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та ко и срп ског, али ако се ко ри сте без ме ре, зна ња и раз у ме ва ња [...] по сти же се 
по гре шан и не же љен ефе кат” (172. стр.). 

У по след њем, осмом по гла вљу – Ма ли ен гле скосрп ски реч ник праг ма тич ких 
тер ми на (174–191) – по ну ђен је го тов по пис фре квент них праг ма тич ких тер ми на, 
уре ђен ал фа бет ски у одељ ку Реч ник: ал фа бет ски део (8.2), ко ји бро ји 270 је ди ни-
ца с упу ћи ва њем бро јем на те мат ски грозд дат у те мат ском де лу, у одељ ку 8.2: 
Реч ник: те мат ски део. Ово ме прет хо ди увод ни део, у ко јем се го во ри, пре све га, 
о по тре би за ши рим са гле да ва њем је зи ка у до ма ћој лин гви стич кој сре ди ни, укљу-
чи ва њем, уз чи сто фор ма ли стич ки при ступ је зи ку, ва жног са др жин ског аспек та 
у кон крет ним ко му ни ка циј ским упо тре ба ма, тј. да ва ња про сто ра за по ста вље ној 
праг ма ти ци. Ну жна је им пли ка ци ја сто га фор ми ра ње праг ма тич ке те р ми но ло ги-
је, ко ју ау тор пре но си из ре ле вант не се ман тич ко-праг ма тич ке ли те ра ту ре, што је 
из не то у одељ ку 8.1. Ор га ни за ци ја Реч ни ка. 

Циљ ово га при ка за био је да се пре не се бар је дан ма ли део оби ља но вих, ори-
ги нал них, вред них иде ја за из ра ду но вих реч ни ка, раз ли чи тог оби ма и про фи ла. 
Мно ге су ва жне по је ди но сти, на жа лост, из о ста ле, што је ну жно огра ни че ње у ова-
квим пре глед ним тек сто ви ма, али, на да мо се, да ће ова ски ца би ти под сти цај да се 
бу ду ћи чи та о ци упо зна ју са свим ни јан са ма пре до че ним у књи зи, а ти чу се кон ци-
пи ра ња мо дер них реч ни ка, као и са бо га том ли те ра ту ром, реч ни ци ма и збир ка ма 
реч ни ка ко ји, за хва љу ју ћи ау то ро вом не се бич ном при сту пу ко ри сни ци ма, мо гу 
би ти из во ри ште за но ва са зна ва ња и узо ри за оне ко ји пре тен ду ју на то да се озбиљ-
но ба ве лек си ко граф ским ра дом. Књи га Ка са вре ме ним срп ским реч ни ци ма вре дан 
је пу то каз за скла па ње мо за и ка мо дер не срп ске лек си ко гра фи је, као од ра за но вог 
ду ха вре ме на и у скла ду с до ско ра не слу ће ним мо гућ но сти ма ко је оно ну ди. 
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СО МА ТИ ЗМИ У МИ ШЉЕ ЊУ И ЈЕ ЗИ КУ

(Гор да на Штр бац, Гор да на Шта сни. Со ма ти зми и кон цеп ту а ли за ци ја ствар но сти 
у срп ском је зи ку (гла ва и ње ни де ло ви). Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет  

Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 2017, стр. 200)

Књи га под на сло вом Со ма ти зми и кон цеп ту а ли за ци ја ствар но сти у срп ском 
је зи ку ау торâ Гор да не Штр бац и Гор да не Шта сни на ста ла је на осно ву ис тра жи ва-
ња со ма ти за ма (гла ва и ње ни де ло ви) као при мар них но си ла ца те ле сног ис ку ства 
ко је чо век сти че и ко ри сти у свом жи во ту. По шав ши од чи ње ни це да лек се ма гла
ва за у зи ма ва жно ме сто у лек сич кој гру пи со ма ти за ма у срп ском је зи ку, ау тор ке 
су сре ди шњи пред мет ис тра жи ва ња по све ти ле упра во овој лек се ми. То ме се мо гу 
до да ти и дру ги, чи сто је зич ки раз ло зи, бу ду ћи да се лек се мом гла ва не име ну је 
са мо ви тал ни део људ ског те ла, већ се ра ди о лек се ми са из ра зи то бо га тим лек сич-
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ким са др жа јем и раз ви је ном по ли се ман тич ком струк ту ром, те из ра же ним де ри-
ва ци о ним по тен ци ја лом где као мо тив на реч уче ству је у твор би ве ли ког бро ја 
де ри ва та. 

