопила у систем

српског језика и велики број именица тако насталих трајно је ушао у његов

лексички фонд. У овом типу има и оказионално употребљених речи, које

језик неће трајно прихватити, и које не прихвата.9

4) Проучавање и поређење ових именица у другим словенским јези-

цима вероватно би дало врло занимљиве резултате, што је, опет, тема за

себе.

Префикс АНТИ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: анти- + именица

33. Префикс анти- (грч. апН, против) у савременом српском језику

врло је чест у именичким образовањима. Може се говорити о његовој

Више о оказионалној лексици в. Ћ. Оташсвић - Б. Сикимић, Оказиошиизми са твор-

беног аспекта, у: (Јрогаћпо јег'коз1оује, Љубљана 1989. и од истих аутора: Односи оказио-

ншшзама према времену, НЈ XXIX/ 1-2, 77-81. Говорећи о односу оказионализама према

времену, ауторн истичу да постоји могућност узуализације творбених типова те да „ока-

зионални творбени модел временом можс постати узуалан" (стр. 80) .
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појачаној продуктивности. Овај префикс страног порекла јавља се посебно

често у новинском језику, језику масовних медија и, напосе, у неким

терминологијама и језику струка (медицина, ветеринарство и др.).

Народни говори не знају за његову употребу.

Вуков Рјечник нема ни једне именице са префиксом анти-.

РЈА бележи само одредницу антихрист и, разуме се, не издваја

анти- као творбени префикс. Подразумева се да је реч антихрист пре-

узета као готова посуђеница, па ту и није реч о творби у нашем језику.

Међутим, сви новији речници српског језика - описни, двојезични и

многи терминолошки - региструју префикс анти- као творбени елеменат и

посебно верификују именице са њим.

Паралелно са именичком творбом посебно је продуктивна творба са

анти- у категорији придева.94

34. Само анти-, разуме се, највише се комбинује са основама страног

порекла (посебно је то видљиво у терминолошким регистрима), а знатно

ређе са основама домаћег порекла. При слагању са домаћим основама,

творбено значење дефинисано као „општа супротност" делимично се спе-

цификује. Један број именица преузет је директно из неког страног језика

(антипатија, антидот, антипод и сл.). По правилу, то су оне именице с

префиксом анти- код којих се основа не јавља у самосталној употреби.

Што се структуре тиче, творбени смер иде чистом префиксацијом

према мотивационој основи, која сама по себи представља именицу. Као

што је то случај и код других префикса страног порекла, и овде су врло

честе тзв. нејединствене мотивације:

антисемит «— семит —» семитизам

или:

антисемит —» антисемитизам <— семитизам.

Практично је немогуће на нивоу синхроне анализе утврдити која је

мотивација примарнија. Склони смо тврђењу да је утицајнија чиста пре-

фиксација (антисемит према семит, а антисемитизам према семити-

зам). Ако се уђе у простор узајамне условљености творбених типова, дола-

зимо у оквире творбених гнезда: семит —» антисемит —» антисеми-

тизам.

35. Учешће елемента анти- у семантици нове речи исцрпљује се у

могућности изражавања антонимних односа, који се могу дефинисати као

„крајња супротност", односно „супротност највећег могућег интензитета".

Рад Р. Стијовић, о. с, није обухватио творбу придева са префиксима страног порекла.
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Позајмљивањем овога префикса, поред већ постојећег домаћег против-

(проту-, противу-), наш језик користи могућност за још јаче изражавање

„противности" као семантичке категорије.

Широка могућност слагања са основама како страног тако, понекад, и

домаћег порекла има за резултат повећану продуктивност овог творбеног

типа. Творбене основе чине не само апстрактни лексички појмови него

врло често означавају и лица, а ређе конкретне појмове (нпр. у фар-

маколошкој терминологији).

Разлози за повећану употребну активност именица овог творбеног

типа нису само језичке природе. Друштвене прилике, повећане међу-

народне везе, цивилизацијски, културни и друштвено-економски напредак,

развитак науке, технике, потреба за брзом, ефектном номинацијом нових

научних, техничких појмова, културолошких појава и сл. - допринели су

њиховој брзој и увећаној интеграцији у лексички систем нашег језика. У

том сплету екстралингвистичких околности поједностављена номинализа-

ција коју спецификује префикс анти- ефикасно изражава изразитост

бинарних опозитних појмова и противречних појава.

36. Најчешће је префикс анти- заступљен у терминолошком лексич-

ком слоју. У оквиру терминолошких именовања, медицинска и ветеринар-

ска струка (посебно фармакологија) имају изразити примат. Ове именице

посебно су погодне за називе средстава за лечење, групе, типове лекова. У

МР Александра Костића забележена су 24 назива, сви латинског порекла:

антибехици (аМјћесћјса), антибиотици (аппкиоНса), антибленораги-

ци (аМШепоггајпса), антидијароици (апПшаггћојса), антидиници (апПшш-

са), антидиптици (апНшрпса), антидизентерици (апМузеШепса), анти-

еметици (апПетеПса), антиепилептици (апПерПерПса), антиеротици (ап-

ПегоПса), антифлогистици (апПЛо{пзпса), антихидропици (апПћудгорјса),

антихидротици (апПћјдгоПса), антинефритици (апПпсрћгПјса), антине-

уралгици (апПпеига1ш'са), антиодонталгици (апПос1оп1а1§јса), антиофи-

дици (апПорћјшса), антипаразитици (апПрагазШса). антипиретици (апП-

ругеПса), антиреуматици (апигћеитаПса), антисифилистици (апП-

хурћШзпса), антискорбутици (апПхсогћиПса), антиспазмодици (апП-

храхтошса).

Наведени примери представљају интернационализме, а преузети су из

латинског као готове лексеме прилагођене граматичким стандардима срп-

ског језика. Али, њнхов је утицај на продуктивност творбеног тнпа велики

јер имају јасну мотивацију. (Терминологија иначе представља део лексике

једног националног језика који увск тежи универзалном.)

Остали медицннски термини забележени у поменутом речнику тичу

се одређених супстанци које се јављају или уносе у организам да би

деловале против, контра нечега: антифермент, антиген, антихормон.
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антисепса, антитоксин. Као готова реч преузет је из латинског и термин

антитрагус (узвишење наспрам трагуса, тј. испупчење на предњој ивици

ушне шкољке95). Реч ипак припада ускостручном језичком слоју.

Извесну бројност показује и књижевна терминологија. Тако Речник

књижевних термина региструје: антибахиј, антибарбарус, антидрама,

антифраза, антикаденца, ант1шаска, антимерија, антшшбела, антира-

ван, антистаза, антистрофа, антитеза.

У политичко-публицистичкој терминологији данас се анти- јавља у

образовањима која означавају:

а) особе супротних, обично радикалних (политичких) опредељења у

односу на особе које именује мотивациона именица у основи:

антиагитпроп, антиавангардиста, антибирократа1', антибољшевик,

антидогмата (-ичар), антшшигранш , антикастриста (Кастров против-

ник), антиклерикалац, антиколонијалиста, антикомуниста, антилевичар,

антимаоиста, антимарксиста, анпшмонархиста, антинационш1иста,

антинациста, антш1уклеарац, антипропагатор, антирасиста, анти-

републиканац, антиројалиста, антиславодобитник, антисрбин, антиста-

љиниста, антифемшшста, антихит1еровац, антихришћанин и сл.;

ђ) политичке покрете, идеологије, политичка и друга уверења,

активности, расположења и сл. супротне онима које именује именица у

основи:

антиамериканизам, антибирократизам, антибољшевизам, антиде-

голизам, антидогматизам, антиинтелектушшзам, антикатолицизам,

антиклерикализам, антикомунизам, антиконзерватизам, антикрими-

нал98, антњшберализам, антимарксизам, антшшционализам, антинаци-

зам, антирадикализам, антисоцијализам, антистаљинизам, антитеро-

ризам, антитоталитаризам, антиунитаризам, антиутопија, антицен-

трализам, античетништво и др.

У структурном погледу код ових именица евидентна је нејединствена

мотивисаност (полиструктурност):

Сшаљин

I I

сшшшнизам сшаљинисша

1 _ Ј
аншисшаљи1шзам —» аншисшшшнисша,

45 У РМС забслежена јс одредница трагус

Уз ову именицу много чсшћи је својевремено био придев антибирократски, посебно у

синтагми „антибирократска револуција".

97 У примеру: Тело убијеног антиилшгранта, како карактеришу извештаји агенција, поли-

тичара Пима Фортајна, биће изложено у катедрали („Политика", 9. мај 2002, стр. 5).

9,1 У примеру: Зоран Живковић и Шиме Лучин потписали споразум о антикрш,шнаи1у

[наслов] („Политика", 9. мај 2002, стр. 6).
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а то се транеформацијом јасније показује да антистаљиниста није толико

„противник стаљиниста" колико „противник стакинизма ".

Време за које су карактеристична друштвена превирања, кризе си-

стема, антагонизам у друштву и сл. раслојавања, по правилу, прати и лек-

сика која то најефикасније изражава."

Овим није исцрпљен број образовања овога семантичког подтипа јер

је лако запазити да број основа уз које се анти- слаже може бити не-

ограничен, а то значи да је подтип продуктиван. По истом моделу су и

именице: антиалкохоличар, антипушач, антивуковац, антимшошеви-

ћевац.

37. Кад посматрамо целокупну творбену лексику са префиксом анти-

која је ушла, или је могла ући, или ће пак ући у неке нове наше речнике -

чини се да је најцелисходније лексичко-семантичку поделу на семантичке

подтипове извести како на основу творбеног значења тако и на основу

лексичко-граматичке природе основа уз које овај префикс долази. У

складу са тим издваја се још један семантички подтип у коме се налазе

именице (често неологизми) у које префикс уноси (или у посебним кон-

текстима може да унесе) семантику негативности - „лош, рђав":

антипесник, антипоета, антиталенат, антипоезија, антихерој, ан-

тијунак, антиуметник, антикоментар, античитатељ, антидрама, ан-

тидржава, антифестивал, антиисторија, антиизвештавање, антикњи-

га, антикомад, анпашитологија, антипаиет, антипородица, антиприча,

антипсихијатрија, антисан, антислагалица, антисудбина, антиздравица,

антиживот, антизвезда, антишампион и сл.

Да ово прокоментаришемо. Антијунак, антихерој, антиталенат и

сл. није „онај који се противи, супротставља јунаку, хероју, таленту" и сл.

него заправо „негативан, лош, рђав јунак, херој, таленат" и сл. Антијунак

је данас нпр. криминалац (у филму или у стварности). У овим случајевима

анти- уноси у творбено значење исту семантику као и префикс не- па се ту

може говорити о њиховој синонимичности (уп. т. 31). Међутим, именица

антикомуниста (и сл.) није потпуно синонимична са некомуниста.

Некомуниста је „онај који није комуниста" (тј. није члан комунистичке

партије) и не мора бити противник, а антикомуниста је још и „противник

комунизма". То илуструје и овај пример: Међу некомунистима или анти-

комунистима није било ројалиста у идеолошком смислу (Д. Тошић, Борба

1991, 12. фебруар, стр. 13). Семантику „одсуства" у сличним случајевима

99 И. Грицкат је указала да посебно префиксалнс творенице спадају у онај слој савремене

лексике који доприноси сталном процентуалном повсћању укупног прираштаја лексике је-

зика. Поред великог утицаја стране лексике. префикси (страни и домаћи) су управо извор

нових образовања. Уп. И. Грицкат, Речник САНУ, Глас САНУ СССШ, Глас одељења

језика и књижевности, књ. 13, Београд 1988, 25-39.
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ближу префиксу не- има префикс а- (уп. т. 39), али само уз одређене

основе.

Као стандардни интернационализми функционишу у различитим тер-

минологијама, али и у општем језичком фонду, именице: антитеза, анти-

тело, антициклон, антидопинг, антифриз, антихрист.

38. 3 а к љ у ч а к. - Савремено стање сведочи о насталој потреби да

се овом категоријом именица означавају семантички садржаји „против-

ности" при чему нова реч добија посебан стилистички смисао. Префикс

анти- у именичкој творби припада релативно новом лексичком слоју.

Највише је продуктиван у појединим стручним терминологијама и у поли-

тичко-публицистичким текстовима и уопште у интелектуалном стилу.

Може се рећи да у садашње време показује извесну експанзивност.

Префикс А-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: а- + именица

39. Овај префикс грчког порекла није нарочито продуктиван у везама

са именичком основом. Продуктивнија је творба са њим код придева.

Такоће се не може рећи да се проширио на основе домаћег порекла.

Уколико се гдекад сретне нека таква реч, она је у највећем броју случајева

резултат индивидуалне језичке креативности и теже улази у стандард.

Најчешће су цела образовања преношена из других језика, претежно

грчког, латинског (нпр. авитаминоза - лат. ауНагшпозјз) или посредно и

некога другог, било као позајмљени термини или као позајмљенице

општег значења.

Ако се не може говорити о продуктивности овог творбеног типа,

свакако се може говорити о његовој засведочености. То стабилно при-

суство потпомажу интернационални термини пренети у српски језик као

готове лексичке јединице. То су, пре свега, медицински термини који

имају општи статус: авитаминоза, аграфија (губитак способности писа-

ња), апатија, аритмија, асепса, асиметрија и много више оних који имају

ускостручни статус: абиографија, ацефалија, адинамија, афазија, афони-

ја, агалактија, аграматизам итд. МР их бележи много више, али не сма-

трамо потребним да их све наводимо. Поред тога, модел се одржава и

захваљујући паралелној придевској творби. Ту се опет, као и код префикса

анти-, појављује слој апстрактних именица на -ост, за које смо већ

констатовали да могу имати двојаку мотивисаност - према придеву (при

чему су настале суфиксацијом) или према именици (при чему су настале
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префиксацијом). Обично се јавља један број тих речи који одржава твор-

бени модел: морал - аморал - (аморалан) - аморалност. Такве су још:

аисторичност, алогичност, анационалност, аполитичност, асексуал-

ност, асиметричност, асоцијаЈШост, атемпоралност, атипичност.

Основна семантика овог творбеног типа може се формулисати као

„одсуство, немање онога што значи основна реч". Како видимо, то значење

се поклапа са префиксом не- па стога овај префикс није могао да се

прошири на већи број основа.

РЈА нема именица са овим префиксом.

РМС издваја а- као префикс грчког порекла: „обично уз туђе речи

означава да нешто нема од онога што значи основна реч: аполитички,

анационалан, аморалан, асиметрија" и бележи одреднице: абиологија, ави-

таминоза, аморализам, аморалиста, аморалност, анационалност, анеми-

ја, анемичност, апатија, аполитичност, аритмија, асепса.

РСА такође издваја префикса а-: „као префикс, уз стране речи, даје

значење одрицања, одсуства онога што значи основна реч: без-, не-; нпр.

алогичан, аморалан, аморфан, анационалан, асиметричан, афазија и др." и

дефинише следеће именице: авитаминоза, аграфија, аморализам - амора-

лист - аморалност (придев аморшшн), анационалност (придев анацио-

налан), анемија, анемичност (придев анемичан), апатија, аполитичност

(придев аполитичан), аритмија, асепса, асиметрија, асиметричност

(придев асиметричан), асоцијалност (придев асоцијалан), атаксија,

атактичност (придев атактичан), аталенат, афазија.

Запажа се да су кључне именице пренете из страних језика као готове

творбе. У српском су према тим именицама или деловањем творбеног

модела извођени придеви или именице: асиметрија, асиметричан, аси-

метричност. Представа о моделу, дакле није настала само на основу

именице него и на основу придева. Резултат тога могао је бити да се

префикс а- појави (не)очекивано и уз друге основе као што су: аталенат

(РСА), акомуниста („Политика"), асинхронитет, алокација, апатриота,

арепрезентација, при чему се не би могло рећи да нам све пријају уху. Уз

све ове основе знатно је обичнији префикс не-. У неким од датих примера:

аталенат, акомуниста, алокација, апатриота, арепрезентација, пре-

фикс а- има значење „лош, рђав" , по нашем осећају, у нешто блажој ни-

јанси него што би се то исказало именицама с префиксом не- (в. т. 31).

Синонимичност са не- јавља се углавном код основа које су општег зна-

чења и нису посебно везане за одређене термине. Префикс без- не јавља

се уз основе уз које се јавља префикс а-. Да сваки префикс посебно

спецификује значење основе, сведочи и овај пример: Али постоји не-

поезија, апоезија, па и антипоезија (М. Крлежа, На рубу памети, 220).
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40. 3 а к љ у ч а к. - Префикса а- је у именичкој творби ограничено

продуктиван. Најчешћи је у интернационалним именичким терминима

који су унети као готове речи. Није се у стандардним речима значајно

проширио на домаће основе.

Префикс ПРОТИВ- (ПРОТИВУ-, ПРОТИВО-, ПРОТУ-)

Префиксални начин творбе

Творбени тип: против- (противу-, противо-. проту-) + именица

41. Именице с префиксом против- и алтернантима противу-, про-

тиво-, проту- у савременом језику заступљене су у више стилова, пре

свега књижевном.

Класичне граматике (М. Стевановић) не констатују именичку творбу

с префиксом против-. Најпре је загребачка Приручна граматика уврстила

префикс проту- (али не и варијанту против-) као елеменат префиксалне

именичке творбе.100 Западни варијетет проту- (на који нису били имуни

гдекад ни неки српски писци) некадашњи је кајкавски облик, раније не-

признат у књижевном језику101. Данас он не само да није регуларан у

хрватском језику него је једини који се као такав препоручује (Приручна

граматика, Бабићева Творба...). Ту регуларност признавао је и Ново-

садски правопис (1960) и РМС, па је тако српско-хрватска језичка зајед-

ница оставила делимичне творбене трагове са проту- и на српској страни.

Више информација дају речници. РЈА даје неколико примера. Нај-

старији је из Стулићева речника - противоморак који се дефинише као

'нека трава' и додаје да је 'постање тамно'. Исту именицу срећемо у

облику противморак у Ботаничком речнику Д. Симоновића, као биљку

„Оогз1еша соп1гауегуа из фам. Могасеае, која се употребљава за лечење од

уједа змија, загађених рана, као и за изазивање знојења", што упућује на

закључак да је реч о префиксу против- који уноси семантику „супротне

мере". Симоновић је иначе назив узео од Захарија Орфелина (1726-1785)

из књиге Искусни подрумар, Беч 1783. Остали примери у РЈА су новији,

углавном с краја 18. и 19. века, што ћемо видети даље у раду.

РМС даје знатно више именица овог творбеног типа. Грађа РСА је у

том смислу још комплетнија. Најновија ексцерпирана дела (до наших

дана) дала су запажен број именица с префиксом против-, што све говори

о његовој продуктивности.

И С. Бабић, о. с. (1986). констатовао је именичку творбу с против-.

101 Уп.: Р. 5кок, ЕПто1оцџз1и гјестк Нгуа1хкода Ш хгрхко%а јеика 1-1У, 2ацгеђ 1971-1974:

„ОђНк ргоШ- до1аг1 и пео1о81ггтта: ргоШпат1га, ргошизШумк, ргошз1оуји"", под ргоН.
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42. Осим уз именице, префикс против- јавља се и у категорији

придева и сасвим ретко у категорији глагола (нпр. противречити).

Да је код ових образовања реч о префиксацнји, а не слагању, може се

доказати методом транеформације значења, што ћемо урадити на репре-

зентативном броју примера.

Транеформација значења даје следеће резултате:

из РМС: противакција (протуакција) - „акција у супротном правцу,

супротна акција";

противагитација (протуагитација) - „дејство које сузбија друга

агитација";

противдејство (протудејство) - „дејство које је супротно, опречно

другом дејству";

противдоказ (протудоказ) - „доказ којим се доказује нетачност

доказа супротне стране, супротан доказ";

противјуриш (протујуриш) - ,јуриш као непосредни одговор на

извршени јуриш од стране противника, супротан јуриш, јуриш са супротне

стране";

прбтивкандидат (протукандидат) - „кандидат противничке стране,

противнички кандидат";

противотров (протуотров) - „средство којим се поништава или

слаби деловање отрова, отров против другог отрова", итд.

Показали смо одређен број именица чији опис значења садржи семан-

тичке елементе супротности, противстављања. Творбено значење задржава

лексичко значење, с тим што га усмерава, спецификује стављајући га у

супротан, противан, другачији однос према именици која чини мотивацио-

ну базу.

У прилог овоме иде и чињеница да је употреба префиксалних име-

ница врло честа управо у антонимном пару, што је општа карактеристика

већине префикса негације и супротности. Ево неколико примера: Тако се у

нашој анализи аргументи и противаргументи слажу једни на друге и

узајамно разводњавају (П. Ивић, Српски народ и његов језик) или: Своје

разлоге и противразлоге он је саопштио у Српској граматици (И.); На пи-

тање откуда зна да ће се десити оно што је рекао, он одговара против-

питањем (М. Поповић, Судбине); На полицама се тискају годишњаци и

извештаји, брижне расправе о стварима које никог не занимају утуци, про-

тивутуци и утуци на противутуке, чланци (М. Данојлић, Како је Добро-

слав протрчао кроз Југославију); Отворено му се нуди услуга коју није

тражио... али се истовремено подмукло поравнавају темељи за про-

тивуслугу (Б. Пекић, Златно руно).

За префикс против- „као први део сложеница" РМС утврђује четири

значења, од којих се четврто односи на именице (остала су значења при-

девска) - 'који служи као супротна мера, који делује у супротном смислу:
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прошивакција, проишвошров'. Предлошко порекло овог префикса оста-

вило је семантичке трагове и на префиксу.

43. Творба именица с префиксом против- била је у почетку потпо-

могнута утицајем немачког језика. РЈА за именице протуцар, протукнез,

протукраљ (све су углавном застареле у савременом језику) констатује да

су настале према немачком: Ое§епкајзег, Ое§епшгз1, Ое§епкбш§.102 Данас

се, међутим, независно од тога утицаја, творба проширила на нове основе,

тако да се може говорити о продуктивности модела.

С обзиром на основне семантичке компоненте које садрже речи

творене по моделу против- + им.. можемо их класификовати у три групе

различите продуктивности - (1) именице које означавају лица; (2) именице

које означавају апстрактне појмове и (3) именице које означавају кон-

кретне појмове. Показаћемо ове три категорије именица онако како су

забележене у речницима.

1) Именице које означавају лица, особе које су у положају супрот-

ности, неслагања с неким (или с нечим), које имају негативан, неприја-

тељски однос према нечему (или некоме):

противкандидат (РМС, ГрРСА),103 противножац и противножник

(становник супротних тачака земљине кугле, антипод, Р-К, РМС), против-

природњак (ГрРСА), противреволуционар (ГрРСА), - противоборац

(ГрРСА, РЈА), противоборитељ (ГрРСА), противоборник (ГрРСА), про-

тивоповратник (ГрРСА), противострастник (ГрРСА), - противуборац

(ГрРСА), противуреформатор (ГрРСА), - протуаустријанац (Крлежа,

ГрРСА), протуиграч (ГрРСА), протукандидат (РМС, РЈА, ГрРСА), про-

тукнез (РЈА), протукраљ (ГрРСА), протупапа (РЈА), протуцар (РЈА),

протуножац (РМС).

2) Велику фреквентивност показују именице које означавају апстракт-

не појмове који исказују оно што има супротан смисао, супротно деловање

од мотивационе именице у основи:

противагитација (РМС), противакција (РМС, ГрРСА), противаргу-

мент (ГрРСА), противвредност (РМС, ГрРСА), противдејство (РМС),

противдоказ (РМС, ГрРСА), противзаконитост (РМС), противистина

(ГрРСА), противјуриш (РМС), противмера (РМС, ГрРСА), противнапад

(РМС, ГрРСА), противобрт (ГрРСА), противофанзива (РМС), противпи-

тање (ГрРСА), противплан (РМС), противпокрет (РМС, ГрРСА), про-

тивпокушај (РМС, ГрРСА), противположност (РМС), противпоставка

(ГрРСА), противпотпис (ГрРСА), противпотраживање (ГрРСА), про-

тивправност (РМС), противпредлог (РМС, ГрРСА), противпретња

' Сматрамо да је због фонетских варијантности префикса значајно показати стање у

чницима, а гдегде указати и на аутора који реч употребљава.

1 ГрРСА значи: грађа Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.
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(ГрРСА), противпретпоставка (ГрРСА), противприговор (РМС), против-

пример (ГрРСА), противприродност (ГрРСА), противрадња (РМС,

ГрРСА), противтежа (РМС), противразлог (РМС, ГрРСА), противрево-

луција (РМС, ГрРСА), противреформација (РМС, ГрРСА), противсша

(ГрРСА), противсјај (ГрРСА), противслучај (ГрРСА), противсмисао

(ГрРСА), противсредство (ГрРСА), противстав (РМС, ГрРСА), против-

ставка (ГрРСА), противтежа (РМС, ГрРСА), противтип (ГрРСА), про-

тивтужба (РМС), противударац (Р-К, ГрРСА), противуслуга (ГрРСА); -

противовијест (ГрРСА), противоговорење (ГрРСА), противодоказивање

(ГрРСА), противозаконије (ГрРСА), противопотпис (ГрРСА), противо-

средство (ГрРСА), противостав (ГрРСА), противудар (ГрРСА), проти-

вочувствије (ГрРСА); - противудејство (ГрРСА), противудоказ (РЈА,

ГрРСА), противуизведба (ГрРСА), противузакон (ГрРСА), противуза-

пов(иј)ед (ГрРСА), противулек (ГрРСА), противуказивање (ГрРСА), про-

тивукритика (Д-Ј), противумера (ГрРСА), противуопаска (ГрРСА), про-

тивуочитавање (ГрРСА), противупримедба (ГрРСА), противупројекат

(ГрРСА), противуреформација (ГрРСА), противусила (ГрРСА), про-

тивутежа (ГрРСА), противутежење (ГрРСА), противуредба (ГрРСА),

противууслуга (ГрРСА), противучинидба (ГрРСА); - протуакција (РМС),

протувр(иј)едност (РМС, ГрРСА), протудејство (ГрРСА), протудоказ

(РМС, РЈА, ГрРСА), протудоказница (РЈА), протузакЂучница (ГрРСА),

протузаконитост (ГрРСА), протузбор (ГрРСА), протуидеал (ГрРСА),

протуизведење (ГрРСА), протуизјава (ГрРСА), протујуриш (РМС,

ГрРСА), протукритика (ГрРСА), протул(иј)ек (ГрРСА), протуљето

(РЈА), протуљеће (РЈА), протумера (РМС), протумисао (ГрРСА), проту-

навала (РМС, ГрРСА), протунамера (ГрРСА), протунападај (РМС,

ГрРСА), протунап(ј)ев (ГрРСА), протунаравност (ГрРСА), протуобавеза

(ГрРСА), протуодговор (ГрРСА), протуосвета (ГрРСА), протуофанзива

(РМС, ГрРСА), протуочитавање (ГрРСА), протупитање (ГрРСА), про-

туполитика (ГрРСА), протуположност (ГрРСА), протупомак (ГрРСА),

протупотез (ГрРСА), протупреврат (ГрРСА), протупредлог (РМС,

ГрРСА), протупрекор (ГрРСА), протупроглас (ГрРСА), протуразлог

(РМС, ГрРСА), протуреволуција (РМС), протуреформација (РМС), про-

тусимбол (Гр), протуслика (Гр), протуснага (Гр), протуструја (Гр),

протутактика (ГрРСА), протутежа (В. Десница, ГрРСА), протутип

(ГрРСА), протууслуга (Б. Ћопић, ГрРСА), протуударац (ГрРСА), проту-

устав (ГрРСА).

3) Именице које означавају конкретне појмове, предмете чија је сврха,

намена усмерена против нечега што се доводи у ближу везу са именицом у

основи:

противколац (војн. неол. топ јаке разорне моћи за борбу против тен-

кова, РМС), противотров (средство којим се поништава или слаби дело
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вање отрова, РМС), противоклопњача (ГрРСА), противречник (поговор,

ГрРСА), противтело (биол. материја која се ствара у телу као заштита

организма од болести (РМС), противтег (фиг. оно што делује у супрот-

ном правцу, што нечему успоставља равнотежу, РМС), противтенковац

(војн. топ, в. противколац), противтенковка (тешка бомба против тенкова,

РМС); - противоморак (заст. РЈА); - протубусија (ГрРСА), протукњига

(ГрРСА), протуметиљ (ГрРСА), протумираз (Д-Ј), протуотров (РМС),

протутело (РМС), протупадина (ГрРСА).

Топоним Протулипа (у Хрватској, општина Дуга Реса) у РЈА је про-

тумачен као „нејасна постања". Међутим, у истој општини постоји топо-

ним Липа што би могло да упућује да се ради о топонимном лексичком

пару Протулипа - Липа, али бисмо ово могли потврдити једино позна-

вањем географског положаја поменутих места.

Из показане грађе, која свакако не тежи потпуној исцрпности, може

ипак да се створи утисак које су именичке основе најпогодније за пре-

фиксацију. То су апстрактне именице широког семантичког распона, чији

је број практично неограничен, јер се многи појмови могу наћи у позицији

супротности правца, деловања, сврхе.

Различитост мотивационих основа у творбеној структури датих обра-

зовања резултат је чврстог механизма творбеног модела и пратећег мо-

дела аналогије, што доводи до творбених појава типа: противистина,

противобрт, противпитање.

Анализа именичке префиксације са префиксом против- захтева и

посебан осврт на паралеле према корелативном префиксу контра- и

њиховом међусобном додиривању или преклапању.

Префикс КОНТРА-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: контра- + именица

44. Латински префикс контра- (соп1га) је у српски језик ушао у

новије време. За именовање идентичне семантике опште супротности

чешће је у употреби домаћи префикс против- (са својим алтернацијама). У

данашњем стандардном језику, међутим, именичка образовања са контра-

проширила су своју функцију пре свега на основе страног порекла, а

гдекад и на домаће, паралелно са префиксом против-. У појединим

стиловима (публицистичком, спортском, војној терминологији и др.)

образовања са контра- чак су се усталила до те мере да су обичнија него

синонимне форме са против- (нпр. контраобавештајац, контраинди-

кација, контраофанзива, контрашпијунажа, контранапад итд.). Иако су
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дуго година нормативисти препоручивали само домаћи префикс и име-

нице овога творбеног типа доживеле су судбину многих интенациона-

лизама и уклопиле се у систем српског језика, не само у оним случајевима

где је реч о готовом преузимању целе речи (контраадмирал. контраалт,

контрабас, контрапункт, контрацепција) него и о новим творбама (кон-

такомита, контрамитинг, контрареволуционар и сл.).

45. Вуков Рјечник нема именица (нити других категорија речи) са

префиксом коншра-

РЈА евидентира одредницу контра као препозицију (у Истри,

Дубровнику).

РМС има 21 именицу са префиксом контра-, а РСА бележи 35 од-

редница, које су се као сви интернационализми уклопиле у систем српског

језика, а понегде имају чак примат над синонимним формама паралелног

творбеног типа са префиксом против-.

Одреднице које су преузете као готови модели припадају термино-

лошком слоју и лексикализовале су се (контраалт, контрабас, контра-

адмирш1, контрацепција и др.).

46. Супротност, опречност нечему основна је семантичка компонента

коју у творбено значење мотивисане речи уноси префикс контра-. Могу се

издвојити три семантичка подтипа с обзиром на категорију именица.

1 ) именице које означавају особе, лица супротних, опречних уверења,

активности, занимања у односу на именицу у основи:

контракомита, контрамарксист(а), контраобавештајац, контра-

под, контрареволуционар, контрареформатор;

2) апстрактне именице различитих лексичких основа, а прилично

различитих семантичких одређења:

контраакција, контраатак, контрабшшнс, контрадедукција, кон-

традејство, контрадемисија, контрадемонстрација, контраиндикација,

контрајуриш, контралик, контраманевар, контрамарш, контрамитинг,

контранапад(ај), контракултура, контраодговор, контраоперација, кон-

траофанзива, контрапозиција, контраположај, контрапредлог, контра-

пункт, контрареволуција, контрареформатор, контрареформација, кон-

траритам, контрасаопштење. контратеза, контраударац.

3) конкретне именице које означавају да је нешто постављено, упо-

требљено насупрот, поред, против онога што означава именичка основа:

контраескарпа (спољна страна тврђавског рова која служи као за-

штита ескарпе да отежа нападачу силазак у ров), контрамарка (контролна

марка за бесплатан улаз; други жиг на роби), контрамотафун (помоћни

Овај префикс још се јавља (долушс ретко) и код глагола (коншрадејсшвоваши. коншра

минирати. контрапунктирати) и придсва (контрапродуктиван).
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конопац, уже за скраћивање једра), контрамина (мина којом се уништава

противничка мина), контрасигнатура (потпис службеног лица на неком

акту који потписује и лице на вишем положају, сапотпис, премапотпис).

4) префиксалне именице позајмљене као готове сложенице из других

језика, које обично семантички не морају све имати однос супротности,

него су се специјализовале као посебни термини:

контраадмирал, контраалт (тал. соп1га11о), контрабанд, контрабас

(тал. соп1гађаззо), контрадикција 105, контрацепција106.

Ако се поставе паралеле између два истозначна префикса - против- и

контра-, видећемо да од свих забележених примера заједничке основе су

само код следећих парова: противреволуционар - контрареволуционар,

противреформатор - контрареформатор, противакција - контра-

акција, противдејство - контрадејство, противјуриш - контрајуриш,

противнапад - контранапад, противположност - контраположност,

противпредлог - контрапредлог, противреволуција - контрареволуција,

противреформација - контрареформација, противударац - кон-

траударац.

47. 3 а к љ у ч а к. - Иако би синонимичност ова два творбена типа,

која се међусобно више у суштини допуњују него преплићу, могла да се

оствари и са више основа него што то наш материјал показује, сваки

префикс има за себе област основа уз које се чешће јавља један него други

префикс. То се посебно односи на њихову употребу у појединим стило-

вима, при чему префикс контра- има предност у интелектуалном стилу.

Зато се у оквиру поједине семантичке групе може више говорити о

узајамном допуњавању између појединих творбених типова. Језички и

специјални разлози укључивања неког од префикса уз исте именичке

основе често су врло испреплетани. Појачани међународни контакти, ме-

дијска проходност, економска и друштвена глобализација света, појачана

потреба за брзом номинацијом и интернационализацијом нових научних,

техничких и општих појмова - условили су појачану активизацију страних

префикса па и префикса контра- .

У РСАНУ: према лат. сошга и дјсеге.

У РСАНУ: према лат. соШга и сопсерПо.



II. ПРЕФИКСИ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА

48. Ово је најбројнија семантичка група у именичкој префиксацији.

Њу чине домаћи префикси предлошког порекла: до-, за-, међу-, на-, над-,

по-, под-, пред-, при- и уз-, који су неједнаке продуктивности. Основна и

општа семантичка компонента: локализација - просторна или временска -

заједничка је свим набројаним префиксима. Међутим, поред те компо-

ненте, сваки префикс посебно уноси и другу специфичну семантику у

творбена значења појединих речи или група речи. Што се структуре тиче,

именице семантичке групе просторних односа настају на оба творбена

начина - префиксалним и, чешће, префиксално- суфиксалним. Осим тога,

творбе овим префиксом део су општесловенског наслеђа. Сваки језик по-

себно је даље на свој начин развијао творбе, при чему су се неки префикси

ширили на више основа а неки су губили фреквентност.

Префикс ДО-

49. У српском језику префикс до- карактеристичан је за творбу гла-

гола и именица. Скок наводи за предлог до: „Као именички префикс

настао је из поствербала. Примјер: чекати - дочекати - дочек."] 1 Скок

према томе не наводи друге начине творбе. У граматикама је и само по-

мињање именица са до- маргинално. Т. Маретић наводи именице за које

каже да су сложене с предлозима и да су „највише изведене: дочек, дохват

... од сложених глагола дочекати, дохватити ... " Даље ипак каже да

именице „рјеђе остају у облику, у којем су биле без приједлога: бешчаст

(без части), доручак, павечера ... " М. Стевановић је прецизнији: „Рек-

цијске су, али мање допунског, а више одредбеног карактера сложенице

постале од предлошко-падежних всза додавањем појединих именичких

или придевских наставака, који их уобличавају и, у исто време, чине

изведеним сложеницама, какве су: довратак, долактица, доколенице,

зазубице ... "'08 Приручна граматика констатује да до- суделује у префик-

сално-суфиксалној творби именица (довратак). Наша расположива грађа

свакако ће пружити потпунију слику именичке префиксације са до-.

Р. бкок, Е11то1о%џзк'1 гјестк Игуа1зко&а Ш хгрхко%а јегјка, под с!о.

т Тиме што је рекао да су ове сложеницс рекцијскс (што јс формално одређење) више од-

редбеног карактера, М. Стевановић је, у ствари, уочио специфично творбено значење ових

именица у односу на основинску лексичку морфему, о. с (1964), 432.
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Префиксални начин творбе

Творбени тип: до- + именица

50. Овај творбени тип непродуктиван је у стандардном језику. РСА је

забележио неколико примера. Међу њима се, као нешто компактнија, из-

дваја само једна семантичка група. То су именице које именују онај део

тела који је лоциран у близини јасно маркираног дела тела што га именује

именица у основи: добатак, дојајник, дојајница, домали (прст, им. при-

девске промене), домозак, допалац, досредњак (прст до средњег прста). За

све оно што ове именице означавају постоје и други лексички или ана-

томски називи (добатак - карабатак, допшшц - кажипрст итд.) тако да

наведене именице имају више статус индивидуализама или покрајинске

лексике из области анатомских назива. Оне настају из потребе да се не-

упућени саговорник једноставније, простије обавести. Именица домали је

мотивисана према поимениченој придевској основи мали (прст), а досред-

њак има смер творбе према адјективном средњак *— средњи; уп. у РМС

пример: Средњака помаже кажипрст, овога палац, мезимац досредњака.

Ипак ова лексика не излази из оквира регуларности (уп. за- т. 55, 2); на- т.

63, 1 ); над- т. 67, 2); под- т. 73, 3)).

Још свега неколико именица различитог лексичког садржаја припада

префиксалној творби: дожитељ (сусед), докућа (у изразу: комшија докућа

- сусед чија је кућа у непосредној близини, Змај), доиме (надимак, И.

Секулић: Симеун је наређао себи име, доиме, звање и резиденцију), допа-

давица, допуковник (заст. војни чин), допредседник109, доподне. Лексика-

лизовала се именица доручак. Нестандардне су у српском именице досјај,

доум које РСА бележи, али са потврдама из хрватских писаца. Од пре-

фиксалних глагола су изведене: дозив, доказ, доскок.

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: до- + им. основа + суфикс

5 1 . Нешто је продуктивнија префиксално-суфиксална творба. И међу

овим именицама приметан је знатан број индивидуализама, покрајинизама

и других типова речи које припадају пасивном лексичком фонду. Струк-

турно, префикс до- остварује своју творбену функцију у споју са име-

ничком основом и једним од суфикса: -ак/-(њ)ак, -ац, -ач, -ар, -(њ)ача,

У једном београдском дневном листу (Борба) реч допредседник употребљена је с

ироничном експресивношћу: „Црногорски допредседник С. Маровић изјавиоје ..." Аутор је

кроатизацијом хтео да направи извесне алузије које ее односе на заменика председника.
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-аш, -(н)пк, -(н)ица, -а, -ка, -је, -0, -ара, -ија. По карактеристичним лек-

сичко-семантичким особинама сврстаћемо их условно у следеће групе.

1) Именице које означавају конкретне појмове одређене близином

према маркираном појму кога именује мотивациона основа.

Нека значења су метафорично померена у односу на лексичку ос-

нову."° Више различитих суфикса суделује у творби:

суфикс -ак/-(њ)ак: довратак, доглавак, догранак (дебло), догузак

(кратки део одеће, кратка сукња, гуњ), дорамак, дорамењак;

суфикс -ац: догузац, доземац, доколенац;

суфикс -ач: докукач, дорамач;

суфикс -ар: догузлар, дозглавкар, доколеничар;

суфикс -(њ)ача: докољењача;

суфикс -аш: долакташ;

суфикс -(н)пк: довратник, докрајник, долактеник, долактник, допро-

зорник , дорамник;

суфикс -(н)ица: добедрица, довратница, доколеница, докољица, долактица,

долактница, долисница, допасница, доплотница, достегница, доумица;

суфикс -а: доколена;

суфикс -ка: доколенка, докрилка, дора,мка;

суфикс -је: допрозорје, доручје, доножје;

суфикс -0: докољен, догуз;

суфикс -ара: догузлара;

суфикс -ија: догузлија.

Обратимо ли пажњу на карактер ове лексике, видећемо да је стандардан

само део именица: довратак, довратник, доколеница, долактица, доножје

(анат.), доручје (анат.), докољен. За разлику од чисте префиксације где се

лексичко значење основе само донекле модификује, код овог начина творбе

велика је разлика између лексичког значења у основи и творбеног значења

именице. Узмимо на пример основу колено —» до колена

+ -ица = доколеница

+ -ка = доколенка

+ -а = доколена

+ -ац = доколенац

+ -ичар = доколеничар

О метафоричким значсњима изведених речи упућујемо на књигу О. П. Ермакове, Лек-

сические значенил производнмх слов в русском нзнке, Москва 1984. Она каже: „Пере-

носное значение производного слова - зто значение, мотивированное его (производного)

прлммм значением или переноснмм значением производншего. Последнсе относитса толв-

ко к метафорическому значеник)" (стр. 56).

"' У роману младог писца Г. Пстровића Опсада цркве Светог Спаса има следећа рече-

ница: Богдан се од најранијег доба пео скелама ... учећи како сс везују и оштре четке, како

се од допрозорника одвајају инорози, анђели и виле (стр. 54).
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при чему је основа колено у свом осповном значењу анатомски термин, а

доколеница, доколенка, доколена одевни су предмети, док су доколенац и

доколеничар чак особе које носе те одевне предмете. Одређена живост

творбе огледа се и у томе што се (посебно у дијалекатској творби, којом се

у суштини и богати језик) уз исте основе комбинују различити суфикси

који не само да граматички одређују творбену реч (род, број) него је и

семантички одређују. Тако имамо случајеве да једно исто значење 'кратка

сукнена одећа (до кукова); кратак гуњ' имају следеће именице са истим

префиксом, истом мотивационом основом, али различитим суфиксом - у

РСА квалификоване као покр.[ајинске] шаљ.[иве]: догуз, догузак, догузац,

догузић, догузлар, догузлара, догузлија. Подтип је продуктиван у покрајин-

ској лексици.

2) У овај подтип убрајамо именице које значе лица, особе чије је

именовање настало метафоризацијом мотивационе лексичке основе. 12 У

односу на семантику лексичке основе, творбена значења померена су и

оформљена одговарајућим суфиксима за лица. Реч је углавном о покра-

јинској лексици. Суделују следећи суфикси:

суфикс - ар: доглавар;

суфикс -ац: доглавац, довјерац;

суфикс - ач: доушивач, доушкивач, доушљивач;

суфикс -ало: доушивало, доушкивало;

суфикс -(н)пк: доглавник, догласник, доушник, довјерник;

суфикс -(н)ица: доглавница (најближа сарадница поглавара), доглас-

ница;

суфикс -ић: дожитковић, дожитовић (покр. онај који има старог

жита док не стигне ново).

У покрајинској лексици подтип је умерено продуктиван.

3) Неколико именица семантички је хетерогено и спада у периферан

лексички слој :

дојелак и дојелац (растојање од јеле до јеле, као мера за дужину),

дојутрак (доручак), доподница (њива која се може обрадити за једно

доподне). Ту су и именице досебност и досебица (самосвест; себичност,

саможнвост) које су мотивисане према повратној заменици себе, уз коју се

комбинују још неки суфикси (нпр. међу-, в. т. 60, 3)).

52. Да закључимо. Именице с префиксом до- у стандардном, односно

у књижевном језику мало су продуктивне. Делимично су продуктивне у

112 Најчешћи је пренос наименовања с предмета на лице. Могућа су још преношења имено-

вања: с лица на лице, с предмета на лице, с предмета на предмет. В. о томе подробније у:

О. П. Ермакова, о. с, 89-92.

113 Овде је пренесено, метафоричко значење довело до помало шаљиво-ироничне обо-

јености речи која се ослања на фразем: до новог жита.
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дијалектима. Прилично је ограничен број лексичких основа које се спајају

с префиксом до- (највише их је међу деловима тела), али је зато велики

број суфикса у сложеној творби, који се обично комбинују уз исте основе

(нпр. глава, уво, колено).

Префикс ЗА-

53. Префикс за- као формант у именичким образовањима међу пре-

фиксима насталим од предлога код којих је доминантно тзв. просторно

значење заузима видно место. Иако број таквих речи није велики зато што

творба није проширена на различите основе, срећу се ипак сви значајнији

творбени модели које имамо и код других префикса блиске семантике. У

начинима творбе примат има комбинована префиксално-суфиксална твор-

ба. Ако као критеријум класификације узмемо чињеницу да се мотивацио-

на основа јавља као самостална реч, онда ћемо запазити да само мали број

именица припада чистој префиксалној творби. Овај префикс је иначе

карактеристичан за глаголску творбу, где се убраја међу најпродуктивније

префиксе, док је у творби придева и именица знатно мањег обима.

У граматикама се помињу углавном две-три именице „с предлогом"

које не остају непромењене него добијају други какав наставак: за-

горје/Загорје, запећак, зарукавље.иА Ни загребачка Приручна граматика у

одељку о творби именица с префиксима не наводи уопште префикс за-,

што је свакако превид аутора.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: за- + именица

54. Овај творбени начин је слабо продуктиван у стандардном језику.

Имамо свега неколико примера лабаве семантичке и творбене кохезије:

забатак (други део батака, карабатак)"5, заветар (заветрина), загвозд

(клин, ексер), загробље (простор иза, поред гробља), зашака (део руке иза

шаке, зашачје; манжетна), заплот (колац, проштац; фиг. тиква 1.а§епапа

уи1§апз), зараван "6.

Овај творбени начин је једино продуктиван у топономастичком је-

зичком слоју. Ту је реч о топонимима простије творбене структуре у

114 В. Т. Маретић, о. с. 398.

115 Иста основа среће се и с префиксом до-: добатак (в. т. 50) и с префиксом уз-: узбатак

(в. т. 85).

Ово може бити и девербатив према заравнити. На то упућује трансформација: зараван -

заравњено место.
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при чему је основа колено у свом основном значењу анатомски термин, а

доколеница, доколенка, доколена одевни су предмети, док су доколенац и

доколеничар чак особе које носе те одевне предмете. Одређена живост

творбе огледа се и у томе што се (посебно у дијалекатској творби, којом се

у суштини и богати језик) уз исте основе комбинују различити суфикси

који не само да граматички одређују творбену реч (род, број) него је и

семантички одређују. Тако имамо случајеве да једно исто значење 'кратка

сукнена одећа (до кукова); кратак гуњ' имају следеће именице са истим

префиксом, истом мотивационом основом, али различитим суфиксом - у

РСА квалификоване као покр.[ајинске] шаљ.[иве]: догуз, догузак, догузац,

догузић, догузлар, догузлара, догузлија. Подтип је продуктиван у покрајин-

ској лексици.

2) У овај подтип убрајамо именице које значе лица, особе чије је

именовање настало метафоризацијом мотивационе лексичке основе. 12 У

односу на семантику лексичке основе, творбена значења померена су и

оформљена одговарајућим суфиксима за лица. Реч је углавном о покра-

јинској лексици. Суделују следећи суфикси:

суфикс - ар: доглавар;

суфикс -ац: доглавац, довјерац;

суфикс - ач: доушивач, доушкивач, доушљивач;

суфикс -ало: доушивало, доушкивало;

суфикс -(н)ж: доглавник, догласник, доушник, довјерник;

суфикс -(н)ица: доглавница (најближа сарадница поглавара), доглас-

ница;

суфикс -ић: дожитковић, дожитовић (покр. онај који има старог

жита док не стигне ново).

У покрајинској лексици подтип је умерено продуктиван.

3) Неколико именица семантички је хетерогено и спада у периферан

лексички слој:

дојелак и дојелац (растојање од јеле до јеле, као мера за дужину),

дојутрак (доручак), доподница (њива која се може обрадити за једно

доподне). Ту су и именице досебност и досебица (самосвест; себичност,

саможивост) које су мотивисане према повратној заменици себе, уз коју се

комбинују још неки суфикси (нпр. међу-, в. т. 60, 3)).

52. Да закључимо. Именице с префиксом до- у стандардном, односно

у књижевном језику мало су продуктивне. Делимично су продуктивне у

" Најчешћи је пренос наименовања с предмета на лице. Могућа су још преношења имено-

вања: с лица на лице, с предмета на лице, с предмета на предмет. В. о томе подробније у:

О. П. Ермакова, о. с, 89-92.

113 Овде је пренесено, метафоричко значење довело до помало шаљиво-ироничне обо-

јености речи која се ослања на фразем: да новог жита.
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дијалектима. Прилично је ограничен број лексичких основа које се спајају

с префиксом до- (највише их је међу деловима тела), али је зато велики

број суфикса у сложеној творби, који се обично комбинују уз исте основе

(нпр. глава, уво, колено).

Префикс ЗА-

53. Префикс за- као формант у именичким образовањима међу пре-

фиксима насталим од предлога код којих је доминантно тзв. просторно

значење заузима видно место. Иако број таквих речи није велики зато што

творба није проширена на различите основе, срећу се ипак сви значајнији

творбени модели које имамо и код других префикса блиске семантике. У

начинима творбе примат има комбинована префиксално-суфиксална твор-

ба. Ако као критеријум класификације узмемо чињеницу да се мотивацио-

на основа јавља као самостална реч, онда ћемо запазити да само мали број

именица припада чистој префиксалној творби. Овај префикс је иначе

карактеристичан за глаголску творбу, где се убраја међу најпродуктивније

префиксе, док је у творби придева и именица знатно мањег обима.

У граматикама се помињу углавном две-три именице „с предлогом"

које не остају непромењене него добијају други какав наставак: за-

горје/Загорје, запећак, зарукавље.иА Ни загребачка Приручна граматика у

одељку о творби именица с префиксима не наводи уопште префикс за-,

што је свакако превид аутора.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: за- + именица

54. Овај творбени начин је слабо продуктиван у стандардном језику.

Имамо свега неколико примера лабаве семантичке и творбене кохезије:

забатак (други део батака, карабатак)"5, заветар (заветрина), загвозд

(клин, ексер), загробље (простор иза, поред гробља), зашака (део руке иза

шаке, зашачје; манжетна), заплот (колац, проштац; фиг. тиква Еа§епапа

уи1§апз), зараван "6.

Овај творбени начин је једино продуктиван у топономастичком је-

зичком слоју. Ту је реч о топонимима простије творбене структуре у

1,4 В. Т. Маретић.о. с, 398.

115 Иста основа среће се и с префиксом до-: добатак (в. т. 50) и с префиксом уз-: узбатак

(в. т. 85).

1 16 Ово може бити и девербатив према заравнити. На то упућује трансформација: зараван -

заравњено место.
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односу на топониме чвршће творбене структуре у комбинованом начину

творбе: Забрдо - Забрђе. Номинација следећих топонима извршена је пре-

фиксацијом: Забиље, Забок, Забор, Загора, Загорица, Заград, Заградина,

Загрмље, Загреда, Захрид, Захрт, Захум, Зајаруга, Закмур, Закорење, За-

луг, Запука, Замост, Заострог, Запећ, Запоље, Заслап, Затара (предео са

једне стране реке Таре у односу на другу страну), Заврата, Заврх. Такође

су префиксални топоними типа: Забрђани (према Брђани), Заборани, За-

горичани, Залужани иако постоји могућност префиксално-суфиксалне

творбе према основама нпр. бор, горица, луг, лексичко-семантичком пре-

творбом етника у топоним.

Ако се за Загрмље, Загорица и сл. може рећи да је творбени процес

могао ићи и префиксално-суфиксалном творбом (за- + грм +је или за- +

грмље) - за топониме типа Загора, Залуг, Залука, Запоље и сл. нема дво-

умљења - несумњиво је реч о чистој префиксацији.

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: за- + им. основа + суфикс

55. За структуру творбе карактеристично је у овом типу да устаљена

предлошко-именичка веза (нпр. за- + гором —» загорје) у једној фази

служи као база творбеног процеса суфиксације, при чему потом предлог

добија функцију префикса који мења семантички садржај лексеме, дајући

јој нска друга специфична обележја, која се посредством неког од суфикса

преобликују даље у именице посебног рода и броја. Творбено-семантичка

обележја ових образовања крећу се у оквиру неколико већ системом

одређених значењских група. Представићемо их као посебне семантичке

подтипове који се разликују по друкчијем суфиксалном форманту.