Ана ли за је те о риј ски уте ме ље на на по став ка ма кон цеп ту ал не ана ли зе, при 
че му су у пра ће њу и ту ма че њу се ман тич ких про ме на, осим ме то да свој стве них ова-
квом при сту пу је зи ку, при ме ње ни и по ступ ци ком по нен ци јал не ана ли зе, укљу чу-
ју ћи ме то де и до ме те ви ше лин гви стич ких ди сци пли на: се ман ти ке, фра зе о ло ги је, 
тво р бе ре чи, ког ни ти ви сти ке, кон цеп то ло ги је, лек си ко ло ги је. При ме ном ста ти стич-
ке ме то де утвр ђе но је да нај ве ћи фра зе о ло шки по тен ци јал ме ђу свим со ма ти зми ма 
има лек се ма гла ва јер је она кон сти ту ент нај ве ћег бро ја фра зе о ло шких је ди ни ца 
(ви ше од 280), ко је упу ћу ју на пој мо ве из нај ра зно вр сни јих до ме на. На дру гој стра-
ни, лек се ме де сни, ја го ди ца, ка пак, крај ник, неп це, ре си ца, тре па ви ца по ка зу ју 
нул ту фра зе о ло шку про дук тив ност. Со ма ти зам гла ва, у исто вре ме, има ве о ма 
бо га ту по ли се ман тич ку струк ту ру (пре ма РСА НУ ‒ 36 зна че ња) и нај о бим ни је 
де ри ва ци о но гне здо (ви ше од 300 де ри ва та). На ве де ни по да ци све до че о при мар ном 
ме сту да тог де ла те ла у кон цеп ту ал ном си сте му го вор ни ка срп ског је зи ка, због 
че га је де таљ но раз мо трен са мо де ри ва ци о ни и фра зе о ло шки план лек се ме гла ва, 
док су оста ли со ма ти зми по сма тра ни пре ма уче шћу у фра зе о ло ги за ци ји, уз огра-
ни чен осврт на њи хо ве се ман тич ке, де ри ва ци о не и асо ци ја тив не спо соб но сти. 

На сло ви по гла вља, оде ља ка и дру гих де ло ва у књи зи упра во од ра жа ва ју по-
ме нут све стран при ступ у кон цеп ци ји и ме то до ло ги ји ис тра жи ва ња. Књи га се са-
сто ји из сле де ћих по гла вља: 1. Увод не на по ме не (7‒16), 2. Кон цеп ту ал не вред но сти 
со ма ти за ма (17‒31), 3. Гла ва (33‒95), 4. Фра зе о ло шки по тен ци јал оста лих со ма ти-
за ма (97‒134), 5. За кључ не на по ме не (135‒139), 6. Sum mary (141‒144), 7. Рас по ред 
де ри ва та по до ме ни ма (145‒146), 8. Пре глед твор бе них фор ма на та (147‒151), 9. 
Рас по ред фра зе о ло ги за ма по до ме ни ма (153‒166), 10. Ли те ра ту ра (167‒171), 11. Ре-
ги стар де ри ва та (173‒184), и 12. Ре ги стар фра зе о ло ги за ма (185‒199). 

У пр вом по гла вљу, под на сло вом уводненаПоМене(7–16), фор му ли са ни су 
пред мет и циљ ис тра жи ва ња, те из не те основ не по став ке (пре ми се) од ко јих се 
кре ну ло у ана ли зу. О то ме ау тор ке ка жу сле де ће: „Има ју ћи у ви ду удео те ле сног 
ис ку ства у уоб ли ча ва њу на ше све сти, у цен тар ин те ре со ва ња по ста вље ни су со-
ма ти зми с ци љем да се, на осно ву је зич ког ма те ри ја ла, од ре ди уло га по је ди них 
де ло ва те ла у кон цеп ту а ли за ци ји ствар но сти, тј. да се опи ше на чин на ко ји се чо век 
слу жи зна њем о свом те лу у раз у ме ва њу са мог се бе и све та ко ји га окру жу је“ (7). 
Не што да ље ау тор ке ка жу и ово: „Ода бра на со мат ска лек си ка по сма тра на је с об зи-
ром на сво је уче шће, пре све га, у фра зе о ло ги за ци ји, а ка да је реч о со ма ти зму гла ва, 
у об зир је узет и њен се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал, ка ко би се упо ред ном 
ана ли зом уче шћа да те лек се ме у овим моћ ним је зич ким про це си ма уста но ви ли 
основ ни обра сци ми шље ња“ (7). По ла зе ћи, да кле, од иде је о фра зе о ло ги зми ма као 
о је зич кој ма ни фе ста ци ји људ ског пој мов ног си сте ма, у цен тар ис тра жи ва ња по ста-
вље ни су фра зе о ло ги зми са со ма ти зми ма у лек сич ком са ста ву ка ко би се по ка зао 
удео на шег те ле сног ис ку ства у кон цеп ту а ли за ци ји ста вр но сти, тј. ка ко би се утвр-
ди ли до ме ни на ше ствар но сти ко ји се кон цеп ту а ли зу ју по мо ћу те ле сног ис ку ства. 
Освр нув ши се на ра ни ја ис тра жи ва ња у овој обла сти, ау тор ке су ис та кле зна чај 
се ман тич ко-де ри ва ци о них реч ни ка со ма ти за ма и срод них на зи ва, ко ји су знат но 
про ду би ли и уна пре ди ли зна ње о овој лек сич ко-се ман тич кој гру пи. Нај ве ћи број 
ре чи овог кор пу са до ма ћег је по ре кла ‒ сло вен ског, пра сло вен ског, а за по не ке је 
чак мо гу ће уста но ви ти и њи хов ин до е вроп ски ста тус (нпр. за на зи ве бра да, мо зак), 
док су при ме ри тур ци за ма (нпр. бу брег, та бан) или ла ти ни за ма (нпр. гу ша) од но-
сно гр ци за ма ве о ма рет ки. 
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У дру гом по гла вљу, ко је но си на слов концеПтуаЛневредностисоМатиЗаМа
(17–31), об ра ђен је пр во фра зе о ло шки по тен ци јал со ма ти за ма, а у окви ру ње га њи-
хов фра зе о ло шки обим и фра зе о ло шки до мет. По том, у окви ру по себ ног одељ ка, 
об ра ђен је се ман тич ки, асо ци ја тив ни и де ри ва ци о ни по тен ци јал со ма ти за ма. Спро-
ве де на ана ли за на ве ли ком бро ју при ме ра из ре пре зен та тив них реч ни ка срп ског 
је зи ка (оп штих је зич ких реч ни ка, асо ци ја тив них, фра зе о ло шких, се ман тич ко-де-
ри ва ци о них) пот кре пи ла је ста но ви ште ау тор ки ‒ Г. Штр бац и Г. Шта сни – да се 
кон цеп ту а ли за ци ја раз ли чи тих до ме на ствар но сти, у ко јој уче ству ју гла ва и ње ни 
де ло ви, мо же пра ти ти на раз ли чи тим ни во и ма је зи ка, а да се код фра зе о ло ги за ма 
мо жда нај вер ни је са гле да ва ју основ ни то ко ви кон цеп ту а ли за ци је је зич ке сли ке 
све та и уоп ште ме ха ни зми ми шље ња. У по сма тра ној гру пи ре чи нај бо га ти ји фра-
зе о ло шки обим има со ма ти зам гла ва, за ко јим сле ди лек се ма око, док се на дру гом, 
са свим су прот ном кра ју ска ле, на ла зе со ма ти зми усна, ви ли ца, обр ва итд. Спро ве-
де на се ман тич ка ана ли за утвр ди ла је да фра зе о ло ги зми са со ма ти зми ма из те мат-
ског по ља гла ва уче ству ју у кон цеп ту а ли за ци ји два де сет раз ли чи тих до ме на, од 
ко јих се чак три на ест не по сред но од но се на чо ве ка и ње го ве основ не жи вот не 
ак тив но сти, ста ња и осо би не, као што су: кре та ње, ау ди тив на и ви зу ел на пер цеп-
ци ја, фи зи о ло шка ста ња, те ле сни из глед, осо би не ка рак те ра, емо ци је, ин те лект и 
ста ња све сти, ко му ни ка ци ја, по ло жај усло вљен ра зним жи вот ним си ту а ци ја ма, 
де ло ва ње раз ли чи тог ти па, од нос пре ма окру же њу и по сто ја ње уоп ште. 