1) Именице које означавају место, простор, земљиште и сл. које се

налази непосредно иза онога што је означено лексичком мотивационом

основом:

суфикс -ак: забарак (огранак веће баре или слепи рукавац реке),

Заборак (топ.), забрдак (брдашце, брежуљак), забрдњак, забрежак (мало,

заклоњено место иза брега), завршак (највиши, најистакнутији део, врх),

загорак (место иза горе, забрђе) и Загорак (топ.), закрмак (отвор на палу-

би брода, на крми), закутак (ћошак, кутак), замеђак (део утрине непо-

средно иза међе, њиве, ливаде), запећак (кутак иза пећи), зарупак (мали

део, удолица), заселак (мало, издвојено насеље у саставу села);

суфикс -је: забрђе (крај, предео иза брда) и Забрђе, забрежје (бре-

жуљкаст крај, побрђе), и Забрежје, Забучје (брдо код Ужица), Завршје,
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загорје (залеђе горе, планине) и Загорје111, заграђе (део града изван

градских зидина, предграђе) и Заграђе, Загрмље, Задунавље (крај, земља с

друге стране Дунава), закаручје (задњи део седишта у каруцима, наслон),

закуће (помоћна зграда иза куће), Заложје, залужје (предео иза луга) и

Залужје, заморје (земља с друге стране, иза мора), занебље (индив. небо

као позадина, А. Шеноа), Заножје, заобаље (широк појас земљишта поред

обале мора, реке), Запеће, Заплужје, запруђе (место у реци или језеру иза

пруда) и Запруђе (село), Заплужје, Заречје, Зарожје, Засеље, Засливље,

Застоље, Затарје (област с друге стране Таре, в. Затара), Заушје, захлађе

(сеновито, осојно место), Захумље (област).

Ређи су суфикси -ац, -ка, -(н)ица, -ача, -ић, -а, -иња: Забрдац,

Забуковац, забарка (в. забарак), забрдица (место заклоњено брдом, мала

долина), забрдњача (назив за разне делове разбоја), забрешчић (оно што

личи на брешчић, гомилица), Забрега, заврха (највиши врх, врхунац;

покривач стога), загорка"8 и загоркиња (вила). Посесивног је типа са

основом хум и суфиксом -ск(о) топоним Захумско.

Најпродуктивнија су образовања из топонимије или одговарајућих

апелативних назива са истом основом. У почетку се одређивање локали-

тета изражавало синтаксичком конструкцијом предлог + именица у косом

падежу, а затим се на плану творбе та конструкција претворила у спој

префиксалног елемента (који је настао од предлога), основе и суфикса.

Тако није дошло до одређивања локалитета него до именовања већ

одређеног локалитета. У ономастичкој литератури већ је утврђено да

најстарији слој топонима представља управо погтпа 1оро§гарћјса са пред-

лошком конструкцијом типа За брдом. Под брдом пошто се тако најјед-

ноставније одређивала локација. Овакве синтаксичке конструкције, међу-

тим, у служби именовања задржале су се у катастарским пописима, али их

данас у српском језику нема у именовањима места (села, градова и др.).

Творбени модели који функционишу при образовању овог топоним-

ног слоја, дакле, врло су стари и представљају општесловенско наслеђе"9.

Зато они и данас показују стабилност творбе будући да су део творбеног

система.

Већина топонима с префиксом за- задржала је јасну мотивациону

структуру те се могу реконструисати основни правци творбе. Значајно је

О топониму Загорје с дијахроног и етимолошког аспекта в. студију А. Ломе Загорје

Стефана Белмужевића - куда је Јанко бсжао са Косова, Зборник Историјског музеја

Србије, Београд 1986, 13-24.

1 1 Код властите именице Загорка мотивација се скоро изгубила.

119 У Рјечнику из књижевних старина српских забслежене су три префиксалне именице

(^двф^г, ^дгфддк, ^дхлћлм>) и више префиксапно-суфиксалних.

У регистру имена места Дечанских хрисовуља (припремили П. Ивић и М. Грковић), Нови

Сад 1976. такође се налазе и топоними с префиксом за-: Заблатје, Загорје, Заграднц, Зано-

га, Запланик, ЗасМалиште, Затрнавје.
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говорити и о семантици мотивационе основе којој префиксални формант

за- модификује значење. Мотивација топонимног лексичког слоја, устано-

вили смо, креће се према следећим основама: 120

а) топографски појам у својству апелатива или још чешће у функцији

топонима (односно микротопонима): брдо, брег, дубрава, главица, град,ја-

руга, хум, лука, поље, река, село, стена, вала, влака, врело, врхи сл.;

ђ) ботанички назив, било као топоним или у својству апелатива: биље,

бор, буква, гај, горје, грм, гвозд, лес, луг, виноград и сл.;

с) топографски појам који је настао метафоричким путем према

изгледу, лику, сличности и другим асоцијацијама на појам чије име носи:

бок, глава, хрт, кут, лога, нога, плуг, рог, сто, ухо, врата и сл.;

с1) објекат који доминира у близини: мост, зид, острог и сл.

Према истој основи јављају се различити творбени модели: гора -

Загора, Загорје, Загорак, Загор.

2) Именице које означавају део тела (човека или животиње) или

предмет везан за тај део тела, који се налази непосредно иза онога што је

означено лексичком основом која мотивише директно нову реч. Овај

лексичко-семантички подтип је продуктиван и настао је такође по моде-

лима предлошко-именичке везе:

суфикс -ак/-(њ)ак: заглодњак (једаи од два зуба који се налазе у

горњој вилици иза очњака, глодњака), задланак (унутрашња страна шаке

од корена до прстију), запетак (део обуће иза пете), зарепак (зоол. део

између леђног пераја и репа код риба), затиљак (потиљак), зачељак

(затиљак, потиљак), заушњак (в. заушци);

суфикс -је: закриље (место под крилом; фиг. уточиште), залеђе (1 . оно

што је некоме иза леђа; 2. крај, предео иза неког другог места; 3. фиг. оно

што даје некоме сигурност), заличје (маска, образина), заплеће (в. залеђе),

запршће (анат. заст. кости руке од прстију до заглавка, доручје)121, зарам-

ље (оно што је иза, око рамена, обично део одеће), заребарје (комад меса

између ребара и бутова животиње), зарукавље (1. доњи, обично поврнути

део рукава са украсним везом и ознаком чинова; 2. навлака којом се при

раду штити рукав до лакта; 3. изрез око рукава на одећи без рукава; 4.

наруквица), застопаље (анат. корен стопала, ножје), зачеље (место у дну

стола; задњи редови колоне), зашачје (корен шаке, зглоб између подлак-

тице и доручја)122;

" Ова подела мање-више важи и за остале префиксе исте семантичке групе па је нећемо

наводити на другим мсстнма.

121 Именице запршће и доручје творбени су синоними.

1:2 Прегледом потврда којима се илуструје употреба наведених речи у РСАНУ (6. том)

уверићемо се да наведена лексика није застарела, а није реч ни о кроатизмима, како би то

нечијем језичком оссћању данас можда и згледало.
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суфикс -(н)ица: задланица (в. задланак), зазубице мн. (1. вет. болесне

израслине које домаћој животињи нарасту око зуба; 2. делови хране који

западну за зубе), зазубнице (в. зазубице), залактица (1. део руке од лакта

до шаке, подлактица123; 2. украс на лактовима рукава), заноктица (1. ко-

жица око нокта при корену; 2. распукнута кожица око нокта; 3. прозеб-

лина око ноктију; 4. гнојно запаљење ткива око нокта), запетница (покр.

део опанка или друге обуће који је иза пете, који покрива пету), заребница

и заребрица (в. заребарје), заруквица (заст. наруквица, гривна124), зауш-

ница (1. ударац шаком, шамар по образу 2. анат. доушна жлезда; део главе

иза ушне шкољке 3. поклопац који покрива рибље шкрге; минђуша), зауш-

нице мн.(в. заушке).

суфикс -пк: залеђник (ветар који дува у леђа), запетник (покр. каиш

или опута који се везује за петом; запетница), заребрник (в. заребарје),

заушник (доушна жлезда, заушница);

спорадични случајеви са мање продуктивним суфиксима: зазубине

(мн. в. зазубице), закрилце (мало, додатно крило у великом крилу авиона),

запетача (преплет иза пете на опанку), заребрњак (в. заребарје), зарукве

(мн. заст. оков око руке, гвожђа), заушка (1. држак, дршка; 2. бела пега иза

ушију у змије белоушке; 3. име овци), заушке (заразно обољење доушне

жлезде), зачељак (в. зачеље).

У префиксално-суфиксалном начину творбе префикс за-, као и пре-

фикси до-, међу-, над-, под-, по-, учествује у лексичко-семантичкој групи

именица које именују народне термине из анатомије. Ова семантичка

група продуктивна је и постоји чврста свест о творбеном моделу. Имени-

це те семантике у доброј су мери лексикализоване, о чему сведочи и

њихова изразита полисемичност. Поједине лексичке основе комбинују се

са више различитих префикса, зависно од тога која се маркираност исти-

че: длан - задланица, подланица, надланица; лакат - залактица,

подлактица, надлактица итд., али комбинација постоји и кад су у питању

суфикси који мењају или нијансирају категоријално значења именица:

заребарје, заребница, заребрица, заребрник, заребрњак и сл.

3) Непродуктиван је подтип именица које показују временско значење

(зајутарје), или им је значење на други начин (нпр. зајутрак) везано за

појмове који означавају временски период именован именицом у основи:

завечерје (смирај дана, вечерње доба), зајутарје (рано јутро), зајутрак

(доручак), заручак (доручак).

Од предлошко-именичке устаљене синтагме за душу творбеном

преобразбом су настала образовања: задушје (црквени обред, молитва за

душу), задушнина (в. задушје), задушнице (мн. дан посвећен успомени на

мртве).

О творбеној синонимији реч је и у овом случају: залакшица - подлакшица.

У истом значењу стандардна реч је наруквица.
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56. Један повећи број именица овог творбеног типа семантички је

хетерогеног састава и не могу се сасвим доследно груписати нити по

творбеном значењу нити пак по лексичком значењу основе. Навешћемо их

према заједничком суфиксалном форманту:

суфикс -ак/-(њ)ак: затаванак (мала зараван, зараванак), забрњак

(жица, нит одсеченог краја основе при ткању), заврећак (напола пуна вре-

ћа као приближна мера), заглавак (1 . завршни део, завршетак; 2. горњи део

нечега, врх; 3. проширени или задебљали део или крај предмета, заглав-

њак (камен који се налази на врху свода), загранак (1. танка, споредна гре-

да, гранчица; 2. шара у везу налик на гранчицу; 3. огранак сродства),

залистак (1. бот. листић на лисној дршци; заперак; 2. анат. ткиво у виду

листа, опне, набора и сл. које затвара неки отвор у организму; 3. комад

тканине за преклапање неког отвора или разреза на одећи), заперак (1.

побочни, споредни изданак, ластар; 2. бочни зубац, испуст на врху каквог

шиљка; РСА даје још 5 мањих значења, углавном оквалификованих као

покр.), заплотњак (плот), заћупак (крњи крчаг);

суфикс -ица: заветрица (в. заветрина), замаглица (танак слој магле,

измаглица), заскутница (заст. продужетак женске свечане хаљине која се

вуче по поду или је неко придржава125);

суфикс -је: заветарје (заветрина), заглавље (оно што стоји на почетку

књиге), застопље (доњи део стола на супротној страни од прочеља;

наслон на столици), затишје (тишина);

суфикс -ина: заветрина (место заклоњено од ветра), заплотина (плот

од прућа);

суфикс -ац: заветрац (заветрина);

суфикс -пште: заветриште (заветрина);

суфикс -0: заглав (в. заглавак);

суфикс -ка: заглавка (в. заглавак).

Именица засобица (1. оно што неко стави иза себе на коња; 2. узастопност,

сукцесивност) као основу има заменицу себе, односно структурни смер

иде према предлошко-заменичкој вези за собом па се по томе разликује од

других именица које имају именицу или именичку основу као мотива-

циону базу.

Остале именице с префиксом за- девербативне су изведенице (тип

залет, запис, застој, заров и сл.) и не припадају именичкој творби, а

префикс је ту део морфолошке структуре.

Очигледно је именовање код именице заскушница настало према фразему (држаши) за

скуте.
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Префикс МЕЋУ-

57. У префиксе за које је карактеристично значење просторних односа

као најпримарније иде и префикс међу-. Сврстава се међу релативно про-

дуктивне, али само у именичкој и придевској творби. Не јавља се као

глаголски префикс. Према нашем материјалу префикс међу- реализује сво-

ју творбену функцију (1) комбинујући се са именицом (као основом) у

префиксалном начину творбе и (2) у споју са именичком основом и одго-

варајућим суфиксима у префиксално-суфиксалном начину творбе. Кад је

реч о специјалним лексичким слојевима, запажа се приметан број образо-

вања у топономастици.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: међу- + именица

58. Као предлог међу се слаже са акузативом и инструменталом.

Структурно-граматички посматрано, творбене именице са префиксом

међу- образују се чистом префиксацијом просте именице у пуном облику

(у сва три рода). У зависности од семантичког потенцијала лексичке осно-

ве именице овог творбеног типа групишу се у неколико семантичких

подтипова.

1) Најбројније су именице које именују простор или место што се

налази на неком објекту, који је лоциран у растојању и размаку између

два или више истоимених појмова означених именицом у основи:

међудржава (територија, зона између држава), међугвожђе (физ.

простор у магнетном колу између магнетних полова и гвозденог језгра),

међугорица (теснац између две горе, два брда), међузавој (спорт. кривина

између првог горњег и другог доњег дела стазе у слалому), међулука

(успутно пристаниште између две луке), међуместо (заст. место, простор

између две честице тела), међуморје (заст. залив), међуодстојање (земљи-

ште између два подручја), међуположај (положај између две тачке, два

тела), међупостаја (станица између две станице), међуправац (правац из-

међу два суседна, гранична правца), међупразнина (празнина између тела у

простору), међупростор (простор између два и више тела), међупут (пут

између два пута), међурастојање (растојање између два предмета), међу-

ред (ред, простор између два реда нечега), међуредак (фиг. оно што се

крије између редова текста), међустаница (успутна станица између

полазне и крајње станице), међутачка (тачка између две граничне тачке).
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Ту су и топонимни термини: Међугорје, Међухана, Међурача (код

Ивањице), Међурачегљ.

Простор или део на објекту, предмету означавају следеће именице:

међуврата (унутрашња врата између двеју просторија), мађугалерија (фиг.

1. земљиште између двеју просторија; 2. галерија ликова између пролазне

галерије ликова), међудек (в. међупалуба), међукат (в. међуспрат), међу-

комад (уметнути комад који спаја два елемента, две плоче), међупалуба

(средња палуба, међуспрат брода), међупостава (тканина која се умеће из-

међу штофа и поставе), међуспрат (спрат између приземља и првог спра-

та), међустроп (материјал који се умеће између слојева стропа, таванице),

међууметак (уметак).

2) Продуктивност показују и именице које представљају анатомске

називе и именују део тела лоциран у простору између два појма исто-

именог назива:

међувеђе (део чела међу веђама), међувилица (анат. средња кост горње

вилице код сисара), међуколено (растојање између два колена у стабљици

биљке), међумесо (анат. нар. међица), међумозак (анат. део мозга који ве-

зује велики и средњи мозак), међуочнце (необ. међувеђе), међуплеће (део

леђа између плећки), међупршљен (простор, размак између пршљенова),

међутемењача (анат. кост између делова темене кости), међучељусница и

међучељуст (анат. међувилица).

3) Посебну семантичку групу чине апстрактне именичке творенице

које означавају нешто што се формира, одвија, настаје или догађа између

два или више истоименованих догађаја, активности, радњи, акција и сл.

именованих мотивационом основом:

међуоперација (мат. рачунска операција која се изводи између глав-

них операција), међупојава (узгредна, мање важна појава у ланцу збива-

ња), међупотез (потез у шаху између два важна потеза), међупредлог (пра-

вн. предлог који се износи за време трајања судског спора), међупресуда

(превремена пресуда), међупромет (промет између два места), међупро-

дукт (продукт у међуфази каквог процеса), међупродаја (препродаја),

међупредстава (псих. једна од међуфаза у развоју сложене представе), ме-

ђупроцес (једна од фаза у процесу између почетне и завршне фазе), међу-

радња (споредна радња, епизода у драмском комаду), међураспра (свађа),

међутрговина (посредна трговина, трговина између две земље), међуусев

(усев који се гаји између два главна усева), међуцена (ек. разлика између

вредности робе и цене коштања), међуциљ (циљ између полазног и крајњег

циља, на стази).

4) Издвајају се као специфична семантичка група и апстрактне

именице које значе нешто што представља прелазни облик, прелазну фазу

- Ово су примери из Именика месша у Југославији, Београд 1973. Микротопонимија је у

овом погледу још богатија.
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(обично слабијег или средњег интензитета, квалитета и сл.) између два

утврђена гранична појма чије значење је садржано у мотивационој основи:

међувредност (вредност која је по величини између две утврђене

вредности), међуврста (прелазна врста), међудомаћин (организам у којем

борави паразит у међуфази свога преображаја), међуелеменат (прелазни

елеменат између два изразита елемента), међуетапа (прелазна етапа),

међуефекат (ефекат слабијег интензитета који повезује слабије ефекте),

међуквалитет (прелазни квалитет), међукласа (прелазна класа), међуко-

рак (врста корака у хокеју, рукомету и сл.), међумера (мера која је по

величини између две суседне њој ограничене мере), међунијанса (прелазна

нијанса између две боје), међуритам (прелазни ритам између два ограни-

чена ритма), међуслој (међукласа), међусредство (посредно, прелазно

средство), међуставак (прелазни ставак који повезује два ставка), међу-

степен (прелазни степен), међуступањ (прелазни ступањ), међутип (пре-

лазни тип), међутон (прелазни тон), међуфаза (прелазна фаза између две

фазе), међучлан (прелазни члан, део између два битна члана).

5) Комбинација префикса међу- са именичком основом образује још

и именице које означавају нешто што настаје, што се догађа, што траје у

временском периоду, или сам тај временски период, који се налази између

два утврђена истоименована временска периода, два процеса, две радње

означене мотивационом лексичком основом:

међуакт (међучин), међувлада (власт између владавине два владара),

међувреме (временски одсек између две временске јединице, два догађаја),

међудна (мн. дани између Велике и Мале Госпојине од 28. августа до 21.

септембра), међуепоха (раздобље између две епохе, прелазна епоха), међу-

игра (кратка игра између чинова комада, интермецо), међујело (јело изме-

ђу супе и главног јела), међусат (нераспр. пауза), међустанка (станка,

пауза), међутренутак (тренутак између два временска периода), међучин

(време између два чина).

6) Именице различитих лексичких основа могу показивати разно-

врсне односе узајамности, везаности, посредништва измсђу нека два појма

чије значење не мора бити означено именицом у основи:

међуговорник (онај који посредује између две стране), међузависност

(међусобна зависност), међузаменљивост (узајамна, међусобна заменљи-

вост), међуоднос (међусобни однос, узајамност), међуречица (узречица,

поштапалица), међусвет (фил. простор између светова, интермундија),

међускала (музичка скала између друге две скале), међустражар (стражар

који служи као веза између стражарских места), међуузрок (појава која

проузрокује једна другу). Посебну и тамнију семантику има именица

међумашница (агр. покр. врста јабуке) настала вероватно метафоричким

путем, преношењем значења положаја предмета на именовање самог

појма.
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59. Оваква лексичко-семантичка типологија изведена је на основу до-

минантног значења мотивисане речи насталог функцијом префикса међу-,

ато значење је често изван категорије просторног, локационог као примар-

ног значења. У споју са именицама различитих лексичких аспеката рела-

ционост се помера у разним правцима, као што се да видети, од сфере про -

сторног, временског до апстрактних релација (међузависност, међуоднос)

и пренесених односа уопште (међудомаћин, међураспра, међуузрок).

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: међу- + им. основа + суфикс

60. У префиксално-суфиксалном начину творбе префикс међу- оства-

рује своју творбену функцију у споју са именичком лексичком морфемом

и једним од суфикса: -је, -(н)ица, -ац. Имамо следеће семантичке под-

типове:

1) Најбројније су именице са творбеним значењем простора, места,

земљишта, размака уопште који се налази између онога (обично двога или

више) што значи именица у основи. То су најчешће топоними или одго-

варајући апелативни називи. Подтип је продуктиван. У творбеној струк-

тури суфикс -је је најчешћи:

међувође (тло међу водама; пукотина међу стенама), међувраће (про-

стор између врата, предсобље), међувршје (земљиште између планинских

врхова), међугорје (предео међу горама), међугруђе (место између груди,

дојки), међукрочје (анат. нар. еластично ткиво између гениталија и чмара),

међупросторје (међупростор), међуребрица (мишић између два ребра),

међуречје (земљиште међу рекама), међурожје (део главе између рогова),

међуступље (простор између ступова), међучворје (део стабљике између

два чвора). Топоними: Међувође, Међувршје, Међудражје, Међужваље,

Међулужје, Међупоточје, Међуречје, Међусеље.'

2) Именице које значе временски период између два утврђена вре-

менска термина означена лексичком мотивационом основом, семантички

су синонимне са одговарајућом семантичком групом из префиксалног на-

чина творбе (в. т. 58, 5)):

међувлађе и међувлашће (временски период између две владавине),

међугоспође (међудневица), међуднев(н)ица (време између Велике и Мале

Госпојине), међужитица (време од класања до сазревања жита), међу-

' В. Именик места у Југославији, Београд 1973. Не наводимо топоним Међумурје, који је

аналогијом према штокавском творбеном моделу стандардизован од изворног (а не дијале-

катског како неки сматрају) облика Међимурје („област која се граничи реком Муром [и

Дравом]"). Историчари језика, хрватски лингвисти такође, сматрају да овде није реч о

префиксу међу- него о старом локативу без предлога именице међа.
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крушје12" (покр. време кад старо жито нестане а ново није приспело), ме-

ђусевица (в. међуусев), међучасје (слободан час између два часа у настави),

међухлебница (в. међукрушје).

Ова семантичка група је непродуктивна. Уз мале изузетке (међудне-

вица, међужитица) творенице су нестандардне, означене у РСА као

необичне или неуобичајене.

3) Префикс међу- долази гдекад и уз друге лексичке основе, раз-

личите семантичке обојености:

међугласје (интервал између тонова), међуречје (грам. заст. узвик),

међуусевица (в. међуусев).

У ретким случајевима међу- се спаја са заменичком основом и су-

фиксом. Реч је о заменици себе (се) код три суфиксалне реализације: међу-

собац (покр. онај који краде заједничка добра, домаћи крадљивац, Пољи-

ца, Скок), међусебица и међусобица (1. међусобна размирица, раздор,

свађа унутар неке уже заједницс; 2. спорни предмет као узрок међусобне

свађе; 3. међусобни однос, узајамност). У РСА је за одредницу међусобица

дато шест употребних потврда.

Именице међународњак (интернационалист), међународница (ков.

необ. интернационала) и међународност (интернационализам) представ-

љају изведенице од деноминалног придева међународни, а постоји и ути-

цај калка.

61. Као податак наводимо да РМС има 22 именице с префиксом

међу-, префиксалне (14) и префиксално-суфиксалне творбе (8).

Префикс НА-

62. Овај префикс није досад у литератури посебно разматран као

творбена морфема која учествује у именичкој префиксацији. Као илустра-

ција префиксално-суфиксалне творбе навођене су једино речи напрстак,

нарамак.]29 РСА не евидентира префикс на- у именичкој творби него само

у глаголској и придевској, иако располаже са богатом грађом у којој

налазимо таква образовања. 130 Примере које будемо овде навели управо

смо ексцерпирали из тог речника.

Основа је крух.

'2' М. Стевановић, о. с (1964), стр. 443 каже: „Оне сложене речи с префиксом у првоме

делу које су други део измениле примањем каквог наставка или крњењем свога облика

добиле су посебне одлике, па сс у науцн о јсзику и посматрају као сложеницс посебне

врсте. Једне од њих, као што су већ навоћене: надлактица, напрстак, нарамак, пддлистак

и сл., постале су од предлошко-падежних веза додавањем одговарајућих наставака."

130 В. РСА.књ. 13.
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Већина речи, како ћемо видети, припада народном слоју језика. Реч је

о покрајинској лексици која настаје аналогно творбеним обрасцима оста-

лих префикса насталих од предлога. У функцији је углавном један начин

творбе.

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: на- + им. основа + суфикс

63. Префикс на- у комбинацији са одређеним лексичким основама и

различитим суфиксима, који пре свега граматички оформљују нову реч,

јавља се у функцији лексичког модификатора мотивационе основе. Извр-

шићемо могућу класификацију.

1) Из укупног фонда дате лексике као доминирајући издваја се подтип

именица у којих лексичку основу представља именица којој је основно

значење део тела човека или животиње, ређе неко од метафорички раз-

вијених побочних значења (нпр. наглавник, главна греда која лежећи по-

везује два ступа). Према таквој основи, односно у даљој структурној фази

према предлошко-падежној синтагми, уз истовремено деловање једног од

суфикса, обликују се именице у сва три граматичка рода, нејединствене

семантике и најчешће полисемантичне.131 У облику крње основе јављају се

ове именице: бедро, виме, глава, грло, груди, губица, гузица, зуб, колено,

кршо, лакат, леђа, лице, нога, очи, плеће, прси, прст, раме, рука, трбух,

усне, уши, чело. Материјал је показао учешће следећих суфиксалних мор-

фема: -ак/-ак, -(н)пк, -(н)ица, -ло, -ац, -ач, -ина, -ка, -је, -е, -ача,-че,-ва.

Навешћемо те именице азбучним редом:

набедреник, набедреница, набедрица, навимница, наглавак, наглава-

ло, наглавац, наглавач, наглавина, наглавица, наглавка, наглавље, наглав-

ник, нагЈшвница, наглавњача, нагрљак, нагрље, нагрудник, нагрудњак, на-

губац, нагубица, нагубник, нагубњак, нагузац, нагузивало, нагузјак, нагуз-

ник, назубак, наколенац, наколеник, паколеница, наколенче, наколењак, на-

крилче, налактица, налеђе, налеђица, налеђница, наличје, наличина, налич-

ник, наножак, наножњак, наочари, наочник, наочница, наочњак, напле-

ћак, наплећник, напрсник, напрсница, напрстак, напрстица, напршњак,

напршче, нарамак, нараменик, нараменица, нарамењак, нарамењача, на-

раменик, нараменица, нарамњача, нарука, нарукавље, нарукача, наруква,

наруквица, наручак, наручје, наручник, натрбушје, наусница, наусник, на-

устица, наушка, наушник, наушница, наушњак, начелник.

Д. Гортан-Премк, о. с. стр. 60, објашњава подробно платисемичност (широкозначност).
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Није неопходно за даље разматрање сада наводити појединачна

значења свих речи, поготову што је већи део именица полисемичан и има

више различитих значења. Оно што се може издвојити као заједничка

семантичка црта, то је да све ове речи, које представљају најразличитије

конкретне појмове, стоје у непосредном семантичком односу према име-

ници у основи која означава д е о т е л а, било да нове мотивисане речи

означавају одевни предмет (набедреник, набедрица, наглавак, наглават,

наглавник, нагузац, наплећак, напрсник и сл.) или предмет неке друге

намене (набедрица - сабља која се носи низ бедро, наглавина - део узде

који се ставља коњу око главе, наглавник - главна греда која лежећи

везује два ступа, нагрудник - иконица Христа и Богородице на ланчићу,

налеђе - део столице, наслон итд.) или различите друге појмове (навим-

ница - болест вимена код оваца, наколенче - дете које млада држи на

колену, налактица - вој. место на грудобрану подешено за ослањање

лактовима итд.). Управо та мотивациона основа учвршћује продуктивност

творбеног модела, па он функционише у једном језичком слоју који, иако

по страни од главног тока стандардног језика, будући да се ослања на

домаћу творбу и општесловенско наслеђе код другнх предлога, продукује

и један број стандардних речи (наручје, наушница, напрстак, наруквица,

наусница и сл.).

2) Остале именице с префиксом на- које садржи наша грађа семан-

тички су хетерогене и не могу се сврстати у јединствени семантички

подтип. Примећујемо да им је само заједничко то што означавају углавном

конкретне предмете и појмове, ређе особе. Зато их наводимо заједно:

набадњак (хлепчић који се припрема на Бадњи дан'32), набрдило

(летва на разбоју; део разбоја), набрдиља, набрдњача (пита нашарана

брдом од разбоја), набрђе (брежуљкаст крај), набрежје (предео уз обалу,

приобално подручје), навечерје (вече уочи славе; вечера уочи славе; пред-

вечерје знатнијег догађаја), навиљак и навиље, навиљњак (мање сено које

се здене вилама), навршај (снопови жнта за вршидбу), навршак (реч има

више значења и сва се односе на „врх" нечега: метални шиљак набијен на

доњи део штапа; рибарски прут који се насађује на врх трске за коју се

везује конац с удицом; део чарапе који прекрива врх стопала, прсте; део

обуће који се назува на предњи део стопала), нагорка и нагоркиња (вила

која живи на гори, на планини), награнак (грана са огранцима на коју се

садева сено; сено на тој грани), нагребак (вуна која остане на гребенима),

нагробник и нагробница (натпис на гробу, нагробни натпис)'33, назимац и

назиме (прасе од годину дана) (наконче и накоњче (етн. мушко дете које се

даје невести у руке док је још на коњу), накоренац (заштитни слој врха

корена), наложник/наложница, намесник, наногавичје (широки део гаћа

За појединс речи даћемо значење да бисмо сигналичирали о којој јс мотивацији реч.

Овде је творба ишла преко префиксалног придева на(д)гробни.
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на туру), наплатак, наполица (реч има четири значења и сва су мотиви-

сана именицом „пола" и „половина"), наречје, нарупица (језичак на

дувачким инструментима), насиље, настрешак, настрешара, настрешица

и настрешница (разне врсте продужених кровова, стреха134), натремак

(стреха, надстрешница), нахлебник (онај који живи на туђем хлебу, од

туђег хлеба).

3) Другачије творбе, заправо синтаксичке природе, имају форме на-

злобник, назлобрз, назлонаводник. Поред тога што је у основи ове три речи

предлошко-падежна веза на зло, остали морфемни део је категоријално

различит. Прва именица назлобник мотивисана је према придеву злобни уз

суфикс -ик. Друга је настала уобличењем фразема „(који је) на зло брз".

Именица назлонаводник такође је настала према фразему „на зло наво-

дити".

64. Само две именице навече(р) (вече уочи славе, или каквог празни-

ка, навечерје; гозба уочи таквог дана) и наручак (напасање стоке изјутра

пре ручка) припадају чистом префиксалном начину творбе. Нај вероватније

је ту деловао принцип творбене аналогије - упореди нпр. предвече(р), до-

ручак.

65. Анализа именичких образовања с творбеним формантом на- на-

меће закључак да је реч о релативно продуктивном типу, посебно у покра-

јинској лексици. Није занемарљив број именица које припадају стандард-

ном лексичком слоју, као што су: наглавак, наглавље, налакпшца, наличје,

намесник, наочари, напрстак, нарамак, нараменица, наречје, наручје, на-

стрешица, наусница, наушница, начелник итд.

Префикс НАД-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: над- + именица

66. У структурно-граматичком погледу овај творбени тип каракте-

рише веза префикса над- (обезвучено нат-) са целом именицом, која

представља мотивациону основу различитог лексичког садржаја. Реч је

зацело о директној мотивацији, кад се две речи исте категорије међусобно

разликују само у једном форманту - префиксу над-. Међутим, у лексичко-

семантичком аспекту префикс над- испољава своју творбену функцију у

134 У РСА основна је реч насшрешница која има 8 значења, а остале сс упућују на једно или

више значсња тс речи).
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више семантичких подтипова, у зависности од лексичког садржаја основе

(именице) са којом чини творбену везу. На основу анализиране грађе могу

се успоставити следећи семантички подтипови.

1) Именице које означавају одређени положај, чин или звање у служ-

би, које је хијерархијски вишег ранга од звања које именује мотивациона

реч као основа творенице, често у смислу старешинства над неким:

надбискуп, надвојвода, наддесетар, наджрец, наджупан, наджуп-

ник, надзакупац, надзапов(ј)едник, надинжењер, надинспектор, надин-

тендант, натконобар, натконтролор, наткритичар, надлекар, над-

л(иј)ечник, надловац, надлугар, надмлинар, надодвјетник, надофицијал,

натпоп, натпастир, натпољар, натпоручник, натпоштар, надравнатељ,

надредатељ, надсав(ј)етник, надсамостаник, надсатник, надсвештеник,

надсердар, надстар(ј)ешина, надстражар, надстројар, надтамничар,

надуправитељ, надучител>, надучитљица, натцестар, надшумар.

Пажљивим посматрањем може се одмах уочити да је овај семантички

подтип, који је у наш језик ушао као калк, био у једној етапи језичког

развоја продуктиван, јер се по датом моделу стварао већи број именица.135

Данас су многа од ових занимања, односно звања у служби ишчезла, тј.

добила језички друга именовања.136 Неке од горе наведених именица могу

се сматрати историзмима (за неке речници дају квалификацију заст.), чије

је постојање било карактеристично за једну епоху (наддесетар, надсердар,

надучитељ и др.), али су се оне и даље задржале у активном речничком

фонду бар појединих струка, рецимо историје. Намеће се закључак да је

овај подтип именица више карактеристичан на западном језичком подруч-

ју, али је његова употреба присутна и у источном. Савремени српски

стандардни за оваква занимања користи посве друге лексеме, које обично

немају језичке (етимолошке) сродности са основним занимањем (шеф, на-

135 У Е1јто1о%џхкош гјестки Игуа1зко%а Ш згрзко%а је11ка Пстра Скока под па стоји:

„РпјесНо§ пад ... Као јтеш^кј ргеПкз ргеуедешса је (са1цие) га §г.1а1. агсШ-, пјет. окег-.

тгАг. (о: паМхкир, паАсехШг, паа"1а\је1тк. "

У критичком приказу (могло би се рећи студијн) кн>иге Мапћја^а Катте1теуега: Оје

деи1зсћеп 1-ећпићегхе1гип§еп јт 5егћокгоаП8сћеп. Векгаде гиг 1хх1ко1о§је ишј \^оЛћЛдип{>,

\Ујехћадсп 1975, П. Ивић - осврћући се на део о префиксалним сложеницама - каже: „У

вези са префиксом над- треба уочити да он одговара не само немачком Ооег- (натко-

нобар<Окегке11пег) него и нсмачком Егг- у надвојвода< ЕпНепо% н изведеницама" (стр.

243), Зборник за филологију и лингвистику ХХ1/1, 236-250. О нсмачким утицајима на

српски (и хрватски) јсзик постоји више студија на које П. Ивић упућује. Познато је,

мећутим, да сс калкови структурно формирају у складу са законима који постоје у језику.

Многи трајно улазе у лексички снстем језика. Ми сс у овом раду нс упуштамо у проблеме

позајмљеница појединачно, само дајсмо гдекад начслнс освртс.

Чнталац ће приметити да наводимо и примере који данас припадају пре свега ономе што

зовемо „хрватски језик". То чинимо не само зато што их дајс РСА, него и зато што део

говорника српског језика баштини те речи као своје, макар оне у српским текстовима

имале данас, као кроатизми, и искључиво стилску функцију.
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челник, пословођа и сл.), или се служи основним именовањем синтагмат- V

ског типа (нпр. главни, вшии инспектор, инжењер). Како видимо, широк

је круг звања, положаја у служби који се именује на овај начин, па већина

оваквих именовања припада административном језику. Од наведеног броја

(43) чак 24 именице су као одреднице ушле у РМС. Само је једна (над-

војвода) означена као калк, а мањи дсо њих (по прилично неуједначеном

критеријуму) оквалификован је са заст. Вуков Рјечник нема ниједну од

ових именица. У РЈА постоји већи број ових образовања. Само мали број

припада савременом језику а знатно већи број је узет из старијих лексико-

графских дела (Ое11а Ве11а, УоШ§§1, 8шШ и др.): надбојник, надбрашник,

натцаршшк, натћудник, надђакон, надљетник, надодјећник и др.

У творбеном смислу овим именицама не припадају именице типа:

надбискупија, надвојводство, надлугарство, надодвјетништво јер су оне

суфиксалне изведенице од префиксалннх именица: надбискуп, надвојвода,

надлугар, надодвјетник, будући да смер творбе иде овако:

бискуп —» надбискуп

1

надбискуп + ија

или, ако се то трансформацијом представи:

надбискуп - бискуп (по чину изнад бискупа) главног града неке држа-

ве или покрајине;

надбискупија - област, подручје над којим власт има надбискуп.

И неки други словенски језици знају за образовања по овом моделу. 137

2) За неколико именица које означавају појачан степен главног значе-

ња именице у основи сматра се да су у наш језик ушле такође као калкови.

Нађени су у материјалу овакви примери: наджена, надлопов, надљуде-

сина, надсписатељ, надударник, натчовек (мн. надљуди). Међу овима је

свакако „најстандардмија" именица натчовек (нем. Оћегтпепзсћ), настала

као термин: у немачкој филозофији „идеал вишег човека", а у нацистичкој

теорији: „представник више расе". Остале верификоване именице настале

су по свему судећи на основу представе по том моделу. На то упућује и

И други словенски језици знају за ову творбу. Тако, на пример, 31оуаг з1оуепзкека кпји-

пе%а јегјка, кпј. II, 1лЈђ1јапа 1975. садржи већи број именица овога типа: паАап%е!. паМау-

каг, паеМиНоутк, пас^огЛаг. пааЧо%аг итд. Борис Марков у чланку Префиксни и пре-

фиксно-суфиксни именски образувања во македонскиот јазик. Годишен зборник књ. 4,

Скопје 1978, стр. 77-106, наводи оваквс именице и у македонском. У пољском језику пре-

фикс над- спада мећу најпродуктивније именичке префиксе, в. НаПпа 5а1кје\У1сг, РгоАик-

и\упе 1уру з1оу\)о1мдгсге тр61с2ехпе%ојегука о%61поро1хк1с%о, \У1Ј\У, 1969, стр. 97. Међутим,

Русскан гралшатика Акадсмије наука СССР, Москва 1980, нс наводи овај тип именица.
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следећи пример дат као употребна потврда именице наджена у РСА:

„Међу узваницама ... налазила се по гдјекоја „зирегтетта", тип наджене,

иначе пука имитација јунакиње из неке његове драме." У оваквим и

сличним случајевима страни префикс супер-, који се у наше време знатно

проширио у српском језику, синонимичан је с префиксом над- (уп. т. 115,

2)).

Семантички су блиске или се чак могу укључити у овај подтип и оне

апстрактне именице чије творбено значење такође појачава значење моти-

вационе именице у основи „до највишег, врхунског, идеалног степена".

Такве су: надзнање (знање изнад просечног), надиндустријализам (убрза-

ни индустријализам), надјачина (надмоћ, премоћ), надсмисао (виши мо-

рални и духовни смисао), надмудрост (велика, натпросечна мудрост),

надред (савршен ред), натпреглед (савршен преглед, у РМС), надсрећа

(највиша срећа, врхунско задовољство), надуљудност (права, врхунска

уљудност), надструктура (идеална структура друштвеног реда).

3) Мале продуктивности су именице чије творбено значење може да

се дефинише као: ограничење, сужавање обима појма, одн. степен, допуна

значења именице према којој се мотивише: надмотив (главни, битни мо-

тив), наднаслов (кратак напис изнад главног наслова, који служи као допу-

на, објашњење наслова), надопис (допис, напис који иде уз текст), над-

тема (мисао, идеја која произилази из основне теме).

4) У овај подтип уврстили смо оне апстрактне именице које значе

нешто што се налази изван оквира оног што се именује именицом у основи

(често изван стварног, реалног): надграматика (наслов књиге С. Винаве-

ра), надживот (живот изван, изнад обичног живљења), наднарав (ствар-

ност изван природног материјалног света), надреализам (представљање

несвесног, ирационалног доживљавања реалности), надсвест (свест која

досеже изван подручја реалног света), надсвет (нестварни, нереални свет),

надум (филоз. апстрактни ум, суперинтелект), надмудрост (уображена,

умишљена мудрост).

5) Нису бројне ни именице које припадају терминолошким области-

ма: надоксид (хем. заст. оксид са вишком кисеоника), надлист (бот. биљка

Кизсиз ћуро§1оззит), надшака (анат. део шаке), надлакат (анат. в. надлак-

тица). Ова семантичка нијанса знатно је чешћа у префиксално-суфиксал-

ном начину творбе (уп. т. 67, 2)).

6) У топонимији постоје творбене именице које су настале семантич-

ком конверзијом према апелативним називима земљишта, места, предела и

сл. и префикса (односно у раној фази предлога) над-. У РЈА постоје овакви

примери: Надбаре, Надгај, Надлуг, Надлугови, Надврело, Натпоље}™ На

ИМЈ бележи неколико назива места из Хрватске (Надвода. Надврао. Надвучник) и Сло-

веније (Надгорица, Надград. Надрожица). Именик не бележи ниједно место овог творбе-

ног типа са српског језичког простора. Међутим, познато нам је да РСА има збирке речи из
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српском језичком простору знатно су чешће именице овога типа са пред-

логом под- (в. т. 73, 4)).

У тачкама 2, 3 и 4 навели смо именице које су карактеристичне за

интелектуалну еферу живота, својствене пре свега језику филозофско-

есејистичке литературе те су као модел у тој области опстале у употреби.

Само мањи број узет је из РМС (наднаслов, надсвет, надсмисао, над-

структура, натпреглед, натчовек) док су остале узете из РСА .

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: над- + им. основа + суфикс

67. Код овог творбеног начина битно је истаћи да префикс (као глав-

ни показатељ лексичког творбеног значења) и суфикс (који делује не само

граматички него и лексички) своју творбену функцију остварују заједно и

истовремено. Пратећи даље овај начин творбе с формантом над- и одре-

ђеним суфиксалним формантима, издвојићемо неколико творбених подти-

пова са посебним лексичко-семантичким особинама. Префикс над-, да на-

гласимо, у овом творбеном типу структурно реализује своју творбену

функцију у споју са именичком основом (сасвим ретко придевском) и

суфиксом творећи именицу која често нема иста граматичка својства (род

и број, на пример) у односу на именицу према којој је мотивисана.

1) Најбројније су именице које означавају место, простор, простран-

ство, обично од мале до бесконачне површине, често и сам предмет, обје-

кат са том површином, која се налази над оним, изнад онога што значи

лексичка именичка морфема у основи изведене речи:

суфикс -ак/-(њ)ак: наткровак, натпрозорњак, надсловак, надстре-

шак, надџепак;

суфикс -(и)је: надгробље, надзвездије, надземље, наднебесје, надоб-

лачје, наткровље, надсвође, надстропље;

суфикс -пк: надгробник, надземник (покр. надземље)139, натпрозор-

ник, надтемник (астр. заст.),'

суфикс -ина: надступина (архит. горњи део стуба који носи терет

лука или греде, капител);

суфикс -(н)ица: надгробница (плоча на гробу; надгробни споменик)'40,

наткровница, надстрешица, надстрешница, надстрешњица.14]

мање познатих места Надибар (област у југозападној Србији, на левој обали Ибра) и

Подибар (област у Србији, на десној обали Ибра, између Ибра и Западне Мораве).

139 Метафорички је удаљено од овога још једно значење коју даје РСА: „песн. необично,

несвакидашње обдарен човек (попут неког замишљеног натприродног бића)."
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Може се закључити да су наведене именице постале од некадашњих

предлошко-именичких синтагми: надгробље је „оно што је над гробом",

надземље је „оно што је над земљом" или по таквом моделу: наднебесје,

наткровље и сл.

Није могуће увек поуздано одредити да ли је именица настала од

устаљене предлошко-именичке везе или аналогијом према том моделу.

Именице у овом подтипу припадају оном слоју језика који је и народни

али и књижевни.

2) Другу групу чине именице чија мотивациона лексичка основа

именује део тела (човека или животиње). Њихово творбено значење упу-

ћује на део тела који се налази с горње стране, изнад оног дела тела који је

означен именицом у основи или (ређе) предмет који се налази у вези са

положајем који је изнад, преко именованог дела тела:

суфикс -ак/-(њ)ак: наткрилак (перје на врату птица), надланак, над-

очњак (надочни парожак у јелена), надрепак (кичма), надрепњак (појас за

причвршћивање самара мазги);

суфикс -је: надобрвље, надглавље (горњи део стуба, капител; даска

кревета изнад главе);

суфикс -пк: надочник, надгрудник (каиш преко груди у коња);

суфикс -(н)ица: надланица, надлактица, надгрудница (прсна кост);

суфикс -ина: надрепина (део тела над репом).

Претежно је реч о анатомским терминима. Већина наведених именица

ушла је у РМС (1 1 речи).

3) Неколико именица представљају називе за биљке: надлистак, над-

лишак, надлишка, а ван ових семантичких скупина је именица надимак

која се потпуно лексикализовала.

Усамљен је случај именице која је настала префиксално-суфиксалном

творбом према заменичкој основи. Таква је покрајинизам оказионалног

порекла: надсебица (успон, узбрдица): „Споро се одмиче жестоком оном

надсебицом и у по љета (Б. Будисављевић)" - која такође у основи има

предлошко-заменички израз: оно што је над собом нагнуто. 1

Описом регистрованих префиксално-суфиксалних образовања с фор-

мантом над- показало се да у творби са њим учествује ограничен број

суфиксалних морфема: -ак/(њ)ак, -(и)је, -пк, -ина, -ица, -ка (1 пример).

Такође, кад је реч о овим именицама, примећујемо да независно од тога

кога је рода именица од које потиче изведеница (мушког, женског или

Према примарном значењу развило сс метафорички друго значењс: песма у славу

умрлога, спитаф.

141 Елеменат -н- у надргорвница. наткровница. надстрешница придевског је порекла, али

нијс реч о придевским изведеницама пошто је у питању одношајни придев који иначе

лексичко значење преузима од именице. В. о томе подробнијс у т. 74.

142 Према В. М. Дерибасу, о. с, стр. 9, у руском језику има разговорно: отсебчтина и

оказионална новообразована реч отсебнтник.
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средњег: облак, земља, небеса), спајањем с једним истим суфиксом оне

творс именице истог рода, на пример са суфиксом -је: надоблачје, над-

земље, наднебесје, или са суфнксом -ак: длан, стреха, слово дају именице

мушког рода: надланак, надстрешак, надсловак. Осим тога, често се уз

исте основе припајају различити суфикси, као на пример: кров - пат-

кровак, наткровЈие, наткровница.

Префикс ПО-

68. Префикс по- код именичких твореница је развио неколико семан-

тичких нијанси предлога по (према коме је настао) и тако приметно реа-

лизовао своје творачко присуство у језику. Познато је да префикс по- код

глагола има далеко сложеније семантичке спектре, о чему још нема систе-

матско урађене студије какву природа ове проблематике захтева.143 Грама-

тичка литература даје оскудне информације о овим именицама. Помиње се

мали и семантички скоро једноличан број примера: помајка и постотак

(Маретић, стр. 176), помајка и побратим (Б-Х-Ж, стр. 398), посинак и

побратим (М. Стевановић, стр. 427).

Интерпретацијом прикупљеие грађе даћемо преглед целокупне твор-

бене семантике коју префикс по- доноси, комбинујући се са именицама,

односно именичким основама и различитим суфиксима. Као и код других

префикса насталих од предлога, и овде се творбена структура именица

усмерава у два творбена начина, додуше у неједнакој мери.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: по- + именица

69. Мали број именица настаје овим начином творбе.

Свакако су периферне употребе и именице (нађене у ГрРСА) с вид-

љивом творбеном мотивисаношћу: постолњак, пошкола, где префикс по-

у првој речи уноси просторно, а у другој временско значење. Именице

типа пожар, повлак, поговор су префиксални девербативи и не припадају

именичкој него глаголској префиксацији144.

Посматрани творбени тип је непродуктиван.

И. Грицкат у књнзи Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим српским ћи-

рилским споменицима (стр. 75) каже: „Префикс по- могао би бити анализиран у засебној

студији." Корисно јс видети и чланак М. Ивић, О неким принципима глаголске прсфикса-

ције, ЈФ XXXVIII, стр. 51-61, где се говори и о неким функцијама префикса по- у гла-

голским речима.

144 Уп. већ цитирани чланак И. Грицкат, О именицама типа налет... стр. 124-125.
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Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: по- + им. основа + суфнкс

70. Префиксално-суфиксална творба развијенија је у српском језику

од просте творбе с префиксом по-, а у неким подтиповима показује и одре-

ђену динамику. Префиксални формант уноси неколико семантичких спе-

цификација које се крећу на релацији: простор-време. У оквиру тих кате-

горија творбена семантика даље је условљена лексичким садржајем основе

и избором суфиксалног форманта. Зато се може издвојити неколико се-

мантичких подтипова који се структурно-граматички разликују само у

избору суфикса који утиче на граматичко оформљење мотивисане речи.

Поједини подтипови, што ћемо видети из даљег описа, имају запажено

мањи број лексичких основа са којима се комбинује префикс по-, што

доводи до његове мале продуктивности.

1) С обзиром на категорију продуктивност-непродуктивност из описа

грађе може се закључити да најстабилнији подтип представљају именице

које означавају пределе, географске просторе што се налазе близу, у

долини или поред реке, површи изнад брда, врхова и сл., а које именује

лексичка мотивациона основа. То су обично називи из (микро)топонимије,

чија је творбена структура најчешће по- + основа (именичкн географски

појам) + -је, где је реч о именицама средњег рода. Треба, иначе, истаћи да

је код именица семантичке групе просторних односа, од свих суфикса

суфикс је- најпродуктивнији.145 Знатно су ређе именице женског рода које

обликују суфикси -ина и -ица и др.:

суфикс -је: побрђе и Побрђе, побрдаље, побрежје и Побрежје146,

Повардарје, површље, површје, погорје, Пограђе (РЈА), пограничје, Поди-

нарје, подоље, Подравље, Подримље, Подриње, Подунавље, Поклечје, По-

купље, Полимље, полужје, помешће (место, просторија), Поморавље, По-

моришје, поморје, Помурје, поречје и Поречје, Посавље, похумље (побрђе),

Поцерје, Потарје, Потисје;

суфикс -ина: површина]41, Подравина, покрајина, помеђина, Посави-

на, Поцерина;

суфикс -ица: побрдица, површица, површница, побрежица;

суфикс -0: површ.

Од придевске основе је именица Покупско (село уз реку Купу).

Његову продуктивност код именица дате творбене категорије истичу и граматикс. Види

М. Стевановић, о. с, стр. 467.

146 Исти творбени модел функционише и код других префикса: Забрежје. Надбрежје.

Подбрежје. Прибрежје.

147 П. Скок у Еито1о%1јхкот гјестки каже да је „роугЛпа (и гпасепји ОћегПасће) пабтјепо

ргета гиз. роуегћпо8Њ, роуегћпоз1пуј Ш бе§. роугсћ, роугбек, роугсћт", под угИ.



Именице с ирефикснма у српском језику 83

Овај творбени подтип представља општесловенско наслеђе. Даничић

је у Рјечнику из књижевних старина српских забележио: Подоиллик,

Подонник, Подо\(°ндви№, Поллоолвик, Пол\ооик. 148

Географски појмови који имају чвршћу творбену структуру служе и

као основа за изведенице: Поцерје - Поцерац, Подравина - Подравац, По-

купље - Покупац, Помурје - Помурац. Образац готових речи захватио је и

ову структурно-семантичку групу префиксално-суфиксалне творбе, као и

неке друге именице које настају и аналогијом, на пример код префикса

над-, под-, за-, међу-, поглавито за значења простора. Именица поморац се

само у дијахроној равни може повезати са речју поморје (уп. код Даничића

Помоок).

Описани подтип је продуктиван.

2) Посебан семантички подтип чине именице којима је заједничко то

што за мотивациону основу имају именичке основе које значе делове тела

(човека, ређе животиње).149 Везујући се са таквим основама, префикс по-,

истовремено са неким од суфикса, испољио је своју творбену функцију у

више различитих значења именица, од анатомских термина до одевних и

других предмета везаних за одређене делове тела, појединачних болести

тих телесних органа и др.:

суфикс -(н)ица: побрадица (ситна брада), погрудница (грудна, плућна

марамица), подланица, подушице (мн. прилепчива заразна болест), позуб-

ница (зубна глеђ), покожица, покосница и покостица (анат. ткиво по ко-

стима), понутрица (утроба; изнутрица; унутрашњост нечега), поплућница

(плућна марамица), пораменице (мн. траке, трегери за панталоне), порами-

ца (отвор на прслуку за руке; део кошуље), поруквица (доњи део на рука-

ву) потрбушница]50 (в. потрбушина), почелица (обруч на коси изнад чела);

суфикс -ина: полеђина (комад хаљине, коже, меса с леђа; стражња

страна каквог предмета), потрбушина (месо или сланина с трбуха неке

животиње), похрптина (в. полеђина), поребрина;

суфикс -ак/-(њ)ак: погру(д)њак (одевни предмет), подробњак (појас

око стомака), порамак (део кошуље; део тела где се састају рука и раме),

почелак (кожа с чела у говечета; чело);

суфикс -је: попрсје (предњи део човечијег тела од врата до паса;

биста; слика, портрет неке особе до појаса; део оклопа за прси и груди),

порожје (нарочити конопац којим се волови вежу за рогове), порукавље

(доњи део на рукаву, зарукавље);

В. на пример у руском: Поволожвс, Подонве; побережве, поморве, поречве, полесве, или

у македонском Повардарјс, -ие, Поморавје, Поречие и Порече.

144 Тај творбеио-семантички образац налазимо и код всћинс префикса предлошког порекла.

150 У оваквим морфемским склоповима долази до формалног изједначавања форманата

под- и по-, тако да значење „танка опна, марамица која с унутрашње стране покрива

трбушну дупљу" може да подразумева и префикс под-, где услед једначења сугласника по

звучности долази до удвајања тт, а затим и до упрошћавања геминате.
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суфикс -(н)пк: поколепик (дугачки убрус који се гостима меће преко

колена за трпезом), потрбуишик (направа као део опреме која штити трбух

некадашњих ратника);

Појединачни су примери са суфиксима -ац, -ач и -уша:

поребарац (в. поребрина), поглавач (јастук) и поребруша (в. поребри-

на).'51

Егземплификација грађе је показала да мотивациону основу представ-

љају називи делова тела: брада, груди, зуби, кожа, кост, утроба, шућа,

ребра, чело, леђа, трбух итд.

Оно што се још може истаћи као битно за ове именице, то је да ве-

лики део њих има чвршћу семантичку структуру и да је полисемичан

(нпр. похрптина, порамак, почелак, попрсје имају од 1-4 значења). Пока-

зује се тежња ка ширењу семантичких граница твореница са појединим

основама. Један број припада терминима из анатомије, било стручним

било народним (подланица, поребрица, покосница, похрптина), а остале су

из народног или књижевног језика.

Тип је продуктиван и уклапа се у језички творбени систем. Исту

семантику имају и именички префикси до-, за-, међу-, над-, под-.

Код основа које су полисемичне, као нпр. именица глава, развија се

творба према различитим семама (значењима те речи)152. Тако је поглавар

и поглавник настало према значењу речи глава: „личност која руководи,

старешина, вођа" (у РСА под тачком 5. а), а поглавље је према значењу

које је, рецимо, у РСА за реч глава дато као т. 14. а.: „одељак књиге или

другог списа које чини целину". У оба случаја префикс по- само је

спецификовао једно значење основне речи, издвајајући га као примарно у

самосталној творбеној речи.

3) Различиту творбену семантику, али семантички сличну основу која

означава простор у ширем смислу, имају следеће именице, још увек

незатамњене мотивације:

суфикс -ица: поводница (бот. биљка из породице жабљака Рапипси1из

ациаиПз), повртница (бот. ротква), погрмушица (зоол. птица 5Иуја сиггиса),

постопица (стаза, ногоступ), покућница (намештај по кући), поледица (та-

нак лед који се нахвата по нечему), попутница (песма за испраћај на пут;

храна и пиће за путовање);

суфикс -ар: повртлар (онај који ради по врту), поземљар (човек),

покућар (кућни слуга; животиња која се држи у кући; име петлу), посунчар

' Именица поврат у значењу „посувраћени део оковратника, ревер на капуту" јс по свсму

судећи девербатив од повратити а нс префиксална именица по + врат („оно што стоји по

врату, иза врата") - в. о томе И. Грицкат, О именицама типа налет, стр. 124.

Д. Гортан-Премк, о. с употребљава термин семантички садржај или сема/семема па

каже: „Семантичка реализација јс ссмантички садржај, ссмема каквс лексеме у одређеној

семантичкој позицији ... Уобичајена су оба тсрмина" (стр. 43).
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(ветар који дува правцем којим се креће сунце), поселар (беспослен човек

који лута по селу);

суфикс -ац: покућарац (онај који продаје робу по кућама; бот. гљива

која расте по влажним, непроветреним кућама, МегиПиз 1асптапз), посу-

нац (бот. биљка НеНо1горшт еигораеит);

суфикс -ина: покућнина (покућство), попудбина (храна и пиће за

путовање), попутнина (в. попудбина);

суфикс -(н)пк: посунчаник (ветар посунчар);

суфикс -је: поврће (оно што се сеје по врту), покуће (покућство),

пособље (покућство);

суфикс -(њ)ак: поводњак (зоол. врста инсекта који живи око воде),

повртњак (врт за поврће), покровњак (бот. јавор, платан);

суфикс -ара: покућара (змија која живи у зиду куће), поселара (жена

која скита по селу);

суфикс -ка: поземљарка (женско људско биће; уп. поземљар), посе-

ларка (жена која скита по селу), покућарка (жена која трача по кућама;

зоол. врста ластавице; врста кокоши);

суфикс -уша: погребуша (зоол. ласта брегуница), погрмуша (зоол.

врста птице), поземљуша (ниска кућа), поврхуша (зоол. риба која плива по

површини воде, укљева);

суфикс -(и)ња: поводња (поводањ), повоткиња (она која живи у води,

вила);

суфикс -ањ: поводањ (поплава); к

суфикс -аш: помеђаш (власник чија се земља граничи с неким);

суфикс -ство: покућство, покућанство.

У наведеним именицама префикс по- маркирао је основну семантику

просторног односа, па је према тој семантици, коју делимично диктира

лексичка основа, уз изабрани суфикс, развио читав низ различитих наиме-

новања. Запажамо и нешто веће присуство ботаничких и зоолошких тер-

минолошких назива. Обично су биљке или животиње добијале назив

према именици која означава место по коме (или на коме) живе (погрмуша

- по + грм + уша, поводањ - по + вода + ањ, покућара - по + кућа +ара и

сл.). Неке од датих именица у доброј су се мери лексикализовале па су

данас на граници мотивисаности: поврће, повртњак, покућство и сл. Та-

кав је случај и са именицама посуда, постеља, које нису наведене, јер је

код њих значење префикса на синхроном плану избледело и слабије се

осећа генетичка веза са предлогом.

Пратећи творбену структуру именица, јасно је да је у дијахроном ас-

пекту предлошко-падежна синтагма постала мотивациона основа на коју

се надовезивао одређени суфикс: по леду - поледица, по кући - покућара,

по сунцу - посунац. У даљем развоју творбе деловао је и принцип анало-

гије.
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4) Мало су продуктивне именице које исказују временске односе, а

код којих је творбена основа именица која означава временски део дана:

повечерје (време после вечере; знак трубе да се војници спреме за спа-

вање; вечерња служба у цркви), повечерак (јело после вечере), појутарје

(јутарњи део дана; први дан по крсном имену), појутрица (појутарје; њива

од једног јутра земље). Као сасвим лексикализована и у савременом језику

са избледелом мотивацијом је и именица понедељак (варијанте понедељ-

ник, понедеоник) која заправо значи „дан после недеље".

5) Префикс по- уноси значење умањености код именица: побравица

(мање стадо оваца, брава) и поветарац (ветар малог интензитета, ветрић).

6) Префиксално-суфиксалној творби припада и именица постотак

(проценат).

71. Из датог описа могу се извести одређени закључци. Именице с

префиксом по- незаобилазан су део укупне лексике српског књижевног

језика, а још је чешћи у дијалекатској лексици. Значајан број њих припада

старим творбама, посве је стандардан, чврсте структуре са више семан-

тичких нијанси и као такав на путу потпуне лексикализације (постоље,

поврће, понедељак итд.). За разлику од чистог префиксалног начина, ком-

биновани творбени начин је продуктиван.

Префикс ПОД-

72. Као семантички испуњен елеменат, префикс под- својеврстан је

антоним префиксу над- и показује известан творбено-семантички парале-

лизам са њим, али не у потпуности. Опис који предстоји показаће домете

његове творбене функционалности.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: под- + именица

73. У структурно-граматичком погледу овај творбени тип карактери-

ше веза префикса под- (испред безвучног сугласника: пот-) и неокрњене

именичке лексеме која представља мотивациону основу у творбеној струк-

тури нове речи. Префикс под- испољава своју творбену функцију у више

семантичких подтипова, структурно под истим условима, зависно од

лексичког поља именица са којима чини творбену везу. 153 Навешћемо их

по тачкама.

153 У овај текст уграђен јс део објављеног рада о овој проблематици, в. М. Радовић-Тешић,

Именичка образовања с префиксима над- и под-, НЈ XXVI/ 4-5, 205-219.
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1) Највећу продуктивност показују она образовања (као и код над-)

која значе положај, чин, звање и сл. које значи именица која је послужила

као мотивациона база, основа творенице. Навешћемо заједно све примере

(иако су неједнаке регуларности) које смо нашли у речницима и грађи, не

издвајајући оне спорадичне творевине, речи које бележе само речници,

архаизме, оказионализме и сл., такође без података о употреби:

подадмирал, подбан, подбележник, подблагајник, подболничар, под-

буљубаша, подвазал, подвођа, подвојвода, подвојсковођа, подгазда (Ј. Иг-

њатовић), поддомаћин, подђакон, подеклисијарх, поджупан, подзапов(ј)е-

ник, подзакупац, подзаставник, потканцелар, поткапетан, поткаплар,

поткнез, поткњижар, поткомандир, поткоморник, потконзул, поткон-

тролор, поткраљ, подлекар (подљекар), подл(иј)ечник, подлиферант, под-

маршал, подмлинар, поднабављач, поднадзорник, поднакупац, поднамес-

ник, поднаредник, поднастојник, подначелник, подофицир, потпоручник,

потпредсфедник, потпуковник, подравнатељ, подредатељ, подректор,

подсекретар, подснаша, подсудац, подтајник, подуправитељ, подуправ-

ник, подуредник, подучитељ (-ица, -ељка), подтужилац, потчасник, пот-

чауш, потчиновник, потфеудник, потфишкал, подшеф, подшумар.

Наведене именице именују лексички широк круг занимања, положаја,

чинова у служби. Јасно је да њихова регуларност у савременом језику није

истог ранга. Део тих речи су историзми (подбуљубаша, подвазал, поткап-

лар итд.), ефемерне творбе по моделу (поддомаћин, подснаша). Међутим,

по овом творбеном моделу настале су и оне речи које су данас познате као

једини стандардни званични терминолошки називи, нарочито у админи-

стративном и војном сектору (потпредседник, подсекретар, подофицир,

потпоручник, потпуковник). Према разноврсности лексичких морфема у

основи (а могућности да се јаве и друге у оквиру ове семантичке групе

практично су отворене) види се да оне припадају поменутим језичким

стиловима (административно-службеној номенклатури највише) различи-

тих временских периода. Од наведених речи - 23 су ушле у РМС. У грађи

РСА, која је знатно богатија, за већину именица нађена је једна или више

употребних потврда у језику, а само мањи број узет је из речника без

потврде. Тако и РМС за неке речи не даје потврде о употреби (подад-

мирал, подбележник, подзаповедник). Имамо именица које су колоквијал-

ног карактера: подгазда (Ј. Игњатовић), поддомаћин (В. Богишић), подна-

купац (Политика 1951, 13895/3), подснаша (Зборник за народни живот

1933, 16).

Неколико лексичких морфема развило је паралелна образовања са

над- и под-. То су: надвојвода - подвојвода, наджупан - поджупан, над-

закупац - подзакупац, надзаповедник - подзаповедник, надлекар - под-

лекар, надлечник - подлечник, над.шинар - подмлинар, надравнатељ -

подравнатељ, надредатељ - подредатељ, надуправитељ - подуправи
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тељ, надучитељ - подучитељ, надшумар - подшумар, натпоручник —

потпоручник. Овај број од 1 3 парних образовања заправо је довољан да

потврди чињеницу о постојању одређеног паралелног развоја ова два про-

дуктивна подтипа именичких префиксалних образовања са траговима кал -

кираности. Важи такође и закључак да су данас у нашем језику чвршћег

корена узеле именице са под-, свакако због општеприхваћених службених

назива: подсекретар, потпредседник и званичних важећих назива војних

чинова: подофицир, потпоручник, потпуковник. Именице са оба префикса

у 1. подтипу по правилу су мушког рода. Спорадичног су карактера при-

мери као подснаша, а као изузетак свакако је и паралелизам подучитељица

- надучитељица, који се на српском језичком подручју мање јављао у

административној употреби, док је именица типа поднадзорница (поднад-

зорникова жена, у Ристић-Кангргином речнику) изведеница од поднад-

зорник.

2) Именице чија семантика указује на, опште узевши, ограничење

обима, умањеност, део неке целине, ужу скупину, нижи ранг и сл. од онога

што значи мотивациона основа - изразито су продуктивне у стручним

текстовима, нарочито у систематизацијама:

подброј, подваријанта, подвид, подврста, подгнездо, подгрупа, под-

дијалекат, подлига, подлистак, поткомисија, потконтинент, подназив,

поднаречје, поднаслов, поднатпис, подначин, подниз, подоблик, пододбор,

пододел, пододељак, пододељење, пододлика, пододред, пододредница,

пододсек, подоксид, подопштина, потпериод, потпоглавље, потпокрет,

потпородица, потпојам, потпроизвод, подразделак, подраздео, подраз-

добље, подразред, подраса, подред, подрод, подсавез, подсекција, под-

смисао, подсорта, подстадијум, подтангента, подтекст, подтип, пот-

фела, потфеуд, подтачка.

У принципу, овоме подтипу нема паралелних семантичких творби

код именица с префиксом над-, изузев, ретко, у неким специјалним тер-

минологијама као надред и надразред у зоолошкој и ботаничкој класи-

фикацији. Примери поднаслов - наднаслов, подоксид - надоксид и нису

типични примери овога подтипа, иако смо их ми ту уврстили.

3) У трећу групу сврстали смо оне именице које означавају нешто

конкретно (најчешће предмет или део тела) што се налази просторно

испод онога што значи именица у мотивационој основи префиксалне речи:

подбрдило (доњи део брдила), подвоља (воља у кокошке), подгаћице

(део ношње), подгрло (место испод грла), поднога (обојак), поткошуља,

подмишка, подод(ј)ећа, подралица (део испод ралице), подребра, подреп

(кускун), подораница (слој испод земље), подсвећник, потпазухо, пот-

сукња, подусница154 (део испод уста).

'м Формално подусница може бити и именпца префиксално-суфиксалне творбе под- +

усн(а) + ица.
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4) Изразитију продуктивност показују именице које значе место, зем-

љиште, предео који се налази у нижем положају од онога што значи

именица у основи. То су најчешће термини из (микро)топонимије, али и

апелативни називи. Семантички истог садржаја са овима су и именице

префиксално-суфиксалне творбе, које су чвршће творбене кохезије и више

у духу нашег језика, па имају и већу продуктивност (в. т. 75, 2)):

подбрдо, подбр(иј)ег/Подбријег, подвис, подврх/Подврх, подгаз, под-

гај/Подгај, подград/Подград, подградина, подгребен, Подгрмеч, Подибар,

Поткланац, Поткрај, Подлипа, Подлугови, Потпланина, Подгора, Подго-

рица, Подосоје итд.155

5) У наведена четири подтипа, које смо, свакако условно, предста-

вили, нису могли да се уврсте следећи случајеви: подсвест, подстанар,

потчовек (оказионализам према натчовек) као и: подручак (доручак),

подвечер, подјабука (месо од бута говечета испод препоне).

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: под- + им. основа + суфикс

74. У овом творбеном типу префиксална морфема под- реализује

више лексичко-семантичких односа. Битно је истаћи да префикс и суфикс

своју творбену функцију остварују заједно и истовремено, тако да сам

творбени чин нпр. у подгорје можемо идентификовати као под + гор(а) +

је, а не као подгор(а) + -је или под + горје. То доказује чињеница да

образовања типа подгорје настају и кад нема формалног паралелизма са

типовима подгор(а) и горје, нпр. подочје, где не постоји ни „подоко" ни

„очје", али то није била сметња за префиксално-суфиксалну творбу.

Потребно је указати још на неке творбене појаве. У формалној мор-

фолошкој анализи нису једнаки ни подочје и подочница, јер се прво раш-

члањује на три а друго на четири морфеме (не рачунајући посебно крајње

флексивне форманте -е и -а), тј. под-оч-је : под-оч-н-ица. То је, међутим,

само етимолошка карактеристика, а у анализи актуелних творбених односа

обе су речи троделне, јер и у другој - једнако као и у првој - имамо само

предлог-префикс под и именицу око као мотивациону базу, а онда још и

суфикс (-ница, слично као и -је) који оформљује и граматички одређује

творбену реч.

Код именица типа Подгорица (подградина и сл.) творба је могла да иде на два начина:

префиксалним: под + горица или префиксално-суфиксалним: под + гор(а) + ица. У овом

случају је реч о префиксалном начину творбе јер постоји познат топоним Горица (брдо

изнад града Подгорице), као што постоји и утврђен апелатив градина (врт, њива).
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Елеменат -н- у подочница - слично и у поткућница = подворница (од

под-двор-ница), подвратник, подножњак итд. - придевског је порекла156,

али то не значи да ове речи треба узети као изведенице од придева

(подочни + -ица и сл.). У питању су придеви односа, који и немају соп-

ственог лексичког значења, него га преузимају од базе (под + око). Зато,

упркос етимолошком приоритету, за синхрону анализу придев није моти-

вациона база творбене именице, него су и једно и друго паралелна обра-

зовања са истом базом. Ово се види и по томе што се често подудара или

преклапа значење именица са проширеним (помоћу придевског -н-) и са

простим суфиксом: подочница и подочје (део лица испод очију), под-

ворница и подворје (поткућница, земљиште око куће), подвртник и

подвратак (кожа испод врата у говечета), подножњак и подношка (ножна

папучица на каквом уређају), подстрешница, подстрешица и подстрешје

(простор под стрехом).

Елеменат -н-, дакле, облички алтернира поједине суфиксе, а као ал-

тернатор јавља се и палатални елеменат, нпр. -ица / -ница / -њица, или -

ача / - 'ача / -њача; суфикси -ак и -пк код разматраних типова обично су

само у алтернативном виду (-њак, -нпк). Избор између суфикса и вари-

јаната условљен је разним моментима, семантичким, структуралним и

историјским. На пример и поткровље и поткровница могу значити 'про-

стор под кровом', само што је он у првом случају обично неодређеније

схваћен, а у другом конкретније (поткровна просторија, стан, мансарда); с

друге стране, дисимилациони разлози искључују варијанту - 'ача у приме-

рима подрукача, подногача (добило би се неприхватљиво ,,-чача",

,,-жача"), коју видимо примењену у подгрљача, потколењача и сл.

75. У овом творбеном типу префикс под-, присаједињујући се име-

ничкој основи, уз неки од ограниченог броја суфикса, реализује више

творбених значења. Формирање творбене именице и овде се ослања на

предлошко-именичку везу, или творба иде аналогијом према функциони-

шућем моделу.

1) Овај подтип чине она лексичко-ссмантичка образовања која значе

део тела (код човека или животиње) чији је природни положај испод, с

доње стране онога што значи део тела именован именицом у основи, од-

носно, значе и: одевни предмет или украс који се ставља, навлачи испод

тих делова тела, као и уопште оно што је лоцирано испод нечега таквог:

6 В. о таквим образовањима: В. М. Дсрибас, Приставочно-суффиксалшое образование

имен суи^ествителших в современном русском нзнке, авторефсрат, Москва 1967, стр. 7-8,

где се наводе ови примери: безбилетнип пассажир - безбилетник, подоконнам доска -

подоконник, подснежнаи трава - подснежник итд.
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суфикс -ак/-њак: подбрадак, подбрадњак, подбражњак, подвољак,

подвратњак, подгушњак, поткапак, поткожњак, подланак, подочњак

(обичније мн.: подочњаци), подрамак, подрепак, подрепњак, подушњак;

суфикс -ац: подгрлац, подгуштерац (тетива), подланац, подрепац

(фиг. улизица);

суфикс -(њ)ач: подбрадњач, подногач, потпетач, подрепач;

суфикс -ача: подгрљача, поджелудњача, потколењача, подногача,

подрукача;

суфикс -аш: подрепаш;

суфикс -(н/њ)пк: подбрњик, подбрадник, подбрадњик, подгушник,

поткапник, поткожник, подочник, подрепник, подушник;

суфикс -ина: подгрлина, поткапина, подлеђина, подрепина, по(д)тр-

бушина;

суфикс -(н)ица: подбрадица, подгрлица, подгрудница, подјезичница,

поткапница, потколеница, подлактица, подланица, подочица, подочница,

подребрица, подрепница, подушница;

суфикс -ја: подбрађа;

суфикс -је: подбрађе, подгрље, поткриље, подлеђје, подочје, пот-

прсје, потчеље.

Знатан број наведених примера део је народне лексике, али која има

истовремено и књижевни ранг (већина их је ушла у РМС). Један део чине

термини из анатомије: потколеница, подлактица, подланица, подребрица.

О богатству језика говори разноврсност суфиксалних форманата према

истој основи: брада - побрадак, подбрадњак, подбрадник, подбрадњик,

подбрадица, подбрадња, подбрадњач; грло - подгрлац, подгрлина, подгр-

лица, подгрље, погрљача; набројане актуализације су у неким семантич-

ким нијансама (будући да су полисемичне) међусобно синонимичне. Зна-

чења појединих именица заснована су на метафоричким асоцијацијама:

подрепак, подрепаш, подрепац, подрепина (у једном од значења - погрдно,

за човека улизицу). Иначе, стабилну присутност у српском горе наведене

именице показују не само својом бројношћу него и вишезначношћу -

добар део њих има два, три или више значења (в. подбрадак, подбрадњак,

подвратњак, подгушњак и др.).

2) Изразитију продуктивност показују и именице које именују место,

земљиште, конфигурационо подручје или предео чија је локација испод

онога, под оним што означава мотивациона именичка основа. Међу њима

има и апелатива, али већину чине топоними и микротопоними настали као

резултат потребе прецизирања нових локалитета, њиховог померања или

просто оријентације у простору. У њиховој основи је именички топоним

(или микротопоним) који директно указује на узрок мотивације:

суфикс -ак: подвршак, поткућак, потпећак;
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суфикс -ац: Подјабуковац, Поткарановац, Подгајац. Подбрежац,

Подбабац;

суфикс -ина: подгорина, Подгорина, Подбучина;

суфикс -(н)ица: подбрдница, подворица, подгајница, поткутњица,

поткућница, а највећу фреквентност има суфикс -је:

подбрђе, подбрежје, подгаје, подгорје, подграђе, подлужје, подморје,

поднебље, поднебје, поднебесје, подножје, подземље; Подбарје, Подбаб-

ље, Подбишће, подбрђе, Подбрежје, Подбуковље, Подгаје, Подгорје, Под-

грађе, Подгрмечје, Подвележје, ПоджетЂе, Подивичје, Подлужје, Под-

орашје, Подцрковје, Подмилачје, Подмољавље (према Мољва, РЈА), Под-

оточје, Подрадичје (према Радич, РЈА), Подстоље, Подстрање, Под-

стражје (према Стража, РЈА), Поткозарје.

Ако узмемо у обзир образовања са неким другим просторним пре-

фиксима: Загорје, Затарје, Подриње, Поморавље, Подунавље, Приморје,

приобаље, међуречје и сл., онда је јасно да процес творбе по готовом

обрасцу захвата шире структурно-семантичке групе. Аналошки процеси

делују и на структурне типове где предлошко-падежне везе нису обавезне

за префиксално-суфиксалну творбу. Модел под + им. основа + -је, по коме

се граде именице средњег рода, и данас је продуктиван, нарочито у творби

микротопонима. 157

3) Трећу групу чине именице које значе конкретне предмете или на-

праве чији је основни положај испод или ниже од онога што значи лек-

сичка морфема у основи. У творби учествује ограничен број суфикса. Пре-

ма нашем материјалу то су, да и то наведемо, суфикси које дају именице

сва три рода: -ак/њак, -ач, -пк (мушки род); -ица, -ача (женски род); -је

(средњи род):

суфикс -ак/њак: подглавак (дрво на огњишту преко кога се стављају

друга дрва; јастук), подвратак, подглавњак (в. подглавак), подножак (под-

метач на који се ослањају ноге), подуторњак, подгредњак (подупирач);

суфикс -ач: подглавач (јастук), подрамач, подногачи (мн.);

суфикс -(њ)ача: подбрдњача;

суфикс -пк: подвратник, подглавник, подножник, подочник;

суфикс -ица: подбраздиница, подбраздивница (ужина, односно погача

која се односи на прву заорану бразду), подг/швница, поткосница, пот-

кровница, подморница, подножница (даска на разбоју на којој се држе

ноге), подножица (узенгија), подрамица, подседлица, подстрешница;

суфикс -је: подбрође, подглавље, поткутке, поткровље, потпалубље,

подстрешје.

157 О учешћу префикса под- у топономастици в. чланак Ахмета Касумовића: О шромтхта

х рпјеШо%от роа" и шг1апзкот %оуоги, Втора југословенска ономастичка конференција,

Скопје 1980, стр. 139-150.
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Приметан је један део дијалекатске лексике (подглавак, подножак,

подрамач, подбрдњача) којом су именовани пре свега појмови који постоје

само у руралном амбијенту, али и појмови из урбане средине који имају

друге стандардне називе. Тако је, на пример, уместо подглавак данас

стандардан у српском турцизам јастук. Већи део наведених именица бе-

лежи РМС те се према томе могу сматрати регуларном лексиком (под-

вратник, поткосница, подстрешница, поткровље итд.).

4) Да би опис творбеног типа под + лекс. основа + суфикс био пот-

пун, навешћемо преостале именице које се не могу сврстати у наведене

подтипове јер захватају различите лексичке садржаје:

а) из покрајинске лексике: подвока и подвокиња (крава која први пут

води), поткоњак, поткоњка (кобила која се први пут бије), потколњак

(во који је први до кола), подмљечац (млечна павлака);

о) из ботаничке терминологије: подланик (биљка слична лану), подла-

ница (трава), подлесак, подљесковац, подлесник, потплотуша, подснеж-

ник, подсунац, подглавља, подмреник;

с) временски периоди: подвечерје, подноћје, подвечерњак (ветар);

о*) из зоол. терминологије: подуст, подуства (риба с тврдим устима),

поткорњак (црв који живи испод коре дрвета);

§) друга значења: подвод, подводак (извор на обали испод тока воде),

подгоркиња (вила)158.

На основу анализираног материјала произилази закључак да су име-

нице с префиксом под- (у два творбена начина) бројније од именица с

префиксом над-. Показали смо доста велики број (преко 150) префик-

сално-суфиксалних комбинација са префиксом под-, која реализују више

лексичко-семантичких односа. Свакако да њихова регуларност није под-

једнака јер су неке чешће а неке ређе у употреби. Занимљиво би било

поредити употребу ових именица са стањем у другим словенским јези-

цима, што ми овом приликом не можемо чинити. Постоји у неким слу-

чајевима (код назива за делове тела, на пример) антонимна корелација

између именица са ова два префикса: надланак - подланак, надланица -

подланица, надлактица - подлактица, надочник - подочник, надрепак -

подрепак, надрепњак - подрепњак, надгрудница - подгрудница. Развој зна-

чења, иначе, често се базира на могућим метафоричким асоцијацијама, у

чијој је основи предлошко-падежна веза, што овим именицама даје већу

могућност за исказивање различитих лексичко-семантичких односа.

Уп. нагоркиња (т. 63. 2), под на-.
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Префикс ПРЕД-

76. Размотрићемо семантичке категорије које се јављају код именица

с префиксом пред- (испред безвучног сугласника: прет-) у оба начина

творбе. И овде ће се показати могућа функционална креативност префикса

(префикса и суфикса истовремено) који творе нове речи према датим лек-

семама, односно лексичким основама, дајући им нове значењске нијансе.

Ова префиксација није била нарочито развијена у језику. Она је ипак у

новије време добила известан замах, па је развој захватио и именице. 159

У Маретићевој Граматици у вези са именицама с префиксом пред- на

стр. 399. стоји само следећа реченица: „У народном језику врло је мало

сложеница с приједлогом пред (то су само: преткућница, предручак)". У

Граматици Б-Х-Ж међу именицама које (како се то каже) остају у облику

у којем су биле без предлога (стр. 176) помиње се предговор, као једина са

овим префиксом. У Савременом српскохрватском језику I М. Стевановића

префикс пред- не наводи се код глаголских, придевских нити пак именич-

ких речи. Приручна граматика хрватскога књижевног језика наводи пре-

фикс пред- код именица чисте префиксације у значењу претхођења нечему

(по старешинству: предрадник; по месту: претклијетка; по временском

следу: предговорник, предјело, предтакмичење).

Анализираћемо ове именице према опсегу грађе коју смо формирали

ексцерпирањем речника и додатних текстова.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: пред- + именица

77. Регистрован је знатан број примера префиксалне творбе. Лексичка

основинска морфема представља именице сва три рода у категорији кон-

кретних и апстрактних аспеката, којима се семантизује претхођење нечега,

уопштено узето као појаве - просторно или временски. Лексичко-семан-

тички посматрано, оне чине три основне групе:

Уп. Рау1е Ко§јс, Рипкаја ргеа"те1ка и зШгапји поу1И пјеИ / гпасепја, Јегјк IX, 4, ггауапј

1962, з1г. 108, гдс се каже: „1Ј поујје упјете ргошге зУе ујЈе I рпјесПо§ ргсА, ра зс, пагобИо и

паисј о кпргеупозП, јау|јаји тпо^е !>1огешсе з 1јт рпјед1о§от (ргеаЧчаЈсН, ргесКчкагаП', ргед-

з1аУ11ј, ргесЈобјП, ргеЈћосћи М."

Такође, И. Грицкат у већ помињаном чланку О именицама типа налет, говорећи о глагол-

ским сложеницама с прМк, пише. „У црквенословенском глаголи са тим префиксом већи-

ном представљају преводе грчких речи и имају књишки и рсторични призвук. Познато је

да су се у грчком врло слободно градили глаголи са таквим предмецима, у чему га је

каснијс следио латински, па тако и књижевни црквенословенски (стр. 121).
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1) Продуктивне су именице које означавају оно што временски прет-

ходи нечему, што се као појава, радња, акција и сл. јавља, односно долази

пре или испред онога што је означено именицом у мотивационој основи

префиксалне речи.160 Врло је широк и мотивационо разнолик број ових

именица. То показују следећи примери:

предбиљежбаш , предвежба, предвезница, предгласница (нпр. пред-

гласница победе), предговор, предживљење, предживот, предзабрана,

предзајам, предзнак, предзнамење, предзнање, предзрака, предигра, пред-

информација, предислеђење, предиспит, преддиспозиција, предисторија,

предистрага, предмолепствије, преднаобразба, преднапомена, предобјава,

предоблик, предобразовање, предодбрана, предодлука, преддоминација,

предрадња, предреклама, предстудија, предступањ, предсуд, предтак-

мичење, предопомена, предопомињање, предуговор, предоснова, претпро-

јекат, предрад, предрадња, предрадост, предразговор, предразмишљање,

предракија (предјело), предраса, предрачун, предреклама, предроманти-

зам, предсвест, предсезона, предсилогизам, предспрема, предстража,

предтакмичење, предтурнир, предувјет, предујам, предувереност, пред-

уверење, предуговор, предудар, предударац, предупис, предусев, предуслов,

предушење, претчисленије, претчувствије, предшкола, преткалкулација,

претконференција, претконцентрат, претконцентрација, претпев,

претповест, претпокрет, претпремијера, претприпрема, претпродаја.

За именицу претекст у примеру: Тек две-три реченице биле би до-

вољан претекст за упечатљив обрт којим се завршава епизода (Политика,

25. јануар 1988, 10) - могло би се, бар што се тиче формалних показатеља,

помислити да је то твореница од пред + текст. Ради се ипак само о

коинциденцији, јер је претекст заправо позајмљеница из енглеског:

рге1ех1 = повод, изговор (за неки поступак).

У већем броју наведених речи творбену основу чини девербативна

именица (пред + вежба, пред + живљење, пред + знање, пред + игра итд.)

али смер припада ипак именичкој префиксалној творби јер не постоје

глаголи *предвежбати, *предзнати* предиграти. Неки речници (РЈА, а

гдекад и РМС) према именици успостављају глагол не дајући употребну

потврду (нпр. предуговор и предуговорити - закључити предуговор) и у

таквом случају творба би морала ићи од именице према глаголу: пред-

уговор - предуговорити, предуговарати. РЈА често за неке од оваквих

У РМС за префикс пред- се каже да у творби именица значи „оно чему је што прет-

ходило: предбележба, преднаобразба, предрачун, предрадња, предчасник, предисторија".

По нашем мишљењу - дефиниција је помало неспретна: реч јс о „ономе што нечему

претходи".

161 На аутобуској станици једнога града у Рспублици Српској прочитала сам овај запис:

Телефонска резсрвација важи 24 сата прије поласка аутобуса. Послије тога времена брише

се предбиљежба мјеста. Приликом куповине карте за мјесто резервисано телефоном плаћа

се 1 0 динара за предбиљежбу.
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именица напомиње да имају књишко обележје или трагове калкираности:

нпр. за предувјет се каже: „именица без потребе начињена према нем.

Уогћесћп^ипе, а значи исто увјет (нем. ВесНп§ит*)."

РМС бележи већи број речи с префиксом пред- које припадају нови-

јим терминима из различитих области: трговинским (преткалкулација),

канцеларијским (предспис), спортским (предтурнир), музичким (предудар,

знак за почетак извођења неког музичког дела) и разним другим специјал-

ним делатностима. Део тих префиксалних именица има за основу именич-

ку лексему страног порекла (пред-туриир, пред-калкулација. пред-кон-

центрат, пред-диспозиција). Већ овај подтип сугерише тврђење да је

модел пред- + именииа још увек динамичан у српском језику, да заправо

показује даље ширење творбе на нове основе домаћег, али и страног по-

рекла. Модел иначе није својствен народном језику него је књишког

порекла са видљивим траговима калкираности.

2) Посебну групу чине именице које означавају особу, лице које из-

води, обавља, радње активности што претходе главној активности везаној

за именицу у мотивационој основи творенице:

предборац, предвесник, предвојска, предговорник, преткумче, пред-

мајстор, предрадник, предстража, претчасник, претчиститељ, пред-

школарац.

Префикс пред- у именици предрадник има значење префикса над- јер

истиче значење старешинства над неким. Ова реч се и данас среће као

важећи термин за звања и положаје у систематизацији различитих рад-

ничких послова.

3) Релативно продуктиван лексичко-семантички подтип представљају

именице које значе место, простор што се налази у непосредној близини,

испред онога што је означено мотивационом лексемом у основи:

предварошица, предград, предгробље, преджелудац, преджелудник,

предземљиште, предзиђе, преткомора, преткућиште, предлуг, предлука,

предтврђава, предтерен, предсоба, предуиера, претклијетка, преткућа,

претпакао, претположај, предстаница (РЈА), предлоква (РЈА).

Именице префиксално-суфиксалне творбе обичније су у нашем језику

(и више су у складу са системом) од именица овог лексичко-семантичког

подтипа, што се нарочито види кад упоредимо примере истих лексичких

основа: предград - предграђе, предсоба - предсобље.

4) Именице које означавају време, временски период који долази не-

посредно пре онога периода или временске појаве коју означава мотива-

циона основа, ограниченог су обима и своде се на ограничен број стан-

дардизованих, али морфолошки недовољно флексивних примера:



Именице с префиксима у српском језику 97

предвече(р), предзора, предмрак, предноћ, предсезонањ2, предјутро,

предјесен, предсутон, претподне, претпразник, претпролеће.

Како се може одмах приметити, именица у основи значи обично део

дана или године. Структурно, оне су постале од предлошко-именичких

веза (пред вече, пред мрак и сл.), али даљи развој творбе у овом случају

није довео до транеформације синтагматског спајања и везе са суфиксом,

као у неким другим случајевима (предзора - предзорје, предвече - пред-

вечерје).

5) Образовања чија је мотивациона основа обично именички деверба-

тив, али и немотивисана именица, могу означавати конкретан појам (често

предмет) који претходи ономе што означава основа, било у смислу вре-

менског следа или предности у нечему - што значи, долази (временски)

пре нечега или (просторно) испред нечега:

предбојац (окован колац који се набија у земљу да направи рупу за

други колац; бојац - има такође у истом значењу), предбојница (она која се

пре других бори за нешто: Француска се дичи као предбојница слободе и

цивилизације, Позорник 1949, 191), предговор (уводни текст који претходи

главном тексту), предгрејач (цев кроз коју пролази нафта, пара и сл.),

предјело (јело пре главног јела), предручак (јело пре ручка), предматерија

(оно што претходи материји; нпр.: дух као предматерија), предпредилица

(техн.), предраса, предодељење.

6) Посебно се може говорити о именицама које именују унутарња

осећања, расположења: предубеђење, предосећај, предосећање, претчув-

ствије, предопажај, предслутња, где се значење поклапа са значењем

мотивационе основе или је реч о претхођењу у односу на нешто изван,

што ће се десити, збити. Овде су се укрштали творбени смерови. Творба је

могла ићи према именици: пред + осећај, али и девербацијом: предосе-

тити = предосећај, али не код свих именица (предопажај = *предопа-

жати, предслутња =*предслутити). Тако се за именице типа председ-

ник, предводник, предстојник са сигурношћу може тврдити да нису наста-

ле именичком творбом, него је реч о суфиксалној творби префиксалних

глагола: председати, предводити, предстојити па је префикс ту део мор-

фолошке структуре а не творбене.

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: пред- + им. основа + суфикс

78. Знатно је мањи број именица које се творе овим начином. Издва-

јају се, ипак, два лексичко-семантичка подтипа.

Супротно посезона (Политика 1986, 8. март, стр. 1).
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1) Именице које означавају место, простор, земљиште и сл. које се

налази испред онога што значи именичка мотивациона основа. Од суфик-

салних форманата доминира, разумљиво, формант -је (управо као и код

других префикса који исказују просторне односе):

предбрђе, предбрежје, предворје, предверје (заст. РМС), предвраће,

предолтарје (РЈА), предгорје, предграђе, предзиђе (нпр.: Срби су предзиђе

одбрани државе од Турака), преткућје, преткоморје, предлучје, предол-

тарје (РЈА), претпрсје (грудобран), Предражје (према Драга, село у

Босни, РЈА), предсобље, предсрђе, предсрчје (анат.).

Примери са другим суфиксима појединачни су и углавном периферне

употребе. Суфикс -(њ)ак: претсобњак; суфикс -ица: предлактица; суфикс

-ај: предгрљај.

2) На скоро ограничен број примера своде се именице које означавају

временски термин (део дана, годишњег доба), заправо време, временски

период или појаву која долази непосредно пре оног временског периода

који је језички већ маркиран као основни:

суфикс -је: предвечерје, предзимље, предзорје, предјутарје, пред-

мрачје;

суфикс -ка: предзорка (заст. в. предвечерје);

суфикс -ица: предзорица.

Другачију семантику има именица предвечерак (оно што се једе пре

вечере) и предстрашће (у РМС: необ. стање пре наступања страсти, М.

Божић) што је свакако последица метафоричких померања.

79. Префикс пред-, иначе, као именички формант јавља се и у другим

словенским језицима. Тако је, на пример, у руском језику врло продук-

тиван у топонимији и у књижевним текстовима164, а такође је продуктиван

и у словеначком и македонском језику. 165

Може се говорити и о релационим односима префикса пред- према

другим просторно-статичним префиксима. Често иста лексичка морфема

бива мотивационом основом и другим префиксима исте основне семан-

тике:

Термини из анатомије преткоморје, предсрчје, предсрђе, данас са особинама архаич-

ности (обичније је, наравно преткомора), заправо су преводи грчко-латинских термина,

али су се као калкови прилагођавали творбеним правилима српског језика.

'м Уп. у руском: Предкарпатке, Предуршње. Предбапкалке или предгор&е, предмоспње.

предплечке, преддверке. прегрозм, предвечерке.

1 5 Моумк х1оуепзке%а кпјИпе%а јег1ка региструје следсће примере: ргеаЧшје, ргеМе1ауес,

ргеМуегје, ргеА\огје, ргеАјНт. ргеА%огје. рге^оуог. ргеМхје, ргеаЧ%га, ргеаЧгокгагка итд.

Борис Марков у поменутој студији наводи следеће примере у македонском: предворие.

предгорие, предсобје, преткомора, предвреме, предзора.
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над-

до-

им. основа уз-

иред- за- међу-

ири-

под-

Узмемо ли, на пример, једну од фреквентних мотивационих основа

(брдо, град, глава) запазићемо да се више префикса, и префикса и суфикса

заједно, спаја са њима - у једном или у оба творбена начина. То, разуме се,

утиче на чврстину и постојаност творбених типова као јединица система

именичке творбе.

Префикс ПРИ-

80. Префикс при- у именичкој творби, као и остали префикси пред-

лошког порекла, уноси у творбену именичку реч нешто од семантике

предлога при. У досадашњим граматикама наводи се, илустрације ради,

свега неколико примера: прибрат и приморје (Маретић), приморје и при-

повијест (Б-Х-Ж), пригорје (ПГ)166. У граматици М. Стевановића не на-

воде се примери за именичке сложенице с овим префиксом. Изразита

оскудност примера намеће потребу потпунијег описа префикса при- као

елемента именичке творбе и одређивања његове стварне присутности у

речничком фонду српског језика. 167

Показаћемо у том смислу основне структурно-граматичке и лексичко-

семантичке особине датих именица и указати на могуће правце развоја.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: при- + именица

81. У овом творбеном начину формант при- на семантичком плану

није развио изразитије семантичке подтипове који би имали карактери-

стике продуктивне творбе. Без обзира на број таквих именица и лексичку

Уп. Т. Маретић, о. с, стр. 398; Брабец-Храсте-Живковић, о. с, стр. 176; Приручна гра-

матика..., о. с, стр. 270.

167 На при- као „именички Предметак" указао је П. Рогић у чланку Гипксџа ргеАте1ка и

зЊагапји лоу/А пјеа / гпабепјр, Јегјк IX, 1961/62, зу. 4, 81г. 106-1 11.
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разнородност лексичке мотивационе основе, не можемо тврдити да се ради

о чврстим лексичко-семантичким категоријама које су настале по творбе-

ном моделу при + именица (сва три граматичка рода). Стога је подела која

следи изнуђена појединачним употребама, понекад лексиком с маргинал-

ним обележјима заступљености у основном лексикону језика, па је као

таква и крајње условна.

1 ) Најјаче се резултат датог творбеног модела одражава код, истина

невеликог броја, именица које означавају топониме или апелативе са апе-

лативном мотивационом основом као топографским појмом: прибрег,

придвор, придолина, Придјел, Прилес, Прилуг, Прилук, Припоље. Још две

именице тичу се локационих означености: примозак (анат. мали мозак) и

приглава (део на воловским колима, код Вука у Рјечнику: „преглава,

приглава ? оно дрво на коме виси јарам, сГ. поклапуша)".

2) Донекле заједничке особине имају оне апстрактне именице чије

творбено значење упућује на додатак, допуну, сличност, привидност и сл.

са нечим што је означено именичком основом: приг,лас (начин изго-

варања)168, призвук (споредан, допунски звук који прати основни звук; уп.

пазвук), признак (особит знак, значење, обележје по коме се нешто може

сазнати), призрак169 (лик, слика у машти; привиђење; нешто замишљено,

створено у машти), призрака, примисао (скривена мисао; идеја; савет,

мишљење које се даје некоме; замисао, жеља), присјај (песн. сјај од зала-

зећег сунца). Све именице (осим последње, из ГрРСА) дате су и у РМС.

3) Временски период који долази непосредно испред времена или

појаве означене именицом у основи именују ове речи: примрак (сумрак,

сутон), привечер.

Обе су ретко у употреби јер се чешће употребљавају предмрак, пред-

вече(р), сумрак.

4) Посебну семантичку нијансу допуне, додатка нечему, надомешћи-

вања, замене и сл. префикс при има код следећих именица:

прибрат (покр. женино дете од првога мужа детету од прве жене

другог мужа), пригатар (покр. оно што помаже при гатању), привага (до-

датак ономе што је одмерено на вази), призет, прикума, прибудала (дијал.

велика будала)170, приподаник (поданик некоме), приречица (пословица),

прислушкиња (служавка), прислуга (заст. послуга), прислужба и прислуж-

бица (в. преслава), пристанар, прислава.

За поједине егземплификације није једноставно утврдити правце

творбе. Једне именице формално могу припадати именичким творбама

при- + слуга, при- + слава, али трансформација значења пре упућује на

'м Уп. пригласје (т. 78 2)).

169 На пример: „И нигде једна успомена / Да се ко призрак у н>ој јави", М. Ракић (песма

Помрчина).

170 Овде при- има семантику префикса пре-.
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њихов девербативни настанак: прислуживати - прислужба, прислављати

- прислава111 . Још један закључак се намеће из описа посматраних приме-

ра: именице из овог творбеног начина имају лабаву творбену структуру.

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: при- + им. основа + суфикс

82. У поређењу са чистом префиксацијом, комбиновани начин творбе

показује нешто већу продуктивну способност у нијансирању нових семан-

тичких садржаја. У односу, опет, на друге префиксе код којих доминира

просторни аспект, овај творбени тип не заостаје сувише у броју и стабил-

ности творбених лексема. Ипак се може рећи да је творба ишла утврђеним

током, у складу са основним творбено-семантичким моделима који важе за

друге предлошке префиксе. Одступања су незнатна. Број суфикса који

учествују у творбеном типу ограничен је и варира; зависи од семантичке

природе лексичке основе, али и од више других фактора: језичких, грама-

тичких и посебно - екстралингвистичких. Описаћемо основне лексичко-

семантичке подтипове.

1) Најпродуктивније су именице које означавају оно што се налази

(што је смештено, направљено, што постоји и сл.) при нечем другом, уз

нешто друго што је обележено лексичком основом чије је опште значење

простор, место, предео и сл. уз одговарајући суфикс који именицу кате-

горијално одређује. Најчешће су то именице које означавају (микро)то-

поним, али и предмет, особу и друго нешто што се налази у било каквом

просторном односу:

суфикс -ак: прибарак (ливада покрај баре), прибрежак (брешчић;

место испред брда), Прибрешци (мн.), придворак112 (предворје, трем),

Придворци (мн.), прикрајакт (место при крају, у углу нечега), прикровак

(стреха), приначелак]1А (земљиште на предњој страни брда; нпр.: Сеје се у

приначелку), припећак (простор између пећи и зида, запећак), припланак

(равно земљиште испод брда, планине), приручак (ручица, држак), при-

селак (село близу града), присенак (оно што је у сенци), присобак (спо-

редна соба), пристранак (оно што је у страни; страна брда, огранак),

Уз исту основу јавља се и суфикс пре-. Семантика речи „ слава која се слави уз главну

славу" упућивала би да је примарнији префикс при-. Ово питање би у сваком случају

требало са већом пажњом и подробније анализирати на основу дијалектолошких података

и питања односа префикса пре- : при-, односно њихових мешања, замењивања.

172 Дату именицу бележи РЈА (из Шулекова речника за нем. №ћеп§еоапде) и РМС (пре-

узето из Р-К), што значи да не мора припадати савременом вокабулару.

173 Именица прикрајак је полисемична. РМС даје шест значења.

174 Реч је о удвојеним префиксима при+ на+ чел(о)+ ак.
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пристрешак (трем), приторак (додатак тору), притремак (трем, надстре-

шак пред кућом);

суфикс -(н)ица: прибрдица (брдељак), придворица (онај који ради на

двору), Придворица, придворница (њива око дворишта; бот. назив за биљке

Ро1у§опшп аУ1си1аге и Кшпех), приземљица (кућа, просторија при земљи),

приземница (в. приземљица), припутница (бот. назив за биљку Негшапа

§1аћга), пристраница (земљиште при страни);

суфикс -је: прибрежје (страна неког брега; земљиште дуж обале),

пригорје (шума и рељеф), Прибрежје, Прибрешће, придворје (предворје,

трем), Придворје, Пригорје, приграће115(ближа околина града), призем-

ље]16, приморје/Приморје, Присеље, присобље (соба уз другу собу), присо-

је, Пристиничје (брдо у Далмацији: При-стјен-ич-је), пристрање (оно

што је при страни), пристрешје (жупа), присуње (покр. присоје),177, При-

враће, Причеље™;

суфикс -ина: пригредина (место при гредама, стенама), Пригредина,

приветрина (место изложено ветру), Приврелина; 1 79

суфикс -ац: Прилипац, припољац (онај који живи при пољу), присунац

(бот. цвет №газзШ> гашПогиз; присоје), присвињац (дограћено место уз

свињац);

појединачни случајеви са другим суфиксима: суфикс -уша: призем-

љуша (приземна кућа); суфикс -ка: пригорка (вила); суфикс -уља: приго-

руља (зоол. птица брегуља). 180

2) Други семантички подтип представља скуп именица чија мотива-

циона основа означава део тела (човека или животиње). Таква мотива-

циона основа са префиксалним формантом при- и једним од суфиксалних

форманата (у нашој грађи то су: -ак, -(н)ица, -ина, -(н)пк, -је, -ка) твори

именице чије је творбено значење често семантички врло удаљено од

лексичке основе:

Према подацима из РЈА, где је реч регистрована, можемо је сматрати данас застарелом.

Обичније је предграђе, периферија за исти појам.

176 В. приказ П. Ивића Рамелмајерове књиге, ЗбМСФЛ ХХ1/1, стр. 243, где се каже:

„Приликом тумачсња лексеме приземље заслужује пажњу нс само немачка реч Ега§езсћозз,

него и француска (и немачка) раг1егге, утолико пре што пружа много ближу творбено-

семантичку паралелу".

177 За именицу присоје, која у себи садржи префикс при-, може се рећи да се лекси-

кализовала и у савременом језику нема јасну мотивисаност. О њеној етимологији в. П.

Скок, о. с, под сјати.

178 За топоним је битно одредити границу кад реч прелази из апелативног поља, са функ-

цијом означавања, у ономастичко поље где има функцију именовања. Кад се утврди да је,

на пример, етимолошки Причеље - при + чело, онда говоримо о апелативном аспекту речи.

179 За овај топоним у Босни РЈА каже да је етимолошки место при + врелу.

180 РЈА бележи дијалекатско прируч (Далм.) и пристрех (Истра), али и Причељ (земљиште

у Србији у округу кнежевачком, забележио М. Милићевић), што упућује на исту творбу. У

савременом српском језику ових творби данас нема.
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суфикс -ак: привратак (део врата; облог око врата), призубак (из

ГрРСА), примудак (мед. жлезда код полне жлезде мушкарца), припрстак

(шести прст на нози, Р-К), прирепак (оно што је придодато чему; ласкавац,

улизица, удворица), прирожак (рог на кући), приручак (ручица, држак),

приушак (ћушка, заушница), пришупак (погрд. уљез, Вук, Рј.);

суфикс -(н)ица: прибедрица (део црквеног одела које стоји при бедру

архимандриту или владици, Вук, Рј.), припојасница (кеса при појасу, Вук,

Рј.), прирамница (део црквењаковог руха, заст.), приручица (заст. РЈА),

приручница (приручна књига; ограда за коју се људи држе);

суфикс -ина: прирепина (в. прирепак);

суфикс -(н)пк: приручник (приручна књига)181, прибедреник (знак који

протојереј носи обешен о бедру);

суфикс -је: припасје (покр. кожни или платнени држач ножа који

жене припасују од паса до колена), приручје (заст. квака, Шулек), присрђе

(заст. срчана кеса);

суфикс -ка: приушка (шамар, Божић М.).

Као и код твореница истог творбено-лексичког блока, али са другим

префиксима (под-, над-, на- и сл.), које представљају најчешће термине из

анатомије (данас у великој мери нестандардне) и овде многе именице има-

ју као примарна значења одевног или каквог другог предмета (припојас-

ница, прибедреник и сл.) чији је положај везан за неки део тела. Према

фразему: „оно што је при руци" настале су именице типа приручник, при-

ручак. Део творбених именица настао је метафоричком транеформацијом

значења лексичке основе. Тако је, на пример, према реп (део тела код жи-

вотиња) настала реч прирепак која означава у примарном значењу „оно

што је придодато нечему" али и „ласкавца, улизицу, удворицу", дакле:

особу негативних особина. Карактеристика наведених именица је, иначе,

да осим примарног развијају и секундарна значења. Ми при илустрацији

највише манипулишемо основним значењем деривационе речи, а само

гдекад, ако за то постоје посебни разлози, наводимо и друга значења.

3) Ову подфупу чине именице различитог творбеног значења и раз-

личитог лексичког значења мотивационе основе. Основна семантика која

обједињује њихова доста хетерогена индивидуална значења је то што је

код свих њих реч о нечему што се јавља, што постоји, што се придодаје

или егзистира уз нешто друго, а што је именовано управо творбеном

основом. У творбеном моделу учествују суфикси: -је, -(н)ица, -ак/-(њ)ак, -

ић, -овић, -ина, -ац, -ка, -(н)пк, -ај, -на.

пригласје (начин извођења), придарје (дар, главни поклон), придоб-

ница (трудна жена), приждребак (прираст; комадић нечега), прижељак

(Л. Костић), прижепић (мали џеп), призетак, призетко, призетковић,

Из трансформације значења види се да је творба ишла преко придева.



104 Милица Радовић-Тешић

призетњакт, призрачје, приименак (додатак имену, С. М. Љубиша), при-

кумак (шаљ. кумовска помоћ при венчању), прикумица, прикрпина, при-

крпак, прикрвље (сродство, род), приперак (бот. листић на петељци), при-

перац (део дрвета уз перце), приперка (листић који је израстао уз други

листић), приперка (покр. име кози која има мали рошчић поред рогова),

приречица (пословица), припразница (време уз празник), приречка (посло-

вица), присвечај и присвечица (време при свецу).