У тре ћем по гла вљу, ко је но си на слов гЛава (33–95), об ра ђен је се ман тич ки, 
асо ци ја тив ни и де ри ва ци о ни по тен ци јал со ма ти зма гла ва. Се ман тич ка ана ли за 
за сно ва на је на при ме ни еле ме на та ком по нен ци јал не ана ли зе, што је под ра зу ме-
ва ло раз ла га ње зна че ња ре чи на основ не је ди ни це – се ман тич ке ком по нен те, с 
ци љем да се утвр ди сем ска струк ту ра од ре ђе ног пој ма. Те жи ште у ана ли зи ово га 
ти па је на ато ми за ци ји, за сно ва ној на из два ја њу ком по не на та зна че ња ко је се мо гу 
схва ти ти као уни вер зал ни ато ми зи ра ни кон цеп ти. Асо ци ја тив ни по тен ци јал по-
сма тра них со ма ти за ма од ре ђен је асо ци ја тив ним оби мом, тј. бро јем асо ци ја ци ја 
ко је код го вор ни ка иза зи ва од ре ђе ни со ма ти зам у уло зи сти му лу са, те ње го вим 
до ме том, тј. при ро дом и вр стом тих асо ци ја ци ја и њи хо вом при пад но шћу од ре ђе-
ном до ме ну. За ус по ста вља ње асо ци ја тив ног оби ма со ма ти за ма ко ри шће ни су ре-
зул та ти асо ци ја тив ног те ста Л. Раз до буд ко, спро ве де ног с ци љем да се утвр ди 
по ве зи ва ње ове гру пе лек се ма у син таг мат ске спо је ве. Де ри ва ци о ном ана ли зом се 
ука зу је на про дук тив ност од ре ђе них твор бе них про це са, мо де ла и твор бе них фор-
ма на та у гра ђе њу је ди ни ца раз ли чи тог ти па с мо тив ном реч ју гла ва, уз ис пи ти ва ње 
кон ку рент них мо де ла и твор бе них фор ма на та, у пр вом ре ду су фик са, у гра ђе њу 
де ри ва та ко ји при па да ју ис тој се ман тич кој ка те го ри ји. Је ди ни це су пред ста вље не 
на осно ву на чи на твор бе – као де ри ва ти на ста ли су фик са ци јом, де ри ва ти на ста ли 
пре фик сал но-су фик сал ном твор бом и сло же ни це на ста ле сло же но-су фик сал ном 
твор бом. У окви ру из дво је не гру пе де ри ва та из вр ше на је кла си фи ка ци ја пре ма 
мор фо ло шком обе леж ју де ри ви ра не лек се ме – на име нич ке, при дев ске, гла гол ске 
и при ло шке де ри ва те, ко ји су та ко ђе на осно ву њи хо вог зна че ња свр ста ни у од ре-
ђе не лек сич ке ску пи не. 

У че твр том по гла вљу под на сло вом фраЗеоЛошкиПотенцијаЛостаЛихсоМа
тиЗаМа (97–134) об ра ђе ни су, у окви ру по себ них оде ља ка, фра зе о ло ги зми са со ма-
ти зми ма око, је зик, нос, уста, ухо/уво, мо зак, образ, а у окви ру за јед нич ког одељ ка 
об ра ђе ни су фра зе о ло ги зми са со ма ти змом ли це, бра да, брк, ко са, че ло, усна, ви ли ца, 
обр ва.

У За кључ ним на по ме на ма (пе то по гла вље) крат ко и ја сно из не ти су глав ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња. При ло же ни ре ги стри, те мат ски спи ско ви и сл. пре глед но 
су пред ста вље ни и пру жа ју ја сан увид у ис ко ри шће ну гра ђу и до би је не ре зул та те. 
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Спи сак ли те ра ту ре узео је у об зир ре пре зен та тив не и ак ту ел не до ма ће и стра не 
на уч не пу бли ка ци је, укљу чу ју ћи ра до ве обе ју ау тор ки ове књи ге, што та ко ђе да је 
леп увид о раз вој ним осно ва ма, те ме љи ма и на уч ној над град њи ко ја је пра ти ла 
њи хов на уч но и стра жи вач ки пут при из ра ди ове књи ге. 