Према заменичкој основи изведена је именица присобница (трудна

жена тј. буквално: она која има при себи нешто). Постоји напоредо и при-

дев присобна (само у ж. роду) у значењу „бременита, трудна".

83. Од наведених именица с префиксом при- највећи број припада

дијалекатској лексици. Највише је покрајинизама, често са више значења, а

оне које нису покрајинске, обично су застареле, са ретким потврдама о

употреби, дате само у речницима, обично двојезичним (нпр. Р-К, Шулек и

др.), који су често „правили" речи према страним језицима, тако да је

утицај калкирања јако велики. Ипак, у РМС унето је око 70 именица ове

творбе, што значи да оне налазе место у ономе што се може сматрати

стандардним вокабуларом, иако им предложени квалификатори у самом

речнику делимично умањују, а не само одређују ранг регуларности.

Префикс УЗ-

84. Узглавље је једина именица с префиксом уз- која се у ранијим

граматикама помиње као „сложеница с предлогом", изведена суфиксалним

формантом.183 Може се закључити да је препозицијално уз- редак име-

нички префикс у српском језику, дакле, непродуктиван и ограничен на

мали број примера.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: уз- + именица

85. Заиста је врло мало именица које припадају овом начину творбе.

За неке се, осим тога, може рећи да немају јасну структуру. Сигурно је

само да префиксалној творби припада анатомски покрајинизам узбатак:

„други део батака, карабатак" (Славонија, из збирке речи РСА М. Арсени-

Код ових именица (при + зет...) творба је могла ићи и према глаголу призетити се.

183 С. Бабић, о. с (1986) у префиксално-суфиксалној творби именица наводи још узбрдица.

узречица.
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јевића).184 Формално би овде спадале и форме: узвис. узвисина, уздар, Уз-

дол'"5, узглас, узгора (РЈА), узглава (РЈА), узбрдељак, иако семантички раз-

лози (при транеформацији значења и сл.) упућују на закључак да је реч о

структурама лабаве кохезије. У сваком случају, обичнија је уз исте или

сличне основе префиксално-суфиксална творба (в. т. 86).

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип; уз- + им. основа + суфикс

86. Значење простора је основна семантичка компонента коју префикс

уз- уноси у творбено значење именица, које је и једно од значења предлога

уз. Афиксални форманти (префикс и суфикс) најчешће се комбинују са

именичком основом која именује објекат у простору: брдо, брег, вис,

врата, глава, гора, до и сл. Уз овакве лексичке основе дистрибуира се

више суфикса: -ак/(њ)ак, -(н)ица, -је, -0, -ач, -н(п)к,-ача. У корпусу имамо

ове примере:

суфикс -ак/(њ)ак: узбрежак, узвратак, узглавак; узглавњак.

суфикс -(н)ица: узбрдица, узбрежица, узвисица, узвишица, узглавица,

узглавница, узглавачица, узгорица, узгорница, уздужница, уздолница;

суфикс -је: узбрежје, узглавље, узглавје, узмиразјеш, Уздоље (топ.),

Узричје (топ.), уздарје]*1, узвође;

суфикс -0: узглав, Уздол, узвод;

суфикс -ач: узглавач (РЈА), узглављач.

суфикс -(н)пк: узглавник (ГрРСА);

суфикс -ача: узглавача (ГрРСА);

Према датом опису може се закључити да најчешће мотивациону

основу чини лексема глава, и знатно мање лексема брдо, уз које стоје кон-

курентни суфиксални форманти. Тако са основом глава имамо ове форме:

узглавак, узглавица, узглавница, узглавачица, узглавље, узглав, узглавач,

узглавник, узглавача, узглавњак. Стандарду припадају само: узглавље и

узглавак, узглавница.

Семантички је друкчија од набројаних именица узречица, која при-

пада стандардном лексикону. Да она има чврсту творбену структуру,

показује и то што је полисемична - има три значења: изрека, афоризам;

реч која се често помиње; поштапалица.

Уп. забатак (т. 54).

185 Као топоним префиксалне творбе ову именицу наводи П. Шимуновић у кн>. 1з1оспо-

јаАгапзка горопШја, 5рН1 1968, стр. 231 и 238.

186 Семантички се узмиразје и уздарје издвајају од осталих именица јер немају просторно

него социјативно значење припајања уз нешто.

187 У РЈА има и реч узљубље, која је данас непозната стандардном језику.
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87. Функцију социјативности, заједништва, удружености, сарадње и

сл. у именичкој творби реализују префикси са-/ су- и, у знатно мањој мери

- префикс страног порекла ко-. Посебпу пажњу у синхроној анализи по-

требно је посветити префиксима са-/су- да би се могли утврдити постојећи

дистрибутивни правци њихових облика према појединим основама. Због

тога смо се одлучили да опис њихове творбе посматрамо посебно, како

бисмо могли на крају сумирати укупне резултате, правећи међусобне

паралелизме облика. Облици са- и су- настали су од предлога с(а). а

дијахроно од прасловенских облика сћ и со-. '8К Размотрићемо их посебно.

Префикс СУ-

88. Граматички уџбеник М. Стевановића не помиње префикс су-

(нити са-) у именичкој творби.'"9 Грађа коју анализирамо показује запаже-

ну бројност ових именица, посебно кад се има у виду дужи временски

размак, нарочито најранији период развоја књижевног израза. Творбена

значења која припадају новијем периоду развоја језика имају као мотива-

циону основу појмовно-терминолошке лексеме везане за савремено доба, а

неке старе лексичке основе уз које је стајао префикс су- изгубиле су се или

застареле у савременом језику. Осим тога, дошло је до творбеног пара-

лелизма и удвајања са- и су-, али и до делимичне дистрибуције ова два

префиксална облика на поједине основе (нпр. саиграч = суиграч, сабе-

седник, сапутник али само сународник, сукрвица) у српском језику, а до

потпуне поларизације према су- у данашњем хрватском.

Речници, дакако, редовно бележе употребу ових образовања и ни по

чему их не обележавају дисквалификаторима. РМС даје око 136 именица

са елементом су- а 38 са са-. У том смислу Грађа РСА врло је богата, што

ћемо показати и примерима. Све то упућује на закључак да се префикс су-

не ограничава само на примере из општесловенског наслеђа, како би то на

први поглед изгледало.

Види М. Фасмер, Етимологическип словар* русского нзмка. Москва 1987.

Хрватске граматичка литература (Приручна граиатика, Бабићева Творба речи) евиден-

тира су- (али не и са-) и као творбену именичку морфему.
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89. У оба творбена начина - префиксалном и префиксално-суфиксал-

ном - избор основа у творбеном процесу иде према деноминалним и

девербативним лексичким морфемама, што се, наравно, одражава и на

творбену семантику мотивисаних именица. 190

Анализу материјала спровешћемо према начину творбе, а потом,

формално према граматичким особинама лексичке основе. У оквиру тога

даћемо основне лексичко-семантичке подгрупе и евентуалне творбене

новине у појединим временским периодима или на различитим говорним

подручјима. Тај приступ делимично се дотиче и дијахроног аспекта, у оној

мери која је од значаја за синхрону творбу. 191

Префикса/ти начин творбе

Творбени тип: су- + именица

90. Именице са су- као префиксалним елементом творбе налазимо још

у старим текстовима већ од XV века.192 То значи да је савремени језик на

тој творбеној бази наследио и један број именица општесловенског на-

слеђа које су данас практично лексикализоване. У Даничићевом Рјечнику

налазимо, нпр.: соумсждћникг, соумЕдшикг, со^посгивмћиик*.193 За лексич-

ко-семантичку анализу није од значаја да ли је у основи префиксалне

именице девербативна именица или деноминална, или то што, пак, основу

може да чини немотивисана именичка реч: васпитач - суваспитач,

баштиник - субаштиник, брат - субрат. Префикс су- чије је, глобално

посматрано, основно значење социјативност, у споју са именицом

остварује неколико семантичких нијанси које ћемо описати у уквиру

лексичко-семантичких подтипова.

1) Именице чије творбено значење упућује на лице које врши исту

или заједничку радњу, обавља неку активност, или се налази у истом

стању и положају са лицем (или лицима) именованим именичком лек-

семом у основи те имају доминантну општу црту заједништва:

И. Грицкат је приметила за префикс с(а)- код левсрбативних именица типа сабир -

савет да се „сусрећу два префиксна значења: од њих је једно социјативно (5*>-, зч>п-), коме

одговара и сж->су-, а друго је аблативно", о. с (стр. 127).

191 Дијахрони развој овог префикса у словенским јсзицима (па и у српскохрватском)

показао је пољски лингвиста В. Бориш у чланку: Ргах1отапзк1е ргеј\кзу Шеппе ра-, рга-.

зд-, о- и1 јегхки зегкхкосНогнаскхт, Косгшк 51а\ујз1усгпу, т. XXXIV, зг. I, 69-80, и у књизи

Ргеј\кзасја тиеппа и' јегукасН з1отапзккН, \Угос1а\у-Шагзга\уа-К.гако\у-Оо!апзк, 1 975, оде-

љак на стр. 13-67. В. и чланак Р. Угринове-Скаловске: За некои зборови со префиксот су-

во македонскиотјазик. МЈ, год. X, Скопје, 1959, кн. 1-2, стр. 52.

192 Уп. \V. Вопз, Ргаз1отапзШ ргеј\кзу .... стр. 75.

193 Данас у савременим речницима не срећемо именице истих творбених основа.
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суаутор (ГрРСА), субаштшшк (РЈА; РМС), субеседник (РМС), су-

бојник (ГрРСА), суборац (РМС, ГрРСА), суборилац (РМС, ГрРСА), сува-

спитач (ГрРСА), сув(ј)ежбач (РМС), сувеслач (РМС), сувладалац (РМС,

ГрРСА), сувладар (РЈА, РМС, ГрРСА), сувласник (РЈА, РМС, ГрРСА), су-

возач (РМС), суговорник (РМС)194, сугосподар (ГрРСА), сугост (ГрРСА),

сугрешник (ГрРСА), сузлочинац (РЈА), сузналац (РМС), суиграч (РМС,

ГрРСА), суизвршитељ (ГрРСА), сукоментатор (Политика), сукрадљивац

(РЈА, РМС, ГрРСА), сукрвник (РМС), сукривац (РЈА, РМС, ГрРСА), сулоп-

таш (ГрРСА), сумислитељ (РМС), сумученик (РМС), сунаследник (РМС,

ГрРСА), сунатјецатељ (нема у речницима; данас се јавља само у спорт-

ском језику хрватских медија, или са стилском обојеношћу у српском),

суобвезаник (РМС), суокривљеник (РЈА, ГрРСА), суоптуженик (РЈА,

РМС), суортак (РМС, ГрРСА), суосигуратељ (ГрРСА), суослобођеник

(ГрРСА), суоснивач (РМС, ГрРСА), супатник (РМС), супесник (ГрРСА),

суп(ј)евач (РМС), суплесач (РМС), суполемичар, супомоћник (РЈА), супо-

светитељ, супос(ј)едник (РЈА, ГрРСА, РМС), супотписник (РМС), супочи-

нитељ (РМС), супредс(ј)едник, супросац (РЈА), супротивник (ГрРСА), су-

пуномоћник (РЈА), супутник (РЈА, РМС, ГрРСА), сурадник (РЈА, РМС,

ГрРСА), суразбојник (РЈА), суратник (ГрРСА), суредактор, суредакција,

сусилник (РЈА), сусв(ј)едок (РЈА), сусродник (РЈА), сусопственик (РМС),

суспавач (РМС), сустанар (РМС), сустрадалник (РМС), сутркач (РМС),

сутутор (РМС), сууживалац (РЈА), суукућанин (РМС), сууредник (РМС),

суучесник (РЈА, ГрРСА, РМС), суфинансијер (РМС), сучувар (ГрРСА).

Уз ове именице треба поменути и њихове врло честе моционе парња-

ке, код оних које их имају: субаштиник/субаштиница, супоседник/супо-

седница, сувласник/сувласница, суговорник/суговорница, суграђанин/сугра-

ђанка, суиграч/суиграчица, супоседник/супоседница, супутник/супутница,

сурадник/сурадница, суучесник/суучесница и др.'95 Иако оне представљају

корелативе настале према „мушком" суфиксу, значи према већ префиги-

раној основи, формално поседују и мотивацију према именицама женског

рода: суграђанин - суграђанка али и грађанка - суграђанка према обрасцу

грађанин - суграђанин.

2) Семантички посебну целину чине именице чије творбено значење

упућује такође на лице (једно од лица) које припада истој заједници, које живи

у исто време, које је у нечему исто са особом именованом именицом у основи.

Статусна, коегзистентна истоветност је доминантна семантичка нијанса коју

префикс су- уграђује у творбено значење следећих именица:

За ову именицу С. Бабић каже да је настала од сложених придева префиксално-суфик-

салном творбом, о. с (1986), стр. 196. а ми бисмо прецизирали да је само творба ишла

преко односног придева.

1 5 О моционој творби в. исцрпну монографију Б. Ћорића: Моциони суфикси у српско-

хрватскомјезику, Београд 1 982, 1 7 1 стр.
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суварошанин (ГрРСА), суверник (РМС), суврсник (РМС, ГрРСА),

суврсница (РМС), суграђанин (РЈА, ГрРСА, РМС), судржављанин

(ГрРСА), судруг (РМС, ГрРСА), судужник (РЈА), сузатвореник (РЈА,

РМС), суклубаш (РМС), сукључар (РМС), сукотаранин (ГрРСА), суме-

штанин (РМС, ГрРСА), сународник (РМС, Гр РСА), сународњак (РМС,

ГрРСА), суомладинац (РМС), суопћинар (РМС, ГрРСА), суотачаственик

(ГрРСА), суотаџбеник (ГрРСА), суоточанин (ГрРСА), суплеменик (РЈА,

РМС, ГрРСА), сусељанин (РМС), сусродник (РЈА), суствор (РМС), су-

укућанин (РМС), суученик (РЈА, РМС), сутутор (РЈА), суцар (РЈА), сучлан

(РЈА, ГрРСА), сучовек (РМС, ГрРСА).

У групи именица под тачком 1) мотивациону основу чине претежно

именице попнпа а§ешјз (беседник, борац, васпитач, играч итд.), дакле,

девербативи настали суфиксацијом. Под тачком 2) дата су образовања код

којих мотивациону основу чине конкретне именице настале деноминалном

суфиксалном творбом (суварошанин, суграђанин, суклубаш и сл.), ређе

према глаголској основи (суверник, суученик), што, разуме се, нијансира

значење само у извесној мери.

3) Делимичну сродност и неке заједничке особине са именицом у ос-

нови имају префиксалне именице које се односе на људе, ређе животиње:

субаба (РЈА), субабица (РЈА, ГрРСА), субак (РЈА), субачина (РЈА),

субик (РЈА), субог (ГрРСА), субрат (РМС, ГрРСА), субраћа (РЈА, РМС),

сулуда (Гр РСА), сумуж (ГрРСА).

Овај подтип је непродуктиван, а набројани примери предствављају, са

становишта регуларности, перифсрну лексику.

4) Именице које означавају конкретне појмове са доминантном осо-

бином блискости, заједнице (у неким својствима: простор, намена, функ-

ција, припадност и сл.) са појмом који означава мотивациона именичка

основа:

субрстина (РЈА), сувласништво (РЈА, ГрРСА, РМС), сугорје (РЈА),

сузвук (РМС, ГрРСА), сукључ (РЈА, РМС), суколце (РЈА), сукорабљица

(РЈА), сукриж (РЈА), сукрст (РЈА), сукут (РМС), сумеђа (РМС), сумрак

(РМС, ГрРСА), супаиш (заједничка паша, пашњак, РЈА), супита (врста

пите, РЈА), суподина (РЈА), супосед (РЈА, РМС), супотпис (РЈА, РМС,

ГрРСА), супуномоћје (РЈА), суредакција, сурјечица (РЈА), сусвојина (РЈА).

5) Наредну подгрупу чине апстрактне именице код којих префикс су-

уноси нијансу делимичног или додатног паралелизма у постојању, уз или

поред онога што означава мотивациона основа:

суврста (подврста, РМС, ГрРСА), суврстица (РМС), сужал, сужа-

лост (РМС), суживот (ГрРСА), сукривња (РМС), суманитостт

Апстрактне префиксалне именице на -осш, рекли смо већ, по правилу су двојаке

мотивације. Суманитост је по семантичкој дефиницији „особина онога који је сумантит".



110 Милица Радовић-Тешић

(ГрРСА), сумилосш (РМС), суовисносш (РМС), суодговорносш (РЈА,

РМС), суосећа/91 (РМС, ГрРСА), супатња (ГрРСА), супочетак (ГрРСА),

сурадост (РМС, ГрРСА), сурод (подврста, РЈА, Шулек), сусрећа (ГрРСА),

суслцјед (РЈА), сустрадање (РМС), суузрок (РМС), суучешће (РМС),

сучувство (ГрРСА).

6) Необичну семантику за овај префикс имају именице које је забе-

лежио РЈА: сусестричина, сусиновац из Кашићева језика, данас свакако

застареле, а значе „прапраунука по сестри", односно „прапраунук по

брату". Свакако је у питању даље, побочно сродство.

91. Кадје реч о географској дистрибуцији префикса, он је, бар што се

тиче стандарда, знатно чешћи у хрватском говорном подручју. Хрватске

новије граматике узимају само облике са су- као стандардно важеће, док се

именичка префиксација са са- уопште не евидентира, иако РМС (има и

ГрРСА) бележи употребу овога префикса гдекад и код хрватских писаца.

На тај начин се не само потенцира различитост у односу на српски него се

и плански протежира један творбени модел. С друге пак стране, српски

језик и даље користи оба варијетета иако се уз нове основе префикс су- све

више доживљава као кроатизам. Док бисмо, на пример, за реч сурадња

према нашем обичнијем сарадња могли то и да тврдимо, за суговорник у

односу на саговорник не бисмо у истој мери. У неким случајевима, како то

видимо из описа, и у српском функционише само префикс су- (нпр.

сувласник, суграђанин, сустанар итд.).198

Потпунију и прецизнију слику дало би истраживање на целокупном

српском говорном подручју које би се спровело на обимном корпусу

савремених писаца. Извесну слику, макар и приближну, дају статистички

подаци које смо извели према РМС. За потврду употребе именица са

елементом су- у 43 случаја потврде су дате само из хрватских писаца (што

не значи да неке од њих не употребљавају и српски писци), за 10 именнца

потврде су дате само из српских писаца, а 12 именица потврђено је при-

мерима и једних и других. С друге стране, већина именица с префиксом

са- показује варијантност са су- уз исте лексичке основе. РМС их бележи

око 25. Поузданије резултате свакако ће дати РСА када ове секције буду

обрађене.

Али код речи суодговорност може се говоритн не само о „особини онога који је суод-

говоран" него и о „додатној, паралелној одговорности".

197 Иако постоји могућност да суосећај може бити грађен суфиксанијом глагола суосећати,

пре ће бити да је реч о нсјединственој мотивацији, тс да паралелно функционише и модел

су- + осећај. Али, за именицу сурадња (која данас у српском има стилско обележје

кроатизма) већа је вероватноћа да јс реч само о суфиксацији глагола сурађивати него о

двојакој мотивацији.

19" В. запажања И. Клајна, Творба речи..., 191.
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Префиксално-суфиксални начун творбе

Творбени тип: су- + им. основа + суфикс

92. Именице овог творбеног типа део су општесловенског наслеђа.

Позната су стара образовања према глаголским основама, данас скоро

сасвим лексикализована: сусед, сутјеска, сугреб, са избледелим траговима

мотивисаности.'99 Овај тип деривације престао је бити продуктиван и у

савременом језику задржао се на ограниченом броју примера. Јавио се

заправо као посебан један други подтип међукатегоријалне глаголско-

именске творбе (нпр. суборник, сувезица, сувезник, сувлађе и сл.), али,

дијахроно гледано, и тај речнички слој образовања настао је у ранијем

временском периоду и данас не показује никакву творбену активност.

У старе деноминалне деривате спадају и примери сукрвица, суснежи-

ца којих је данас још нешто мало више у покрајинском лексичком слоју.

93. У структурном смислу, творба се код ових именица одвијала пре-

ма глаголској или према именској основи, којој су се у исто време при-

пајали префикс и суфикс. У једним случајевима - према именичкој основи

- творба је остајала у оквиру исте категорије, мењао се евентуално само

род или број (нпр. в(ј)етар - сув(ј)етрица, РЈА; град - суградица (атмо-

сферске падавине). У другим случајевима долазило је до међукатегоријал-

не творбе: сувезица - везати, сувјеровник - вјеровати, сувлађе - владати.

Материјал ћемо анализирати по лексичко-семантичким подтиповима:

1) Данас је најпродуктивнији подтип именица, настао по старом твор-

беном моделу, чије је творбено значење: да нешто има особине у извесној,

делимичној, обично малој мери у односу на оно што значи именичка

лексичка основа:

суфикс -(н)ица: сув(ј)етрица (РЈА), суградица (РЈА, ГрРСА, РМС),

сугуњица (РЈА, РМС), судрвица (РЈА), сузетица (РЈА), сукерица (пас који

није ни за тора ни за лова, РЈА), сукметица (РМС), сукнежица (РМС),

сукобица (мали кобац, РЈА), сукоњица (РЈА), сукорабљица (РЈА), сукрвица

(РЈА, РМС, ГрРСА), сукрупица (ситан град, РЈА, РМС, ГрРСА), суледица

(РМС), сумаглица (РЈА, РМС), сумесица (ГрРСА), сумрачица (ГрРСА,

РМС), сумрачница (РМС), сумрзлица (РМС), супатница (РМС), суражица

(РЈА, РМС, ГрРСА), суржица (РЈА, РМС), суродица (РЈА, РМС, ГрРСА),

суросица (РЈА), суснежица (РЈА, РМС, ГрРСА), сустрмица (Вук, Рј.,

РМС, ГрРСА), сутурица (човек који је напола Турчин напола Србин, Вук,

Рј., РМС), суштапица (РЈА);

В. о томе \У. Вопз, Ргах1отапзк1е ргејхкчу... стр. 74-75. У Даничићевом Рјечнику реги-

строваноје 12 примера.
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суфикс -ина: субачина (РЈА), субичина (РЈА, РМС), сукрвичина (РМС,

Гр РСА), сумрачина (РМС); сусремчина (РЈА)

суфикс -је: судневље (заст. РЈА), сукрижје (РЈА), сузначје (РЈА),

сумрачје (РМС, ГрРСА), суноћје (РЈА);

суфикс -ка: сурашка/суршка (РЈА), сусњешка (РЈА);

суфикс -а: субика (РЈА);

суфикс -ац: сукоњац (РЈА);

суфикс -ај: сумрачај (РМС);

суфикс -ак: сумрачак (ГрРСА);

суфикс -(н)пк: сумрачник (ГрРСА).

Већина набројаних речи и данас се среће у дијалектима. Само у том

језичком слоју творба је продуктивна.

2) Паралелност, напоредност временску или просторну, показују сле-

деће именице: сувременик (РМС), сувремењак (РМС), суврст (РЈА, РМС,

ГрРСА); суплатак (РЈА), суподина (РЈА), супојник (РЈА), суручица

(ГрРСА), сустолник (РМС), сустопица (РЈА, ГрРСА), сутрпезник

(ГрРСА), сутјелесник (РЈА), сучеље (РМС), сучелица / сучелка / сучељак /

сучељица (ГрРСА).

Подтип је непродуктиван.

3) Именице чија је творба ишла преко глаголских основа врло су хете-

рогених семантичких својстава. Настанак појединачних случајева времен-

ски је различит, а сам модел функционише од старина. Познати су лекси-

кализовани примери из општесловенског језичког наслеђа: сусед, су-

пруг/супруга, сугреб. Више суфикса учествује у комбинованој творби за-

једно са префиксом су-: суборник (: борити се, РЈА), сувезица (: везати,

РЈА, РМС), сувез (покр. договор између двојице људи да заједно споје

волове; уопште договор, РЈА), сувезник (онај који је у неком савезу, РЈА,

ГрРСА), сувјеровник (РЈА), сувлађе (: су-владати, ГрРСА), сувратак200

(РЈА, РМС), сувраци (мн. РЈА), сугласица (РМС, ГрРСА), сугласје (и изве-

денице: сугласност, суглашај, РЈА), сугреб (: грепсти, РЈА; РМС, ГрРСА),

суложница и суложник (: лежати, РЈА, РМС, ГрРСА), сузвучје201, сумр-

лост (: умрети, РМС), супруг и супруга (са изведеницама: супружник,

супружништво) (РЈА, РМС, ГрРСА), супредак (: прести, РЈА), сусед и

изведенице: суседа, сусеткиња) (: седети, РЈА, РМС, ГрРСА), сут(ј)еска

(РМС), суточица (: тећи, РЈА).

4) Остали различити примери:

Именица сувратак значи: онај део на одсћи који се може пресумитити, преложити,

сувратити, што недвосмислено упућује на девербативност.

2 ' За именице сугласје и сузвучје могу се успоставити чак два или три творбена смсра:

према глаголској основи (гласити се, звучати), према префиксалном глаголу суфиксацијом

(сугласити се, сузвучати) и према именичкој основи (глас, звук).
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сувластица (ГрРСА), сугошћеник (ГрРСА), суопштарак (ГрРСА),

суочице (РЈА)202, суродица (РЈА, РМС, ГрРСА), суродник (РЈА, ГрРСА),

сурођеник (РЈА, РМС), сусполица (ГрРСА), сусрећа (РЈА).

94. Прегледани материјал показује да, осим именица које су у књи-

жевни језик доспеле из старог наслеђа па данас функционишу као лексеме

са избледелим траговима мотивисаности (уз то углавном познате и дугим

словенским језицима), највећи део осталих настао је у дијалектима, разли-

чито распрострањен по географским подручјима. Узете заједно, оне уисти-

ну показују бројност, али њихова употреба у стандардном језику - с не-

колико изузетака - остаје у границама дијалекатских и индивидуалних

творби. РЈА бележи велики број Шулекових термина и термина из Јуриди-

стичко-политичке терминологије (око 16) који су данас сасвим застарели и

сведоче само о тенденцијама у једном раздобљу језика.203 Наиме, зна се да

је познати састављач речника, Богослав Шулек, сам правио речи/термине

и препоручивао их за употребу, често и према моделима других језика. У

једном периоду развоја језика он је имао великих заслуга и успеха у томе.

Али, није он сам стварао нове речи - то су чинили понекад и аутори

двојезичних речника Ђ. Поповић, Ристић-Кангрга и други. Постоје у РЈА

и стара образовања, од којих смо нека унели у корпус иако припадају и

старим речницима: Белостенцу, Витезовићу (судневље), Стулићу (субаш-

тиник). Истог је ранга реч из Даничићева Рјечника: сукрвник, коју даје

РМС (потврђену Р-К речником).

95. Ботанички речник Д. Симоновића бележи неколико назива

биљака са префиксом су-:

судланица (биљка СаисаПз даисоМез, има исто и подланица), судре-

ника, судренић, судренка (врста дрена, Согпиз зашЈитеа), сукрвичина (тра-

ва од урока, девојачка ружица, Гусћшз согопапа), суланик (мали лан, Ка-

шо1а 1то1с!ез), супрашница (биљка чији су прашници међусобно срасли,

5утрћуапдга НоГтат), суражица, суржица, суршка (посејана мешавина

пшенице и ражи), суцер (врста храста, цера, Сјиегсиз сопГеПа).

Изузимајући именицу суцер која припада префиксалној творби (су +

цер), све остале именице су резултат префиксално-суфиксалног творбеног

процеса.

Значење у РЈА: пл. очице. У Шулековом Нп'а1зко-пјетаско-шНјапзк1 гјесшк мапзЊе-

по%а пагМја, 2а§геђ 1 874: зоол. РипсIап§еп; очице, суочице.

203 Шулекови су, на пример: сугорје, сукодце, сукрадљивац, сукривина/сукривња, суобрт-

ник, супросац и др. Уп. и ЈигиИзсН-роШисНе Тегтто1о%<е јиг аЧе з1аУ1зсНеп ЗргасНеп, Меп

1853; Шире информације: И. Грицкат, Покушаји стварања српске научне терминологије

средином прошлог века, Наш језик Х1У/2-3, 130-140; Људевит Јонке §и1екоуа кп%а

о Нгуагзкој паиспој 1егтмо1о%џЧ, 2ћогшк гадоуа 5УсшМНЛа и 2а§геђи - РПогоГзкл Гаки11с1,

1954, 67-81.
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Префикс СА-

96. Међу именицама са са- сразмерно је знатно више нових - ако се

пореде према облицима са су-.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: са- + именица

97. Овим начином творе се именице новијих основа. Најраспростра-

њенији је семантички подтип који исказује социјативност. Јављају се уз

исте лексичке основе дублетни облици у односу на префикс су-. Овакво

мешање и замењивање префикса има упориште још у најстаријим споме-

ницима (уп. сжс&дЂ, сЂс&дЂ). У савременом језику у већини случајева са-

и су- у именичкој префиксацији јављају се као семантички дублети. Један

број именица, ипак, у српском језику има само префикс са- (форма са су-

доживљава се као кроатизам), а знатно мањи број нема уопште дублетног

парњака са су-, као што смо видели да нске именице са префиксом су-

немају ни у српском језику дублетни парњак са префиксом са-.

Неколико семантичких нијанси реализује се учешћем префикса са- у

творби:

1) Именице које означавају особу која учествује с ким у истој радњи,

активности, која се налази у истом или сличном стању са особом која је

именована мотивационом именицом:

сабеседник (моциони парњак: сабеседница), саборац, саговорник

(саговорница), саиграч, саинвеститор, сакривац, саоснивач, сапотписник,

сауговарач, сауредник, саучесник.

Све именице у мотивационој основи су девербативи.

2) Именице које означавају особу која живи с неким у истој зајед-

ници, у истим околностима, истом положају, у исто време или је у нечему

једнака са особом коју именује мотивациона основа:

сабиће, сабрат/сабраћа (изведеница сабратство), садомаћин, са-

друг, саљуди, самишљеник, санаследник, саоптуженик, сапатник (сапат-

ница), саплеменик, сапоседник (моциони парњак: сапоседница), сапутник

(сапутница), састалежник, сатрудник, саучесник (саучесница).

Мотивациона основа је у овом подтипу проста именица (биће, брат,

домаћин) или девербатив (наследник, патник, поседник, ученик), што за

сам творбени процес није од значаја, али јесте за творбено значење

именица.

Обе семантичке нијансе (под тачком 1 и 2) јављају се и код префикса

су- (уп. т. 90, 1) и 2)). Врло су чести дублети уз исте основе. Грађа коју

описујемо показује следеће парове:
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сабеседик/субеседник, саборац/суборац, саговорник/суговорник, са-

играч/суиграч, садруг/судруг, сакривац/сукривац, самишљеник/сумисли-

тељ, санаследник/сунаследник, саоптуженик/суоптуженик, саосни-

вач/суоснивач, сапатник/супатник, саплеменик/суплеменик, сапосед-

ник/супоседник, сапотписник/супотписник, сапутник/супутник, сарад-

ник/сурадник, сауредник/сууредник, саученик/суученик, саучесник/суучес-

ник.

По нашем језичком осећању само су можда две именице, од свих 19

наведених дублета - сурадник, супутник - заиста варијантно обележене и

доживљавају се као кроатизми. Док је саговорник/суговорник настало

чистом префиксацијом, именица сурадник је девербатив према префик-

салном глаголу сурађивати (који је такође кроатизам), иако би формално,

што није вероватно, могла имати и мотивацију са-/су- + радник.

3) Није продуктиван слој апстрактних именица које означавају зајед-

ништво, узајамност у нечему:

савладарство, садејство, сазвук, самилост, саоднос, сапосед, сапот-

пис, сарадост, саутицај, саучешће. За неке се може рећи да имају неје-

динствену мотивисаност (савладарство, садејство, саучешће), а неке је-

динствену (сазвук, сапотпис, сарадост).

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: са- + им. основа + суфикс

98. За разлику од префиксалног начина творбе, где се јавља дубле-

тизам између форми са са- и форми са су-, други творбени начин - пре-

фиксално-суфиксални - не показује очекивани паралелизам са префиксом

су-, нити уз исте основе нити у погледу продуктивности. Наиме, творбени

тип са- + им. основа + суфикс своди се на изузетно мали број примера:

сагласје, сазвучје, сазвежђе.

Док сагласје и сазвучје имају дублетне кроатизме: сугласје, сузвучје

(ове именице су међусобно синонимне), именица сазвежђе се јавља само

у том облику 04.

Занимљиво је да у сва три примера овог творбеног начина као су-

фиксална морфема јавља се само суфикс -је, који је иначе карактеристичан

за овај творбени начин.

Уп. V. Ашс\ Кјестк Нп>а1хко%а јег1ка, 2а§геђ 1998, где се одредница сазвијежђе упућује

на звијежђе које се дефинише: „скупина звијезда која има нарочито име; констелација,

сазвијежђе".

Формално је у датим случајевима могућ и префиксални творбени правац: са + гласје

(звучје, звежђе). У РСА је забележена именица гласје (једна потврда), звучје није забеле-

жено а именица звежђе/звијежђе има чак и више потврда употребе.
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Префикс КО-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: ко- + именица

99. У савременом српском префикс страног порекла ко- (аломорф

ком-, кон-) (лат. со-) појављује се у именичкој творби као делимичан си-

ноним префиксима са-/су-. Међутим, његова функција ограничава се на

спајање са лексичким основама (тј. целим именицама) страног порекла, а

сасвим ретко јавља се у споју са домаћим основама (коуредник). Као и код

других префиксалних позајмљеница и овде су преузимане готове творбе:

коадјутор, коакција, коаптација, коедукација, коегзистенција, комасаци-

ја и др., где се цела структура прихвата као страна реч.205

Само код одређеног броја примера осећа се јаче мотивациони однос

па се може говорити о извесној активности творбе у оквиру језика при-

маоца. Функционише, разумљиво, само префиксални начин творбе.

Две су семантичке нијансе које уноси префикс ко- спајајући се са

именицом као основом.

1) Именице које означавају особе које равноправно учествују с неким

другим у неком послу, које сарађују са особама именованим именицом у

основи: коаутор, копилот, копредседник, кореферент, коуредник, коре-

жисер, косценариста.

Префикс ко- овде је синониман префиксу су-.

2) Именице које означавају узајамност, заједницу с оним што значи

мотивациона именица: коактивност, кореферат (в. кореферент), конфе-

дерација, копродукција.

Из приказаног се види да се префикс ко- у именичкој префиксацији

јавља искључиво у публицистичком стилу и да је ограничен на одређен

број основа. Ипак, само на малом броју примера показује стабилност упо-

требе. Деведесетих година појавила се, рецимо, реч копредседник и ко-

председавајући, односно у множинском облику копредседници/копредсе-

давајући. Били су то, сећамо се, за време рата у Босни, Лорд Овен и Саи-

рус Венс. Престанком њихове заједничке функције и њиховим одласком -

реч је скоро престала да се употребљава, али смо сведоци и њеног

повременог оживљавања (нпр. копредседници Уставне повеље).

О томе в. М. Поповип, о. с, 280-300.
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100. Префикси ове семантичке групе, а то су: надри-, назови-, квази- и

псеудо-, не спадају у типичне префиксе јер нису предлошког порекла.

Творбена функција коју имају у структури именичких речи даје им ипак

све одлике префикса. Семантика творбене речи настале присуством поме-

нутих префикса такође има одлике префиксалних именица. У пракси,

међутим, срећемо различита правописна решења у вези са њиховим писа-

н>ем: (1) у саставу основне речи, како је у важећем Матичином, старом и

новом (из 1993) правопису, (2) одвојено као две речи и (3) као полусло-

женице, са цртицом. Ова тројакост у писању, чак и у књижевним тексто-

вима, указује, између осталог, на то да процес творбе још није завршен,

односно да ове именице у свести говорника још нису појмовно довољно

уобличене у једну представу. Прихватање њих као префикса који су

неодвојиви део речи још није завршено, односно тај процес и даље траје.

То важи и за придеве са набројаним префиксима. Тај процес семантичко-

творбене кохезионости показаћемо касније при анализи појединих типова.

Префикси надри- и назови- домаћег су порекла, а страног порекла су

квази- (лат. циазј) и псеудо- (грч. рзеидоз). Сва четири наведена префик-

сална облика показују велики степен међусобне синонимичности. Избор

једног од њих зависи од језичког стила коме текст припада или кој им се

говорник служи. Тако је скоро извесно да се у народном говору неће

срести именице са квази- или псеудо-.

Битно је истаћи још једну, творбено-структурну особину ове семан-

тичке групе. Наиме, све именице са њима имају само префиксални начин

творбе, што значи да лексичку морфемску основу представља цела име-

ница у било ком роду. То је управо оно у чему се префикси ове семантичке

групе издвајају од осталих, те је мишљење да они нису прави (боље је

рећи класични) префикси зато и разумљивије.

101. Да би се добила целовитија слика развоја творбених елемената

надри- и назови- као именичких префикса, нужно је дати преглед неких

граматичких одредаба датих током развоја нашег књижевног израза. Тако

у Граматици Б-Х-Ж206, кад се говори о атрибутивним сложеницама код

којих је први део сложенице глагол у императиву, између осталог се вели:

„1трегаЦу је тјез1о §1а§. рпдјеуа разјуа: паготгоа" (пагуат, 1акогУаш, пе

ргауј год) ј ратИууек (гаратсеш ујјек, којј тогето ратпП, које§а зе

О. с, 174.



118 Милица Радовић-Тешић

тогето зјесаН)." На истој страни, у одељку о објекатским сложеницама,

даље пише: „Рт је дк> з1огешсе §1а§о1 и 1трегаНуи, аП 1ај јтрегапу пе

гпабј гароу!јед, да зе гадпја 1та 1гуг§Ш, пе§о гпабј зато угбепје §1а§о1зке

гадпје; дги§1 дјо је јтешса, пје§оу оћјека1: %агИ>1а1о (којј %аг\ ђ1а1о, пек1

таП бтоушк) ... кгааЧкога, ЏићЉгШ, тигИсгауа, паЛпкпј^а (којј зато падге

кпјј§и а пе јгибј је), гахр1киса. " Слично је и у Маретићевој Граматици207,

где се наводе исти примери: „паЛпкпјфа \ па20У1гоа" као з1огешсе дги§е

угз1е §дје је ргуј шо: §1а§о1зкј ођПк, којј ропајујбе §1аз1 опако као и 2. Нси

зш§. јтрегаНуа, аН гпабепје тје јтрегаНуа, пе§о рагНара зада§пје§ (ка1кад)

рго§1о8". М. Стевановић у свом граматичком уџбенику208 у тзв. импера-

тивне сложенице убраја и именицу надрикњига.

Подробније је о овим именицама - такође као сложеницама - писао

Стјепан Ившић у невеликом чланку209. Он се, пре свега, осврће на именице

са првим делом надри- као лошим и неприкладним у нашем језику:

,ЈЧегпапје 1 пеозјесапје ргауо§а згшз1а пјебј паАпкпјх%а доуе1о је до11е, да зе

ргуј котропепа1 паа"п- робео игјтаП и гпабепји пјетабко§а Апег- (па рг.

АЛег§е1ећг1ег, „падпибепјак"). №ке од оуакујјећ пјеб1 тогето зазу!јет

доћго гат!јепШ дги§1та, па рг., паАшчеШс (=Псетег, ргегуопса), паЛп-

рјезпхк (=зНћогуогас), а и пајујбе з1ибајеуа пе сето ро§пјезШ, ако тјез1о

паЛгх- гекпето пагоух- ргета доћпт пјебјта: пагоујгоа", па20Ухога1, пагохч-

ргозујеШ \ дг., I. ј. §1о зе паг1уа год, ђга1 ... а шје 1о, зато ро јтепи, 1ођогпр,

пергаУ1, 1агш, дак1е: пагогШјеспхк (тј. падпПјебшк), пагоухрјезтк (тј.

падпрјезшк) ... 1 дг." (зп\ 526). У даљој анализи грађе видећемо колико је, и

да ли је, овај Ившићев чланак утицао на њихову (не)употребу.

Више пажње именицама са надри- и назови- посветила је Еугенија

Барић, мало у одељку о творби префиксалних именица у Приручној грама-

тици (чији је она аутор), а нешто више у својој књизи о именичким сложе-

ницама210 (одељак Именичке творенице с елементима надри- и назови-,

стр. 17 и 18). Осврћући се на Ившићев чланак у коме се нападају као

неподесне творенице са надри-, јер не чувају лексичко значење елемента

надри- из лексеме надрикњига (према којој су направљене), а за коју

Ившић каже да значи „опај којј је падго, пабео кпј]§и"2", што би свакако

било буквално транеформисано значење према глаголу надрети - Е.

Барић с правом посматра проблем друкчије. Ни формант назови- не задр-

207 О. с, 392.

20" О. с, 429; В. такође и чланак М. Стевановића: Императивне сложенице, НЈ н.с. кн>.

VIII, св. 1-2, стр. 6-18.

209 5. 1у§јс\ ЛИ/о о пјеата з1о1етта з падп-, №з1ауш ујезшк кпј. XV, зу. 7, 2а§гећ 1907,

525-527.

210 Уп. Е. Вапс, о.с.

2" Тачнију дефиницију за данашње значење ове речи даје РСА: „онај чије је образовање,

знање из неке области површно, непотпуно, погрешно и сл., полуобразован, недоучен

човек".
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жава у твореницама основно значење преузето од глагола назвати јер,

како она каже, „пагоуШјестк шје загпо 'опај којј је пагуап Пјебшкот' пе§о

је 'опај којг је пагуап Нјебшкот а ппе 1о', дак1е 'пергауј, гођогпјј Пјебшк'"

(стр. 1 7). Основна чињеница, значи, која је Е. Барић навела да надри- и

назови- сматра префиксима је то што ти творбени форманти „тошпагаји

гпабепје озпоупе пјебј 1ако да ти доЉји гпабепје пе1зНпе, 1оћогпјозН". Ми

бисмо томе додали још нешто. Елементи надри- и назови- осим што

модификују значење основне речи, добили су, чини се, улогу истинског

префикса, без обзира на изворно глаголско значење, односно императивно

порекло - пре свега тиме што су постали средство за прављење нових речи

са различитом лексичком основом, те се по моделима надри- + именица и

назови- + именица, сразмерно ређе квази- + именица и псеудо- + именица,

који учествују у формирању општег узуса, гради, чини нам се, неогра-

ничен број нових речи. Модел је данас продуктиван. Осим тога, у прилог

мишљењу да ове елементе треба сматрати префиксима иде и то што се и

придевске речи (надриинтелектуалан, надрикњижеван, надриренесансни,

назовиетички, назовипатриотски, назовипеснички и др.) граде са њима -

што није случај са осталим императивним сложеницама.

Посебно је питање и то што су ове именице обојене експресивно

негативном квалификацијом.212

Ми се даље нећемо бавити етимолошким пореклом ових префиксал-

них форманата нити улазити у проблем императивних сложеница који је

и општесловенски проблем. Задржаћемо се на њиховим семантичким ком-

понентама и творбеној префиксалној функцији коју остварују у семан-

тичкој структури сваке нове речи. Осим тога, даћемо преглед њиховог

приближног обима у савременом српском језику, узимајући грађу и из

његовог тзв. српскохрватског периода развоја књижевног израза, пре свега

у мери у којој су ове речи забележила наша два описна речника - РМС и

РСА.213

Префикс НАДРИ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: надри- + именица

102. РМС овако формулише граматичку дефиницију елемента надри-

(дату пре лексикографских дефиниција за сваку поједину реч): „као први

У руском језику постоје и именице с елементом лажи-.

213 У РСА стицајем околности сам била и сама основни редактор на секцији речи са еле-

ментом назови-.
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део именичких и (ређе) придевских сложеница значи: тобожњи, такозвани,

лажни, назови: надрилекар, надрифилозоф, надрипаметан и др." Занимљи-

во је да овај речник не бележи касније одреднице које сам наводи као

примере: надрифилозоф и надрипаметан.

РСА има нешто прецизнију дефиницију: „надри- први део сложеница

којим се казује да је оно што значи основна реч лажно, самозвано, не-

стручно, тобоже, назови-; исп. квази-, псеудо-: надримајстор, надрикул-

тура, надрилекар, надрифилозоф; надриобразован, надрихуман". Док РМС

има свега 13 именичких и придевских префиксалних именица и два јатов-

ска варијетета, дотле РСА има више од 100 именичких и такође више при-

девских речи с формантом надри-. То је, разуме се, довољно велики број,

који сведочи о продуктивности модела.

Издвајају се две основне лексичко-семантичке групе:

1 ) Именице што значе особе које су у одређеним околностима имаоци

различитих занимања, струка, звања и сл., а који те послове обављају

нестручно, неквалификовано, некомпентентно, слабо тако да су они у

ствари лажни, тобожњи, самозвани или неправи имаоци оних занимања,

струка, звања и сл. које означава именица у основи:

надриадвокат, надриапотекар, надрибабица, надриветеринар, над-

ривештак, надривидар, надривојник, надриговорник, надриделија, надри-

доктор, надридраматик, надридругар, надрижена, надризанатник, над-

ризидар, надриинтелигенција (зб. самозвани интелектуалци), надриисто-

рик, надриисторичар, надријунак, надрикњига (фиг. полуобразован човек),

надрикњигописац, надрикњижевник, надрикраљ, надрикритичар, надри-

лекар, надрилекарица, надрил(иј)ечник, надрилитерат, надримајстор,

надримудрац, надринеимар, надринаучник, надрипатриота, надрипесник,

надриписар, надрипискарало, надриписац, надриплемић, надриполитичар,

надриправичар, надрипросветитељ, надрипчелар, надриродољуб, надри-

свештеник, надрисвирач, надрислободњак, надрислуга, надритрибун, над-

ристолар, надриуметник, надриучењак, надриучитељ, надрифилозоф.

У највећем броју случајева датим префиксом се потире, негира зна-

чење именице у основи: најчешђе надрилекар није уопште лекар, надри-

филозоф је „лажни" не зато што је нестручан него што уопште није

филозоф.

2) Именице које означавају разне интелектуалне појмове као творе-

вине људског духа, активности, стања и сл., које су лажне, неистинске,

тобожње вредности, малог, ниског квалитета у односу на именицу у

основи:

надридрама, надризакон, надриапотекарство, надриверовање, надри-

видарство, надригосподство, надригоспоштија, надридуховитост, над-

риженство, надризнање, надрикњижевност, надрикњиштво, надрикул-

тура, надрилекарство, надрилекарија, надрилечништво, надриморал.
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надримудровање, надримудрост, надринаображеност, надринаука, над-

риобртник, надриобразовање, надриобразованост, надрипесништво, над-

риписарија, надриписарење, надриписарство, надрипоезија, надрипоет-

ство, надриполитичарење, надрипросвета, надриразлог, надриразговор,

надрисветиња, надристих, надритрагедија, надриумовање, надриуче-

ност, надрифилозофија, надрихуманост, надрицивилизација, надришала,

надриотменост.

Префикс надри- у обе групе именица има квалификаторску

функцију. Реч је о негативној квалификацији, тако да именица у основи и

творбена именица стоје у својеврсном антонимном односу.

Именица надригуз (Вук, Рј.; Шкарић М.) има померено значење од

буквалног: „врста игре лоптом", те се не уклапа у семантику горе

наведених група, али ни структурно не припада датом творбеном типу.

У два случаја (оба са хрватског језичког терена) елеменат надри- има,

чини се, друкчије значење, рекло би се значење префикса над-. У III књ.

Хрватских народних пјесама (мухамеданских) Л. Марјановића, у комен-

тару стоји: „Надри-буљубаша, не зна се право, је ли то буљубаша над

буљубашом или је буљубаша само по имену, по називу (стр. 648), а у

Садржају стоји наслов: Бог брани Радована и скупља му чету, у којој ће

бити надри-буљубаша Глумац-османага (стр. 590).214 РСА је ово проко-

ментарисао као „ист. нејасно значење".

Префикс НАЗОВИ-

Префиксалш начин творбе

Творбени тип: назови- + именица

103. Граматичко дефинисање творбеног елемента назови- у речници-

ма српског (раније српскохрватског) језика - РМС и РСА, исто је као и

дефинисање елемента надри-. Испоређују се префикси квази-, надри- и

псеудо- у РСА, а РМС не даје лексикографске дефиниције за поједине

сложенице него само наводи под граматичком дефиницијом префикса

неколико примера: назовибрат, назовипесник, назовипријатељ, назовирод,

назовиталенат и придеве назовимудар, назовисоцијалистички.

214 Ове примере, као нејасне, из хрватских народних песама, наводи и С. Ившић, о. с, стр.

526: „2пас1 Н ргуо: ћи1јића$а пад ћи1јића$от, 1о је гпасепје казугјет пеоћјспо, код 1акугјећ

котрогНа; гпабј Н дги§о: ћи1јића$а зато ро јтепи, 1о је апа1о§гја, која тје 1ако г§одпа тп је

озППа дозад, да јој пе ћјзто зтјеН гаћгапШ."

Ово би, изгледа, најбоље било прокоментарисати као - погрешна или непрецизна употреба

префикса.
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У РСА су дате лексикографске дефиниције за сваку именицу посеб-

но, а број именичких образовања приближан је броју именица са надри-.

Регистровали смо 80 именица и утврдили следеће семантичке групе:

1) Именице које значе особе одређених занимања, струка, звања и сл.

које те послове обављају нестручно, неквалификовано, некомпетентно,

слабо да тако постају у ствари лажни, тобожњи, самозвани, неправи има-

оци оних занимања, струка, звања и сл. означених именицом у основи:

назовибискуп, назовибогомољац, назовиболничар, назовибранилац, на-

зовибрат, назовивојска, назовиглавар, назовигосподин, назовидемократ,

назовидоктор, назовикосач, назовикрљк, назовикритичар, назовиловац,

назовиљуди, назовизнанац, назовиисторичар, назовикалуђер, назовикњи-

жевник, назовимајка, назовимајстор, назовиматер, назовиматица, назо-

вимитрополит, назовимртвац, назовинародњак, назовинаучник, назови-

одред, назовиопозиционалац, назовиотац, назовипатриота, назовипевац,

назовипесник, назовиписар, назовиписац, назовипоп, назовипоручник, назо-

випоштењак, назовипријатељ, назовирадикалац, назовирод, назовиродо-

љубац, назовисабор, назовисветац, назовисветитељ, назовисестра, назо-

висоцијалиста, назовисуд (Хашки трибунал), назовитрговац, назови-

учењак, назовифилозоф, назовичовек, назовицар.

2) Апстрактне именице које значе, углавном, интелектуалне појмове

као творевине људског духа, активности, стања, процесе и сл. који су

лажне, неистинске вредности, нижег ранга од онога што значи лекисичка

основа, односно именица као мотивациона основа:

назовивлада, назовидело, назовидемократија, назовидоказ, назовидр-

жава, назовикритика, назовилогичност, назовиљубав, назовимана, назо-

визлоупотреба, назовиистина, назовикласичарство, назовиколхоз, назови-

монументалност, назовиморал, назовинаука, назовипобожност, назови-

побуда, назовипоглед, назовиприицип, назовипроглас, назовипросвета, на-

зовиразлог, назовиреченица, назовиспособност, иазовисрећа, назовисрод-

ство, назовиуметност, назовиустав, назовицившизација, назовишкола.

3) Ретке су творенице са назови- које означавају конкретне појмове са

неодговарајућим називима:

назовикујна, назовикућа, назовинога / назовиножица (лажна нога код

неких животиња), назовисоба.

Из приказаног се може одмах приметити да сва образовања са надри-

и назови- не значе увек исто, нису појединачно општепозната, него су

више резултат индивидуалних творби, дакле посебно заснованих. Највише

су у употреби оне именице чија је творбена функција да унесу негативну,

дисквалификаторску нијансу у називе неких иначе „позитивних" занимања

и активности: надри-/назови- + песник, књижевник, филозоф, писац, лекар

и др. Творбени модели са префиксалним формантом надри- и назови- у

језику су продуктивни тако да се по њима данас твори велики и различит
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број именица. Оваква образовања најчешће се срећу у интелектуалним,

новинско-публицистичким текстовима, где је и потреба за скраћивањем и

уопштавањем знатно већа, а ретко су својствена народном језику. Уз њих

ретко долазе квалификативи. Она се, дакле, сматрају књижевном лексиком

иако им лексичка структура још увек није чврста, па их и данас, нарочито

у новинским текстовима, срећемо написане као две речи (нпр. назови

уметник). Већи број именица са елементима надри- и назови- има исту

лексичку основу. Констатовали смо их у грађи 17.

Префикс КВАЗИ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: квази- + именица

104. Наш језик је, као и многи савремени језици, творио један број

речи преузимајући неке елементе творбе из страних језика, превасходно

(посебно у ранијој фази) из грчког и латинског. У мноштву таквих речи

посебно место заузимају предлози из класичних језика, који, добијајући

функцију префикса, служе за прављење префиксалних именица. Они се

лако и брзо спајају са многим лексемама, нарочито оним које су такође из

страних језика, поглавито класичних.215

Наши референтни речници мање-више су се задржали на граматичкој

обради префикса квази-. Тако РМС наводи да се „квази- лат. као да, тобо-

же, тобожњи" јавља „најчешће као први део полусложеница и сложеница:

квази-уметник, квази-песник и сл.; квазинов, квазиматеријалан, квази-

принципијелан". Из ове дефиниције видимо да су именице написане (и

схваћене) као полусложенице, а придеви написани (и схваћени) као сложе-

нице, што нема ни логички упориште у правопису. Овај речник не даје

семантичке дефиниције за поједине творенице, нити употребне потврде.

Ни РСА, који поседује знатно богатију грађу од Матичина речника, пре-

фикс квази- не представља комплетно лексикографски. Ово иначе није

уобичајен поступак код РСА, где постоји пракса да се посебно дефинишу

све префиксалне именице. РСА овако дефинише овај префикс: „квази -

(лат. циазј) први део сложеница којим се изражава да је оно што значи ос-

новна реч лажно, тобожње, привидно: квазидемократ(иј)а, квазимаркси-

зам, квазипатриотски и сл.; исп. надри-". Како се из наведеног види, овај

речник именице са квази- сматра сложеницама. Као полусложенице пише

нх Вујаклија: квази-научник, квази-уметник.

215 В. Р. Ко{>јб, Гипксџа ргеАте1ка и зЊагапји поу/А пјеП / масепја, Јегјк, §оо\ IX, 8У. 4,

1961/62, 106-111 и чланак истог аутора Ргтоз тгМН к1аз1стН јег1ка 1уого1 котрог1Ш и

хаугететт гШтјегтта, Јегјк IX, зу. 5, 1961/62, 129-132.
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Ако прихватимо правописно правило да се састављено пишу именице

с одричном речцом не- и осталим префиксима, онда не би требало да буде

различите праксе у писању, осим евентуално у случајевима кад је осно-

вински део властита именица.216

Иако префикс квази- има стабилно место у именичком творбеном

систему нашег језика, ипак он није развио своју продуктивност изван

неколико творбених ликова и две семантичке нијансе:

1) Уз именице које означавају особе одређених „позитивних" звања,

струка, идеолошких убеђења квази- уноси дисквалификаторску нијансу

лажности, тобожњости, привида, неистинитости:

квазимарксист, квазинаучник, квазиуметник, квазисоцијалист.

2) Уз апстрактне именице које обично значе неку делатност, правац,

покрет и сл. овај творбени формант даје творбеној речи значење лажности,

тобожњости, привида, неистинитости:

квазимарксизам, квазипортрет, квазиуметност, квазидемократија,

квазиантикапитализам (удвојени суфикс).

Овим примерима се свакако не исцрпљује укупан број творбених

могућности. Он може бити већи, јер не постоји никаква сметња за спајање

и са другим лексемама. Међутим, очито се предност даје префиксима

домаћег порекла (надри- и назови-).

Префикс ЛСЕУДО-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: псеудо- + именица

105. Семантички садржај који уноси префикс псеудо- (грч. рзеидоз,

лаж) у творбено значење именица идентичан је значењима префикса над-

ри-, назови- и квази-. РМС, осим граматичке дефиниције где се каже да

псеудо „као први део сложеница значи: лажан, тобожњи, привидан,

надри-: псеудокласицизам, псеудолитерат(а), псеудонаука итд.", као од-

реднице посебно дефинише три речи: псеудокласик, псеудокласицизам.

(придев: псеудокласичан), псеудоцивилизација. Клаићев Рјечник страних

ријечи осим прве две које наводи Матичин речник (псеудокласик, псеудо-

класицизам и придев: псеудокласичан) даје још: псеудонаука, псеудодемо-

крација/псеудодемократија, псеудографија (кривотворење списа, фалси-

фиковање рукописа).

Стари Новосадски правопис (1960) имао је децидирано правило: Састављено се пишу

именице с одричном речцом не и различитим префиксима (стр. 73) док је нови Матичин

правопис (1993) ово правило развио на више потправила, не увек лако памтљивих за шири

круг корисника (в. одељак Спојеви несамосталног форманта и именице, стр. 90-94).
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Грађа РСА располаже знатно већим бројем примера где се псеудо-

спаја са различитим лексичким основама:

1) Именице које означавају особе лажних, тобожњих, неправих,

неистинских звања, струка, занимања, опредељења, припадности и сл.:

псеудоенглескиња, псеудокласик, псеудокласичар, псеудомарксист(а),

псеудореволуционар, псеудорепрезентенат, псеудосоцијалист, псеудо-

филозоф.

2) Именице које означавају различите апстрактне појмове лажних,

неистинских, тобожњих, неправих вредности:

псеудоартроза, псеудоваријанта, псеудограђанство, псеудозакључак,

псеудоимпровизација, псеудокласичарство, псеудокласицизам, псеудо-

марксизам, псеудонаука, псеудолитература, псеудоморфоза, псеудонауч-

ност, псеудопитање, псеудоплан, псеудопојам, псеудопроблем, псеудо-

проза, псеудоромантизам, псеудосоцијализам, псеудосуђење, псеудотеза,

псеудотуберкулоза, псеудофилозофија.

Према наведеним творбама може се констатовати да је префикс псе-

удо- проширио своју творбену функцији и на домаће основе (уп. псеудо +

грађанство, псеудо + закључак, псеудо + питање и др.), што говори о

његовој продуктивности.

106. Семантичка функција сва четири префикса анализиране група-

ције испољава у творбеним значењима именица неколико експресивних

нијанси:

а) неко или нешто је лажно, неистинито, тобожње само по себи, дакле

појмовно, стварно;

ћ) неко или нешто се само представља према слушаоцу као лажно,

неистинито, тобожње ;

с) неко или нешто лажно, неистинито, тобоже или привидно изгледа,

како то други по својој мери оцењују, тј. какав однос имају према пред-

мету саопштавања.

Савремени описни речник настоји - како то најчешће чини РСА - да

све ове нијансе, на први поглед невидљиве, али у различитим употребним

контекстима постојеће, региструје и дефинише, по мери понуђене грађе и,

разуме се, лексикографске способности аутора.

Сва четири конкурентна префикса имају широк лексички круг основа.

Слободно се спајају са апстрактним именицама и именицама лица (ћи-

тапиз) за исказивање емоционално-експресивне семантике. Принципски,

нити структура нити значење мотивационих именица утиче на избор пре-

фикса, јер се сва четири могу користити мање-више у истим контекстима.

Само природа језичког стила, степен интелектуалности текста и смисао

ситуације утиче на избор једног од префикса. И надри- и назови- као

домаћи, и квази- и псеудо- као страни префикси, у основи се спајају са

основама опште књишке лексике, али и терминолошке.



V. ПРЕФИКСИ СА ЗНАЧЕЊЕМ ПОРЕКЛА, СРОДНОСТИ, СТАРОСТИ

Префикс ПРА-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: пра- + именица

107. Префикс пра- не долази у самосталној употреби као предлог.217

Као творбени формант јавља се у именичким и придевским дериватима,

али не и у глаголским.

Именице са морфемом пра- припадају старим творбама и опште-

словенског су порекла.218 Тичу се само префиксалног начина творбе и су-

фикси се не јављају у комбинацији са овим префиксом. У граматичкој

литератури, у сажетим освртима, указује се на овакве именице, при чему

се помињу две семантичке нијансе које уноси пра-: (1) првобитни, по-

четни, исконски облик нечега и (2) ступањ сродства.219 Најпотпунију слику

о овим именицама можемо добити у речницима, који су репрезентанти

општег вокабулара. РМС бележи нешто више од 80 именичких одредница

са овим префиксалним формантом, скоро за трећину више од РЈА, што

управо говори о продуктивности префикса. Грађа РСА, међутим, има

отприлике двоструки број ових одредница у односу на РМС, ако се

рачунају и структурно-граматичке варијације са удвојеним префиксом

прапра- и морфофонетске варијанте прам- и пран-.

Анализу ћемо спровести узимајући у обзир лексичко-семантичка

својства именица. Пра- остварује своју творбену функцију структурно под

истим условима - у неколико семантичких подтипова - које формира веза

форманта и неокрњене именичке лексеме (у сва три рода, што - да

истакнемо - важи за све именице с префиксима).

1) Најстарије су творбе, и општесловенског су карактера, оне префик-

салне именице које значе сродство у трећем колену (по женској или

мушкој линији) према старијем или према млађем претку, у директном

или побочном ступњу сродства220, које именује именица у основи:

217 В. Р. 5кок, о. с, под рга-).

218 Дијахрони аспект овог префикса дао је \У. Воп§ у чланку Ргах1отапзкје ргеј!кзу стр.

68-86. Пратећи деноминалне и девербалне форме, аутор показује стање и у српскохрват-

ском језику те даје генезу префикса.

219 Више од граматичких констатација (Маретић, Б-Х-Ж) запажа П. Рогић у чланку: Рипк-

аја ргеАте&а и зЊагапји поујН пјесј / тасепја, Јегјк IX, 4, 2а§гећ 1962, 109.

220 Кад је у питању ширење преф. пра- на побочне линије сродства, није иста ситуација у

другим словенским језицима. У мањем обиму од српског (и хрватског) за ову појаву знају.
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прабаба, прадед(а), празет (покр. унукин муж; зетов отац), прамајка

(прабаба), праневеста (покр. невестина мати), пранећак, пранећака, пра-

синовац, прасиновка (Даница илирска 1864, 310), прастриц, прастрина,

прасвекар, прасвекрва, праујац, праујак (мајчин ујак)221, праујна, праунук,

праунука, праунучац, праунучад, праунучица, праунучје.

Речници бележе и именице које садрже удвојен префикс прапра:

прапрабаба, прапрадед (дијал. прапрађед), прапраотац, прапрачукунбаба,

прапрачукундеда, прапрашукундфед (шукундедов отац). Утројен префикс

имамо у следећим именицама прапрапра-: прапрапрабаба, прапра-

прадфед, прапрапраунучица, прапрапраунук или са фонетским варијан-

тама пран- и прам-: прандед и прапрандед (дијал. пранђед), прамбаба,

прамдед(а).

У ову групу долазе и именице чије значење инклинира према појму

претка уопште: прамајка (предак уопште), праотац (предак уопште, нпр.:

земља праотаца), праплеме (И. Секулић), прапотомак (Његош), прапре-

дак, прародилац (М. Шапчанин), прародитељка (С. Новаковић), праро-

дитељ.

2) Бројчано више различитих именичких твореница означава најдаљу

старину, почетни, најранији, исконски ступањ, најстарије порекло онога

што означава мотивациона именица као основа. За овај подтип сматра се

да је настао према творбеном моделу немачког језика, те да су то према

томе калкови (са1циез Нп{шјзјциез) које су у наш језик ушли и опстали

потпомогнути именицама сродства (прадеда, прабаба).222 Нарочито науч-

ни текстови различитих струка обилују овом врстом творбене лексике (у

немачком с префиксом иг-). Ми ћемо је овде представити у броју који дају

постојећи речници, иако је њихов стварни број знатно већи, јер је лек-

сичко-семантичко поље везујућих основа врло широко. Семантички

подтип је данас јако продуктиван нарочито у филозофско-есејистичким и

публицистичким текстовима, али и у текстовима неких других струка:

на пример, словеначки (ргапгаНс) или пољски (ргаМгуј) док је у руском језику то непозната

појава. Опширније о дијахроном аспекту префикса пра- у руском језику: В. В. Лопатин, Об

именном префиксе пра- в русском нзмке, Исследованил по историческои лексикологии

древнерусского лзвжа, Москва 1964, 245-259.

Стулић има прастриц (очев стриц или дједов брат), прасвекар и прасвекрва, пра-

уц/праујац (материн ујак). У Даничићевом Рјечнику јављају се речи: подвћноукћ.модкћноучЕ.

222 О томе шта треба сматрати калком у нас постоји извесна литература. Упућујемо на

чланке Л>. Црепајац, Прилог проучавању грчких семантичких позајмљеница и преведеница

у српскохрватском, Жива антика 28, Београд 1 978, 75-84; Прилог проучавању грчких мо-

дела латинске лексике, Жива антика 31, Београд 1981, 97-107; 5. Ваћјб, Ијетаске ргеуеАе-

тсе и Нп'а1зкот Ш згрзкот јег1ки, Лексикографија и лексикологија, Нови Сад 1984, 9-14.

Л>. Црепајац сматра да „под преведеницом подразумевамо новообразовану реч која до тада

уопште није постајала у једном језику, начињену према моделу из другог језика", а С.

Бабић каже: „Ргеуедешса је 1уогешса пабтјепа тогГетата дота^е{> јегјка ро 1уогћепот

игогки з1гапо§а".
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прабиће, прав(иј)ек, праврело (нпр. праврело радости), прагрех, пра-

давнина, прадедовина, прадедовштина, прадело, прадоба, прадобље. пра-

домовина, прадоживљај, прадокуменат, прадруштво, прадуализам, пра-

дух, прадуша, праеволуција, праелеменат, праенергија, праживот, пра-

земља, праизведба, праизвор, прамудрост, праискон, праисторија223, пра-

једнакост, праједнобоштво, прајезик (нпр. прајезик душе), праколевка.

праколено (нпр. изумрло праколено), пракомунизам, пракорен, пралепота,

пралик, праљубав, праматерија, прамелодија, прамера, прамисао, пра-

митологија, прамишљење, прамотив, прамоћ, прамузика, прамудрост,

пранагон, пранаука, праначело, пранедело, праоблик, праобраз, праобра-

зац, праосећај, праоснова, праосновица, праосновка, праотаибина, праот-

кровење, прапатрон, прапепео, прапитање, праповест, праподатак, пра-

подлога, прапоезија, прапожар, прапојава, прапојављивање, прапорето,

прапозив, прапостава, прапостање, прапостојбина, прапотреба, прапо-

чело, прапочетак, праискон, прапример (нпр. прапример злочина), прапри-

родност, праприча, прапроблем, прапроизвод, прапроизводња, прапроиз-

водство, прарадња, праразлика, праразлог, праразум, прареч, прарешава-

ње, прарешење, прасветаост, прасвет, прасила, праслика, праслобода,

праснага, праспособност, прасродство, прастаниште, прастање, пра-

старина, пратип, праузрок, прафеномен, прахимна, прахришћанство.

Префикс пра- је у наведеним образовањима унео значење првобитно-

сти, исконског, најранијег ступња нечега, највеће старине нечега. Наве-

дено је више од сто примера.224 Грађа РСА сведочи да се за већину име-

ница нашло употребних потврда од више аутора. Није спорно да је видљив

јак утицај калка (прапроизвод, нем. 1Јгеггеип§тз; праслика, пет. 1ЈгђПд;

прасвет, пет. 1Јпуе11 итд.). Међутим, с обзиром на велику продуктивност

творбеног модела и широк круг лексичких основа, стварни број овог

семантичког подтипа се овим не ограничава. Ову семантику префикс пра-

има и у већини других словенских језика. Сматра се продуктивним у пољ-

ском, словеначком, македонском. У руском језику, додуше, нема тако

велику продуктивност као у српском. 2 5

Кад је у питању именица праисторија корисно је упознати се са текстом И. Клајна

Санкционисана „праисторија", Политика 11. јун 1988, стр. 10, где се каже: ,Ј1рачовек

јесте првобитни, исконски човек, али „праисторија" нема никаквог смисла: није реч ни о

каквој давној фази историје, него управо о времену пре историје, пре првих писаних

споменика. Преисторија се завршава оног тренутка кад историја почиње." Да ли онда

праисторија уопште треба да постоји као реч? Верујемо да смо и у овом случају нсмоћни

да променимо ову реч без обзира на етимолошке чињенице.

224 РМС бележи око 70 одредница.

225 Руски лингвиста В. В. Лопатин у чланку Об именном префиксе пра- в русском нзмке,

Иследованил по историческои лексикологии древнеруского лзмка, Москва 1964, стр. 257,

каже да се префикс пра- јавља у овом значењу као продуктиван у руском језику пре свега у

научној лексици, али не у таквом степену као у неким другим словенским језицима, на

пример, пољском, српскохрватском и словеначком. Уп. А. Вајес, о. с. 71: „51оуа$бта гаој
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У оквиру ове семантичке групе издвајају се још неке ускостручне

подгрупе. Једну, такође продуктивну, чине зоолошки термини (ређе бота-

нички) који означавају најранији, најпримитивнији облик, род и сл. неког

живог бића, односно неки други (апстрактни) термин у оквиру зоолошке

терминолошке области (нпр. праграђа, нем. 1Јгз1аЛ):

а) прабичаши (мн. врста праживотиња), прабубоједи, праводоземци

(мн. четворогодишњи кичмењаци из карбона, 81е§оспШ, изумрли у трије-

су), прагмизавци I прагмазови, пражив (једноћелијско живо биће прото-

зон)226, праживотиње (мн. једноћелијске животиње које се могу видети

само микроскопом, протозое), праинсекти (најпримитивнији род инсеката,

бескрилци, Ар1егу§о1а), пракичмењаци (мн. род животиња које место кич-

ме имају мекан, нечланковит осовински штап, Ргоуег1ећга1а), пракрилци

(лажни мрежокрилци, Агсћјр1ега), пракукци (в. праинсекти), пракукцожде-

ри (в. прабубоједи), праљускари (првобитни љускари који су живели у ра-

нијим геолошким периодима, Азрјдоша), праптица (претеча данашњих

птица, Агсћаесор1ешх), прарибе (мн. првобитне рибе од којих је потекао

развој риба);

ћ) прабиљка (бот. једноћелијска биљка, Рго1орћу1а);

с) прараса (примитивна раса нечега), прапећинац (примитивни, пе-

ћински човек), прачовек / праљуди, праврста (првобитна врста нечега),

пранарод (нпр. Словени су грана индоевропског пранарода, Ј. Радонић),

прастароседелац (првобитни становник неког места), прастаринац;

б) из других различитих области: пралечник, праморе22 , праимењак

(предак по имену), пракамен, прапечат (Цукић К.: Имати прапечат, кога

су прави печати само одпечаци), прапузавац, прапукотина, праписмо (ори-

гинал на коме је нешто писано), прапостава (необ. пр.: Дрво се узима за

потпетицу на папучама, а дебела жута хартија за прапоставу на ципелама и

папучама, Мијатовић С), прапочетник (оснивач, први почетник нечега,

Белић А.), прапротивница (она која је одувек противница некоме), прапро-

светитељ (први просветитељ), прагосподин (господин одувек, увек).

Знатан број ових именица заступљен је у РМС, што упућује на закљу-

чак да је творба формантом пра- у савременом српском прилично раши-

рена, а да је у појединим језичким стиловима и врло продуктивна.

рге- га рга-. 1з1о зе је г%од\\о \ з1оуепббтј, зај зо рго1епз1а1оузк' р1зсј рј8аН зато ргеоаоа,

ргеАеА. ргеЛеЛес, ргеупика. Оапез је с<осе1а ргеу1ада1 1г дги§јћ з1оуапзкјћ јегјкоу ргеугеН рга-,

кпј'ггм јтуог 1ећ зез1ау1јетк Је осппо каге дуојт аксеп1: ргаШје, ргатаН." За македонски

језик већи број ових именица наводи Б. Марков, о. с, 90-92 .

"6 РМС има ову одредницу. Творебена структура именице пражив другачија је од осталих.

Основа је придевска (жив) па се не може одредити да ли је у питању поименичен придев

или окрњена именичка основа.

У РЈА стоји да је ова „ријеч незнана значења" и пример: 1Јро Н је тоге ј ргатоге,

1з1агзке паг. рјезте, 1, 53.
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Иако је творбено порекло ових именица настало према немачком јези-

ку, данашње њихово учешће превазилази особине калка, јер захвата широк

круг домаћих и страних мотивационих основа и уклопљеност у српски

вокабулар је чврста. Даље су према префиксалним именицама изведени

придевски облици: праисторија - праисторијски, прајезик - прајезички,

прасловен - прасловенски итд., што је све учвршћивало њихово присуство

и доводило до потпуне адаптације творбеног модела.

Префикс ПО-

108. Иако је уобичајено да се сва значења једног префикса посматра-

ју заједно (како се то чини и код вишсзначних речи), у случају префикса

по- имамо да нека његова значења нису узајамна у односу на значења дата

у оквиру семантичке групе просторних префикса, него се реализују као

хомонимне појаве у оквиру двеју различитих група.

Префиксални начин творбе

Творбени тип: по- + именица

109. Мали број именица настаје овим начином творбе. У стандардном

српском познато је неколико именица којима префикс по- модификује

лексичку семантику именичке основе/именице чије је значење нека од

родбинских веза (мајка, брат, сестра и др.) дајући им у творбеној речи

другу семантику „неправи, нерођени, неистински":

побрат, покћи, по(к)ћерка, помајка (жена која је усвојила туђе дете

као своје, неправа мајка), посестра.

Неке од ових: побрат, посестра чак су обичније у комбинованој

творби, са суфиксалним завршетком -м(а): побратим, посестрима.

Префиксално-суфиксални начин творбе

Творбени тип: по- + им. основа + суфикс

110. Сасвим су бројем ограничене именице родбинских односа, које

се у граматикама најчешће наводе као примери именица с префиксима. У

префиксално-суфиксалној творби срећемо их свега неколико:

побратим, поочим, посинак, посинко, посињеник, посестрииа.

Код чисте префиксације навели смо примере истих основа: побрат,

посестра, који су мање стандардни и помајка који спада у регуларну
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лексику. Све оне имају основно значење указивања на сличност, истовет-

ност или преузимање улоге сродника кога именује именица у основи. Тако

је, на пример, посинак „неправи, усвојени син, онај који је као син, замена

за сина". Постоје и глаголи побратимити (се), посестримити (се), поочи-

мити (се) и у Правопису МС (1960) помајчити се, успостављено према

помајка. То упућује на закључак да су можда ови префиксални глаголи

настали пре префиксалних именица.228

М. Стевановић (Савремени српскохрвашски језик I, 518) наводи именице побратим,

поочим као именице које се граде са суфиксом -м.



VI. ПРЕФИКСИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ИНТЕНЗИВНОСТИ

111. Ову семантичку групу именичких префикса чине страни и дома-

ћи префикси везани међусобно лингвистичким и екстралингвистичким

факторима: супер-, екстра-, ултра-, хипер-, архи-, полу-, па-. Активи-

зацију и интензификацију у образовању нових именица испољавају неки

страни префикси из ове групе, нпр. супер-, екстра-, али и домаћи, нпр.

полу-, чиме се демантује уврежено мишљење о именичкој префиксацији

као мало продуктивној творби. Међу речима страног порекла које све

више, у наше време и прилично стихијно, а свакако и под дејством дина-

мичних друштвених и историјских збивања, улазе у српски језик, посебно

место заузимају именичке (и придевске) речи с префиксима страног

порекла. Најстаријој творби припадају именице с префиксом па-, које

представљају општесловенско наслеђе.

Префикс СУПЕР-

Префиксални начин творбе

творбени тип: супер- + именица

1 12. Именице с префиксом супер- настају на основу усвојеног функ-

ционалног творбеног типа: префикс + лекс. основа (коју чине именице као

полисемантичке лексеме у самосталној употреби). Ове речи прати специ-

фичан начин уклапања у систем језика, а с тим у вези и већа могућност

развоја. Детаљнијом анализом показаћемо како префикс супер-, који данас

има учесталу творбу, улази у систем српског језика и у којој мери се укла-

па у њега. Извешће се у том смислу могућа семантичка категоризација

таквих речи и показати њихова лексичка и творбена валидност са гледи-

шта норме и стандарда.229

Префикс супер- (лат. зирег-) из језика даваоца (донатора) или језика

посредника-даваоца пренео је извссну полисемантичност, која се дистри-

буира слагањем с различитим лексичким основама домаћег или страног

порекла. Посебно је важно утврдити (1) како је дошло до неочекиване

продуктивности образовања са префиксом супер- и (2) у којој мери је он

проширио своју везаност и на домаће основе.

Уп. М. Поповић, о. с. 280-300; И. Клајн, О префиксоидима у српскохрвашском језику.

Нашјезик ХХШ/5, Београд 1978, 187-198.
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Највише именица овога творбеног типа доспева у две ефере друштве-

ног општења: језик масовних медија и терминологије. Прво, утицајем фил-

ма, радија и телевизије најпре се преузимају готова образовања, која без

превођења, непромењена улазе у колоквијални стил и жаргон, највише из

енглеског, али и преко других 'страних језика, нпр.: супермаркет, супер-

мен, суперстар, суперсоник. Друго, дошло је до извесног усвајања назива

из различитих терминолошких система, као нужност развоја техничких и

цивилизацијских достигнућа (супербензин, супербомба, супердерби, супер-

танкер, суперфинале, суперфилтер, суперфосфат итд.), чиме је потпо-

могнут и ојачан колоквијални сегмент употребе, који је у затвореном и

ограниченом терминолошком систему нашао још и чврст ослонац.

С друге пак стране, публицистички стил, будући хетероген, јер се

њиме покривају разноврсне области људског живљења, само је подстакао

развојне тенденције терминолошких и колоквијалних употреба и, истовре-

мено, у српски језик увео знатан број образовања са новим, пре свега

домаћим основама.230 Разуме се, многа од таквих образовања имају статус

оказионализама, тј. секундарне, нестандардне лексике која има мало изгле-

да да уђе у стандардне речнике (нпр. суперград ум. велеград, супержена

настало аналошким творбеним процесом према супермен, суперпиринач,

„прототип новог хибрида пиринча", суперубица „човек који је убио више

људи, велики злочинац" и др.). Материјал ће недвосмислено показати да

управо у публицистичком стилу, где је преузимање текстова превођењем

из других језика појачано - префикс супер- доживљава у наше време

појачану продуктивност.

Да би се добила права слика тренутног стања употребе ових именица

у новинским текстовима, пратили смо њихову употребу у дневном листу

„Политика" (али спорадично и „Борба", „Наша борба", „Блиц"), листу,

дакле, који брине (или би бар требало да брине) о језичкој култури, у мери

' у којој један дневни лист то може да чини. Поред тога, имали смо у виду

велику тиражност листа, иза кога стоји бројно читалаштво, које свој

језички укус, хтело то или не, бар делимично формира и под утицајем овог

угледног београдског листа.

Корпус који се анализира броји више од 100 примера, од чега две

трећине долази из новинских текстова, а једна трећина је узета из речника.

Тај број нуди гаранције за детаљну анализу и поузданије закључке.

М. Поповић у поменутом чланку констатује: „То што се ипак каткад сретне суперсила,

антиратни ... није последица продуктивности грчких и латинских префикса у споју с

домаћом речи, већ својеврсне колоквијалне употребе или специјалне експресивне вредно-

сти коју такве лексеме имају. Ковање нових сличних лексема биће ранга оказионализама с

малом вероватноћом дугог опстанка у језику" (стр. 283). Аутор је овај закључак извео на

основу грађе у речницима (пре свега страних речи). Употреба префикса супер- у данашњем

новинском језику кориговаће донекле овај став, сигурно бар за извесно време.
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1 13. Битна особина префикса супер-, као уосталом и сваког префикса

страног порекла231, у томе је што даје одређеном језичком стилу потребну

дозу уопштавања и апстракције, што може успешно да замени цео сино-

нимни низ детерминатора који би у српском могли да спецификују или

експресивно маркирају поједине основе. Нпр.: суперавијација нема други

синонимни еквивалент као једну реч, него би се синтагматски описно

именовала као истовремено 'модерна, одлична, савремена, најсавременија,

добро опремљена, сигурна, прецизна' и сл., а префиксацијом са супер- све

се то подразумева а можда и више: да је то авијација која располаже

суперсоничшш авионима. Због велике способности апстракције разумљиво

је што се речи са супер- врло често јављају у насловима и поднасловима

новинских чланака. Ово су, на пример, наслови из „Политике", често на-

стали (што се може закључити из природе текстова) буквалним превође-

њем стране штампе: Локидова супертајна (Авион „локид У2Р", који се,

необављена посла у Босни, срушио у енглеској покрајини Глостршајр,

носио је најновију супертајну америчку шпијунску опрему), Супермодел

Синди Крафорд, Суперклинци у шетњи, Суперсусрет са Порџом Бушом

(сусрет Горбачова и Буша), Ухапшен „суперубица" (реч је о убици који је

усмртио 90 људи), Супер Саво (буквални превод текста из енглеских

новина који се односи на добру игру фудбалера Сава Милошевића) итд.

Не можемо рећи да сви овакви наслови одговарају нашем језичком укусу,

осећању. Напротив. Овде није од значаја ни то што се као еквиваленат у

неким случајевима може јавити реч са неким другим страним префиксом,

нпр. екстра-.

Полазимо од чињенице, као и у другим случајевима, да творбени

модел - преф. супер- + лекс. основа (страна/домаћа реч, именица) функ-

ционише на основу, у садашњој етапи развоја српског језика (под утицајем

горе наведених разлога), већ усвојеног творбеног типа: префикс страног

порекла уопште + самостална именица као основа. То је, разуме се, ство-

рило услове за експанзивну творбу која је неочекивано захватила скоро

неограничен, а тиме категоријално и недефинисан број основа, чак и вла-

стите именице, па тиме створила именичке форме сумњиве стандардно-

сти. Из сумарног прегледа стандардних речника и текуће штампе неких

европских језика, чини се да се слично дешава и у другим језицима (уп.

енглески, немачки, руски, словеначки), што говори о глобализацији појаве

префиксације као језичког феномена.

1 14. Ако изузмемо два примера из хемијске терминологије, преузета

као готове речи, данас већ лексикализована - супероксид, суперфосфат -

све остале речи припадају новим творбама. Вуков Рјечник, РЈА, Броз -

' Ово се односи и на туђицс уопштс.



Именице с префиксима у српском језику 135^

Ивековићев Рјечник немају одредница са префиксом супер-. Речници

страних речи (Клаићев, Вујаклијин) први су забележили већи број (Клаић

- око 15; Вујаклија - преко 30) образовања чије су основе углавном стране

речи а већина (посебно у Вујаклијину речнику) у виду готових облика је

преузета из (ново)латинског и припада терминолошком фонду (нпр. правн.

суперарбитријум, суперсесија, мед. суперацидитет, супернантација, ар-

хит. суперпорта итд.), односно (у Клаићевом речнику) још и из енглеског

(нпр. суперман, супермаркеш). Тек је РМС унео одреднице: супербензин,

супербомба, супердржава, суперсила итд. Реч супербензин, „бензин са ви-

соким бројем октана, чисти бензин" јавља се и у облику супер, самостално

као именица мушког рода: Нестало је супера. Поскупео супер232

Именице с префиксом супер- исказују опште значење квалифи-

к а ц и ј е у смислу субјективне, односно објективне процене, уопште

односа говорника према ономе што значи непрефиксална лексема у само-

сталној употреби. Творбено значење нове речи у односу на лексему у

творбеној основи представља спецификацију те лексеме и по правилу је

једнодимензионално: бомба - супербомба, лига - суперлига, бензин - су-

пербензин. Новодобивена реч је делимично експресивно обојена, углавном

афирмативно, и има провидну мотивацију. Уз неке од поменутих основа

јавља се као синоним и префикс над- (нпр. надлига).

115. Ради бољег увида у карактер и ширину разматране лексике, пред-

ставићемо је класификовану према областима делатности из којих ти пој мови

(денотати) долазе, било да су терминолошке или колоквијалне природе.

1) Именице које означавају предмете, најчешће (нове трговачке) про-

изводе различите намене (од детерџента за суде до најмодернијих авиона),

објекте и сл. или њихове основне особине одн. појаве, настале као резул-

тат нових технологија, техничких и цивилизацијских достигнућа, које ка-

рактерише врхунски квалитет или квантитет до највише могуће границе (у

тренутку именовања, наравно), односно које показују да је нешто изнад

нечега (у квалитативном смислу), најбоље, највеће, макар то било само

препоручено у рекламне сврхе:

супербактерија („Политика": Пронађена супербактерија - микроб

који је не само отпоран на антибиотик већ се њиме и храни), суперави-

јација, супераутоматик (машина за прање веша), супербензин, супербом-

ба, супервага (електронска мобилна вага велике носивости), супердва-

десетица („Политика": нова банкнота ултрамодерног дизајна и врхунских

техничких карактеристика), супердреднот (ратни брод у Првом светском

рату најтеже категорије), суперекслибрис, суперекспрес (брзи воз), супер-

' Уп. М. Псшикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српскога језика, Матица српска

1993, у речнику под супер-; И. Клајн, Речник нових речи, Матица српска, Нови Сад, 1992,

под супер.
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кобасице („Политика" наслов: Суперкобасице из Филаделфије), суперко-

лекција, суперколт (дечји пиштољ), суперкомпјутер, суперлспак, супер-

маркет, супермода (прид. супермодеран), супермодел, суперпеперминт,

суперпиринач, суперравна.ио (специјални лењир са угломером за тех. црта-

ње), суперсјај (иазив детерџента), суперсоник (суперсонични авион, авион

бржи од звука), супертврђава (тип великог ратног авиона), супертанкер.

суперфеникс („Политика": Прорадио нуклеарни реактор „Суперфеникс" у

Француској), суперфштер;

2) Именице које означавају људска бића (рсђе животиње, најчешће у

цртаном филму) која се истичу, обично позитивно, неким својим осо-

бинама, способностима, моћима, као и речи које означавају особине свој-

ствене таквим људима: супербос (нир. у „Блицу,,: Антонио Пагано „супер

бос" мафије), супербака (жарг. из цртаног филма), супердека (према жар-

гону из цртаног филма, једно време се у штампи ова реч употребљавала

као експресиван надимак за симпатичног гувернера Народне банке Југо-

славије, Драгослава Аврамовића, када је увео Програм економске стабили-

зације, који је дао позитивне резултате), супер-Енглез, суперексњхоата-

тор, супержена (прид. суперженствен), Супержаца (назив серијског

филма), суперзвезда (филмска звезда), суперинтелигент (прид. суперинте-

лигентан), суперјунак (у примеру: Суперјунаци настали као одговор на

психолошке проблеме, „Политика, 12. мај 2002, 17), Суперклинци (назив

дечје представе), Суперлисице (назив филма), Супермачак (дечја предста-

ва: Супермачак против страшног чаробњака), супермали (новинска вест:

Једном Аргентинцу је пошло за руком да одгоји супермалу кравицу тешку

45 кг), супермозак, супер-Моника (тенисерка Моника Селеш), суперпрофе-

сионалац (суперпрофесионализам), суперпатриота, супер-Сава23 , супер-

таленат, супертата. Негативну конотацију има реч суперубица (човек

који је побио много људи) али и супердиктатор у примеру: Софија се

понизила пред доказаним лажовом, корумпираним супердиктатором

Клинтоном (наслов на првој стр. „Политике", 23. 11. 1999.).

3) Именице које значе старешинство у чину или задужењу понов-

љеном на вишем ступњу, као и последњу, завршну фазу рада у том вишем

задужењу: суперарбитар, суперарбитража, суперанализа, супергаранци-

ја, суперинтендант, суперконтролор, суперконтрола, суперосигурање, су-

перревизија, суперревизор, суперцензорш;

4) Именице које се односе на велике, моћне државе, системе, урећења,

ређе места: суперград (чешћс велеград), супердржава, суперимперија.

т У „Политици" од 13. 10. 1995. објављен је тскст под насловом Супер Сака са фотосним-

ком исечка из енглеских новина и тскстом под истнм насловом који се односи на одличну

ифу нашег фудбалера Саве Милошевића.

34 Уз основе овога типа раније се више користио префикс над-, такођс под утицајем стра-

ногјсзика. Данас јс само један тип калкирања замењен другим.
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суперсила (= велесила, тј. велика сила САД и раније СССР), суперцивили-

зација. Овде бисмо додали и реч суперсусрет (сусрет америчког и руског

председника), која је настала аналогно према већ лексикализиваној речи

суперсила;

5) Именице везане за област спорта, кад се односе на завршна, врхун-

ска такмичења на највишем нивоу: супердерби, суперекипа, супериграч,

суперкуп, суперлига, супертешка (категорија у боксу), супертешкаш,

супертурнир, суперфинале235, суперформа. Суперкош је назив за једну

спортску емисију ТВ „Политике".

6) Друге разне, претежно апстрактне именице везане за именовања

различитих појава и појмова, које означавају да је нешто по квалитету

изнад онога што значи именица у мотивационој основи, да је врхунско,

најквалитетније, савршено, велико, великог домета, значаја и сл.: супер-

динар, суперенигматика, суперинтелигенција, суперинфекција, суперза-

висност, супериндустријализација, суперкласа, суперкултура, суперспек-

такл, супертајна (прид. супертајан), супертрудноћа (у „Политици" на-

слов за вест да је жена родила 8 беба), суперџепарац;

7) Изван ове поделе је именица супернова (звезда која изненада поста-

је видљива услед наглог повећања сјаја). 36

Префикс супер- налазимо и у глаголским облицима насталим према

латинском готовом облику - (Вујаклијин речник): суперерогирати, супер-

ординирати, суперпонирати, суперсатурирати или изведени према пре-

фиксалној именици: суперревизија - суперревидирати, суперарбитар -

суперарбитрирати.

1 16. Да поменемо још и два неологизма где супер има функцију твор-

бене основе: суперица (жарг. последња ревизија текста, у штампарству) и

суперишка у категорији непроменљивих придева, односно прилога са де-

минутивном значењском нијансом: „одличан, -чна, -чно / одлично" (жар-

гон у емисијама за децу). Овај неолошки облик настао је према облику

супер у функцији непроменљивог придева, што је учестало захватило

школски жаргонски израз (нпр. Ципеле су ти супер) или у функцији при-

лога (нпр. Како си? Супер!).237 Занимљиво је да је ова придевска/прилошка

употреба речи супер доспела и до дијалекта (наравно посредством тв-

медија) па више није необично кад сељак, рецимо, из околине Смедерев-

ске Паланке на београдској пијаци на питање: Какав је сир? одговори:

Супер, пробај! односно: Како иде продаја? Супер! Можемо се такође сети-

ти познате телевизијске рекламе: Вест је супер, стигао је нови „Хупер".

" Уп. И. Клајн, Речник нових речи, Нови Сад 1992, под супер.

236 Уп. И. Клајн, о. с, под супер-; ЕпсМореИја 1екзИсо%га/хко% гауоАа, 2а§геђ 1968, под

поуа.

237 Нека запажања о овој појави могу се наћи у Пешикановом (и др.) Правопису, под супер-

али и у Клајновом Речнику нових речи, под супер.
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Приказани опис сугерише нам закључак да је ова појава пролазног ка-

рактера те да сва наведена образовања неће опстати у језику нити ће ући у

стандардне речнике (нпр. супервага, суперград, суперубица, супертајна и

сл.) јер нису у духу језика и припадају фонду секундарних лексичких

појава, превасходно разговорног језика, контекстуално условљених, одно-

сно немају услова за трајан опстанак и лексикализацију. Међутим, твор-

бени модел ће и даље функционисати, потпомогнут слагањем с основама

најразличитијих профила.

117. Још је нешто битно разлучити када су у питању ове именице.

Пракса у писању показује приличну шароликост и ту би требало да дође

до стабилног и општеприхваћеног правописног решења. У новинским тек-

стовима постоји, засад, неколико начина писања:

а) заједно, као једна реч: супермаркет, суперконтролор;

ћ) одвојено, као две речи: супер маркет, супер контролор;

с) одвојено, као две речи, а префикс под наводницима: „супер" мар-

кет, „супер" контролор;

д) са цртицом: супер-маркет, супер-контролор;

е) заједно као једна реч али под наводницима: „супермаркет", „су-

перконтролор ".

Нови Матичин правопис238 препоручује писање овог префикса са име-

ницом као основом - заједно - као једну реч. Изузетно, код необичних

спојева, кад је основа властита именица, препоручује се употреба цртице:

супер-Енглез. Правопис групе аутора239 допушта више решења: суперре-

визија / супер-ревизија, супермаркет / супер-маркет, супермен, суперсила /

супер-сила, суперсоничан, суперфосфат. Школски правопис М. Дешића240

препоручује такође различита решења: супер бензин, али: суперкомфоран,

суперсила.

Намеће се још један закључак: у многим „новим спојевима" супер се

осећа као придев (а не префикс), тј. као и многи други недеклинабилни

придеви страног порекла типа браон, кул и сл. и отуда се јавља шароли-

кост у писању, а и у кодификовању.

М. Пешикан и др., о. с.
23.4

239 Р. Симић, Ж. Станојчић, Б. Остојић, Б. Ћорић, М. Ковачевић, Правопис српскога језика

са речником, Београд-Никшић, 1993.

240 М. Дешић, Правопис српског језика, приручник за школе, Земун-Никшић-Београд,

1995, друго издање.
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Префикс ЕКСТРА-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: екстра- + именица

1 18. Творбени формант екстра- долази у ону групу творбених морфе-

ма за које не важи сигурно уверење да ли је реч о префиксу или о префи-

ксоиду. 41 У префиксалној функцији формант екстра- спаја се у савреме-

ном језику са нешто мањим бројем именица као мотивационих основа и у

односу на именице са супер- мање је продуктиван. Међутим, као и супер-,

и екстра- је делимично проширило своје творбено деловање на нове

основе, не само стране него и домаће (екстрадобит, екстранаграда, екс-

трапринос). Зато бисмо његово учешће у савременом српском језику мо-

гли оценити као делимично продуктивно, али само у колоквијалном језику

и у неколико ограничених примера из економске терминологије (екстра-

профит, екстрадоходак, екстрадодатак).

За овај творбени формант још је карактеристично да у свести говор-

ника функционише и као засебна реч, па је отуда веза са именицом лабаве

кохезије. Разумљиво је онда што се и овде јавља различита правописна

пракса (екстрадодатак / екстра-додатак / „екстра" додатак / „екс-

тра-додатак " / екстра додатак). На непотпуну уклопљеност у систем

указује управо податак да се један или оба дела пишу под наводницима,

што значи да је реч о недовршеном творбеном процесу и да сам говорник

има експресиван однос према датој именици.

1 1 9. У односу на опште изворно релационо значење (лат. ех1га - из-

ван, осим, споља), префикс екстра- развио је на основу метафоричких и

метонимијских померања и друге семантичке нијансе.242 За двадесетак

Сва досадашња разматрања овога проблема нису дала експлицитне одговоре. Потоњи је

о префиксима и префиксоидима расправљао млади београдски лингвиста М. Поповић у

већ помињаном чланку Ка могућој класификацији страних речи: „За разлику од префикса

који имају уопштено, структурно, релационо значење, префиксоиди имају лексичко, јер

задржавају значење целих речи." Тежња да се префикси дефинишу настала је иначе из по-

требе да се именује категорија речи која семантички стоји између префикса и пунозначне

лексеме.

242 О томе донекле сведоче, иако делимично уопштене, дефиниције о екстра- као првом

сложеничком делу у РМС и РСА. Тако у РСА стоји: „ екстра- први део сложеница у зна-

чењу: посебан, изузетан, изврстан. велики (или: посебно, изузетно, изванредно): екстра-

профит, екстрадобит, екстрагубитак, екстразарада, екстракласа, екстрапринос, екстра-

производност, екстрахуман и др."

Осим тога, треба нагласити, да оба речника издвајају осамостаљено екстра као засебну реч

у категорији непроменљивог придева или прилога. Док је у примеру: Цар се увијек броји

екстра. заиста реч о прилогу, дотле у примеру И. Секулић: Увек је имала неки екстоа укус

и прохтеве, пре ће бити да је реч о префиксалној именици екстраукус, која је у то време

правописно имала друго решење.



140 Милица Радовић-Тешић

примера датих именица не можемо нрименити исте класификационе

параметре као код префикса супер-, јер не постоји (или сасвим ретко

постоји) спајање са истим основама, па ћемо реализовано семантичко

нијансирање показати према понуђеној грађи.

1) Најбројније су, и са гледишта регуларности уклопљенс у стандард,

именице чије творбено значење указује па нешто додатно, посебно, нзу-

зетно, изузетно велико, посебно важно у односу на величину, или коли-

чину онога појма што именује мотивациона именица у основи:

екстрадобит, екстрадобитак, екстрадодитак, екстрагубитак, екс-

тразарада, екстранаграда (нпр. екстранаграда сликару М. Ђорђевићу),

екстрапаритет, екстрапотреба, екстрапринос, екстрапрофит, екстра-

производ, екстрапроизводност.

2) Именице које значе да је нешто посебног квалитета, најбоље могу-

ће, изузетно по цени, потражњи, значају и сл. у односу на појам у основн:

екстравреме, екстразона (нпр. екстразона за отварање локала),

екстраквалитет, екстракласа, екстрамирис, екстраукус.

3) Ређе су именице са значењем особа које су по нечему изузетне,

велике, најбоље:

екстразвезда243, екстрабогаташ, екстрапарајлија, екстрапрофесио-

налац. У ову групу иде и оказионално образовање: екстра-Нена (или: Екс-

тра-Нена / Екстра Нена), надимак певачице новокомпонованих песама.

Видели смо да исти модел нестандардне творбе има и префикс супер-:

супер-Моника.

4) Значење мере, велике количине, максималне величине имају име-

нице: екстракилограми (мн.), екстрадимензије (мн.) које се, чини нам се,

не могујавити у једнинском облику.

5) Именица екстраверзија има значење „накнадна, посебна верзија",

док медицинским терминима, преузетим у целости из језика донатора,

припадају: екстрасистола и екстраутериум. У примеру Ј. Шолго: Жене

заслужују да имају свој екстра пакао / чистилшите - префикс уноси

значење „посебан, одвојен".

6) Многи индустријски брзопотрошни нови производи (посебно хе-

мијски, прехрамбени, дечје нграчке и сл.) на амбалажним омотима имају

називе који садрже елеменат екстра- (било да се пише издвојено или

заједно са другим делом назива), свакако из рекламних и комерцијалних

разлога (производ, у ствари, и није нов, он је квазинов, нов је само назив):

екстрапапир (тоалстни), екстравим, е.х1га Жфкх-ЗО (лепак за дрво, „Елан",

Пријепоље) итд. Осим тога, ови називи најчешће се пишу латнницом.244

' Према суперзвезда.

244 М. Псшикаи у књизи Наш књижевни језик на сто годшш послије Вука, Бсоград 1970.

поводом сличних појава каже: „Приметно је, мсћутим, пре^еривање у лажним интернацио-

нализмима, скованим „свропеизмима" - нарочито у називима потрошних артикала; јављају
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Може се из датог прегледа закључити да се екстра- све више спаја и

са домаћим, а не само са страним основама.

И овде се намепе закључак, као и код префиксалног елемента супер-:

у неким спојевима са основама домаћег порекла, екстра се још осећа као

непроменљиви придев (у РСА је тако оквалификован пример И. Секулић:

Увек је имала неки екстра укус и прохтеве) или се јавља у функцији при-

лога: Цар се увијек броји екстра (Котроман С, РСА); То је нешто екстра.

Префикс УЛТРА-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: ултра- + именица

120. Као творбени елеменат, префикс (или префиксоид) ултра- (лат.

иНга-) долази у категорији именица и придева. Иако се као позајмљеница

чешће спаја са основама страног порекла, налазимо га гдекад и у споје-

вима са домаћим основама (ултрадесничар, ултралевичар). Именице овог

типа срећемо у техничкој терминологији, а у новије време и у новинско-

публицистичким текстовима. У расположивој грађи налазимо две семан-

тичке фупе.

1) Именице које означавају предмете, справе, уређаје и сл. појмове

карактеристичне по неком доминантном својству, који превазилазе, надма-

шују у квалитету предмете, справе, уређаје именоване именицама у ос-

нови: ултразвук, ултрамикроскоп, ултрафилтер, ултрацентрифуга. У

датим примерима функција префикса је квалификаторска.

2) Именице које значе да се оно што значи мотивациона основа јавља

у екстремној, крајњој, претераној (великој) мери, односно носиоце таквих

пренаглашених особина, убеђења и сл.:

ултравирус, ултрадесница, ултрадесничар, ултраколонијализам, ул-

таколонијалиста, ултралевица, ултралевичар, ултрамонтанац, ултра-

монтанизам, ултрамонархиста, ултранационалиста, ултрареакционар.

Овде долази до изражаја изворно релационо значење префикса с метафо-

ричким померањем: ултрадесничар је „крајњи, екстремни десничар", што

опет упућује на закључак да је реч о квалификативном значењу.245 Име-

се и неприродна лепљења туђих наставака за нашу основу (нпр. .јабукан"). То су, у ствари,

рекламна претеривања, својеврсна мимикрија; срећом, ова продукција остаје најчешће ефе-

мерна, али ипак негативно утиче на језичке навике и отежава подизањс јсзичке културе"

(стр. 191).

245 М. Поповић, о. с, опште значење префикса ултра- дели на квалификативно (и11га- , из-

над, више, преко, крајње) и релационо, локативно (и11га-, с ону страну, преко, онкрај, над,

изнад).
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нице ове семантике показују одређену продуктивност јер је могуће спаја-

ње и са другим слободним именицама-основама, па се њихов број не

ограничава само на примере забележене у речницима. Ипак се примећује

да префикс ултра- није развио прецизно семантичке компоненте, него је

остао у оквиру значењске једнореферентности.

3) И префиксални елеменат ултра-, као и супер- и екстра-, у наше

време јавља се често у називима потрошачких трговинских производа:

ултраконцентрат (детерџент за посуђе), ултрабелило, ултрасируп и сл.

Који ће од ових префикса бити употребљен, чини нам се, више је ствар

маркетинга, тј. екстралингвистичке природе.

Префикс ХИПЕР-

Префиксални начин творбе

творбени тип: хипер- + именица

121. Кризно стање у поремећеним економским односима у Југослави-

ји деведесетих година имало је конкретну последицу - хиперинфлацију.

Касније је много шта постало инфлаторно. Реч није забележена не само у

РМС него ни у Клаићевом Рјечнику страних ријечи. Зато је разумљиво

што је ушла у Клајнов Речник нових речи и постала честа реч свих наших

новинских текстова.

Префикс (или префиксоид) хипер- (грч. ћјрег-, изнад) не јавља се у

самосталној употреби. Као творбени формант долази у категорији именица

и придева. У именичкој творби основу по правилу представља именица

страног порекла, те се творба овим прсфиксом није проширила на домаће

основе.

1) Хипер- се најчешће јавља у медицинској терминологији за називе

разних појава које прате одређене болести, уз основе грчког и латинског

порекла, које обично постоје и у самосталној употреби или је, често, цела

реч пренета из језика донатора. Неки од тих термина су данас опште-

познати (стручни термин хипертензија; народни назив - притисак), а

већина је ускостручног карактера:

хипералгезија, хиперемија, хипереротизам, хиперестезија, хипер-

функција, хипергликемија, хиперхидроза, хиперинсулинуизам, хиперкинеза,

хиперметропија, хипермнезија, хипероснија, хиперплазија, хиперсексуали-

зам, хиперсензибилност, хиперсоимнија, хипертонија, хипертрилоза, хи-

пертрофија.

Ово су само термини које је забележио општи речник страних речи

(Клаићев) намењен општој култури ширег круга људи, док Медицински

лексикон А. Костића даје, разумљиво, знатно више медицинских термина
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овога типа, намењених превасходно ужем кругу људи - медицинским

стручњацима.

2) Другу групу именица чине различити апстрактни појмови код

којих префикс хипер- уноси семантику: врло висок степен неког својства,

интензитета, до највеће мере онога што је означено мотивационом

именицом која представља творбену основу:

хиперинфлација, хиперкритика, хиперпопулација, хиперпродукција,

хиперпроизводња, хиперреализам, хиперкорекција.

Може се закључити да префикс хипер-, осим примарног општег

месног значења, реферира још и на опште квалификативно значење.246

Префикс АРХИ-

Префиксални начин творбе

творбени тип: архи- + именица

122. Опште значење интензивности испољава у именичкој творби и

префикс архи- (грч. агсћј-, аломорфи: акри-, арки-, арци-). Семантички

аспект његов креће се у два правца.

1) Најстаријој творби припадају именице из црквеног (претежно пра-

вославног) живота које означавају да је онај који има одрђени црквени

чин, звање, старешинство и сл. највећи, врховни, главни, први:

архибискуп, архиђакон, архиепископ, архијереј, архимандрит, архипа-

стир (архијереј), архистратиг (главни анђео).

Овима треба додати и аломорфни лик арханђел (врховни анђео, старе-

шина анђела), преузет, као и горе наведене посуђенице, као готове твор-

бене лексеме из грчког, али и именицу архидијецеза (грч. агсћјдшесезјз,

архиепископија). Истој творби припада и покрајинизам архидука / арчи-

дука (надвојвода). Синонимну творбу овој, чешће само уз друге основе,

показује префикс над- (в. т. 66, 1) ). Није из црквеног језика, али је направ-

љена аналошки према њима именица употребљена у новинском језику:

архикнез/архикнежеви.