Ау тор ке Г. Штр бац и Г. Шта сни по ка за ле су у овој књи зи да се на зи ви за де ло-
ве те ла не ко ри сте са мо за то да би се њи ма озна чи ли ен ти те ти из те ле сног до ме на, 
већ и ши ре, у по љу ап стракт них пој мо ва, осе ћа ња, ду хов но сти, ве ре. Ти ме се по твр-
ђу је при мат тзв. те ле сног ис ку ства у раз у ме ва њу и кон цеп ту а ли за ци ји све та и жи-
во та. Чо век не ви ди са мо очи ма већ и ср цем он да ка да сáмо чу ло ви да ни је до вољ но 
за за до во ље ње ду хов них и ду шев них ста ња и осе ћа ја. На тај на чин ̓ те ле сно’ ис ку ство 
про ши ру је се на ’не ма те ри јал но’ по ље, па се ду хов не очи од но сно раз у ме ва ње и 
усме ре ност чо ве ка на пут ве ре пер ци пи ра пу тем чу ла ви да, што се мо же илу стро-
ва ти при ме ром из де ла Св. Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа: Она [вера] је све тлост и даљ-
но вид очи ју мо јих (Мо ли тве на је зе ру). 

Ка да се узму у об зир све по ме ну те по зи тив не стра не ру ко пи са ове књи ге – 
бо гат и по у здан ис тра жи вач ки кор пус, при ме ње ни ме то ди и те о риј ске по став ке, 
кри тич ност пре ма до са да шњој ли те ра ту ри и на уч на ори ги нал ност – са си гур но шћу 
се мо же за кљу чи ти да су ау тор ке Г. Штр бац и Г. Шта сни са ве сно, пе дант но и на 
чвр стим на уч ним осно ва ма са ста ви ле текст ове вред не мо но гра фи је. Ве ру је мо да 
је овај њи хов рад увод у да ља ис тра жи ва ња про ши ре на дру гим со ма ти зми ма (нпр. 
ср це, пле ћа, ра ме на, гру ди, итд.), ко ја ће до при не ти то ме да се у на у ци о је зи ку са зна 
ви ше о ве зи лек сич ко-се ман тич ких ме ха ни за ма и обра за ца ми шље ња при пад ни ка 
јед не је зич ке за јед ни це.

Др Вла дан З. Јо ва но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

vla djo va no vic @hot mail.com 

UDC 81’1:929 Stejić J.(049.32)
UDC 811.163.41”18”(049.32)

О ЈЕ ЗИ КУ ЈО ВА НА СТЕ ЈИ ЋА

(Ју си Ну ор лу о то. Је зик Јо ва на Сте ји ћа. До при нос исто ри ји стан дард ног  
је зи ка код Ср ба. Но ви Сад – Бе о град: Ма ти ца срп ска – За вод за уџ бе ни ке –  

Ву ко ва за ду жби на, 2017)*

1. На кон два де сет осам го ди на, у окви ру еди ци је Сту ди је о Ср би ма (у из да-
њу Ма ти це срп ске, За во да за уџ бе ни ке и Ву ко ве за ду жби не) пу бли ка ци ја проф. 
Ју си ја Ну ор лу о та Jo van Ste jić’s lan gu a ge. A Con tri bu tion to the Hi story of the Ser bo
Cro a tian Stan dard Lan gu a ge (Hel sin ki, 1989) ко нач но се по ја ви ла пред ли цем јав но-
сти у пре во ду на срп ски је зик (прев. Љ. Су бо тић). 

* Овај текст, про чи тан на про мо ци ји одр жа ној 8. 2. 2018. г. у Ма ти ци срп ској, на стао 
је као ре зул тат ра да на про јек ти ма Исто ри ја срп ског је зи ка (178001) и Срп ски је зик и ње го ви 
ре сур си: те о ри ја, опис и при ме не (178006) ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 