2) Проширену творбу у српском језику, међутим, префикс архи- пока-

зује када се спаја уз сасвим различите основе домаћег порекла. Именице у

тој семантичкој групи опет су из категорије ћитапиз, а значе да је особа

именована именицом у мотивационој основи исувише, одвећ, претерано

велика у својој доминантној, обично негативној особини:

Такав закључак изводи М. Поповић илуструјући то примерима хипермешропија. далеко-

видост и хиперестезија, повсћана осетљивост, о. с, 296.
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архибећар, архибитанга, архиглупак, архизеленаш, архикриминалац,

архиленштина, архилажов, архшшпов, архшшпужа, архиневаљаЈШц,

архисатрап.

Занимљиво је да се префикс овде спаја са основама претежно нега-

тивне конотације и најчешће се таква образовања срећу у новинском и

разговорном језичком стилу, где су једино и продуктивна. Несумњив је

експресивни потенцијал њихових творбених значења.

3) Изван ове категорије су именице архитип (најстарији, основни,

изворни, карактеристични тип, прототип) и архитрав (архит. главна греда,

обично од камена, која везује два или више стубова), које су као готове

преузете из језика донатора. Блиску семантику има и реч архиприча у

примеру из књижевног текста: То је та архиприча, свеприча, праприча (М.

Пантић).

Префикс ПОЛУ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: полу- + именица

123. Стручњаци су подељени у вези са префиксом полу-, - да ли ова

творбена морфема представља „први сложенички део", нешто као префик-

соид, или је реч просто о префиксу. Класичне граматике су сходно важе-

ћим ставовима све речи са полу- (а то су именице, придеви, прилози)

сматрали сложеницама.247 Појава овог творбеног типа је, иначе, врло ста-

ра. Већ и РЈА бележи изразито велики број ових именица и придева. Зато

је у складу са граматичарском традицијом К. 2е11 ове именице (као и оста-

ле са префиксима) уврстио у сложенице.248 Има, међутим, и другачијих

мишљења. Загребачка Приручна граматика је полу- уврстила у именички

префикс који даје именице с „делимичним, непотпуним значењем". Више

пажње им је посветила Е. Барић у својој књизи о сложеницама.249 Она

анализира основну семантику коју елеменат полу- има у споју са разли-

читим основама, правећи уз то паралелу са именицама с другим префик-

сима, а пре свега са не-, уз исте основе (нпр. прамајка - немајка - пц-

мајка - полумајка - назовимајка) и закључује: „Ако га ргеПкз пе- кагето

да ргетасије (тошПсна) гпасепје озпоупе пјесј 1ако а*а ропге роприпо

загЈггај озпоупе пјебј, опс-а 1 га ро1и- тогато рпћуа1Ш да ргетасије (тош-

Псјга) заохгај озпоупе пјесЧ 1ако аа §а ропге дјеНтјспо...Ако је пе- ргеПкз,

Т. Маретић је, на пример, полу- узимао као негдашњи локатив сингулара.
ш Уп. К. 2е11, Венга%е гиг СезсНкШе Аег ^отта1котроша т ЗегкокгоаНзсНеп, Воћ1аи

Усг1а§ К61п Меп, 1970, 243-244.

249 В. Е. Вапс, о. с, одел>ак: 1тетске Шгетсе з ектеШот ро1и-, 18-20.
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опда. је ргеПкз 1 е1етеМ ро1и-." С. Бабић не убраја полу- у именичке

префиксе.250

Приклањајући се у овом раду ставу Е. Барић, ми бисмо додали још

нешто. Ако је на почетку полу- било први сложенички део, творбени модел

је толико постао делотворан да је долазило до спајања са различитим

основама - именичким, придевским и прилошким - у скоро неограни-

ченом броју. Сама та чињеница да је продуктивност спајања са различитим

основама расла, имала је као логичну последицу и семантички развој

творбене морфеме полу-, њену полисемантичност заправо.

1 24. Да бисмо потврдили овај став, као и опредељење да полу- трети-

рамо као префикс у савременом језику, утврдићемо његове основне семан-

тичке функције.

1 ) Само један део именица, али не и занемарљив, означава половину

онога што значи лексичка мотивациона основа, или је на основу мета-

форичких значењских померања на неки начин везана за ту половину. У

таквим случајевима именица у основи по правилу означава неку утврђену

величину, одређену и мерљиву:

полуарак, полубатаљон, полуваљак, полувенац, полувод, полувреме

(спорт. значење је данас на граници терминолошке лексикализације: вре-

менска половина утакмице пре или после одмора, нпр. каже се: прво/друго

полувреме, али и: у/на полувремену), полугодишњица, полугође, полугрош-

њица, полудинар, полудукат, полуескадрон, полукат, полукорак, полукруг,

полукружница, полукрунац, полукугла, полулитрењак, полулопта, полу-

мера, полумесечник, полуноћ, полуноћница, полуобрт, полуобруч, полуока,

полуоканица, полуос, полуокрет, полупокрет, полупречник, полупрстен,

полуспрат, полустепен, полустих, полутисућница, получета.

2) На половину нечега у смислу општег значења указују и именице

које значе родбинске везе и сл., које су само по једном сроднику, мушком

или женском, оно што означава именичка основа:

полубрат (брат по оцу или мајци), полумајка (маћеха, жена која има

функцију мајке, в. помајка), полусестра (сестра по оцу или по мајци),

полустриц (очев полубрат), полукаурин, полуцрнац (човек напола црне

расе, мелез).

3) Неколико засведочених зоолошких термина указује управо на неку

животињску међуврсту у систематизацији или су тако названи по некој

(полу)особини:

полукрилац (врста инсекта са закржљалим крилима), полукрвњак,

полукукци (ситни, слепи кукци без тицала), полуинсекти (в. полукукци),

полумајмуни (животињска скупина слична мајмунима), полуранка (напола

Занимљиво је да и Руска граматика Академије наука, коју је С. Бабић у многим еле-

ментима уважавао, полу- (и пол-) сматра првим сложеничким делом.
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ухрањена свиња), полуриба (врста морске рибе која има оба ока на истој

страни), полутабанаши (сисари који газе половином табана).

125. Данас су, међутим, најпродуктивније оне именице чије творбено

значење указује да је оно што значи мотивациона основа то само

делимично, једним делом, у једној мери, само половично, непотпуно:

1) Именице у категорији лица:

полуварвар, (-арин), полубог, полубогиња, полубожанство, полуваро-

шанин (моциони парњак: полуварошанка), полуверац, полувојник, полу-

господин, полуграђанин, -анка, полудивљак, полуидиот, полуизгнаник, по-

луинтелигент, полукасач, полулудак, полупролетер, полусветац, полуге-

љак, полусељанка, полусељакуша, полуслепац, полуствор, полууметник,

получовек.

2) Именице из категорије конкретних појмова и предмета: полу-

брилијант, полугимназија, полуград, полузрак, полуизрађевина, полукаф

тан, полуколонија, полукорак, полукровница (кочија која има кров само

допола), полумаска, полумесец (непотпуна месечева слика видљива са

земље), полуосмејак, полуосмех, полуострво/ полуоток, полуплатно, полу

повезача, полупрерађевина, полупроводник, полупродукт, полупроизвод,

полупрофил, полурасвета, полусветло, полусвила, полусена, полусјај, по-

лусмех, полусмешак, полусумрак, полутама, полутишина, полутмина, по'

луфабрикат, полуцилиндар, полуципела, получарапа, получучањ, полу

шапат, полушињел.

3) Именице које означавају апстрактне појмове:

полубунило (стање између сна и јаве), полувидност (болест очију), по-

лувокал (сонант), полугласник, полудрем (стање блиско дремежу), полу-

жалост, полуживот (мучно живљење, животарење), полузнање, полуин-

телигенција (делимично и површно образовање људи), полуистина, полу-

јава, полуквалификација, полукултура, полулаж, полумисао, полунесвест,

полунесвестица, полупразник, полусан, полусаница, полусвест, полусвет,

полуузетост.

Још једно појашњење. Наведена илустрација засведоченим примери-

ма није коначна. Практично је изразито широк лексички круг основа, од-

носно неограничен број именица/основа које се спајају са полу- у функ-

цији префикса. Постоји, дакле, велика слобода спајања са именицама у

категорији конкретних и апстрактних појмова, предмета и лица за изража-

вање одговарајуће семантике. Транеформацијом се, даље, може показати

да, на пример, получета представља „број војника у величини половине

чете", али полууметник није „пола уметника" него „уметник чија су дела

мале уметничке вредности". То би значило да префикс полу- има б р о ј -

н у или количинску функцију - у првом случају, а квалифи
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кативну -у другом случају - кад модификује лексичко значење

основе у ново творбено значење.

Префикс ПА-

126. Кад у стиховима српског песника Ивана В. Лалића: „Па знам да

сањаш, знам и какав сан је, / Да ли паслика врта или мора", односно

,Ј1аслика раја? Можда твоје лице,/ Ти нерођена" (из књиге Писмо, Београд

1992) именица паслика са могућим значењем „нека друга, рђава или лажна

слика", има особине тзв. „оживљеног" архаизма; или кад у стиху једног

нешто млађег српског песника „А ко је млео, / нека дослуша, када почине,

/ Свирку брашнену, макар пазвуке I млива" (Милосав Тешић, из књиге

Благо божије, Београд 1993), именица пазвук, са значењем „други,

пратећи звук", осавремењава се у контексту других стилски необележених

стандардних речи - онда је чињеница да општесловенски префикс па- у

савременом српском језику живи и данас, траје бар у језику појединих

стилова и да његова употреба код поменутих српских писаца није слу-

чајна. Видећемо касније и зашто. Овоме ћемо додати и поетску употребу

дијалекатског парупци и паврљаци у стиховима Матије Бећковића: „Кад

салете мочугама, тојагама, љускама .../ Парупцима, ридницима, бубуљаци-

ма, паврљацима (из књиге Рече ми један чоек, Београд 1 990). (За парупци

Драгољуб Петровић у Речнику уз књигу каже да значи „врста камена".)

127. О дијахроном аспекту развоја префикса па- исцрпно је писао Вје-

слав Бориш у познатој студији РгеЈ1кхасја 1тп1еппа и> јегукасИ з1отап-

зк/сИ ', али и у чланку Рга^отапзИе ргеј1кзу т1еппе ра-, рга-, хд-, д- и>

јегуки зегозко-сНотаскШ252 . Аутор је располагао грађом датом у нашим

граматикама, терминологијама и речницима и то више хрватским него

српским. У поменутим његовим радовима је дато стање овог префикса и у

осталим словенским језицима. Ми ћемо се у своме раду осврнути претеж-

но на синхрони аспект именица са овим префиксом у српском језику. Да

не би присуство прасловенског префикса па- у српском језику било марги-

нализовано, утврдићемо његово присуство на нашој језичкој територији,

јер сматрамо да не треба да се олако одричемо ниједне своје речи нити да

је препуштамо другима сродним варијантама или језицима.

128. Творба именица са префиксом па- у српском, као и у другим

словенским језицима, ограниченог је обима. Познато је да по свом пореклу

именички (и придевски) префикс па- представља превој према предлогу

по, односно одговара глаголском префиксу по- и не долази у самосталној

употреби као предлог. Према томе, па- иде у групу префикса са пра-, про-

251 \У. Воп8, о. с. (1975), одељак на стр. 13-67.

232 \V. Вопз, о. с. Косгшк з1а\*јз1усгпу XXXIV, зг. 1, 1973 , 69-81.
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и раз-, који се такође не јављају самостално. Ако се па- иађе у глаголским

речима (нпр.: пабирчити, пазакупити, паљетковати), по правилу реч је о

глаголима насталим према именицама: пабирак, пазакуп, паљетак. Ређи

су изузеци типа патворити2": творити, али ова реч је књишка, новијег

настанка и чешће се јавља у негираној форми трпног придева: непатворен.

Досадашње граматике бившег заједничког језика (српскохрватског) -

више хрватске него српске - илустровале су ову творбу мањим бројем

примера. Тако се у граматици Б-Х-Ж254 наводи чак девет твореница, уз

прилично непрецизно и нетачно одређивање значења да префикс па- зна-

чи: „опет, поново": пабирак, паљетак, палучак, паперје, парожје, парош-

чић, паројак, павечера, паведрина. Маретић такође каже да је функција

„Приједлогу па- да сложеници да значење: нешто друкчије, нешто горе,

него што именица која је у сложеници значи; тако је паројак: рој од првога

роја, павечера: „кад се послије вечере опет једе", паведрина „кад је небо

све облачно, па се гдјешто проведри"255. У граматици М. Стевановића256 не

региструју се ове именице. У Приручној граматици257 само код префик-

салне творбе па- долази у значењску скупину „именица са споредним

значењем", заједно с префиксом нуз-. Наводи се шест именица: пајека,

пакутњак, палист, паножица, павјенчић, пазвук. Не наводе се, међутим,

именице префиксално-суфиксалне творбе. Најкомплетнију лексичко-

семантичку дефиницију префикса па- дао је РМС, где се каже: „предметак

у именичким и придевским сложеницама који казује да је оно што други

део сложенице значи нешто друго, друкчије, лошије, споредно, да је

подражавање, имитација нечега; да није изворно, првобитно, право: паби-

рак, паројак, павечера, паслика, пачист, патворина."

У Творби ријечи С. Бабића258 каже се да па- даје значење сложеници

„друго, слабије, лошије и неправо" и наводе се примери: пабог, пароди-

тељ, паужина, паведрина ... Истиче се још да су чешће сложенице у

појединим струкама, најчешће у ботаници и зоологији: пачетворина,

пајасен, пакутњак, палист, памекушац, панасљедник, панога, папрст, па-

слика, пазакуп, пазвук...

253 РЈА наводи и глагол пачинити (у значењу „кривотворити") за који јс у РМС дата

потврда из Бенешићевог Хрватско-пољског рјечника, а у РЈА н из Шулековог Рјечника

знанственог називља.

254 Б-Х-Ж, о. с

255 Т. Маретић, Граматика и стилистика хрватскога или српскога књижевног јешка ,

Загреб, 1931.

256 М. Стевановић, о. с

25 ''РНгиспа %гатиНка ... о. с

5. Вађјс, о. с
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Више пажње овом префиксу, али типолошки, посветила је Јелка Ма-

тијашевић.259 Она га посматра паралелно - у српском и другим словенским

језицима.

129. Именице које су као одреднице ушле у РМС имају премало упо-

требних потврда да би се стекао потпун увид у право стање њихове рас-

прострањености. Осим тога, потврде су већим делом из хрватских аутора

и из терминологија насталих у XIX веку, па су честа калкирана образовања

(највише у Шулековом Кјестки гпапМуепо% пагМја), нпр.: палист ( нем.

Аиего1ап), памољац (нем. АЛегтопе), палуг (нем. Апег1аи§е). Калкови су и

именице пајемац (нем. АЛегоиг§е) и панаследник (нем. АКегегђе) из реч-

ника Ђ. Поповића, које имају значење „неправи, лажни"260. Тек ће, верује-

мо, РСАНУ (обрада тих секција је у току) моћи дати праву слику стварног

стања за сваку појединачну реч, што ће послужити за извођење нових и

прецизнијих закључака. Само тако прецизно лексикографски обрађена

грађа, са подацима о употреби, даће потпун увид у присуство именичке

префиксације префиксом па-.

Префиксално-суфиксални и префиксални начин творбе

Творбени тип: па- + именица + суфикс и па- + им. основа

130. Кад је реч о творбеној структури - све именице са префиксом па-

срећу се у два начина творбе.261 Први, префиксално-суфик-

с а л н и : па- + основа + суфикс, при чему основа може бити именичка

(нпр. палучак) или глаголска (нпр. павитак, павлака) и други, п р е ф и к -

сални начин: па- + именица (нпр. ведрина - паведрина, закупац -

пазакупац). У првом начину творбе срећу се углавном прасловенски дери-

вати мање-више познати и другим словенским језицима (паројак, патока)

или дијалектизми (нпр. у зап. Србији: парубица и парубак: „споредна мала

њива или шумица одвојена стазом, путем и сл. од главне њиве или шуме").

У творби учествују суфикси: -ак/-ак, -ица, -ина, -ка, -0. Нека од ових обра-

зовања изгубила су мотивисаност или су на граници мотивисаности: па-

сторак, палуба, паперје, патока.

131. Прецизнијом анализом лексичко и творбено значење ових обра-

зовања у оба начина творбе могло би се представити у неколико се-

259 Уп. Ј. Матијашевић, Оједном општесловенском типу грађења речи, Ви1е1т - Зборник,

Рпзпппе - Приштина 1980, 121-142.

260 Такви калкови су се у 19. в. појавили у чешком. Уп. \У. Вопз, о. с. (1975), стр. 78/79.

261 За разлику од начела кога смо се држали при опису осталих префикса, тј. да прво дајемо

чисту, а потом комбиновану префиксацију, у случају префикса па- поступили смо

другачије. То смо учинили зато да би нам лексичко-семантичка интерпретација и класифи-

кација задржала већу кохезионост и оправдала такву своју смисленост.
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мантичких нијанси које овај префикс уноси везујући се за различите

лексичке основе.

а) Просторна близина, скрајнутост: палучак („мала ливада крај воде";

у РМС је дат и Кочићев пример: Колибица ... и један палучак зиратне

земље), Палучак (микротопоним у Србији),262 парубак/парубица (споредна,

мала њива)263, паведрина („ведро небо прошарано местимично беличастим

облацима"). Ова последња реч је у нормалној употреби.

ћ) Временски след, оно што временски долази иза, после, што следи

иза нечега, што се поново јавља: павечера („мала закуска после вечере"

Вук, Рј.), паужина („мала ужина, закуска"), пазакуп („поновни закуп,

закуп са трећом особом"), пазакупац („накнадни закупац") и пример из

„Политике" од 11. 3. 1986: „Измена одлуке о распореду пословних про-

сторија по којој су „пазакупци" (други, накнадни корисник радње) оба-

везни да се иселе у тренутку кад то учини главни газда одласком у

пензију".

с) Сличност, идентичност са неким/нечим, замена за некога: паро-

дитељ („очух, маћеха"), пасвекрва (Црна Гора). У неким словенским јези-

цима преф. па- јавља се место српског по-. Нпр. у мак. пасинок; рус.

посинок.

а*) Оно што је споредно, лошије, закржљало, мало или придодато оно-

ме што је означено именицом у мотивационој основи: пабрдило („део на

разбоју близу брлила"), павенчић (бот. „споредни венчић неких цветова"),

паглодњаци (мн. „закржљали зуби"), пакутњаци (пакутњак) (мн. зуби

умњаци), палист (Шулек, „неправилан лист"), паножица („ножица која у

рака накнадно израсте уместо откинуте ноге"), панога (У РМС се дају два

значења: „закржљала нога, патрљак" и: „посебан, одвојен крај реке, зуба и

сл."). Имамо и пример из Куленовића: Просијецају једну камену паногу

брда којим се оно дижући се под небо као одбочило између двије воде

(Књ. новине 1948, 23/3), парожак („мали рог на рогу јелена" и „мали ши-

љак на вилама"), паројак („рој који се одваја од првог роја"), пабирак,

патока, пакучина („отпадак од конопље"), паужитак (нпр. Споредни

шумски производи [нузгредни, секундарни шумски производи, шумски

нузужици, паужици], као појам само су антитеза главном шумском

производу - дрвету, Енц. шумарства, књ. 2, 461).

е) Глаголском значењу прсфикса по- „да се нешто пружа, простире

преко нечега, по нечему" одговара творбена семантика следећих именица:

павезина, паветина, павит, павитак, павитњак, павлака (дијал. повлака),

паврзина. У основи ових именица су глаголи.

г) Мање регуларни због застарелости данас су и називи неких биљака

и животиња који изгледом или другим особинама подсећају на познатију

У рудничком крају у западној Србији једна речица носи назив Палучак.

В. у руском: паозорке (место близу језера).



Именице с префиксима у српском језику 1 5 1

сродну биљку или животињу која је именована именицом у основи:

пагусеница („ларва"), пајасен („кисело дрво слично јасену" и „врста јасе-

на"), за коју реч Панчић каже да је употребљавају Чеси и Хрвати, али смо

ову реч у грађи РСАНУ нашли и код Змаја, В. Петровића, а у дијалектима

ју је забележио Симо Симић у горњој Далмацији, недавно и Д. Ћупић у

Загарачу, пазвонце (бот. „врста биљке сличне звонцету", памрав (зоол. у

Вук, Рј.: „црв који се у оваца и коза налази у рогу"), паива (бот. „врста

иве"), памалина (бот. „дивљи жбун плода сличног малини", Љештанско,

Србија), пачемпреси ( бот. „род дрвета из породице чемпреса").

§) Значење други, другачији, неправи имају именице памрак, паслика,

пасунце, палик. У Вуковом Рјечнику забележене су памрак и палик.

ћ) Значењски се може издвојити и именица паперје („меко, нежно

перје") и паперак („мека длачица на телу животиња").

Ј. Матијашевић сматра да је у прасловенском префикс па- морао

имати деминутивно значење.264

Именице старије творбе као паперје, патока, пабирак имају и изве-

денице - глаголске или придевске: паперјаст, паточити, пабирчар, па-

бирчење, пабирчити. То говори о њиховој лексикализованости. Не може

се поуздано утврдити шта је старије - пабирак или пабирчити.

У закључку треба истаћи да су именице са префиксом па- у савре-

меном српском ограничене на утврђен број лексичких случајевима. Кад је

реч о књижевном језику, њихова савремена употреба поприма архаична

стилска обележја. Више су се задржале у дијалектима. Ваљало би истра-

' жити колика им је распрострањеност у том језичком слоју. Имамо инди-

ција да су се, за разлику од књижевног језика, у дијалектима нешто више

задржале. Именице које су опстале, рекли бисмо по инерцији, у терми-

нологијама (ботаничкој и зоолошкој), настале калкирањем, задржавају се и

даље у њима до данас. У сваком случају, будуће граматике српског језика

не би смеле у својим илустрацијама да превиђају творбу са овим прасло-

венским префиксом - не бар због повремених употреба и у језику лепе

књижевности.265

264 „Данашња образовања са префиксом па- у семантичком погледу представљају резултат

померања значења у конкуренцији са суфиксацијом од деминутивног до најпопштијег зна-

чења сличног, неправог. Нијанса деминутивности може и даље бити присутна, али је само

нијанса." (Ј. Матијашевић, 1980, 137).

265 У српску граматичку литературу уводи овај творбени модел И. Клајн (Клајн 2002, 187 и

208) и посвећује му 14 редова (за префиксацију) и 7 редова (за префиксално-суфиксалну

творбу). Пре њега су загребачке граматике (Бабићева и Приручна граматика) евидентирале

овај префикс.



VII. ПРЕФИКСИ СА ЗНАЧЕЊЕМ РАШЧЛАЊИВАЊА,

ОДВАЈАЊА, УКЛАЊАЊА

132. Опште значење рашчлањивања, одвајања, разједињавања и чак

деструкције у именичкој творби исказују префикси раз-, де(з)-, дис-.

Видљиво је да домаћи префикс раз- није у српском језику био довољан да

искаже све потребне семантичке садржаје које је дата област захтевала, па

се, посебно у интелектуалним стиловима, посегло за употребом префикса

страног порекла де(з)- и дис-. Активизацији интернационалних префикса

допринели су како језички тако и специјални разлози, те је дошло до

узајамности домаћих и страних префикса унутар једне семантичке групе.

То је појава интернационализације речничког фонда, која се на творбеном

нивоу огледа у повећаној употреби страних језичких форманата при обра-

зовању нових речи, посебно у научној, стручној и публицистичкој ефери.

ПрефиксдаЗј-

Префиксални начин творбе

творбени тип: де(з)- + именица

133. Префиксацији са де(з)- (лат. с1е-) подложан је пре свега један

врло распрострањен слој девербативних именица, углавном са лексичким

основама страног порекла. Граматичка литература досад није узимала овај

префикс као релевантан у творби именица. С. Бабић га наводи у глаголској

творби, а и ту констатује да му је учешћс „на рубу префиксалне творбе".266

Грађа показује да је у наше време дошло до изразито појачане творбе овим

префиксом нарочито са основама које представљају девербативе са суфик-

сом -(а)ција.261 Сама именичка (девербативна) форма знатно је чешћа од

глагола који понекад и не постоји. Зато - посебно с обзиром на смерове

творбе - можемо слободно у таквим случајевима говорити о полиструк-

турности, тј. о префиксацији као творбеном начину, бар једнако у истој

мери као и о суфиксацији префигираног глагола (уп. у РСА: забележена је

именица денацификација али не и паралелан глагол денацификовати).

Творбе су се укрштале, па се не може са сигурношћу говорити о

примарном творбеном правцу, поготово не у синхроном аспекту.

С. Бабић, о. с. 478 и 479.

У Акадсмијиној граматици руског јсзика де- се наводи као префикс у творби именица.
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Рекли смо већ да се префикс де- спаја по правилу са основама страног

порекла (ретки су примери оказионалног типа: деблатизација: Обављена

је деблатизација К. Блата; детитоизација: Дошло је до детитоизације

Југославије; дебалканизација). У творбено значење именице префикс де-

уноси семантику рашчлањивања, враћања на претходно стање, одузимања,

губљења или потирања онога што казује мотивациона именица у основи.

Семантика префикса де(з)- одговара семантици домаћег префикса раз-,

али се, опет, именичко раз- ретко среће у истим позицијама у којима и

де(з)-, просто зато што раз- не иде уз интернационалну лексику.

Осим именица које су као готове творбе преузете из страног језика,

нпр.: дефлација, деградација, дегустација, дезинсекција, девалвација, де-

баланс, дегенерација и др., знатно чешће се данас у публицистичким и

научно-техничким текстовима срећу префиксалне именице на -(а)ција

типа: дебољшевизација, дезидеологизација, децентрализација, дезоргани-

зација итд.

Због самог карактера основа занимљиво је ближе размотрити струк-

турни аспект датог творбеног типа. Јединственост/нејединственост моти-

вације можемо пратити у неколико група.

1) Код извесног броја именица основа се не јавља у слободној упо-

треби: девалвација, дедукција, дезинсекција, дезодорација, деклинација,

дефанзива, дефлација и др. То су оне именице које су директно преузете

као готови модели из другог језика.

2) Именице просте структуре су оне именице које су постале ди-

ректно у споју са именицом с којом чине један творбени корак. Оне немају

у обрасцу своје творбене структуре префиксални глагол као структурну

степеницу иако она у свести корисника постоји. За следеће примере, према

одредницама датим у РСА, нисмо нашли забележен одговарајући глагол-

ски облик:

дезадјективизација, дезасимилизација, дезорганизација, демодулација,

денацификација, депоетизација, деполитизација, депрефиксација, депреци-

јација, дефалкација, дебаланс, дезилузија, декомпресија, деескалација.

То само значи да се субстантивне форме више употребљавају јер су еко -

номичније и уопштавају значење. У текстовима у којима се оне јављају

тежи се уопштавању, да ништа не буде сувише конкретизовано. Без обзира

на то, представа о моделу и ту функционише и реално је да постоје и

глаголи: дезасимиловати, демодулирати, денацификовати, депрефикси-

рати.

3) Именице јединствене структуре са последњим суфиксалним сте-

пеном: деморализација (нема *морализација), деформација, дегенерација,

где се основа не јавља у форми именице па је њихов структурни правац

био од префиксалних глагола према именицама: деморалисати —» демо-

рализација, деформисати —» деформација, дегенерисати —» дегенерација.
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4) Највећи број именица је полиструктуран, обично са могућношћу

два творбена смера, при чему се преплићу два творбена модела допуњу-

јући се међусобно. На синхроном нивоу не може се поуздано дати пред-

ност ни једном смеру:

а) монтирати —» монтажа —» демонтажа

монтирати —» демонтирати —» демонтажа

монтажа —* демонтажа —» демонтирати

ћ) (милитариста) —* милитаризам —» милитаризација —»

милитаризовати —» демњлитаризовати —» демилитаризација

с) натурализовати —» денатурализовати

I I

нашурализација —» денашурализација

Тако изгледа да је префиксална именица у суштини двоструко моти-

висана - и именицом (семантички) и префиксалним глаголом (генетички,

структурно). Већ је у науци прихваћено мишљење да структурна и семан-

тичка мотивација твореница није обавезно усмерена на једну реч - нека

образовања структурно могу бити мотивисана једном, а семантички дру-

гом твореницом.

1 34. Општа функција префикса де(з)- да искаже губљење, уклањање,

одвајање и сл. од онога што значи мотивациона основа може се каналисати

у неколико семантичких подтипова.

а) Именице које значе процес супротно усмерен у односу на процес

који се именује именицом у основи:

дезадјективизација, дебалканизација, девербација/девербатив, деза-

симилација, дезартикулација. дезинтеграција, делегитимизација, декапи-

ташзација, дематеријализација, демилитаризација, демобилизација, де-

морализација, денационализација, денацификација, деперсонашзација, де-

политизација, десакрашзација, десемантизација, десубстантивизаци-

ја/десубстантив, дефанзива, децентрализација.

ћ) Именице које значе раздвајање, губљење, рашчлањивање онога

што значи именица у основи:

девалоризација, дезилузија, демаркација, денивелација, депопулација,

дебаланс.

с) Именице које означавају да је оно што именује мотивациона основа

„лоше, погрешно":

дезинформација, дезорганизација, дезоријентација, декласификација,

деконцентрација.
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Као што се да видети, лексичко значење модификовано је у творбено

значење па је тако нпр. дезинформација „погрешна, лажна информација",

а дезоријентација је „погрешна, лоша оријентација".

Сви поменути типови продуктивни су посебно у публицистичкој и

политичкој терминологији.

ПрефиксД#С-

Префиксални начин творбе

творбени тип: дис- + именица

135. Префикс дис- (лат. 01з-, раз-, на разне стране; грч. дуз-, не-) у

српском језику јавља се обично у терминолошкој лексици (медицина,

економија и др.) и у публицистичко-новинарском језику. Спаја се само са

основама страног порекла и није се проширио на домаће основе, иако су-

делује у творби именица, придева и глагола. Функционише највише у ре-

чима које су као готови модели преузете из страног језика: дисакорд,

дисемија, дисенција, дисфазија, дисимилација и др. Број примера код којих

се јасно осећа мотивациона основа, а које нису из области уско термино-

лошког језичког слоја, врло је мали: дислокација, дисконтинуитет, дис-

пропорција. Отуда се не може говорити о великој продуктивности твор-

беног модела са формантом дис-, али се може говорити о извесној бројно-

сти таквих именица које имају статус уопште страних речи, посуђеница.

Општа семантика посматраних именица, посебно оних које су преузе-

те из фчког језика, врло је блиска именицама из семантичке скупине

„префикси негације и супротности" (дисхармонија значи не само одсуство

хармоније него и несклад, лошу хармоничност). Навешћемо само оне

случајеве код којих се мотивациона основа јавља као самостална именица.

1) Именице које значе одсуство, поремећај онога што значи именица

у основи: дисакорд, дискредит (немање кредита, поверења), диспаритет

(одсуство паритета), диспропорција, дисхармонија.

2) Именице које значе разилажење, раздвајање, растурање и сл. ређе

имају основу као самосталну реч (дислокација), а чешће су оне код којих

се основа не јавља као самостална именица:

дисемија (распадање крви), дисенција (раздор, неслога у мишљењу),

дисфазија (сметања у говору), дисимилација (распадање, растварање; раз-

једначавање), дисјункција (растављање, раздвајање, раздружење), дисмем-

брација (рашчлањивање, разуђивање), дисоцијација (хем. распадање моле-

кула; псих. заборавност) и др. сличне настале према латинском глаголу.

Оне не припадају префиксалној именичкој творби оствареној у српском

језику.
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Запажа се да, у суштини, префикс дис- у српском језику ретко излази

изван терминолошких сфера.

Префикс РАЗ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: раз- + именица

136. Без обзира на близак семантички аспект са префиксима де- и

дис-, префикс раз- не среће се уз исте основе. Они су само међусобно се-

мантички компатибилни - допуњују се. Овај префикс се, иначе, чешће јав-

ља у творби глагола268 и придева, а именичка творба није продуктивна.

Мали број именица који се спаја са именичком основом у савременом јези-

ку има у већини случајева обележје застарелости. Ретки су примери спаја-

ња са новим основама као и са девербативним именицама са суфиксом

-ација.

Издваја се само неколико именица, додуше, данас у српском сасвим

ретких - у префиксалном начину творбе. Творбено значење које уноси

префикс раз- уз основе које значе одређена, углавном висока, звања,

положаје, може се дефинисати као „бивши, смењени, разрешени": разбан,

разбискуп, раскнез, раскраљ, распоп, расфратар, расцар. У односу на ове

именица разљуди/рашчовек добија метафоричко значење у функцији

квалификације: лоши, рђави људи/ лош, рђав човек. Поред ових именица у

већини случајевима постоји и одговарајући глагол, нпр. разбанити, распо-

пити, раскнежити, раскраљити, расцарити, али и рашчовечавати, тако

да аналогија према глаголу постоји, иако се не би могло рећи да се ради о

девербативима. Мислим да су глаголска и именичка творба биле паралел-

не. Према том моделу настале су пак и речи: развереница (бивша вере-

ница, С. М. Љубиша), разбрак (бивши, раскинути брак).

Међутим, именица распут (у примеру: Размињујемо [се] на путевима

и распутима који воде кроз живот, Р. Бели Марковић), у тексту, дакле,

савременог српског.писца, је оживљени архаизам, неоархаизам у стилској

функцији. Ту именицу бележи Вуков Рјечник и РЈА. Код Вука је, у

значењу „раскрсница" узет из народне загонетке: „Пођох пут и распут,

нађох прут недјелан, рече бог: Остав' то, то је мој потребач.

Не припада префиксалној творби спортски термин раскорак, јер је ту

раз- изворно само део морфолошке структуре глагола раскорачити се.

О глаголском раз- уп. занимљив чланак Д. Кликовац, О значењу српског глаголског

префикса раз- (когнитивнолингвистички приступ), НЈ ХХХП/3-4, 1998, 153-167.
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Префиксално-суфиксални начин шворбе

Творбени тип: раз- + им. основа + суфикс

137. У именице префиксално-суфиксалне творбе спада свега неколико

примера за које се може рећи да су (изузимајући две последње) стандардне

лексеме у српском лексикону: раздобље, разветрина (ветрометина), раз-

вође (вододелница, разводница), развршје (врх узвишења, брда; брдо, про-

планак, зараван), разглас и разгласје (несклад, неслагање тонова, гласова),

размеђе, распутица и распућеш (Вук, Рј.; РЈА). Именице раскршће и

раскрсница губе мотивисаност и лексикализују се. Суделују префикси: -је,

-ина, -ица, -0.

Међутим, у датим примерима именички префикс преузима нешто од

семантике глаголског префикса раз-: дељење, одвајање, раздвајање,

расипање и сл., што упућује на закључак да би у дијахроној перспективи

могла да се утврди творбена веза и са глаголом: разветрина - разве-

трити, развође - разводити, развршје - развршити итд. Знатно је теже

дефинисати мотивациону везу у речима: разбој, разбојиште, разбојник. У

сваком случају, реч је о непродуктивној и угашеној творби, мало реле-

вантној у савременом језику.

- Уп. у руском: распушке. распушица, раздорожке. У руском језику је овај творбени тип

такође непродуктиван (в. Русскал грамматика. Москва 1980, 235).



VIII. ПРЕФИКСИ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ПОНАВЉАЊА, ОБНАВЉАЊА

Префикс РЕ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: ре- + именица

138. У савременом српском језику префикс страног порекла ре- (лат.

ге-) изразито је продуктиван, посебно у научном и новинарско-публици-

стичком стилу. Може се рећи да, слично неким другим страним пре-

фиксима (супер-, де-, анти-), и он доживљава извесну експанзију, посебно

уз основе страног порекла270. Ту опет имамо исту појаву као код других

страних префикса, а то је да је већина именица са основама страног

порекла пренета из језика донатора у наш језик као готова форма - а само

један део настао је по том моделу према слободним именичким основама.

У структурном погледу ова образовања се творе по моделима са је-

динственом и нејединственом мотивацијом.271 А то значи - како смо у

више махова утврдили код сличних структурних модела - да творба иде

како према именичкој основи: едукција —» реедукција тако и према

глаголу: реедуковати, па су могуће удвојене творбене структуре - према

глаголу и према именици: конструкција —» реконструкција <— реконстру-

исати <— конструисати. Имамо, дакле, две мотивације истовремено -

према именици (преовлађују именице са суфиксом -(а)ција) и према пре-

фиксалном глаголу. И овде постоји међусобна семантичка избирљивост

приликом спајања префикса и основе.

Функција префикса ре- пре свега је релациона, односно темпорално-

релациона. Лексичко-семантички аспект именичких основа садржан је у

творбеном значењу префиксалних деривата, а оно се дефинише као: по-

нављање, поновно враћање онога или на оно што значи именица у основи.

Значење основе није модификовано, те бисмо пре могли рећи да је по-

новљено, удвојено, упућено у другом смеру. Тако, нпр. ревакцинација није

нека специфична посебна врста вакцинације, то је само „поновљена, друга

заредом вакцинација". Не може се, као и у неким другим творбеним

270 Ако би се судило по творби именица страним префиксом ре-, намеће се несумњив за-

кључак да наш језик трпи велики утицај те творбе и да је све више апсорбује у свој систем,

чему посебно доприноси наметљиви језик медија, а што свакако има лоше последице на

непрецизност стила и његову уопштеност.

271 В. П. А. Соболева, о. с, 33 (табела).
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типовима са страним префиксима, на задовољавајући начин спровести

минуциознија семантичка класификација појединих образовања. Зато ћемо

их све навести по алфабетском реду заједно, како оне - бројније - код

којих се основа јавља слободно као самостална именица, тако и оне - ређе

- са несамосталном основом (нпр.: ремонт):

реагенс, реагенција, реаграризација, реадаптација, реактивација,

реакција, реамбулација, реанимација (враћање у живот), реапсолутизација

(р. власти), реафирмација, реасикурација (поновно осигурање), ребаланс

(р. буџета), ребољшевизација, ревакцинација, ревалвација, реверберација

(физ. пазвук; рефлексија светла), ревалоризација, реверзија (правни повра-

ћај), ревитализација, регенерација, редемаркација, редефиниција, редизајн

и редизајнирање (нпр. р. комунистичког амблема, Време), редистрибуција,

редресација, редупликација, реевакуација, реедукција, реекспорт (поновни

извоз), реесконт (поновни есконт), реинжињерија (Политика), реизбор,

реинфекција, реинкарнација, реинтеграција, реинтерпретација, рекапи-

тализација, рекапитулација, реколекција, реколонизација (Борба), реком-

пензација, реконституција, реконструкција, реконтра (Борба), реконва-

лесцент, реконвалесценција, реконверзија, реконструкција, рекриминали-

зација, реприватизација, рекреација, рекристализација, рекултивација (р.

земљишта), рекултивизација (р. живота), релицитација, ремилитариза-

ција, ремисија (враћање у претходно стање), ремистификација, ремонт,

ренумерација, реокупација, реорганизација, репласман, реприватизација,

репримитивизација (р. живота, Блиц), репродукција, ресекција, ресоција-

лизација, рестаурација, ретрансплантација, рефеудализација, рехабили-

тација.

Запажа се да наведене именице долазе претежно из неколико терми-

нолошких области и публицистичко-новинарског стила, где се јављају по

правилу нове творбе настале према слободнијим основама. Најчешћи су

термини из медицине (реакција, реанимација, ревакцинација, ревитали-

зација, регенерација, реинфекција, ремисија, ресекција, рехабилитација),

из економије (ревалвација, ревалоризација, реекспорт, реесконт, реком-

пензација, реконверзија, ренумерација, релицитација, репласман), из поли-

тичке лексике (редемократија, ремилитаризација, реокупација, рехабили-

тација), из публицистичко-новинарских текстова {реаграризација, реадап-

тација, реафирмација, ребољшевизација, реинжињерија, реколонизација,

реорганизација). Творбени тип је продуктиван.

Несумњиво је у нашем језику потреба за овим видом творбених речи

велика.272 Та потреба, као што показује грађа, задовољава се преузимањем

А. Белић је констатовао: „У словенским језицима потпуно је нестало такозваних есо-

центричних сложеница, а остале су само ексоцентричне, уколико нису у словенске језике

унесене позајмице из других језика који знају за есоцентричне сложенице. Тако су у сло-

венским језицима изгубљене детерминативне сложенице ако се у њима чува однос
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туђица у целини или туђих творбених модела. Не постоје начини да се

спутава тај творбени језички потенцијал који настаје природним развојем

језика и тежи да се прилагоди захтевима времена и друштвеног развоја.

именице и детерминативне речи и њихово значење, тј. ако нису сложенице типа „ћаћцупћј"

... када се и јави каткада таква сложеница, напр. криводршка, риђокоса и сл. , онда је она

права индиска ћ а ћ и у г 1 ћ \, тј. права ексоцентрична сложеница: она не значи „крива

дршка", већ „крушка [или какав други плод] са кривом дршком", не „риђа коса", већ „жена

са риђом косом" итд. Овим су истина словенски језици лишени богата извора за грађење

великог броја сложеница толико потребних за културни живот народа; али и ту језици иду

својим путевима и задовољавају своје потребе на свој начин", О језичкој природи и

језичком развитку, кн>. 1, Београд 1958, 150.



IX. ПРЕФИКСИ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ НАКЛОЊЕНОСТИ, СИМПАТИЈЕ

Префикс ПРО-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: про- + именица

139. Семантичку садржину описану као „наклоњеност, симпатија",

исказује у споју са одређеним именичким основама само префикс про-,

који се не јавља у самосталној употреби.273Овде је реч о префиксу про- од

латинског рго- који се спаја чистом префиксацијом уз основе углавном

страног порекла.274

У оквиру овог префикса јављају се две семантике прилично удаљене

међусобно.

1) Највећу продуктивност имају управо оне творбене именице које

значе особу која показује изразиту наклоњеност, симпатије, љубав, која

навија, ангажује се, ради и сл. за особу именовану мотивационом име-

ничком основом:

проамериканац, прокомуниста, пролиберал, промађар, промаркси-

ста, пронациста, просрбин, прорус, профашиста, прохрват, прочетник.

Транеформацијом се може утврдити да, на пример, проамериканац

не значи буквално „онај који је наклоњен, који симпатише Американца"

него „онај који је наклоњен, који симпатише, воли Американце и све што

је америчко ". То упућује на закључак да је творба именица потпомогнута

системски и придевском творбом: проамерички, пронуклеаран, просрпски

итд. Наведени број примера не исцрпљује све могућности ове творбе.

Реално је претпоставити, иако можда случајно у грађи немамо више

примера, и спајање уз друге основе у оквиру лексичко-семантичке групе

Више о Белићевом закључку о егзоцентричним сложеницама, и уопште о сложеницама

и њиховој терминолошки другачијој подели в. И. Клајн, Творба речи... 1 (уп. Литература).

27:1 За разлику од српског, у руском и чешком овај се префикс јавља и у самосталној упо-

треби.

2 4 У етимолошком смислу овај префикс треба разликовати од хомонимног про- из

словенских језика, који се јавља, кадје у питању синхрона творба, само као несамостални

префикс у творби глагола и ређе девербативних именица као што су: проведрина, прогшш,

прозрак, промисао итд. Можда једино прочеље (изведеница прочелник) припада прозирној

префиксално-суфиксалној творби с домаћим префиксом про- (уп. зачеље, т. 55, 2)). Данас

је свакако затамњене мотивације им. пролеће. У сваком случају, домаћи префикс про- је

као творбени елеменат у савременом српском неделотворан.
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именица које, како из наведених примера видимо, значе припаднике

појединих народа или политичко-идеолошких партија, покрета.

2) Ограниченог су обима именице које значе звање, службу која је по

рангу нижа, тј. представља замену ономе звању или служби која је озна-

чена именицом у основи: продекан, проигуман, проконзул, проректор. Тип

није продуктиван.

3) Такође само као позајмљенице (у овим случајевима и према грчком

префиксу про-, што је у ствари трећи хомоним) функционишу у српском и

именице које значе претхођење у простору и времену: проклиза,

проклитика, прономен, просеминар, просилогизам, промеморија. Тип је

ограничене продуктивности у специјалним терминологијама.



X. ПРЕФИКСИ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ СПОРЕДНОСТИ, УЗГРЕДНОСТИ

140. Семантички аспект дефинисан као споредност, узгредност, ус-

путност, односно нешто што служи у помоћне сврхе, у творбена значења

неких именица уносе префикси нуз- (аломорф нус-) и суб- (аломорф суп-).

Префикс НУЗ-

Префиксални начин творбе

Творбени тип: нуз- + именица

141. Префикс нуз- (испред безвучних сугласника: нус-), с обзиром на

своје етимолошко порекло од предлога уз-, учврстио је властиту семанти-

ку чији су основни атрибути: нешто мање важно, споредно, успутно,

узгредно.275

Иако се предлог нуз- јавља у народној песми још у Вуковом Рјечнику

(Бачка, Срем: Тукелији нуз чашу поигра) дал>и његов развој, било као

предлога било као префикса, није ишао према дијалектима. Грађа РСА

показује да се у именичкој творби нуз- јављало више на хрватској језич-

кој територији и донекле у терминолошким системима. Савремени српски

се ограничава на неколико неолошких твореница које обдржавају твор-

бени модел (нуспродукт, нуспроизвод, нуспросторија) и чине га стан-

дардним.

Творбена структура ових именица проста је: све се творе само чистом

префиксацијом.

Већина примера које поседује РСА (16. књ. у рукопису) данас при-

пада лексици ограничене регуларности: нузбатак (покр. горњи део батака,

карабатак), нузбелешка (узгредна белешка), нузголенка (анат. спољашња

лисна кост, од колена до пете), нузгредица (оно што је мање важно, што је

споредно, узгредно), нуздомац (неуоб. онај који станује близу некога,

сусед - код Шулека), нуззанимање (друго, споредно занимање), нуззарада

(додатна, допунска зарада), нуззаслужба (заст. в. нуззарада), нуззграда

Налазимо да је корисно дати етимолошко објашњење да би се добила представа о

семантичком развоју префикса, од првих изворних творби (нузљуб) до најновијих неоло-

гизама (нуззарада). Према Скоку: „Апа1о§јјот [иг] ... дођјуа п- пиг (Уик, Вабка, Зпјет)

ргета коге1аН\01 тг: пигДотас, пигЏид пеок^ггги пиггеаЧса „коогдта1а", пиг-газ!игоа. пиг-

гагаЛа ", род иг.
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(споредна, помоћна зграда), нузземља (мање значајна земља, држава, тери-

торија), нузљуб (заст. супарник у љубави), нузљубица (заст. супарница),

нузљубовник (в. нузљуб),276 нузмисао (узгредна, притајена мисао), нузоблик

(други, напоредни облик), нуспостаја (помоћна постаја, станица), нуспро-

дукт (споредни, мање важни продукт), нуспроизвод (споредни, мање важ-

ни производ), нуспросторија (помоћна, споредна просторија), нузредница

(мат. заст. координата, Шулек), нузрешење (друго, додатно решење),

нузужитак (1. додатна, допунска храна за затворенике, Давичо, Р. Чола-

ковић; 2. споредни, секундарни производ)277, нузучитељ (учитељ додатних

активности), нузцар (онај који је по положају други после цара), нуз-

шупљина (споредна, мања шупљина).

Занимљиво је да је Правописни речник из старог Правописа (1960)

унео чак шест ових именица: нуззанимање, нуззарада, нуззграда, нузшуп-

љина, нуспросторија, нуспостаја), наравно из правописних разлога. Нови

Правопис Матице српске (1993), звани Пешиканов Правопис, даје пет име-

ница: нуззарада, нуззграда, нузспецијалност, нусприход, нуспросторија.

У закључку се може констатовати да је тип делимично продуктиван и

да не захвата широк круг основа.

Префикс СУБ-

Префиксапни начин творбе

Творбени тип: суб- ± именица

142. Осим именица с префиксом суб- (лат. зид-; испред безвучних су-

гласника суп-), које су као готове форме, понајвише из латинског, пренете

у наш језик, и код којих се базни део речи не јавља као самостална реч

(нпр. субјекција, субверзија, супституција, супстрат и сл.) има - посеб-

но у специјалним терминологијама - још неколико речи које обдржавају

постојање творбеног модела.

Не може сс, међутим, говорити о већој продуктивности ових именица.

У савременим публицистичко-новинским текстовима најчешће налазимо

реч супкултура (култура одређених друштвених слојева, различита и че-

сто опречна званичној култури, поткултура). Према РЈА најранија лексема

са суб- је субђакон (изведеница субђаконат) (у црквеној католичкој

служби, најнижи степен свештеничког чина, нижи од ђакона) која је

потврђена у 16. веку.

Именице нузљуб, нузљубица, нузљубовник нестандардне су и данас излазе из оквира

савременог српског језика јер их може баштинити само хрватски.

277 Исто значсње има и именица паужитак (в. т. 1 3 1 д) ).
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Две основне семантичке нијансе поседују речи ове творбе.

1) Именице које означавају појмове који су потчињени, по рангу ни-

жег значаја, пратећи, подређени у односу на појмове именоване моти-

вационом основом:

субдиректоријум (компјутерски термин), субјединица, субдоминанта,

супкултура, субуметност, субмикрон, субмуниција, субординација, субпе-

риод, субпериодизација, субпродукт, субсистем. Осим ових апстрактних

појмова, блиску семантику, али у категорији ћитапш, имају именице:

субделегат, субђакон, субинспектор, субординатор}1* Наравно, степен

адаптираности и фреквентности наведених именица појединачно је разли-

чит, а опште значење префикса узето из језика донатора, померено је до-

некле у нашем језику. Ове творбене лексеме заиста су малобројне, непро-

дуктивне, карактеристичне за специјалне стручне области, практично

представљају термине и префикс у њима не развија чврсто опште значење.

Ово треба допунити и констатацијом да се префикс суб- јавља често па-

ралелно у категорији придева и глагола: супкултурни, суборбиталан,

субординирати, субполарни, суптропски.

2) Сасвим су ретке, а и то само у специјалним текстовима, именице

које именују називе нечега што је у непосредној близини, ниже од онога

што је именовано мотивационом речју, а код којих се истиче изворно ре-

лационо значење префикса: субарктик, субмарина, суборбита, суптра-

тосфера.

Користан закључак о фреквентности појединих категорија именица, који потврђује и

знатно богатија грађа овога рада, извео је М. Поповић, о. с, 229: „Најфреквентније

творбене основе на које се прикључују префикси јесу оне које денотирају категорију

аћз1гакшт. И то не чуди уколико се има на уму висок ниво појмовности туђица. Денотати

категорије ћшпапиз чести су, али су најчешће настали посредно преко денотата категорије

аоз1гак1шп. Даље, фреквенцијским редом следе денотати категорије ташгтш8 те коначно

аштап«."
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143. Спорадично у именичкој творби учествује још неколико префик-

са. Међутим, њихова фреквентност је толико мала да не захтевају осврт

понаособ.

Од домаћих префикса поменули бисмо:

1) Префикс низ-. Ни у граматикама ни у речницима (чак није издвојен

ни у РСА), није забележен као префиксални творбени формант. У нашем

корпусу нађено је девет примера. Сви припадају префиксално-суфиксал-

ном творбеном начину. Према томе, просторна семантика коју низ- пре-

узима од предлога низ: „кретање у ефери просторних локација објекта

одозго надоле, наниже" спецификује лексичко значење основе, која је,

према нашој грађи: брдо, брег, ветар, вода, гора, до. Та семантика реали-

зује се и у девет, дакле, нађених примера са јасном мотивацијом, а то су:

низбрдина, низбрдица, низбрдњица, низбрежица, низв(ј)етрица (човек без

личног става, бескичмењак 79), низводица (смер у којем тече вода, низвод-

ни правац), низвође (низводица), низгорица (в. низбрдица, нпр.: Колико је

узбрдица, толико је низгорица, Вук, Рј.), низдолица (в. низбрдица). Као

творбени елементи, осим префикса низ- појављују се, значи, суфикси:

-ина, -(њ)ица, -је од којих је најчешћи -ица.

2) Префикс про-. Као префикс словенског порекла, који се не јавља у

самосталној употреби (не треба га мешати са његовим хомонимним парња-

ком про- из латинског и грчког језика; уп. т. 139) врло је чест у глаголској

творби, док свега неколика примера припадају именичкој творби, која је

сасвим непродуктивна. Префиксално-суфиксалном начину припадају, за-

цело, само ови примери: прочеље (предњи део нечега; почасно место на

челу стола, нпр.: прочеље куће; седети у прочељу), прорукавље (покр. вез у

горњем делу рукава), продоље (део долине, нпр.: Земља у продољу је

најплоднија). Префиксалној творби припада само један пример засведочен

у РМС са ознаком „калк" прозрак (осветљена слика или натпис на платну

који се употребљава при свечаним поворкама, транспарент) непознат стан-

дардном српском.

144. Позајмљени префикси мале продуктивности вице- и екс-, који се

не јављају као самосталне речи, спајају се простом префиксацијом уз

именице као основе.

Према изразу: ићи низ вешар.
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1) Префикс вице- (лат. у/се-). Уз мотивационе именице које именују

особе са одређеним звањем, занимањем, означава да је неко помоћник,

заменик, просто други човек у функцији коју има, или звању које носи:

вицеадмираЈЛ, вицевојвода, вицегувернер, вицеконзул, вицекраљ, вицепрези-

дент, вицепремијер, вицепрефект, вицецар. У савременом језику - посеб-

но спортском - данас су често у употреби две речи: вицепрвак / вицепрва-

киња, вицешампион / вицешампионка (нпр.: вицешампион Европе). Треба

истаћи да, иако је број именица које именују звања и занимања знатно

већи, префикс вице- није проширио своју функцију на широк круг таквих

основа. Најчешћи је у административно-дипломатском језику.

2) Префикс екс- (лат. ех-). Такође простом префиксацијом, твори у

споју са именичким основама које означавају различита звања, занимања,

професије, положаје и сл. именице које значе да неко не врши више ту

функцију, да је бивши, некадашњи, ранији: ексвојник, екс-Југославија, екс-

краљ, екслидер, екскомуниста, ексминистар, ексолимпијац, експатриота,

експредседник, експремијер, експрофесионалац, ексруководилац, ексуред-

ник, ексцар. Стиче се утисак да је време у коме живимо утицало на при-

метну експанзију овога префикса. Већина наведених примера је из новин-

ског језика, који је највише пратио време у коме појаве раслојавања,

пропадања, мењања на глобалном плану долазе до изражаја. То најбоље

потврђује пример екс-Југославија.ш Примере типа екссупруг, екссупруж-

ник (писане у новинама и као полусложенице) треба сматрати оказио-

нализмима.

3) Више о префиксима страног порекла који се јављају као периферне

творбе у савременом српском посебно у „ученим речима" дао је И. Клајн у

Творби 1 . Он је иначе пажњу посветио и оним елементима творбе страног

порекла који су до сада били на граници дефинисаности: први сложенички

део - префиксоид - префикс, па је пажњу посветио и елементима: макро-,

микро-, моно-, пара-, поли-; макси-, мини-, мулти-, пост-, пре-, супра-. У

овоме раду они нису разматрани.

У овом случају морало би се одступити од главног правописног правила о спојеном

писању префикса и именице, пошто је други део властита именица. Тако Матичин Право-

пис (1993) препоручује да се такве форме пишу као полусложенице: екс-Чехословачка, екс-

Славија.



МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ТВОРБЕНИХ МОДЕЛА

145. Појединачни међусобни односи творбених модела спадају у си-

стемско питање именичке творбе. Зашто се, на пример, у оквиру исте

семантичке групе јављају конкурентни префикси, уз које основе долази

само један, а уз које други или оба префикса (а има случајева и више) -

питања су која траже одговоре. Такође се може поставити питање: зашто

неке именице имају своје антонимне парњаке са истом основом, а неке их,

опет, немају. На та, и још нека друга питања, покушаћемо да дамо одго -

воре засноване, на чињеницама које проистичу из спроведене анализе.

Обично се продуктивност неког творбеног средства или творбеног

модела оцењује фактичким бројем (нових) речи творених са њим, као и

проценом његове даље потенцијалне активности. Постоје, осим тога, и они

творбени модели на основу којих је настао велики број речи које су чврсто

ушле у активни лексички фонд језика. Разуме се, нису сви творбени мо-

дели са наведеним префиксима појединачно продуктивни нити у савреме-

ном језику показују приметну творбену активност. Напротив, неки од њих

су сведени на ограничен и устаљен број примера и значења (уп. нпр.: до-,

раз-, уз-, суб-), али се сви они међусобно подржавају у систему и анало-

гијама, односно представама о моделу, што указује на функционисање

ових образовања као једне целине.

Немогућност да се језиком увек искажу одређени семантички садр-

жаји једном речју, надомештавале су почесто калкиране творбене форме

које су се инфилтрирале у језик и у њему остајале краћи или дужи период,

а неке и за стално (натчовек, предрадник, предговор и др.).

Ако пођемо од схватања датворбени модел представља

јединствену структурну схему коју карактерише јединство лексичко-

-граматичких особина и творбеног форманта (нпр. за- + им. или за- + им.

осн. + суф.), онда је број творбених модела раван укупном броју разли-

читих творбених форманата који суделују у именичкој творби (код чисте

префиксације) и броју различитих комбинација тих форманата (код пре-

фиксално-суфиксалне творбе).

Префикси као елементи творбе у именичком творбеном систему, са

својим семантичким и формалним својствима, остварују различите творбе-

не везе. Те везе се могу свести на: синонимне, антонимне и

(ређе) хомонимне.

За нас су релевантне прве две.
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а) Синонимни односи творбених модела

146. Кад творбене морфеме имају исто или блиско значење, а

различит фонетски састав, реч је о односима синонимије. При утврђивању

синонимних односа међу именичким образовањима префикси служе и као

формални и као семантички показатељи. Истоветност или

блискост значења јавља се обично у једном (што је чешће) или у неколико

значења (што је ређе).281

Полисемантички префикси могу имати синонимичне односе са дру-

гим, такође полисемантичким префиксима у два или више значења. Нај-

бољи пример за то су префикси против- и контра-. У неким случајевима

имамо п о т п у н у синонимичност (поткултура - супкултура) или тзв.

варијантну синонимичност (сабеседник - субеседник, саиграч -

суиграч).

Најчешћа једелимична синонимичност - кад се одређено

значење једног префикса поклапа са једним од значења другог префикса, а

која је резултат позиционе условљености (узбрдица - прибрдица; бесан -

несан), где до синонимичности долази због исте семантичке позиције.

У вези са конкурентношћу префикса може се заправо говорити о се-

мантичким везама и узајамним односима префикса представљених у споју

с једном истом мотивационом основом. Те везе су или парадиг-

м атске (тј. везе међу творбеним јединицама у језичком систему - се-

мантичке и формалне - какве су, на пример, делимичне или потпуне сино-

нимне везе28 ) или - с и н т а г м а т с к е (тј. везе творбених форманата с

мотивационом лексичком основом у новообразованој речи). 283

Прегледом грађе узете заједно са контекстом, издвојили смо следеће

основне групе синонима:

1) синоними који имају уз исту лексичку основу различите префиксе:

узбрдица - прибрдица; узбрежје - прибрежје; надбрежје - побреж-

је; противдејство - контрадејство; противположај - контраположај;

надрилекар - назовилекар - квазилекар - псеудолекар; наткултура - пот-

култура - супкултура; подсистем - субсистем; коаутор - суаутор; су-

пермода - екстрамода; беспартијац - непратијац и др.;

- 1 Овај став поткрепљује и чињеница да је највећи број именица код саме префиксације

моносемантичан (једнореференцијалан), а код сложене творбе (тј. префиксално-суфиксал-

не) чешће се јавља вишезначност. Полисемантичне су по правилу именице које припадају

старијем наслеђу.

282 Ово је знатно више изражено код глагола.

283 Подстицајна запажања о парадигматским и синтагматским везама у творбеној семан-

тици даје И. С. Улуханов у књизи Словообразователшам семантика в русском нзмке,

Москва 1977, стр. 198-235.
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2) синоними префиксално-суфиксалне творбе који се међусобно ра-

зликују у суфиксалном елементу, а код којих су префикс и лексичка

основа исти:

Поцерје - Поцершш; беспутица - беспуће; подбрадак - подбрадица;

подбрадник - подбрадњак - подбрадњик (покр., РМС); подгрлац -

подгрлица - подгрло - подгрље; надстрешица - надстрешак -

надстрешњак - надстрешница - надстрешњицаш

3) синоними који се разликују по начину творбе, тј. по одсуству

односно присуству суфикса, али уз исте основе и префикс:

забрдо - забрђе; подшака - подшачје; Загора - Загорје; безвласт -

безвлашће; прибрег - прибрежје;

4) синоними који се разликују по лексичкој основи, тј. кад је творбена

реч семантички блиска или простој именици другачије лексичке основе

или твореници другачије и лексичке основе и суфиксалног форманта:

неслобода - ропство; несрећа (саобраћајна) - удес; подушје - даћа,

попрсје - груди; или: бесмислица - безумље; надоблачје - наднебесје;

подгрљача - подјармица (покр.); надстрешница - наткров.ке.

За све наведене именице важи да се, уколико су полисемантичне,

синонимичност јавља у појединим њиховим значењима.

Додали бисмо још неколико релевантних запажања. Два префикса

имају различите семантичке компоненте у споју с једном истом мотива-

ционом основом: приземље = надземље; помајка = немајка; или пак исте:

противударац - контраударац; назовивласник - квазивласник. Највећа

семантичка подударност јавља се у оним творбеним моделима где је један

префикс домаћег порекла, а други, њему еквивалентан префикс, страног

порекла. Међутим, и поред потпуне лексичке синонимичности (а стилске

различитости), и код таквих префикса постоји врло често различита ди-

стрибуција према основама.

Активност једне семантичке компоненте одређеног префикса у сино-

нимном пару, јавља се у условима недостатка те компоненте код другог

префикса, тј. из потребе да се ефикасно попуни празнина у именовању.

Међутим, може се десити да један префикс развије једну семантичку ком-

поненту до те мере да потисне или заустави творбу са истом компонентом

која већ постоји код другог префикса. Тако је, на пример, префикс не-

развио данас нека творбена значења на рачун префикса без- (посебно у

новинским и публицистичким текстовима), чија употреба уз неке основе

данас постаје стилски обележена. Имамо примере да су два префикса

блиског или истог основног значења, али се ретко комбинују с истим осно-

Према Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, именице над-

стрешак, надстрешница, надстрешљак, надстрешњица имају једно заједничко значење:

„заклон у облику крова изнад врата или прозора".
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а) Синонимни односи творбених модела

146. Кад творбене морфеме имају исто или блиско значење, а

различит фонетски састав, реч је о односима синонимије. При утврђивању

синонимних односа међу именичким образовањима префикси служе и као

формални и као семантички показатељи. Истоветност или

блискост значења јавља се обично у једном (што је чешће) или у неколико

значења (што је ређе).281

Полисемантички префикси могу имати синонимичне односе са дру-

гим, такође полисемантичким префиксима у два или више значења. Нај-

бољи пример за то су префикси против- и контра-. У неким случајевима

имамо п о т п у н у синонимичност (поткултура - супкултура) или тзв.

варијантну синонимичност (сабеседник - субеседник, саиграч -

суиграч).

Најчешћа једелимична синонимичност - кад се одређено

значење једног префикса поклапа са једним од значења другог префикса, а

која је резултат позиционе условљености (узбрдица - прибрдица; бесан -

несан), где до синонимичности долази због исте семантичке позиције.

У вези са конкурентношћу префикса може се заправо говорити о се-

мантичким везама и узајамним односима префикса представљених у споју

с једном истом мотивационом основом. Те везе су или парадиг-

м атске (тј. везе међу творбеним јединицама у језичком систему - се-

мантичке и формалне - какве су, на пример, делимичне или потпуне сино-

нимне везе282) или - с и н т а г м а т с к е (тј. везе творбених форманата с

мотивационом лексичком основом у новообразованој речи). 283

Прегледом грађе узете заједно са контекстом, издвојили смо следеће

основне групе синонима:

1) синоними који имају уз исту лексичку основу различите префиксе:

узбрдица - прибрдица; узбрежје - прибрежје; надбрежје - побреж-

је; противдејство - контрадејство; противположај - контраположај;

надрилекар - назовилекар - квазилекар - псеудолекар; наткултура - пот-

култура - супкултура; подсистем - субсистем; коаутор - суаутор; су-

пермода - екстрамода; беспартијац - непратијац и др.;

Овај став поткрепљује и чињеница да је највећи број именица код саме префиксације

моносемантичан (једнореференцијалан), а код сложене творбе (тј. префиксално-суфиксал-

не) чешће се јавља вишезначност. Полисемантичне су по правилу именице које припадају

старијем наслеђу.

282 Ово је знатно више изражено код глагола.

283 Подстицајна запажања о парадигматским и синтагматским везама у творбеној семан-

тици даје И. С. Улуханов у књизи Словообразователшан семантика в русском нзмке,

Москва 1977, стр. 198-235.
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2) синоними префиксално-суфиксалне творбе који се међусобно ра-

зликују у суфиксалном елементу, а код којих су префикс и лексичка

основа исти:

Поцерје - Поцерина; беспутица - беспуће; подбрадак - подбрадица;

подбрадник - подбрадњак - подбрадњик (покр., РМС); подгрлац -

подгрлица - подгрло - подгрље; надстреишца - надстрешак -

надстрешњак - надстрешница - надстрешњица.2М

3) синоними који се разликују по начину творбе, тј. по одсуству

односно присуству суфикса, али уз исте основе и префикс:

забрдо - забрђе; подшака - подшачје; Загора - Загорје; безвласт -

безвлашће; прибрег - прибрежје;

4) синоними који се разликују по лексичкој основи, тј. кад је творбена

реч семантички блиска или простој именици другачије лексичке основе

или твореници другачије и лексичке основе и суфиксалног форманта:

неслобода - ропство; несрећа (саобраћајна) - удес; подушје - даћа,

попрсје - груди; или: бесмислица - безумл>е; надоблачје - наднебесје;

подгрљача - подјармица (покр.); надстрешница - наткро&ке.

За све наведене именице важи да се, уколико су полисемантичне,

синонимичност јавља у појединим њиховим значењима.

Додали бисмо још неколико релевантних запажања. Два префикса

имају различите семантичке компоненте у споју с једном истом мотива-

ционом основом: приземље =надземље; помајка = немајка; или пак исте:

противударац - контраударац; назовивласник - квазивласник. Највећа

семантичка подударност јавља се у оним творбеним моделима где је један

префикс домаћег порекла, а други, њему еквивалентан префикс, страног

порекла. Међутим, и поред потпуне лексичке синонимичности (а стилске

различитости), и код таквих префикса постоји врло често различита ди-

стрибуција према основама.

Активност једне семантичке компоненте одређеног префикса у сино-

нимном пару, јавља се у условима недостатка те компоненте код другог

префикса, тј. из потребе да се ефикасно попуни празнина у именовању.

Међутим, може се десити да један префикс развије једну семантичку ком-

поненту до те мере да потисне или заустави творбу са истом компонентом

која већ постоји код другог префикса. Тако је, на пример, префикс не-

развио данас нека творбена значења на рачун префикса без- (посебно у

новинским и публицистичким текстовима), чија употреба уз неке основе

данас постаје стилски обележена. Имамо примере да су два префикса

блиског или истог основног значења, али се ретко комбинују с истим осно -

Према Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, именице над-

стрешак, надстрешница, надстрешњак, надстрешњица имају једно заједничко значење:

„заклон у облику крова изнад врата или прозора".
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вама (а- и анти-), што значи да се ни у таквим случајевима не повећава

синонимски фонд речи с истим основама.

У речима антидемократа, антикомуниста, на пример, префиксом

анти- изражава се појам боље и потпуније него што би комбинацијом

истих тих основа са префиксима који иначе изражавају супротност: про-

тив- и контра-. У истој позицији префикс не-, међутим, не даје потпуно

исто значење. Зато онај који је антидемократа или антикомуниста у

исто је време и недемократа, некомуниста, али сваки недемократа или

некомуниста није или бар не мора бити у исто време и антидемократа,

антикомуниста тј. немора бити „противник" демократије одн. комунизма.

Разматрањем понуђене грађе може се још закључити да појединим

стиловима језика одговарају творбс с одређеним префиксима. Тако једни

типови творбе постају карактеристични за одређени стил. То, пре свега,

посебно важи за тииове појединих префиксалних именица који припадају

терминолошком слоју: бот. паклен, пачемпрес; суражица, судренић; анат.:

подребрица, натколеница, потколеница, подочњаци; топ.: забрђе / Забрђе,

забрежје / Забрежје, узбрдица, Подгорица, Посавина; вој.: потпоручник,

подофицир, потпуковник; пол. дезорганизација, деградација, дестабили-

зација, реколонизација, редефинисање; спорт. суперигра, суперлига итд.

Код појединих језичких стилова, ипак, постоји тежња ка семантичком

или бар стилистичком разграничењу могућих синонимних парова, тј. не

долази до појаве синонимије онде где би се иначе очекивала с обзиром на

блиске семантичке везе самих префикса (нпр. а-, анти-, не-). Поједини

језички стилови (нпр. терминолошки) по правилу се опредељују за један

префикс. Ретка је потпуна истозначност управо и стога што сваки префикс

као носилац творбеног значења модификује лексичко значење основе на

специфичан начин, будући да је то његова суштина, коју он не може једно-

ставно неутрализовати или предати другом префиксу у истој позицији.

У суштини, само један део именица с префиксима се лексикализује.

Добар део њих се јавља из потребе коју намеће одређени контекст. Такве

именице су по правилу условно стваране, контекстног су карактера и не

доспевају у активни фонд лексике, па остају индивидуално-секундарног

значаја. Самим тим су и њихове синонимне везе често тиме обележене па

и поред семантичке сродности не стојс у истој равни, пре свега у погледу

лексичко-нормативне регуларности. Богатство језика и фино стилско

нијансирање, као и код простих лексичких синонима, подстиче и творбена

синонимија, чијем једном делу доприносе и именице са префиксима.



172 Милица Радовић-Тешић

ђ)Антонимни односи творбених модела

147. Антонимност уопште као језичка универзалија врло је комплекс-

на семантичка појава.285 Размотрићемо само питање творбене ан-

тонимије, што подразумева, у нашем случају, обраћање пажње на анто-

нимне односе творбених м о д е л а. То значи да нећемо улазити даље у

анализе антонимних односа именица унутар појединачних структурних

образаца. О томе, као о антонимном односу, тј. о супротстављености твор-

бене именице и именице у основи, или боље речено мотивисане и моти-

вационе речи, нарочито код појединих творбених типова (нпр. односи

између: морал - неморал; комуниста - антикомуниста - прокомуниста;

удар - противудар - контраудар) - било је речи више пута у претходном

аналитичком делу текста, тако да се тај проблем овде неће поново

разматрати. Осврћемо се, дакле, само на међусобно контриране односе

појединих структурних типова као елемената творбеног система (нпр.

однос анти- : про-, над- : под-; пред- : за- и др.).

У основи лексичке антонимности налази се асоцијација по контрасту.

Антонимни односи именица с префиксима за нас су занимљиви са гледи-

шта семантике бинарних префикса који долазе уз исте основе. Немају сви

префикси своје семантички супротстављене парове, јер се њихова појава

не условљава тим аспектом. Тако, на пример, префикси негације не траже

никакву обавезну појаву исказивања афирмације префиксима, зато што се

та потреба за супротношћу остварује најчешће односом према именичкој

мотивној бази. Отуда афирмативно успех, срећа, слобода тежи да има

антонимног парњака, ако не у лексичкој именици, онда свакако у творбе-

ној: неуспех, несрећа, неслобода. Да би се дошло до релевантних закљу-

чака, морају се успоставити одређени параметри према којима ће се из-

вршити класификација. А она се може извршити на два плана - према

структурном аспекту и према семантичком.286

1) При структурној класификацији издвајају се антоними са

различитим префиксом и истом основом. Илустроваћемо то примерима у

којима се антонимност јавља у неким значењима (кад су именице поли-

семантичне):

за-: пред-: забрђе - предбрђе

загорје - предгорје

заграђе - предграђе

О антонимији и антонимима постоји обимна научна литература. О антонимији као

лексикографском проблему упућујемо на подстицајан чланак И. Грицкат: О антонимији,

36 МСФЛ, књ. IV-V, 87-90.

286 Подробније о антонимима и њиховој лексикографској обради в. у предговору (стр. 5-32)

Л. А. Новикова у књизи: М. Р. Лввова, Словарк антонимов русского нзика, Москва 1985.
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завечерје - предвечерје

зајутарје - предјутарје;

над-: под-: надвојвода - подвојвода

надзакупац - подзакупац

надзаповедник - подзаповедник

надуправитељ - подуправитељ;

пред-: по-: предсезона - посезона;

за-: раз-: завршје - развршје;

до-: за-: доручак - заручак;

до-: под-: долактица - подлактица;

до-: над-: доколеница - натколеница;

про-: анти-: пролиберал - антилиберал

пронациста - антинациста

прокомуниста - антикомуниста;

квази-/псеудо-: супер-/екстра-: квазинаучник/псеудонаучник - супер-

научник/екстранаучник, квазиукус/псеудоукус -

суперукус/екстраукус;

2)Семантичка класификација антонима испољава се у неколико

категорија. У нашем случају најчешћа је:

- супротност по положају у простору: забрђе - предбрђе, завршје -

развршје;

- супротност по времену: завечерје - предвечерје; предсезона -

посезона;

- супротност по анатомском положају делова тела: долактица -

подлактица, доколеница - потколеница;

- супротност по положају у служби: надвојвода - подвојвода,

надзакупац - подзакупац;

- супротност по идеолошким и др. личним опредељењима: проли-

берал - антилиберал, пронациста - антинациста;

- супротност по квалитету, значају и сл.: квазинаучник - супернауч-

ник, псеудоукус - екстраукус.

Овом анализом нисмо исцрпли појаву свих случајева антонимије код

именица с префиксима. Дали смо само преглед неких основних видова,

чиме желимо сугерисати да на (не)продуктивност појединих творбених ти-

пова може делимично утицати и категорија антонимичности као језички

али и екстралингвистички фактор.



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

148. Анализирали смо творбу префиксалних и префиксално-суфик-

салних именица с тежиштем на функцији префикса као битног семантич-

ког и формалног елемента у тој творби. Показало се да именичка творба

чистом префиксацијом егзистира самостално, али у исто време у

неким сегментима и паралелно сапрефиксалн о-с уфиксалном

именичком творбом. Њихове додирне тачке испољавају се на с т р у к -

т у р н о м плану, с једне стране, ина семантичком плану, с друге

стране.

Дошли смо до егзактних података да један број префикса суделује у

оба творбена начина - мада не у истом омеру - а да поједини префикси не

показују то својство него се јављају само у једном творбеном начину, па

тако:

а) само чистој префиксацији припадају: не-, анти-, а-, против-, кон-

тра-, ко-, надри-, назови-, квази-, псеудо-, пра-, супер-, екстра-, ултра-,

хипер-, архи-, полу-, де(з)-, дис-, ре-, про-, нуз-, раз-, суб-, вице-, екс-;

ђ) префиксалном и префиксално-суфиксалном начину припадају: без-,

до-, за-, међу-, на-, над-, по-, под-, пред-, при-, су-, са-, па-, низ-, уз-.

Значи: чистој префиксацији припада 26 префикса - домаћих и

страних. Оба творбена начина, префиксални и префиксално-суфиксални,

има 15 префикса. Сваки префикс учествује у именичким образовањима чи-

сте префиксације, а 15 префикса учествује и у комбинованом начину зајед-

но са суфиксима, правећи при томе више творбених модела, уз исте или

(чешће) различите основе.

149. Поставља се питање: шта нашем лексичком фонду даје творба

именица простом префиксацијом? Структурна једноставност

творбе по моделу префикс + именица најпростији је пут којим у језику

може настати мотивисана реч, која спецификује значење своје мотивацио-

не лексичке основе - именице: просте, изведене, (ретко) сложене. Лакоћа

настанка таквих речи умножава се не само бројем домаћих и страних

префикса и, уопште, препозиционалних елемената у функцији префикса,

него и широким семантичким пољем именичких лексичких основа као

саставних компонената тих речи. Ваљаност тако настале речи, и њен досег

у укупном лексичком фонду језика, зависи, даље, од карактера саме струк-

турно-семантичке везе и њене способности да изрази задати садржај.
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150. Комбиновани начин творбе, префиксално-суфик-

с а л н и , са моделом префикс + именица + суфикс по својој природи

структурно је сложенији. Додавањем различитих суфикса који граматички

формирају нову реч, а самим тим и већим могућностима метафоричких

транеформација значења основе, настају различите категорије именица сва

три рода које означавају лица, предмете, конкретне и апстрактне појмове.

Сви домаћи префикси предлошког порекла учествују у префиксално-

суфиксалном начину творбе. У основи тих именичких структура генетски

се налази устаљена предлошко-падежна веза у којој је временом предлог

стекао творбену самосталност префикса - на једној страни - и узајамност

префикса и суфикса у односу на творачку именичку основу - на другој

страни. Тако је почео да функционише творбени модел и (аналогијом) мо-

дел готових речи (Поморавље, Подриње, забрђе, Забрежје, Поткозарје,

беспуће, узглавље, натколеница, довратак, потрбушина итд.).

Ипак, структурни аспект префиксално-суфиксалних именица није се

увек одвијао јединствено по датом обрасцу. У неким случајевима долазило

је до извесне прерасподеле основа. То су они примери кад је творба могла

бити везана и за придевску основу, ако именица и придев имају исту

основу (нпр.: бесцветница - бесцветан, при чему је бесцветница „биљка

без цвета" али и „бесцветна бнљка"). Други су случајеви кад су и именица

и придев настајали независно и не обавезно у исто време (Поморавље и

поморавски).

151. Има именица за које се може рећи да су у погледу творбе калко-

ви; старији су грчко-латинског порекла (преткоморје), а новији немачког

(натчовек, предуслов). Нарочито су калкови чести у ботаничкој, зооло-

шкој и медицинској терминологији.

152. Напоредни опис пуног броја именица о б а творбена начина по-

казао је њихову тесну међусобну везу - на структурном и семантичком

плану.

153. Општа карактеристика датих структура јесте и њихова прилична

хетерогеност и неједнородност. Она се испољава, кад је у питању српски

језик, у више праваца: а) у историјској перспективи развоја језика; ђ) у

варијантном раслојавању; с) на релацији стандардно и књижевно према

дијалекатским и индивидуално-оказионалним језичким творевинама. Као

резултат тога добили смо лексику која припада различитим слојевима. Њу

чине: стандардне речи (опште намене или термини), историзми, застареле

речи, покрајинизми и кроатизми, индивидуализми и оказионализми.
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154. Семантичка функција префикса у структури творбених именица

послужила је као основна јединица класификације. Тако су се издвојиле

основне семантичке групе именица у којима префикси, као семантички

испуњени елементи, иницирају творбено значење. Извршнли смо следећу

поделу:

- префикси негације и супротности (без-, не-, анти-, а-, против-, кон-

тра-);

- префикси просторних односа (до-, за-, међу-, на-, над-, по-, под-,

пред-, при-, уз-);

- префикси за исказивање заједнице (су-, са-, ко-);

- префикси за исказивање неистинитости (надри-, назови-, квази-,

псеудо-);

- префикси са значењем порекла, сродности, старости (пра-; по-);

- префикси за означавање мере, интензивности (супер-, екстра-, ул-

тра-, архи-, полу-, па-);

- префикси са значењем рашчлањивања, одвајања, уклањања (де(з)-,

дис-, раз-);

- префикси за исказивање понављања, обнављања (ре-);

- префикси за исказивање наклоњености, симпатије (про-);

- префикси за исказивање споредности, узгредности (нуз-, суб-);

- други мање продуктивни префикси (низ-, про-, вице-, екс-).

155. Овако уобличен материјал пружио је могућност унутарње поделе

именица: на једној страни - по начинима творбе и, на другој страни - по

лексичко-семантичком аспекту творбених именица или, ако је то сам мате-

ријал захтевао, творбених основа. Било је, при том, објективних тешкоћа и

заиста теже решивих проблема. Неке класификације су извршене не са-

свим на задовољавајући начин, само оквирно, због рогобатне природе ма-

теријала (нестабилне форме, нпр.: оказионализми, калкови, (нео)архаизми

и сл.) и других пратећих проблема практичне природе (могућности двојаке

структуре, територијално-варијантне нерашчишћености у подели грађе, а у

вези са тим стоји и историјско језичко наслеђе и сл.).

156. Тако смо добили неколико изразитијих лексичко-семантичких

категорија творбених именица. Навешћемо само део примера који задово-

љавају критеријуме стандардно регуларне лексике.

а) Именице које означавају лица, особе: безбратственик, беспарти-

јац, безимењак, бескућник; небрат, нечовек, неалбанац, непријатељ; ан-

тисемит, антибирократа, антипатриота; противкандидат, противре-

форматор; контраобавештајац, контраадмирал; доушник; надбискуп,

надвојвода, натчовек; поморац, повртлар; потканцелар, потпредседник,

потпуковник; предговорник, предрадник, суаутор, суредактор, сувароша
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нин; сабеседник, саиграч; коаутор; надриадвокат; назовидемократ; ква-

зиуметник; псеудофилозоф.прадеда, прачовек; помајка, побрат1ш, поси-

нак; суперарбитар, суперконтролор; екстрабогаташ, екстрапрофесио-

налац; ултралевичар, ултранационалиста; архиепископ, архилопов; полу-

брат, полуварошанин; пазакупац; раскнез, распоп; проамериканац, про-

рус; вицеконзул, вицегувернер; екскраљ, експредседник итд.

ђ) Именице које означавају место, простор, локалитет уопште, где до-

минирају апелативни и топонимски називи: Загора, Забрежје; међудржа-

ва, међуположај, међуречје; набрежје; побрђе, Полимље, Подриње, Поса-

вина; побрдица; Подгорица, Подгрмеч, Подгорина, Поткозарје, Подунав-

ље; предграђе, предгорје; прикрајак, Приморје; узбрежје, узбрдица; па-

ведрина, низбрдица итд.

с) Именице које означавају део тела (човека, ређе животиње). То су

народна анатомска именовања која имају стандардни статус: домозак, до-

ножје; зашака, задланак, заноктица, заушник; међувеђе, међумозак; на-

ручје, наусница; надшака, надлактица, надрепак, надланица; подгрло,

подбрдак, подвољак, подочњак, подлактица; преткомора; примозак, при-

зубак итд.

6) Именице које означавају апстрактне појмове: безбрига, бесвест,

бесмисао, безбожје, безнађе; неуспех, неморал, нечистоћа; антисемити-

зам, антикомунизам; аморал, анационалност; противпретпоставка, про-

тивстав; контрапредлог, контрастав; међупродаја, међуфаза; надсми-

сао, надред; предрадња, предисторија, предзнање, предосећај, предубеђе-

ње; суодговорност, супатња, суживот; садејство, самшшст, саутицај,

сагласје; надримудрост, надриученост; назовииорал; квазидемократија;

псеудопроблем, псеудосоцијализам; праеволуција, праискон, прапорекло;

суперцивилизација; хиперсензибилност, ултраколонијализам; полуисти-

на; детитоизација, децентрализација; ревитализација, реприватизација;

субпериодизација итд.

е) Именице које означавају временске појмове: доподне; доручак;

зајутарје; завечерје; међуепоха, међучин, међудневица; предвече, пред-

јутро, предзорје итд.

т) Именице које означавају конкретне предмете или појаве: довратак,

доколеница; наруквица, нагрудњак, наушница; надгробник, наткровак, на-

стрешица; поткошуља, подсвећник, подсукња, подножак; узглавље; су-

крвица, сумаглица, суснежица; сазвежђе; супербензин, супермаркет, су-

перлепак; ултразвук, ултрафш1тер итд.

§) Именице из различитих терминолошких области: ботаника-

безврежац, безлистац, бесколенка, бескорка, бесцветница; нецв(ј)етача,

неврба; надлист; поводница, повртница; покровњак, покућарац , посунац;

судланица, судренић, судренка, сукривичина, супрашница, суцер; прабшћ-

ка; пајасен, пазвонце, пачемпреси; зоологија - безгребенке, без
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лубањац, безножац, бескрилац, бесперка, безрибица; неотровница, непре-

живари; погрмуша, поводњак, покућарка, погребуша, погрмуша; пригору-

ља; праводоземци, прагмизавци, праживотиње, праинсекти, пракичме-

њаци, праптица; пагусеница, памрав; медицина - антианалгетици,

антибиотици, антихормон, антитоксин; апатија, аритмија, асепса, ави-

таминоза; контрацепција; преткоморје; хипертрофија, хипертензија, ре-

вакцинација, регенерација, ресекција; економија - екстрадобит,

екстрапрофит, екстрадоходак; хиперинфлација, реесконт, реекспорт,

рекомпензација; нуззарада, нусприход; с п о р т - предтурнир, пред-

такмичење; подлига; подсавез; супердерби, суперкуп. суперлига; вицешам-

пион и друге мање бројне области.

157. Анализа је показала да у префиксалној творби запажено место

имају префикси грчког и латинског порекла. Они се обично спајају са

страним основама; ипак, у неким случајевима (и не сви) проширују се и на

домаће основе (коуредник, антијунак, просрбин, екстразарада итд.).

158. У префиксално-суфиксалној творби по правилу нема основа

страног порекла. Најчешће су основе старе речи из општесловенског на-

слеђа (брдо, брег, рука, глава, вода, земља итд.). Међутим, у чистој пре-

фиксацији неки домаћи префикси ређе се спајају и са страним основама

(потканцелар, предреклама, противреволуција, неексплоатација), али

број тих речи није велики.

159. Кад је реч о продуктивности префикса као битној системској

творбеној категорији, показало се да су, ако узмемо у обзир оба начина

творбе, као и реализације у свим језичким стиловима - (1)релативно

продуктивни: без-, не-, анти-, против-, за-, над-, по-, под-, пред-, при-, су-,

надри-, назови-, пра-, супер-, екстра-, полу-, де(з)-, ре-; (2)изразито

продуктивни, тј. чији лексички круг основа није ограничен: не-, против-,

полу-; (3) делимичн о/о граничено продуктивни: а-, ко-, на-,

квази-, псеудо-, ултра-, хипер-, па-, дис-, про-, нуз-, суб-; (4) н е п р о -

дуктивни: до-, уз-, раз-, нуз-, мро-(словенског порекла), вице-, екс-,

али и префикси: на-, по-, при- у префиксалној и са- у префиксално-су-

фиксалној творби.

160. Стиче се утисак, према анализираном материјалу, да су неки

префикси као елементи творбе у дијахронијском распону у великој мери

временски ограничени.
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161. Продуктивност суфикса, односно творбених модела са суфикси-

ма, нисмо утврђивали појединачно и бројчано. Приметно је најпродуктив-

нији суфикс -је, нешто мање: -ак/-ак, -(н)пк, -(н)ица, -ина итд.

162. Из анализираног материјала може се претпоставити да ће даљи

развојни правци префиксалне творбе именица да се ослањају превасходно

на стране префиксе, који показују експанзивност и према домаћим и према

страним основама. То се највише огледа у новинарско-публицистичком

стилу, који је најподложнији утицајима страних језика. Како је њихова

семантика глобално у духу универзалне језичке економичности, то се

творбени модели са префиксима страног порекла врло лако примају у

стандардном језику као облику општекомуникативног језичког средства.

Супротно томе, префиксално-суфиксална творба, ослоњена на српско

језичко наслеђе, одржаваће се и евентуално развијати у језику превасходно

уметничке литературе, прихватајући из покрајинске лексике неке творбене

моделе. Питање узајамних веза дијалекатских творбених именица и

творбених именица из стандардног језика, а посебно из литерарног су,

опет, тема за себе.
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бескрвица 30

бескрилац 34, 35,178

бескрилница 32

бескрушник 32

бескрушница 32

бескућ(н)ица 32-33

бескућа 27

бескућаник 27

бескућаница 27

бескућанство 27

бескућац 33

бескућевић 33

бескућник 32, 176

беславије 30

беславље 30

беслух 27

бесмисао 27, 35, 177

бссмислица 30, 170

бесмрт 27

бесмртије 30

бесмртник 32

бесмртница 30

бесмрће 30

беснежица 30, 34

бесолица 3 1

бесолник 32

бесолница 3 1

беспамет 27

беспамеће 30

беспара 27

беспарић 33

беспарица 3 1

беспаровић 33

беспартијац 27,169, 176

беспашник 32

бесперка 35, 178

беспокојствије 30

беспомност 3 1

беспомоћ 27

беспомоћије 30

беспоповац 33

беспоредак 27

беспослењак 32

беспослица 31,33,35

беспосличар 26, 33

беспоштењаклук 3 1

беспоштење 27

бесправица 3 1

бесправље 30

бесправник 32

беспрег 33

бесприлика 27

беспример 27

беспристрашће 30

беспрћница 33

беспут 27

беспут(н)ица 34

беспутица 170

беспуће 30, 34, 170, 175

беспућина 3 1

беспушкар 33

беспушће 30

бесрам 27

бесрамница 3 1

бесрећник 27

бестазје 30

бестид 27

бсстидница 31,32

бестиђе 30

бестраг 27

бсстрагија 3 1

бестрастије 30

бестрашије 30

бестрашје 30

бсстрашће 30

бестрв 27

бестужба 27

бесуд 27

бесудбина 27

бесудник 32

бесуђе 30

бесхлебара 34

бесхлебица 3 1

бесхлебница 33

бесхлебовић 33

бесхраброст 27

бесц(иј)ена 27

бесц(ј)еница 31

бесцарствије 30

бесцв(ј)етка 34

бесцв(ј)етница 34, 35

бесцветница 175, 177

бесцење 30

бесциљ 27, 35

бесциље 30

бешћутник 32

бешумје 30

бешчас 27

бешчаст 27, 58

бешчашће 30

бешчест 27

бешчестије 30

бешчиније 30

бешчиње 30

бешчов(ј)ечје 30

бешчовештво 3 1

вицеадмирал 167

вицевојвода 167

вицегувернер 167, 177

вицеконзул 167, 177

вицекраљ 167

вицепрвак 167

вицепрвакиња 167

вицепрезидент

вицспремијер 167

вицепрефект 167

вицецар 167

вицешампион 167, 178

вицешампионка 167

дебаланс 153, 154
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дебалканизација 154, 154 депопулација 154 догузац 60, 6 1

деблатизација 153 депрефиксација 153 догузић 6 1

дебољшевизација 153 депрецијација 153 догузлар 60

девалвација 153 десакрализација 154 догузлара 60, 6 1

девалоризација 154 десемантизација 154 догузлија 60, 6 1

девсрбатив 154 дестабилизација 171 дожитељ 59

девербација 154 десубстантив 154 дожитковић 6 1

дегенерација 153 десубстантивизација 154 дожитовић 6 1

деградација 153, 171 детитоизација 153, 177 дозглавкар 60

дегустација 153 дефалкација 153 доземац 60

дедукција 153 дефанзива 153, 154 доиме 59

деескалација 153 дефлација 153 дојајница 59

дезадјективизација 153, деформација 153 дојелак 6 1

154 децентрализација 153, дојелац 6 1

дезартикулација 154 154, 177 дојутрак 61

дезасимилација 153, 154 дисакорд 155 доколена 60, 61

дезидеологизација 153 дисемија 155 доколенац 60

дезилузија 153, 154 дисенција 155 доколеница 60, 61,173,

дезинсекција 153 дисимилација 155 177

дезинтеграција 154 дисјункција 155 доколенице 58

дезинформација 154, 155 дисконтинуитет 155 доколеничар 60, 61

дезодорација 153 дискредит 1 55 доколенка 60, 61

дезорганизација 153, дислокација 155 докољен 60

154, 171 дисмембрација 155 докољењача 60

дезоријентација 154, 155 дисоцијација 155 докољица 60

декапитализација 154 диспаритет 155 докрајник 60

декласификација 1 54 диспропорција 155 докрилка 60

деклинација 153 дисфазија 155 докукач 60

декомпресија 153 дисхармонија 155 докућа 59

деконцентрација 154 добатак 59 долакташ 60

делегитимизација 154 добедрица 60 долактеник 60

демаркација 154 довјерац61 долактица 60, 58, 173

дематеријализација 154 довјерник 61 долактник 60

демилитаризација 154 довратак 58, 60,175, 177 долактница 60

демобилизација 154 довратник 60 долисница 60

демодулација 153 довратница 60 домали 59

демонтажа 154 доглавак 60 домозак 59, 1 77

деморализација 153, 154 доглавар 61 доножје 60, 177

денатурализација 154 доглавац 6 1 допадавица 59

денационализација 154 доглавник 61 допалац 59

дснацификација 152, доглавница 6 1 допасница 60

153, 154 догласник 61 доплотница 60

денивелација 154 догласница 6 1 доподне 59, 177

деперсонализација 154 догранак 60 доподница 61

депоетизација 153 догуз 60, 61 допредседник 59

деполитизација 153, 154 догузак 60, 61 допрозорје 60
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допрозорник 60

допуковник 59

дорамак 60

дорамач 60

дорамењак 60

дорамка 60

дорамник 60

доручак 58, 59, 75, 173,

177

доручје 60

досебица 6 1

досебност 6 1

досјај 59

досредњак 59

достегница 60

доумица 60

доушивало 61

доушивач 61

доушкивало 61

доушкивач 6 1

доушљивач 6 1

доушник 61, 176

ексвојник 167

екс-Југославија 167

екскомуниста 167

екскраљ 167, 177

екслидер 167

ексминистар 167

ексолимпијац 167

експатриота 167

експредседник 167, 177

експремијер 167

експрофесионалац 167

ексруководилац 167

екссупруг 167

екссупружник 167

екстрабогаташ 140, 177

екстраверзија 140

екстравим 140

екстравреме 140

екстрагубитак 140

екстрадимензије 140

екстрадобит 139, 140,

178

екстрадодатак 139, 140

екстрадоходак 139, 178

екстрадуфикс 140

екстразарада 140, 178

екстразвезда 140

екстразона 140

екстраквалитет 140

екстракилограми 140

екстракласа 140

екстрамирис 140

екстрамода 169

екстранаграда 139, 140

екстранаучник 173

екстра-Нена 140

екстрапакет 140

екстрапапир 140

екстрапарајлија 140

екстрапаритет 140

екстрапотреба 140

екстрапринос 139, 140

екстрапроизвод 140

екстрапроизводност 140

екстрапрофесионалац

140, 177

екстрапрофит 139, 140,

178

екстрасистола 140

екстраукус 139,140, 173

екстраутериум 140

ексуредник 167

ексцар 167

забарак 63

забарка 64

забатак 62

Забиље 63

Забок 63

Забор 63

Заборак 63

Заборани 63

забрдак 63

Забрдац 64

забрдица 64

забрдњак 63

забрдњача 64

Забрдо 63

забрдо 1 70

Забрђани 63

забрђе 63,170-3, 175

Забрђе 63,171

Забрега 64

забрежак 63

забрежје 63, 171

Забрежје 63, 171, 175,

177

забрешчић 64

забрњак 67

Забуковац 64

Забучје 63

заветар 62

завстарје 67

заветрац 67

заветрина 67

заветрица 67

заветриште 67

завечерје 66, 1 73, 1 77

Заврата 63

заврећак 67

Заврх 63

заврха 64

завршак 63

завршје 173

Завршје 63

загвозд 62

заглав 67

заглавак 67

заглављс 67

заглавњак 67

заглодњак 65

Загор 65

Загора 63,65,170, 177

загорак 63

Загорак 63, 65

Загорица 63

Загоричани 63

загорје 62, 64 1 72

Загорје 62, 64, 65, 92,

170

загорка 64

загоркиња 64

Заград 63

Заградина 63

заграђе 64, 1 72
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Заграђе 64 запетак 65 заћупак 67

загранак 67 запетача 66 Заушје 64

Загреда 63 запетник 66 заушка 66

Загрмље 63, 64 запетница 66 заушке 66

загробље 62 Запећ 63 заушник 66, 177

задланак 65, 177 запећак 62, 63 заушница 66

задланица 66 Запеће 64 заушнице 66

Задунавље 64 запис 67 заушњак 65

задушје 66 заплеће 65 захлађе 64

задушнина 66 заплот 62 Захрид 63

задушнице 66 заплотина 67 Захрт 63

зазубине 66 заплотњак 67 Захум 63

зазубице 58, 66 Заплужје 64 Захумље 64

Зајаруга 63 Запоље 63 Захумско 64

зајутарје 66, 173, 177 запруђе 64 зачељак 65, 66

зајутрак 66 Запруђе 64 зачеље 65, 161

закаручје 64 запршће 65 зашака 62, 177

Закмур 63 зараван 62 зашачје 65

Закорење 63 зарамље 65

закрилце 66 заребарје 65, 77 квазиантикапитализам

закриље 65 заребница 66 124

закрмак 63 заребрник 66 квазивласник 170

закутак 63 заребрњак 66 квазидемократија 124,

закуће 64 зарепак 65 177

залактица 66 Заречје 64 квазилекар 169

залеђе 65 заров 67 квазимарксизам 124

залеђник 66 Зарожје 64 квазимарксист 124

залет 67 зарукавље 62, 65 квазинаучник 123, 124,

залистак 67 зарукве 66 173

заличје 65 заруквица 66 квазипортрет 124

Заложје 64 зарупак 63 квазисоцијалист 124

ЗалугбЗ заручак 66, 1 73 квазиукус 173

Залужани 63 заселак 63 квазиуметник 123, 124,

залужје 64 Засеље 64 177

Залужје 64 заскутница 67 квазиуметност 124

Залука 63 Заслап 63 коадјутор 1 1 6

замаглица 67 Засливље 64 коактивност 1 1 6

замеђак 63 засобица 67 коакција 1 16

заморје 64 застој 67 коаптација 1 16

Замост 63 Застоље 64 коаутор 1 1 6, 1 69, 1 77

занебље 64 застопаље 65, 67 коегзистенција 1 1 6

Заножје 64 затаванак 67 коедукација 1 16

заноктица 66, 1 77 Затара 63, 64 комасација 1 1 6

заобаље 64 Затарје 64, 92 контраадмирал 56, 57,

Заострог 63 затиљак 65 176

заперак 67 затишје 67 контраакција 56, 57
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контраалт 56, 57

контраатак 56

контрабаланс 56

контрабанд 57

контрабас 56, 57

контрадедукција 56

контрадејство 56, 57, 1 69

контрадемисија 56

контрадемонстрација 56

контрадикција 57

контраиндикација 55, 56

контрајуриш 56, 57

контракомита 56

контракултура 56

контралик 56

контраманевар 56

контрамарка 56

контрамарксист(а) 56

контрамарш 56

контрамина 57

контрамитинг 56

контрамотафун 56

контранапад 55

контранапад(ај) 56, 57

контраобавештајац 55,

56, 176

контраодговор 56

контраоперација 56

контраофанзива 55, 56

контрапод 56

контрапозиција 56

контраположај 56, 169

контраположност 57

контрапредлог 56, 57,

177

контрапункт 56

контрареволуција 56, 57

контрареволуционар 56,

57

контрареформатор 56, 57

контрареформација 56,

57

контраритам 56

контрасаопштење 56

контрасигнатура 57

контрастав 177

контратеза 56

контраудар 172

контраударац 56, 57, 1

контрацепција 56, 57,

178

контрашпијунажа 55

конфедерација 1 1 6

копилот 1 1 6

копредседавајући 1 16

копредседник 1 1 6

копродукција 1 1 6

корежисер 1 1 6

кореферат 1 1 6

кореферент 1 16

косценариста 1 16

коуредник 116, 178

Међимурје 71

међуакт 70

међувеђе 69, 1 77

међувилица 69

међувлада 70

међувлађе 71

међувлашће 7 1

међувође 7 1

Међувође 7 1

међуврата 69

међувраће 71

међувредност 70

међувреме 70

међуврста 70

међувршје 7 1

Међувршје 71

међугалерија 69

међугвожђе 68

међуговорник 70

међугорица 68

Међугорје 69

међугорје 71

међугоспође 71

међугруђе 7 1

међудек 69

међудна 70

међуднев(н)ица 71, 72,

177

међудомаћин 70, 71

Међудражје 7 1

међудржава 68, 1 77

међуелеменат 70

међуепоха 70, 1 77

међуетапа 70

међуефекат 70

Међужваље 7 1

међужитица 71, 72

међузависност 70, 71

међузавој 68

међузаменљивост 70

међуигра 70

међујело 70

међукат 69

међуколено 69

међукомад 69

међукрочје 7 1

међукрушје 71, 72

Међулужје 7 1

међулука 68

међумашница 70

међумесо 69

међуместо 68

међумозак 69, 1 77

међуморје 68

Међумурје 7 1

међународница 72

међународност 72

међународњак 72

међуоднос 70, 71

међуодстојање 68

међуоперација 69

међуочице 69

међупалуба 69

међуплеће 69

међупојава 69

међуположај 68, 177

међупостава 69

међупостаја 68

међупотез 69

Међупоточје 7 1

међуправац 68

међупразнина 68

међупредлог 69

међупредстава 69
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међупресуда 69 Међухана 69 наглавник 73, 74

међупродаја 177 међухлебница 72 наглавница 73

међупродукт 69 међуцена 69 наглавњача 73

међупромет 69 међучасје 72 нагорка 74

међупростор 68 међучворје 7 1 нагоркиња 74

међупросторје 7 1 међучељусница 69 награнак 74

међупроцес 69 међучељуст 69 нагребак 74

међупршљен 69 међучин 70, 1 77 нагрљак 73

међупут 68 међучлан 70 нагрље 73

међурадња 69 мећуквалитет 70 нагробник 74

међураспра 69, 7 1 мећукласа 70 нагробница 74

међурастојање 68 мећукорак 70 нагрудник 73, 74

Међурача 69 мећумера 70 нагрудњак 73, 177

Међураче 69 мећунијанса 70 нагубац 73

међуребрица 7 1 мећуритам 70 нагубица 73

међуред 68 мећуслој 70 нагубник 73

међуредак 68 мећусредство 70 нагубњак 73

међуречица 70 мећуставак 70 нагузац 73, 74

међуречје 71, 72, 92, 177 мећустепен 70 нагузивало 73

Међуречје 7 1 мећуциљ 69 нагузјак 73

међурожје 7 1 нагузник 73

међусат 70 набадњак 74 Надбаре 78

међусвет 70 набедреник 73, 74 надбискуп 76, 77, 1 76

међусебица 72 набедреница 73 надбискупија 77

међусевица 72 набедрица 73, 74 надбојник 77

Међусеље 7 1 набрдило 74 надбрашник 77

међускала 70 набрдиља 74 надбрежје 169

међусобац 72 набрдњача 74 надвојвода 76, 77,

међусобица 72 набрђе'74 87,173, 176

међуспрат 69 набрежје 74, 1 77 надвојводство 77

међустаница 68 навечер 75 Надврело 78

међустанка 70 навечерје 74 Надгај 78

међустражар 70 навиљак 74 надглавље 80

међустроп 69 навиље 74 надграматика 78

међуступље 7 1 навиљњак 74 надгробље 79, 80

међутачка 68 навимница 73, 74 надгробник 79, 177

међутемењача 69 навршај 74 надгробница 79, 80

међутип 70 навршак 74 надфудник 80

међутон 70 наглавак 73, 74, 75 надгрудница 80, 93

међутрговина 69 наглавало 73, 74 надцесетар 76

међутренутак 70 наглавац 73 надђакон 77

међуузрок 70, 7 1 наглавач 73 наджена 78

међууметак 69 наглавина 73, 74 надживот 78

међуусев 69 наглавица 73 наджрец 76

међуусевица 72 наглавка 73 наджупан 76, 87

међуфаза 70, 1 77 наглавље 73, 75 наджупник 76
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надзакупац 76, 87, 173

надзапов(ј)едник 76, 87,

173

надзвездије 79

надземље 79, 80, 81, 170

надземник 79

надиндустријализам 78

надинжењер 76

надинспектор 76

надинтендант 76

надјачина 78

надл(иј)ечник 76

надлакат 78

надлактица 66, 80, 93,

177

надланак 80, 81, 93

надланица 66, 80, 93,177

надлекар 76, 87

надлечник 87

надлист 78, 1 77

надловац 76

надлопов 77

Надлуг 78

надлугар 76, 77

надлугарство 77

Надлугови 78

надљетник 77

надљудесина 77

надмлинар 76, 87

надмотив 78

надмудрост 78

наднарав 78

наднаслов 78, 79, 88

наднебесје 79, 80, 81,

170

надоблачје 79, 81, 170

надобрвље 80

надодвјетник 76, 77

надодвјетништво 77

надодјећник 77

надоксид 78, 88

надопис 78

надофицијал 76

надочник 80, 93

надочњак 80

надравнитељ 76, 87

надразред 88

надреализам 78

надред 88, 177

надредатељ 76, 87

надрепак 80, 93, 177

надрепњак 80, 93

надриадвокат 120, 177

надриапотекар 120

надрипотекарство 120

надрибабица 120

надриверовање 120

надриветеринар 120

надривештак 120

надривидар 120

надривидарство 120

надривојник 120

надриговорник 120

надригосподство 120

надригоспоштија 120

надригуз 121

надриделија 120

надридоктор 120

надридрама 120

надридраматик 120

надридругар 120

надридуховитост 120

надрижена 120

надриженство 120

надризакон 120

надризанатник 120

надризидар 120

надризнање 120

надриинтелигенција 120

надриисторик 120

надриисторичар 120

надријунак 120

надрикњига 118, 120

надрикњигописац 120

надрикњижевник 120

надрикњижевност 120

надрикњиштво 120

надрикраљ 120

надрикритичар 120

надрикултура 120

надрил(иј)ечник 120

надрилекар 120, 169

надрилекарија 120

надрилекарица 120

надрилекарство 120

надрилечништво 120

надрилитерат 120

надримајстор 120

надриморал 120

надримудрац 120

надримудровање 121

надримудрост 121, 177

надринаображеност 121

надринаука 121

надринаучник 120

надринеимар 120

надриобразованост 121

надриобразовање 121

надриобртник 121

надриотменост 121

надрипатриота 120

надрипесник 120

надрипесништво 121

надриписар 120

надриписарење 121

надриписарија 121

надриписарство 121

надриписац 120

надрипискарало 120

надрипјесник 1 1 8

надриплемић 120

надрипоезија 121

надрипоетство 121

надриполитичар 120

надриполитичарење 121

надриправичар 120

надрипросвета 1231

надрипросветитељ 120

надрипчелар 120

надриразговор 121

надриразлог 121

надриродољуб 120

надрисветац 1 1 8

надрисветиња 121

надрисвештеник 120

надрисвирач 120

надрислободњак 120

надрислуга 120



надристих 121

надристолар 120

надритрагедија 121

надритрибун 120

надриуметник 120

надриумовање 121

надриученост 121, 177

надриучењак 120

надриучитељ 120

надрифилозоф 120

надрифилозофија 121

надрихуманост 121

надрицивилизација 121

надришала 121

надсав(ј)етник 76

надсамостаник 76

надсатник 76

надсвест 78

надсвет 78, 79

надсвештеник 76

надсвође 79

надсердар 76

надсловак 79, 8 1

надсмисао 78, 79, 177

надсписатељ 77

надсрећа 78

надстар(ј)ешина 76

надстражар 76

надстрешак 79, 8 1 , 1 70

надстрешица 79, 1 70

надстрешница 79, 80,

170

надстрешњак 170

надстрешњица 79, 1 70

надстројар 76

надстропље 79

надструктура 78, 79

надступина 79

надтамничар 76

надтема 78

надтемник 79

надударник 77

надуљудност 78

надум 78

надуправитељ 76, 87,173

надучитељ 76, 88

надучитељица 76, 88

надџепак 79

надшака 78, 1 77

надшумар 76, 88

назимац 74

назиме 74

назлобник 75

назлобрз 75

назлонаводннк 75

назовибискуп 122

назовибогомољац 122

назовиболничар 122

назовибранилац 122

назовибрат 118, 121, 122

назовивлада 122

назовивласник 170

назовивојска 122

назовиглавар 122

назовигосподин 122

назовидело 122

назовидемократ 122, 177

назовидемократија 122

назовидоказ 122

назовидоктор 122

назовидржава 122

назовизлоупотреба 122

назовизнанац 122

назовиистина 122

назовиисторичар 122

назовикалуђер 122

назовикласичарство 122

назовикњижевник 122

назовиколхоз 122

назовикосач 122

назовикраљ 1 22

назовикритика 122

назовикритичар 1 22

назовикујна 122

назовикућа 122

назовилекар 169

назовилијечник 1 18,1 19

назовиловац 122

назовилогичност 122

назовиљубав 122

назовиљуди 122

назовимајка 122, 144

назовимајстор 122

назовимана 122

назовиматер 122

назовиматица 122

назовимитрополит 122

назовимонументалност

122

назовиморал 122, 177

назовимртвац 122

назовинародњак 122

назовинаука 122

назовинаучник 122

назовинога 122

назовиножица 122

назовиодред 122

назовиопозиционалац

122

назовиотац 122

назовипатриота 122

назовипевац 122

назовипесник 121, 122

назовиписар 122

назовиписац 122

назовипобожност 122

назовипобуда 122

назовипоглед 122

назовипоп 122

назовипоручник 122

назовипоштењак 122

назовипријатељ 121, 122

назовипринцип 122

назовипроглас 122

назовипросв(ј)ета 1 18,

122

назовирадикалац 122

назовиразлог 122

назовиреченица 122

назовирод 1 18,121, 122

назовиродољубац 122

назовисабор 122

назовисветац 122

назовисветитељ 122

назовисестра 122

назовисоба 122

назовисоцијалиста 122

назовиспособност 122



198 Милица Радовић-Тешић

назовисрећа 122 напрстица 73 натцариник 77

назовисродство 122 напршњак 73 натцестар 76

назовисуд 122 напршче 73 натчовек 77, 79, 89, 168,

назовиталенат 121 нарамак 73, 75 175-6

назовитрговац 122 нараменик 73 наусник 73

назовиуметност 122 нараменица 73, 75 наусница 73, 74,75, 177

назовиустав 122 нарамењак 73 наушка 73

назовиучењак 122 нарамењача 73 наушник 73

назовифилозоф 122 наречје 75 наушница 73, 74, 75,177

назовицар 122 нарука 73 наушњак 73

назовицивилизација 122 нарукавље 73 нахлебник 75

назовичовек 122 нарукача 73 начелник 73, 75

назовишкола 122 наруква 73 неалбанац 43, 1 76

назубак 73 наруквица 177 небеограђанин 39

наколенац 73 наруквица 73, 74 небитак 42

наколеник 73 нарупица 75 небиће 42

наколеница 73 наручак 73, 75 неборац 42, 43

наколенче 73, 74 наручје 73, 74, 75,177 небрат39, 40,176

наколењак 73 наручник 73 небраћа 40

након/њ/че 74 насиље 75 небрига41

накоренац 74 настрешак 75 невакат 40

накрилче 73 настрешара 75 невера 36, 40

налактица 73, 74, 75 настрешица 75, 177 невештина 40, 4 1

налеђе 73, 74 настрешница 75 невид 41

налеђица 73 натколеница 171, 173, невинашце 39

налеђница 73 175 неводич 42

наличина 73 натконобар 76 невоља 36, 40

наличје 73, 75 натконтролор 76 неврата 42

наличник 73 наткрилак 80 неврба42, 177

налођница 74 наткритичар 76 невреме 40

наложник 74 наткровак 79, 81,177 негазда 42

намесник 74, 75 наткровље 79, 80, 81, 170 негатор 39

аногавичје 74 наткровница 79, 80, 8 1 негирање 39

наножак 73 наткултура 169 недевер 40

наножњак 73 натпастир 76 недело 40

наочари 73, 75 натпољар 76 недеља 36

наочник 73 Натпоље 78 недемократа 171

наочница 73 натпоп 76 недоба 40

наочњак 73 натпоручник 76, 88 недоминација 4 1

наплатак 75 натпоштар 76 недраж 4 1

наплећак 73, 74 натпреглед 78, 79 недруг 40

наплећник 73 натпрозорник 79 недружина 40

наполица 75 натпрозорњак 79 недруштво 40

напрсник 73, 74 натрбушје 73 недубровчанин 42

напрсница 73 натремак 75 недух41

напрстак 73, 74, 75 натћудник 77 неђак 36
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неевропејац 43 непесник 40, 41 нехрват 42, 43

неегзистенција 4 1 неплемић 42 нецв(ј)етача 42, 177

неекономија 4 1 непливач 42 нецена 40, 4 1

неексплоатација 41, 178 неповољност 38 нецрногорац 42

нееленганција 4 1 неповршност 38 нечврстина 4 1

нежеља 4 1 непогодност 38 нечешља 42

неживотиња 42 непогрешивост 38 нечин 40

незавичајност 38 неподобност 38 нечиновник 42

незадругар 42 непоезија 50 нечињење 37

незет 40 непокорност 38 нечистоћа40, 170

незнање 4 1 неполитичар 42 нечитање 37

незрелост 39 непољопривредник 42 нечлан 42, 43

неинтервенција 42 непоп 40 нечовек 40, 1 76

неистина 41, 42 непоузданост 39 нечорба 42

нејад 42 неправда 40 нешвајцарац 42, 43

нејунак 40, 42 непреживари 42, 43, 178 нешкола 40, 41

нејунаштво 40 непреља 40 нешколованост 39

некомуниста 48, 171 непривреда 42, 43 низбрдица 166, 177

некултура 40 непријатељ 36, 40, 1 76 низбрдњица 166

нељуди 40 неприлика 40 низбрежица 166

немајка40, 144, 170 непроводник 42 низв(ј)етрица 166

неметали 40, 42 непушач 39, 42 низводица 166

немешање 42 нерад 41, 42 низвође 166

немилост 4 1 неразум 41 низгорица 166

немилота 41 неред 41 низдолица 166

немиље 41 нероб 42 нузбатак 163

неминовност 39 несан 169 нузбелешка 163

немир 36, 40 несврставање 42 нузголенка 163

немонах 42 несеја 40 нузгредица 163

неморал40, 172. 177 неселица 42 нуздомац 163

немоћ 36 несин 40 нуззанимање 163, 164

немуслиман 42 неслобода 4 1 , 44, 1 70, нуззарада 163, 164, 178

ненападање 39 172 нуззаслужба 163

ненасиље 4 1 несловенац 42 нуззграда 163, 164

неносиља 42 неслога 4 1 нузземља 164

необзир 4 1 неснага 36,41, 44 нузљуб 163, 164

необразованост 38 неспоразум41,42 нузљубица 164

неотац 40, 4 1 несрб(ин) 42, 43 нузљубовник 164

неотпор41 несрећа40, 170, 172 нузмисао 164

неотровница 42, 178 несташлук 39 нузоблик 164

непажња 41 несуд 42 нузредица 164

непамет 36, 41, 44 неуплитање 37 нузрешење 164

непар 42 неуспех40, 170, 172 нузспецијалност 164

непартијац 42, 43, 169 нехвала 4 1 нузужитак 164

непартијка 42 нехелен 42 нузучитељ 164

непевач 42 нехлебовић 42 нузцар 164
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нузшупљина 164

нуспостаја 164

нусприход 1 64, 178

нуспродукт 163, 164

нуспроизвод 163, 164

нуспросторија 163, 164

пабирак 148, 150, 151

пабог 148

пабрдило 150

паведрина 148,149,150,

177

павезина 150

павенчић 150

паветина 150

павечера 58,148, 150

павит 150

павитак 149, 150

павјенчић 148

павлака 149, 150

паврзина 150

паврљци 147

паглодњаци 150

пагусеница 151

пазакуп 148, 150

пазакупац 149,150, 177

пазвонце 151, 177

пазвук 147, 148

паива 151

пајасен 148, 151, 177

пајека 148

пајемац 149

паклен 171

пакутњак 148, 150

пакутњаци 150

пакучина 150

палик 151

палист 148, 149, 150

палуба 149

палуг 149

палучак 148, 149, 150

Палучак 150

паљетак 148

памалина 151

памекушац 148

памољац 149

памрав 151

памрак 1 5 1

панасљедник 148, 149

панога 148, 150

паножица 148, 150

паперак 151

паперје 148, 149, 151

папрст 148

пародитељ 148, 150

парожак 150

парожје 148

паројак 148, 149, 150

парошчић 148

парубак 149, 150

парубица 149, 150

парупци 147

пасвекрва 150

паслика 147, 148, 151

пасторак 149

пасунце 151

патворина 148

патока 149, 150, 151

паужина 148, 150

паужитак 150

пачемпрес 171

пачемпреси 151, 177

пачетворина 148

пачист 148

по(д)трбушина 91

побравица 86

побрат 130

побратим 81,130, 177

побрдаље 82

побрдица 82, 83, 177

побрђе 82, 177

Побрђе 82

побрежица 82

побрежје 82, 169

Побрежје 82

Повардарје 82

поветарац 86

повечерак 86

повечсрје 86

повлак 8 1

поводањ 85

поводница 84, 177

поводња 85

поводњак 85, 1 78

повоткиња 85

повртлар 84, 1 76

повртница 84, 1 77

повртњак 85

поврће 85, 86

поврхуша 85

површ 82

површина 82

површица 82

површје 82

површље 82

површница 82

поглавар 84

поглавач 84

поглавље 84

поглавник 84

поглавница 92

поговор 8 1

погорје 82

Пограђе 82

пограничје 82

погребуша 85, 178

Пофмечје 92

погрмуша 85, 178

погрмушица 84

погру(д)њак 83

погрудница 83

подадмирал 87

Подбабац 92

Подбабље 92

подбан 87

Подбарје 92

подбележник 87

Подбишће 92

подблагајник 87

подболничар 87

подбр(иј)ег 89

подбрадак 91, 170, 177

подбрадица 91, 1 70

подбрадник 91, 170

подбрадњак 91, 170

подбрадњач 9 1

подбрадњик 91, 170

подбрађс 91
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подбражњак 9 1

подбраздивница 92

подбраздиница 92

подбрдило 88

подбрдница 92

подбрдњача 92, 93

подбрдо 89

подбрђе 92

Подбрежац 92

подбрежје 92

Подбрежје 92

Подбријег 89

подбрњик 91

подбрође 92

подброј 88

Подбуковље 92

подбуљубаша 87

Подбучина 92

подвазал 87

подваријанта 88

Подвележје 92

подвечер 89

подвечерје 93

подвечерњак 93

подвид 88

подвис 89

подвод 93

подводак 93

подвођа 87

подвојвода 87, 173

подвојсковођа 87

подвока 93

подвокиња 93

подвоља 88

подвољак 91, 177

подворица 92

подворје 90

подворница 90

подвратак 90, 92

подвратник 90, 92, 93

подвратњак 9 1

подврста 88

подврх 89

Подврх 89

подвршак 91

подгаз 89

подгазда 87

подгај 89

Подгајац 92

подгаје 92

Подгаје 92

подгајница 92

подгаћице 88

подглавак 92, 93

подглавач 92

подглавља 93

подглавље 92

подглавник 92

подглавњак 92

подгнездо 88

Подгора 89

подгора 89

подгорина 92

Подгорина 92, 177

Подгорица 89, 171, 177

подгорје 89, 92

Подгорје 92

подград 89

Подград 89

подградина 89

подграђе 92

Подграђе 92

подгребен 89

подгредњак 92

подфлац 91, 170

подгрлина 9 1

подгрлица 91, 170

подфло 88,170, 177

подфљача 90, 91, 170

подфље 91, 170

Подфмеч 89, 177

подфудница91, 93

подфупа 88

подгушник 91

подгушњак 9 1

подгуштерац 91

поддијалекат 88

поддомаћин 87

подђакон 87

подеклисијарх 87

поджелудњача 9 1

Поджепље 92

поджупан 87

подзакупац 87, 1 73

подзапов(ј)едник 87, 173

подзаставник 87

подземље 92

Подибар 89

Подивичје 92

Подинарје 82

подјабука 89

Подјабуковац 92

подјармица 170

подјезичница 91

подл(иј)ечник 87

подлактица 66, 9 1 ,

93,173, 177

подланак 91, 93

подланац 9 1

подланик 93

подланица 83, 84, 91,

93,113

подлеђина 91

подлеђје 91

подлекар 87

подлесак 93

подлесник 93

подлига 88, 178

Подлипа 89

подлистак 88

подлиферант 87

Подлугови 89

подлужје 92

Подлужје 92

подљесковац 93

подмаршал 87

Подмилачје 92

подмишка 88

подмлинар 87

подмљечац 93

Подмољавље 92

подморје 92

подморница 92

подмреник 93

поднабављач 87

поднадзорник 87, 88

поднадзорница 88

подназив 88
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поднакупац 87 подочница89, 90,91 подснаша 87, 88

поднамесник 87 подочњак 91, 177 подснежник 93

поднаредник 87 подочњаци 91, 171 подсорта 88

поднарсчје 88 Подравац 83 подстадијум 88

поднаслов 88 подравина 82 подстанар 89

поднастојник 87 Подравина 83 Подстоље 92

поднатпис 88 Подравље 82 Подстражје 92

подначелник 87 подравнатељ 87 Подстрање 92

подначин 88 Подрадичје 92 подстрешица 90

поднебесје 92 подразделак 88 подстрешје 90, 92

поднебје 92 подраздео 88 подстрешница 90, 92, 93

поднебље 92 подраздобље 88 подсудац 87

подниз 88 подразред 88 подсунац 93

поднога 88 подралица 88 подтајник 87

подногач 9 1 подрамак 91 подтангента 88

подногача 90, 9 1 подрамач 92, 93 подтачка 88

подногачи 92 подрамица 92 подтекст 88

подножак 92, 93, 177 подраса 88 подтип 88

подножица 92 подребра 88 подтужилац 87

подножје 92 подребрица 91, 171 Подунавље82, 177, 92

подножник 92 подред 88 подуправитељ 87, 1 73

подножница 92 подредатељ 87 подуправник 87

подножњак 90 подректор 87 подуредник 87

подноћје 93 подреп 88 подусница 88

подношка 90 подрепак 91, 93 подуст 93

подоблик 88 подрепац 91 подуства 93

подод(ј)ећа 88 подрепач 91 подуторњак 92

пододбор 88 подрепаш 91 подучитељ 87, 88

пододел 88 подрепина 91 подучитељица 88

пододељак 88 подрепник 91 подушице 83

пододељење 88 подрепница 91 подушник 91

пододлика 88 подрепњак 91, 93 подушница 91

пододред 88 Подримље 82 подушњак 91

пододредница 88 Подриње 82, 92, 175, 177 подушује 170

пододсек 88 подроб 88 Подцрковје 92

подоксид 88 подробњак 83 подшака 170

подоље 82 подрукача 90, 9 1 подшачје 1 70

подопштина 88 подручак 89 подшеф 87

подораница 88 подсавез 88, 178 подшумар 87, 88

Подорашје 92 подсвест 89 пожар 8 1

Подосоје 89 подсвећник 88, 1 77 поземљар 84, 85

Подоточје 92 подседлица 92 поземљарка 85

подофицир 87, 88, 171 подсекретар 87, 88 поземљуша 85

подочица 91 подсистем 169 позубница 83

подочје 89, 90, 91 подсланица 66 појутарје 86

подочник 91, 92, 93 подсмисао 88 појутрица 86
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пок(ћ)ерка 130

Поклечје 82

покожица 83

поколеник 84

покосница 83, 84

покостица 83

покрајина 82

покровњак 85, 177

покћи 130

Покупац 83

Покупље 82, 83

Покупско 82

покућанство 85

покућар 84

покућара 85

покућарац 85, 177

покућарка 85, 178

покуће 85

покућница 84, 85

покућство 85

поледица 84, 84

полеђина 83

Полимље 82, 177

полуарак 145

полубатаљон 145

полубог 146

полубогиња 146

полубожанство 146

полубрат 145, 177

полубрилијант 146

полубунило 146

полуваљак 145

полуварвар(ин) 146

полуварошанин 146, 177

полуварошанка 146

полувенац 145

полуверац 146

полувидност 146

полувод 145

полувојник 146

полувокал 146

полувреме 145

полугимназија 146

полугласник 146

полугодишњица 145

полугође 145

полугосподин 146

полуград 146

полуграђанин 146

полуграђанка 146

полугрошњица 145

полудивљак 146

полудинар 145

полудрем 146

полудукат 145

полуескадрон 145

полужалост 146

полуживот 146

полужје 82

полузнање 146

полузрак 146

полуидиот 146

полуизгнаник 146

полуизрађевина 146

полуинсекти 145

полуинтелигент 146

полуинтелигенција 146

полуистина 146, 177

полујава 146

полукасач 146

полукат 145

полукаурин 145

полукафтан 146

полуквалификација 146

полуколонија 146

полукорак 145, 146

полукрвњак 145

полукрилац 145

полукровница 146

полукруг 145

полукружница 145

полукрунац 145

полукугла 145

полукукци 145

полукултура 146

полулаж 146

полулитрењак 145

полулопта 145

полулудак 146

полумајка 144, 145

полумајмуни 145

полумаска 146

полумера 145

полумесец 146

полумесечник 145

полумисао 146

полунесвест 146

полунесвестица 146

полуноћ 145

полуноћница 145

полуобрт 145

полуобруч 145

полуока 145

полуоканица 145

полуокрет 145

полуос 145

полуосмејак 146

полуосмех 146

полуострво 146

полуоток 146

полуплатно 146

полуповезача 146

полупокрет 145

полупразник 146

полупрерађевина 146

полупречник 145

полупроводник 146

полупродукт 146

полупроизвод 146

полупролетер 146

полупрофил 146

полупрстен 145

полуранка 145

полурасвета 146

полуриба 146

полусан 146

полусаница 146

полусвест 146

полусвет 146

полусветац 146

полусветло 146

полусвила 146

полусељак 146

полусељакуша 146

полусељанка 146

полусена 146

полусестра 145

полусјај 146
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полуслепац 146 попутница 84 поткњижар 87

полусмех 146 порамак 83, 84 поткожник 91

полусмешак 146 пораменице 83 поткожњак 91

полуспрат 145 порамица 83 Поткозарје 92, 175,177

полуствор 146 поребрина 83 потколеница 91,171,173

полустепен 145 поребрица 84 потколењача 90, 91

полустих 145 поребруша 84 потколњак 93

полустриц 145 поречје 82 поткомандир 87

полусумрак 146 Поречје 82 поткомисија 88

полутабанаши 146 порожје 83 поткоморник 87

полутама 146 порукавље 83 потконзул 87

полутисућница 145 поруквица 83 потконтинент 88

полутишина 146 Посавина 82, 171, 177 потконтролор 87

полутмина 146 Посавље 82 поткоњак 93

полуузетост 146 посезона 173 поткоњка 93

полууметник 146 посекција 88 поткосница 92, 93

полуфабрикат 146 поселар 85 поткошуља 88, 1 77

полуцилиндар 146 поселара 85 Поткрај 89

полуципела 146 поселарка 85 поткраљ 87

полуцрнац 145 посестра 130 поткриље 91

получарапа 146 посестрима 130 поткровље 90, 92, 93

получета 145, 146 посинак81, 130, 131, 177 поткровница 90, 92

получовек 146 посинко 130 поткултура 169

получучањ 146 посињеник 130 поткупље 92

полушапат 146 пособље 85 поткутњица 92

полушињел 146 постеља 85 поткућак 9 1

помајка81, 130, 131,144, постолњак 8 1 поткућница 90, 92

170, 177 постоље 86 потпазухо 88

помеђаш 85 постопица 84 потпалубље 92

помеђина 82 постотак 8 1 , 86 потпериод 88

помешће 82 посуда 85 потпетач 91

Поморавље 82, 92, 175 посунац 85, 177 потпећак 91

поморац 83, 176 посунчаник 85 Потпланина 89

Поморишје 82 посунчар 84 потплотуша 93

поморје 82, 83 Потарје 82 потпоглавље 88

Помурац 83 Потисје 82 потпојам 88

Помурје 82, 83 потканцелар 87,176, 178 потпокрет 88

понедељак 86 поткапак 91 потпородица 88

понедељник 86 поткапетан 87 потпоручник 87, 88, 171

понедеоник 86 поткапина 91 потпредс(ј)едник 87, 88,

понутрица 83 поткаплар 87 176

поочим 130 поткапник 9 1 потпроизвод 88

поплућница 83 поткапница 9 1 потпрсје 9 1

попрсје 83,84, 170 Поткарановац 92 потпуковник 87, 88, 171,

попудбина 85 Поткланац 89 176

попутнина 85 поткнез 87 потрбушина 83, 175
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потрбушник 84 прадуализам 128 прамоћ 128

потрбушница 83 прадух 128 прамрав 178

потсукња 88, 1 77 прадуша 128 прамудрост 128

потфела 88 праеволуција 128, 177 прамузика 128

потфеуд 88 праелеменат 128 пранагон 128

потфеудник 87 праенергија 128 пранарод 129

потфишкал 87 пражив 129 пранаука 128

потчасник 87 праживот 128 праначело 128

потчауш 87 праживотиње 129, 178 прандед 127

потчеље 9 1 праземља 128 праневеста 127

потчиновник 87 празет 127 пранедело 128

потчовек 89 праизведба 128 пранећак 127

похрптина 83, 84 праизвор 128 пранећака 127

похумље 82 праимењак 129 праоблик 128

Поцерац 83 праинсекти 129, 178 праобраз 128

Поцерина 82, 170 праискон 128, 177 праобразац 128

Поцерје 82, 83, 170 праисторија 128, 130 праосећај 128

почелак 84 праједнакост 128 праоснова 128

почелица 83 праједнобоштво 128 праосновица 128

пошкола 8 1 прајезик 128, 130 праосновка 128

прабаба 127 пракамен 129 праотаџбина 128

прабиљка 129, 177 пракичмењаци 129, 178 праотац 127

прабиће 128 праколевка 128 праоткровење 128

прабичаши 129 праколено 128 прапатрон 128

прабубоједи 129 пракомунизам 128 прапепео 128

прав(иј)ек 128 пракорен 128 прапећинац 129

праводоземци 129, 178 пракрилци 129 прапечат 129

праврело 128 пракукци 129 праписмо 129

праврста 129 пракукцождери 129 прапитање 128

прагмазови 129 пралепота 128 праплеме 127

прагмизавци 129, 178 пралечник 129 праповест 128

прагосподин 129 пралик 128 праподатак 128

праграћа 129 праљубав 128 праподлога 128

прагрех 128 праљуди 129 прапоезија 128

прагусеница 178 праљускари 129 прапожар 128

прадавнина 128 прамајка 127, 144 прапозив 128

прадед(а) 127, 177 праматерија 128 прапојава 128

прадедовина 128 прамбаба 127 прапојављивање 128

прадедовштина 128 прамдед(а) 127 прапорекло 128, 177

прадело 128 прамелодија 128 прапостава 128, 129

прадоба 128 прамера 128 прапостање 128

прадобље 128 прамисао 128 прапостојбина 128

прадоживљај 128 прамитологија 128 прапотомак 127

прадокуменат 128 прамишљење 128 прапотреба 128

прадомовина 128 праморе 129 прапочело 128

прадруштво 128 прамотив 128 прапочетак 128
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прапочетник 129

прапрабаба 127

прапрадед 127

прапрандед 127

прапраотац 127

прапрапрабаба 127

прапрапрад(ј)ед 127

прапрапраунук 127

прапрапраунучица 127

прапрачукунбаба 127

прапрачукундеда 127

прапрашукунд(ј)ед 127

прапредак 127

прапример 128

праприродност 128

праприча 128

прапроблем 128

прапроизвод 128

прапроизводња 128

прапроизводство 128

прапротивница 129

праптица 129, 178

прапузавац 129

прапукотина 129

прарадња 128

праразлика 128

праразлог 128

праразум 128

прараса 129

прареч 128

прарешавање 128

прарешење 128

прарибе 129

прародилац 127

прародитељ 127

прародитељка 127

прасвекар 127

прасвекрва 127

прасвет 128

прасветлост 128

прасила 128

прасиновац 127

прасиновка 127

праслика 128

праслобода 128

прасловен 130

праснага 128

праспособност 128

прасродство 128

прастаниште 128

прастање 128

прастарина 128

прастаринац 129

прастароседелац 129

прастрина 127

прастриц 127

пратип 128

праузрок 128

праујак 127

праујац 127

праујна 127

праунук 127

праунука 127

праунучад 127

праунучац 127

праунучица 127

праунучје 127

прафеномен 128

прахимна 128

прахришћанство 128

прачовек 129, 177

преглава 100

предбиљежба 95

предбојац 97

предбојница 97

предборац 96

предбрђе 98, 172, 173

прсдбрежје 98

предварошица 96

предвежба 95

предвезница 95

предверје 98

предвесник 96

предвече(р) 75, 97, 100,

177

предвечерје 97, 98, 173

предводник 97

предвојска 96

предворје 98

предвраће 98

предгласница 95

предговор94, 95, 97, 168

предговорник 94, 96, 1 76

предгорје 98, 172, 177

предград 96

предграђе 96, 98, 172,

177

предгрејач 97

предфљај 98

предфобље 96

преддиспозиција 96

преддоминација 95

преджелудац 96

преджелудник 96

предживљсње 95

предживот 95

предзајам 95

предземљиште 96

предзиђе 96, 98

предзимље 98

предзнак 95

предзнамење 95

предзнање 95, 177

предзора 97

предзорица 98

предзорје 97, 98, 1 77

предзорка 98

предзрака 95

предифа 95

прединформација 95

предислеђење 95

предиспит 95

предиспозиција 95

предисторија 95, 177

предисфага 95

предјело 94, 97

предјесен 97

прсдјутарје 98, 173

предјуфо 97, 177

предлактица 98

предлоква 96

предлуг 96

предлука 96

предлучје 98

предмајстор 96

предматерија 97

предмолепствије 95

предмрак97, 100
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предмрачје 98 предстрашће 98 претприпрема 95

преднаобразба 95 предстудија 95 претпродаја 95

преднапомена 95 предступањ 95 претпројекат 95

предноћ 97 предсуд 95 претпролеће 97

предобјава 95 предсутон 97 претпрсје 98

предоблик 95 предтакмичење 94, 95, претсобњак 98

предобразовање 95 178 претчасник 96

предодбрана 95 предтврђава 96 претчисленије 95

предодељење 97 предтерен 96 претчиститељ 96

предодлука 95 предтурнир 95, 96, 178 претчувствије 95, 97

предолтарје 98 предубеђење 97, 1 77 прибарак 101

предопажај 97 предувереност 95 прибедреник 103

предопомена 95 предуверење 95 прибедрица 103

предопомињање 95 предувјет 95, 96 прибрат99, 100

предосећај 97, 1 77 предуговор 95 прибрдица 102, 169

предосећање 97 предудар 96 прибрег 100, 170

предоснова 95 предударац 95 прибрежак 101

предподне 97 предуџера 96 прибрежје 102, 169, 170

предпредилица 97 предујам 95 Прибрежје 102

предрад 95 предупис 95 Прибрешће 102

предрадник 94, 96, предусев 95 Прибрешци 101

168,176 предуслов 95, 175 прибудала 100

предрадња 95, 177 предушење 95 привага 100

предрадост 95 предшкола 95 приветрина 102

Предражје 98 предшколарац 96 привечер 100

предразговор 95 презабрана 95 привратак 103

предразмишљање 95 претекст 95 Привраће 102

предракија 95 преткалкулација 95, 96 Приврелина 102

предраса 95, 97 претклијетка 94, 96 пригатар 100

предрачун 95 преткомора 96, 98, 1 77 приглава 100

предреклама 95, 178 преткоморје 98, 175, 178 приглас 100

предромантизам 95 претконференција 95 пригласје 103

предручак 94, 97 претконцентрат 95, 96 Пригорје 102

предсвест 95 претконцентрација 95 пригорје 99, 102

председник 97 преткумче 96 пригорка 102

предсезона 95, 97, 1 73 преткућа 96 пригоруља 102, 178

предсилогизам 95 преткућиште 96 приграђе 102

предслутња 97 преткућје 98 пригредина 102

предсоба 96 преткућница 94 придарје 103

предсобље 96, 98 претпакао 96 придвор 100

предспрема 95 претпев 95 придворак 101

предсрђе 98 претповест 95 придворица 102

предсрчје 98 претпокрет 95 Придворица 102

предстаница 96 претположај 96 придворје 102

предстојник 97 претпразник 97 Придворје 102

предстража 95, 96 претпремијера 95 придворница 102
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Придјел 100 приподаник 100 приушка 103

придобница 103 припојасница 103 припојасница 103

придолина 100 припољац 102 Причељ 102

приждребак 103 Припоље 100 Причеље 102

прижељак 103 припразница 104 пришупак 103

прижепић 103 припрстак 103 пркрвље 104

призвук 100 припутница 102 проамериканац 161, 177

приземље 102, 170 прирамница 103 проведрина 161

приземљица 102 прирепак 103 прогала 161

приземљуша 102 приречица 100, 104 продекан 162

приземница 102 приречка 104 продоље 166

призет 100 прирожак 103 прозрак 161, 166

призетак 103 прируч 102 проигуман 162

призетко 103 приручак 101, 103 проклиза 162

призетковић 103 приручје 103 проклитика 162

призетњак 104 приручник 103 прокомуниста 161, 172,

призрак 100 присвечај 104 173

призрака 100 присвечица 104 проконзул 162

призрачје 104 присвињац 102 пролеће 161

призубак 103, 177 приселак 101 пролиберал 161, 173

приименак 104 Присеље 102 промађар 161

прикрајак 101, 177 присенак 101 промарксиста 161

прикровак 101 присјај 100 промеморија 162

прикрпак 104 прислава 100, 101 промисао 161

прикрпина 104 прислуга 100 пронациста 161, 1 73

прикума 100 прислужба 100, 101 прономен 162

прикумак 104 прислужбица 100 проректор 162

прикумица 104 прислушкиња 100 прорукавље 166

Прилес 100 присобак 101 прорус 161, 177

Прилипац 102 присобље 102 просеминар 162

Прилуг 100 присобница 104 просилогизам 162

Прилук 100 присоје 102 просрбин 161, 178

примисао 100 присрђе 103 противагитација 52, 53

примозак 177 пристанар 100 противакција 52, 53

Приморје 92, 102, 177 Пристиничје 102 противаргумент 52

приморје 99, 1 02 пристранак 101 противвредност 53

примрак 100 пристраница 102 противдејство 52, 53, 169

примудак 103 пристрање 102 противдоказ 52, 53

приначелак 101 пристрех 102 противзаконитост 53

приобаље 92 пристрешак 102 противистина 53, 55

припасје 103 пристрешје 102 противјуриш 52, 53

припсрац 104 присунац 102 противкандидат 52, 53,

приперка 104 присуње 102 176

припећак 101 приторак 102 противколац 54

припланак 101 притремак 102 противмера 53

приповијест 99 приушак 103 противморак 5 1 , 55
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противнапад 53

противножац 53

противножник 53

противоборац 53

противоборитељ 53

противоборник 53

противобрт 53, 55

противовијест 54

противоговарање 54

противодоказивање 54

противозаконијс 54

противоклопњача 55

противоморак 5 1

противоповратник 53

противопотпис 54

противосредство 54

противостав 54

противострастник 53

противотров 52, 54

противофанзива 53

противочувствије 54

противпитање 52, 53, 55

противплан 53

противпокрет 53

противпокушај 53

противположај 169

противположност 53

противпоставка 54

противпотпис 53

противпотраживање 53

противправност 53

противпредлог 53

противпретња 53

противпретпоставка 177

противприговор 54

противпример 54

противприродност 54

противприродњак 53

противрадња 54

противразлог 52, 54

противреволуција 54,

178

противреволуционар 53

противреформатор 176

противреформација 54

противречник 55

противсила 54

противсјај 54

противслучај 54

противсмисао 54

противсредство 54

противстав 54, 177

противставка 54

противтег 55

противтежа 54

противтело 55

противтенковац 55

противтенковка 55

противтип 54

противтужба 54

противуборац 53

противудар 54, 1 72

противударац 54, 1 70

противудејство 54

противудоказ 54

противузакон 54

противузапов(иј)ед 54

противуизведба 54

противуказивање 54

противукритика 54

противулек 54

противумера 54

противуопаска 54

противуочитавање 54

противупримедба 54

противупројекат 54

противуреформатор 53,

54

противусила 54

противуслуга 52, 54

противутежа 54

противутежење 54

противутук 52

противууредба 54

противууслуга 54

противучинидба 54

протуагитација 52

протуакција 52, 54

протуаустријанац 53

протубусија 55

протувр(иј)едност 54

протудејство 52, 54

протудоказ 52, 54

протудоказница 54

протузакључница 54

протузаконитост 54

протузбор 54

протуиграч 53

протуидеал 54

протуизведење 54

протуизјава 54

протујуриш 52, 54

протукандидат 52, 53

протукнез 53

протукњига 55

протукраљ 53

протукритика 54

протул(иј)ек 54

Протулипа 55

протуљето 54

протуљеће 54

протумера 54

протуметиљ 55

протумираз 55

протумисао 54

протунавала 54

протунамера 54

протунап(ј)ев 54

протунападај 54

протунаравност 54

протуножац 53

протуобавеза 54

протуодговор 54

протуосвета 54

протуотров 52, 53, 55

протуофанзива 54

протуочитавање 54

протупадина 55

протупапа 53

протупитање 54

протуполитика 54

протуположност 54

протупомак 54

протупотез 54

протупреврат 54

протупредлог 54

протупрекор 54

протупроглас 54
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протуразлог 54

протуреволуција 54

протуреформација 54

протусимбол 54

протуслика 54

протуснага 54

протуструја 54

протутактика 54

протутежа 54

протутело 55

протутип 54

протуударац 54

протууслуга 54

протуустав 54

протуцар 53

профашиста 161

прохрват 161

прочслник 161

прочеље 161, 166

прочетник 161

псеудоартроза 125

псеудоваријанта 125

псеудограђанство 125

псеудографија 124

псеудодемократија 124

псеудодемокрација 124

псеудоенглескиња 125

псеудозакључак 125

псеудоимпровизација

125

псеудокласик 124, 125

псеудокласицизам 124,

125

псеудокласичар 125

псеудокласичарство 125

псеудолскар 169

псеудолитература 125

псеудомарксизам 125

псеудомарксист(а) 125

псеудоморфоза 125

псеудонаука 124, 125

псеудонаучник 173

псеудонаучност 125

псеудопитање 125

псеудоплан 125

псеудопојам 125

псеудопроблем 125, 177

псеудопроза 125

псеудореволуционар 125

псеудорепрезентенат 1 25

псеудоромантизам 125

псеудосоцијализам 125,

177

псеудосоцијалист 125

псеудосуђење 125

псеудотеза 125

псеудотурбекулоза 125

псеудоукус 173

псеудофилозоф 125, 177

псеудофилозофија 125

псеудоцивилизација 124

разбан 156

разбој 157

разбојиште 157

разбојник 157

разбрк 156

развереница 156

разветрина 157

развође 157

развршје 157, 173

разглас 157

разгласје 157

раздобље 157

разљуди 156

размеђе 157

раскнез 177

раскорак 156

раскраљ 156

раскрсница 157

раскршће 157

распоп 156, 177

распут 156

распутица 157

распуће 157

расфратар 156

расцар 156

рашчовек 156

реагенс 159

реагенција 159

рсаграризација 159

реадаптација 159

реактивизација 159

реакција 159

реамбулација 159

реанимација 159

реапсолутизација 1 59

реасикурација 159

реафирмација 159

ребаланс 159

ребољшевизација 159

ревакцинација 158, 159,

178

ревалвација 159

ревалоризација 159

ревербација 159

реверзија 159

ревитализација 159, 177

регенерација 159, 178

редемаркација 159

редефинисање 171

редефиниција 159

редизајн 159

редизајнирање 159

редистрибуција 159

редресација 159

редупликација 159

реевакуација 159

реедукција 158, 159

реекспорт 159, 178

реесконт 159, 178

реизбор 159

реинжињерија 159

реинкарнација 159

рсинтеграција 159

реинтерпретација 159

реинфекција 159

рекапитализација 159

рекапитулација 159

реколекција 159

реколонизација 159, 171

рекомпензација 159, 178

реконвалесцент 159

реконвалесценција 159

реконверзија 159

реконструкција 158, 159

реконтра 159

рекреација 159
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рекриминализација 159

рекристализација 159

рекултивација 159

рекултивизација 159

релицитација 159

ремилитаризација 159

ремисија 159

ремистификација 159

ремонт 159

ренумерација 159

реокупација 159

реорганизација 159

репласман 159

реприватизација 159, 177

репримитивизација 159

репродукција 159

ресекција 1 78

ресецесија 159

ресоцијализација 159

рестаурација 159

ретрансплантација 159

рефеудализација 159

рехабилитација 159

сабеседник 106,1 14, 115,

169, 177

сабеседница 1 14

сабиће 1 14

саборац 1 14, 115

сабрат 1 14

сабратство 1 1 4

сабраћа 1 14

савладарство 1 1 5

сагласје 115, 177

саговорник 1 14, 115

саговорница 1 14

садејство 115, 177

садомаћин 1 1 4

садруг 1 14, 115

сазвежђе 115, 177

сазвук 1 1 5

сазвучје 1 1 5

саиграч 106,1 14, 1 15,

169, 177

саинвеститор 1 14

сакривац 1 14, 115

саљуди 1 1 4

самилост 115, 177

самишљеник 114, 115

санаследник 114, 115

саоднос 1 1 5

саоптуженик 114, 115

саоснивач 114, 115

сапатник 114, 115

сапатница 1 14

саплеменик 1 14, 115

сапосед 1 1 5

сапоседник 114, 115

сапоседница 1 14

сапотпис 1 1 5

сапотписник 114, 115

сапутник 106, 1 14, 115

сапутница 1 14

сарадња 1 10

сарадост 1 1 5

састалежник 1 14

сатрудник 1 14

сауговарач 1 1 4

сауредник 1 14, 115

саутицај 115, 177

саучесник 114, 115

саучесница 1 14

саучешће 1 1 5

суаутор 108, 169, 176

субаба 109

субабица 109

субак 109

субарктик 165

субачина 109, 112

субаштиник 107, 108,

113

субаштиница 108

субверзија 164

субделегат 1 65

субдиректоријум 165

субдоминанта 165

субђакон 164, 165

субђаконат 164

субеседник 108, 115, 169

субик 109

субика 1 1 2

субинспектор 165

субичина 1 12

субјединица 165

субјекција 164

субмарина 165

субмикрон 165

субмуниција 165

субог 109

субојник 108

суборац 108, 115

суборбита 165

субординатор 165

субординација 165

суборилац 108

суборник 111, 112

субпериод 165

субпериодизација 165,

177

субпродукт 165

субрат 107, 109

субраћа 109

субрстина 109

субсистем 165, 169

субтратосфера 165

субуметност 165

сув(ј)ежбач 108

сув(ј)етрица 1 1 1

суварошанин 109, 176

суваспитач 107, 108

сувез 1 12

сувезица 111, 112

сувезник 111, 1 12

суверник 109

сувеслач 108

сувјеровник 111, 1 12

сувладалац 108

сувладар 108

сувлађе 111, 112

сувласник 108, 110

сувласница 108

сувласништво 109

сувластица 1 1 3

сувозач 108

сувратак 1 1 2

сувраци 1 1 2

сувременик 1 12

сувремењак 1 12
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суврсник 109

суврсница 109

суврст 1 12

суврста 109

суврстица 109

сугласица 1 1 2

сугласје 1 12, 115

сугласност 1 1 2

суглашај 1 1 2

суговорник 108, 110, 115

суговорница 108

сугорје 109

сугосподар 108

сугост 108

сугошћеник 1 13

суградица 1 1 1

суграђанин 108, 109, 1 10

суграђанка 108

сугреб 111, 112

сугрешник 108

сугуњица 1 1 1

судланица 1 13, 177

судневље 112, 113

судрвица 1 1 1

судреника 113

судренић 113, 171, 177

судренка 1 13, 177

судржављанин 109

судруг 109, 115

судужник 109

сужал 109

сужалост 109

суживот 109, 177

сузатвореник 109

сузвук 109

сузвучје 1 12, 115

сузетица 1 1 1

сузлочинац 108

сузналац 108

сузначје 1 12

суиграч 106, 108, 1 15,

169

суиграчица 108

суизвршитељ 108

сукерица 1 1 1

суклубаш 109

сукључ 109

сукључар 109

сукметица 1 1 1

сукнежица 1 1 1

сукобица 1 1 1

суколце 109

сукоментатор 108

сукоњац 1 1 2

сукоњица 1 1 1

сукорабљица 109, 111

сукоторанин 109

сукрадљивац 108

сукрвица 106, 1 11, 177

сукрвичина 112, 1 13

сукрвник 108, 113

сукривац 108, 115

сукривичина 177

сукривња 109

сукриж 109

сукрижје 1 12

сукрст 109

сукрупица 1 1 1

сукут 109

суланик 1 1 3

суледица 1 1 1

суложник 1 1 2

суложница 1 12

сулопташ 108

сулуда 109

сумаглица 111, 177

суманитост 109

сумеђа 109

сумесица 1 1 1

сумештанин 109

сумилост 1 1 0

сумислитељ 108

сумишљеник 1 1 5

сумрак 100, 109

сумрачај 1 1 2

сумрачак 1 12

сумрачина 1 1 2

сумрачица 1 1 1

сумрачје 1 12

сумрачник 112

сумрачница 1 1 1

сумрзлица 1 1 1

сумрлост 1 12

сумуж 109

сумученик 108

сународник 106, 109

сународњак 109

сунаследник 108, 115

сунатјецатељ 108

суноћје 1 1 2

суобвезник 108

суовисност 1 10

суодговорност 110, 1 77

суокривљеник 108

суомладинац 109

суоптуженик 1 08, 115

суопћинар 109

суопштарак 1 1 3

суортак 108

суосећај 1 1 0

суосигуратељ 108

суослобођеник 108

суоснивач 108, 115

суотачаственик 109

суотаџбеник 109

суоточанин 109

суочице 1 1 3

суп(ј)евач 108

супатник 1 08, 115

супатница 1 1 1

супатња 110, 177

супаша 109

суперавијација 134, 135

суперанализа 136

суперарбитар 136, 137,

177

суперарбитража 136

суперарбитријум 135

супераутоматик 135

суперацидитет 135

супербака 136

супербактерија 135

супербензин 133, 135,

177

супербомба 133, 135

супербос 136

супервага 135, 138

супергаранција 136
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суперград 133,136, 138

супердвадесетица 135

супердека 136

супердерби 133, 137, 178

супердиктатор 136

супердинар 137

супердреднот 135

супердржава 135, 136

суперекипа 137

суперекслибрис 135

суперексплоататор 136

суперекспрес 135

супер-Енглез 136, 138

суперенигматика 137

супержаца 136

супержена 133, 136

суперзависност 137

суперзвезда 136

суперџепарац 137

суперигра 171

супериграч 137

суперимперија 136

супериндустријализација

137

суперинтелигент 1 36

суперинтелигенција 137

суперинтендант 136

суперинфекција 137

суперјунак 136

суперкласа 137

суперклинци 134, 136

суперкобасице 135-6

суперколекција 136

суперколт 136

суперкомпјутер 136

суперконтрола 136

суперконтролор 136,

138, 177

суперкош 137

суперкултура 137

суперкуп 137, 178

суперлепак 136, 177

суперлига 135, 137, 171,

178

суперлисице 136

супермали 136

суперман 135

супермаркет 133,

135,136, 138, 177

супермачак 136

супермен 133, 138

супермода 136, 169

супермодел 134, 136

супермозак 136

супер-Моника 136, 140

супернантација 135

супернаучник 173

супероксид 134

суперосигурање 136

суперпатриота 136

суперпеперминт 136

суперпиринач 133, 136

суперпорта 135

суперпрофесионалац 136

суперпрофесионализам

136

суперравнало 136

суперревизија 136, 137,

138

суперревизор 136

супер-Сава 136

суперсесија 135

суперсила 135, 137, 138

суперсјај 136

суперсоник 133, 136

суперспектакл 137

суперстар 133

суперсусрет 134, 137

супертајна 134, 137,138

суперталенат 136

супертанкер 133, 136

супертата 136

супертврђава 136

супертешка 137

супертешкаш 137

супертрудноћа 137

супертурнир 137

суперубица 133, 134 ,

136, 138

суперукус 173

суперфеникс 136

суперфилтер 133, 136

суперфинале 133, 137

суперформа 137

суперфосфат 133, 134,

138

суперцензор 136

суперцивилизација 137,

177

супесник 108

супита 109

супкултура 164, 165,169

суплатак 1 12

суплеменик 109, 115

суплесач 108

суподина 109, 1 12

супојник 1 1 2

суполемичар 108

супомоћник 108

супос(ј)едник 108

супосветитељ 108

супосед 109

супоседник 1 1 5

супоседница 108

супотпис 109

супотписник 108, 1 15

супочетак 1 1 0

супочинитељ 108

супрашница 1 13, 177

супредак 1 1 2

супредс(ј)едник 108

супросац 108

супротивник 108

супруг 1 12

супруга 1 1 2

супружник 1 1 2

супружништво 1 12

супституција 164

супстрат 1 64

супуномоћје 109

супутник 108, 115

супутница 108

сурадник 108, 1 15

сурадница 108

сурадост 1 10

суражица 111, 113, 171

суразбојник 108

суратник 108
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сурашка 1 1 2 сууредник 108, 115 узглас 105

суредактор 108, 176 суученик 1 15 узгора 105

суредакција 108, 109 суучесник 108, 109, 115 узгорица 105

суржица 111, 113 сучесница 108 узгорница 105

сурјечица 109 суучешће 1 1 0 уздар 105

сурод 1 10 суфинансијер 108 уздарје 105

суродица 111, 113 суцар 109 Уздол 105

суродник 1 1 3 суцер 113, 177 уздолница 105

сурођеник 1 1 3 сучелица 1 1 2 Уздоље 105

суросица 1 1 1 сучелка 1 1 2 уздужница 105

суручица 1 1 2 сучељак 1 1 2 узмиразје 105

суршка 112, 113 сучеље 1 1 2 Узричје 105

сусв(ј)едок 108 сучељица 1 1 2 ултрабелило 142

сусвојина 109 сучлан 109 ултравирус 141

сусед 111, 112 сучовек 109 ултрадесница 141

суседа 1 1 2 сучувар 108 ултрадесничар 141

сусељанин 109 сучувство 1 1 0 ултразвук 141, 177

сусеткиња 1 12 суштапица 1 1 1 ултраколонијализам 141,

сусилник 108 177

суслијед 1 10 узбрдељак 105 ултраколонијалиста 141

суснежица 111, 177 узбрдица 105, 169, 171, ултраконцентрат 142

суснешка 112 177 ултралевица 141

сусопственик 108 узбрежак 105 ултралевичар 141, 177

суспавач 108 узбрежица 105 ултрамикроскоп 141

сусполица 1 1 3 узбрежје 105, 169, 177 ултрамонархиста 141

сусремчина 1 12 узвис 105 ултрамонтанац 141

сусрећа 1 10, 113 узвисина 105 ултрамонтанизам 141

сусродник 108, 109 узвисица 105 ултранационалиста 141,

сустанар 108, 110 узвишица 105 177

суствор 109 узвод 105 ултрареакционар 141

сустолник 1 1 2 узвође 105 ултрасируп 142

сустопица 1 1 2 узвратак 105 ултрафилтер 141, 177

сустрадалник 108 узглав 105 ултрацентрифуга 141

сустрадање 1 10 узглава 105

сустрмица 1 1 1 узглавак 105 хипералгезија 142

сут(ј)еска 1 12 узглавач 105 хипергликемија 142

сутјелесник 1 12 узглавача 105 хиперемија 142

сутјеска 1 1 1 узглавачица 105 хипсреротизам 142

суточица 1 1 2 узглавица 105 хиперестезија 142

сутркач 108 узглавје 105 хиперинсулинуизам 142

сутрпезник 1 12 узглављач 105 хиперинфлација 142,

сутурица 1 1 1 узглавље 104, 105, 175, 143, 178

сутутор 108, 109 177 хиперкинеза 142

сууживалац 108 узглавник 105 хиперкорекција 142

суузрок 1 10 узглавница 105 хиперкритика 142

суукућанин 108, 109 узглавњак 105 хиперметропија 142
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хипермнезија 142

хипероснија 142

хиперплазија 142

хиперпопулација 142

хиперпродукција 142

хиперпроизводња 142

хиперреализам 142

хиперсексуализам 142

хиперсензибилност 142,

177

хиперсоимнија 142

хипертензија 142, 178

хипертонија 142

хипертрилоза 142

хипертрофија 142, 178

хиперфункција 142

хиперхидроза 142



ШЧМЕВЗГГУ ОР М1СН10А^

3 9015 06126 8663

51ЈММАКУ

МШса Кас1оујс-Тезјс

РгеПхед 1Чоип$ ш 1ће бегћјап 1^ап§иа§е

Тће 1ћезјз ргезеп1з а дезспрНоп оГ з1гис1ига1-§гаттаНса1 апд 1ех1са1-

зетатМк ргорегиез оГ ргеПхед поипз т 1ће 5егћјап 1ап§иа§е. Ап оћзегуаПоп

1з таде 1ћа1 1ћеу аге Гогтед т пуо шТГегеп1 \уауз, ћу ргеПха1 апд ћу ргеПха1-

зиШха1 \уогд-Гогта1шп. \Мтт 1ће зггисШге оГ \уогд-ГогтаПуе поипз, 1ће

зетапПс шпсиоп оГ 1ће ргеПх 1з етр1оуед аз а ГипдатеШа1 иш1 оГ с1аз-

зШсаНоп оп 1ће ћаз1з оГ \ућјсћ да1а аге оћ1атед гееагдт§ а Ге\у д1з1тс1

1ех1са1-зетапПс са1е§опез оГ поипз 1ћа1 аге асШаНу те гезић оГ зисћ шогд-

ГогтаНоп. Ехас1 еујдепсе 1з ргезеп1ед аћои1 1ће питћегз оГ ргеПхез 1ћа1 1аке

раг1 ш ћо1ћ \уауз оГ Гогта1шп, аћои1 1ће ргодис1м1у оГ 1ће шогд-Гогта1тп

тоде1з, аћои1 1ће ге§и1апгу оГ сег1ат §гоирз оГ поипз апд 1ћеи рагНС1раПоп т

уапоиз згу1ез оГ 1ап{ша§е.

Оераг1т§ Ггот 1ће апа1у8ед та1епа1 ГиЛћег ауепиез оГ деуе1ортеп1 оГ

ргеПха1 потта1 \уогд-Гогта(1оп аге 1гасед. А сопс1изтп 1з геасћед 1ћа1 рге-

Пхез 1оапед Ггот Гоге1§п 1ап§иа§ез ћауе а зН§ћ11у ћј§ћег 1еуе1 оГ ргодисПујгу

т 1ће з1апдагд 1ап§иа§е, \ућНе 1ће ргодис1ш1у оГ паПуе ргеПхез 1з ће11ег

геГ1ес1ед т сИа1ес1а1 1ех1соп ои1 оГ \\шјсћ зоте поипз, 1ћгои§ћ 1ће ШегаШгу

1ап§иа§е, еп1ег 1ће з1апдагд 1ап§иа§е.
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