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О ИЗРАЗУ НЕ ГИНЕ (ГИБИ) МИ (ТИ И ДР.): СИНТАКСИЧКА
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ЛЕКСИКОГРАФСКИ СТАТУС

У ра ду се раз ма тра из раз не ги не ми (ти и др.) и ње го ва ва ри јан та
не ги би ми (ти и др.). На кон пре зен то ва ња исто риј ске и са вре ме не гра -
ђе, укљу чу ју ћи и ди ја ле кат ски ма те ри јал, и ука зи ва ња на ње не хро но -
ло шке и аре ал не ка рак те ри сти ке, ана ли зи ра се син так сич ка струк ту ра
из ра за и ње го ва се ман ти ка. У окви ру де ла ра да по све ће ног се ман ти ци
скре ће се па жња на тен ден ци ју про ме не ак си о ло шке се ме у се ман тич -
ком са др жа ју ис пи ти ва не фра зе о ло шке је ди ни це и из но си се прет по -
став ка да би та про ме на мо гла би ти у ве зи са син так сич ком струк ту ром
фра зе о ло ги зма. На кра ју ра да је дат осврт на ста тус из ра за у нај зна чај -
ни јим јед но је зич ким оп штим и фра зе о ло шким реч ни ци ма.

Кључ не ре чи: из раз не ги не (ги би) ми (ти и др.), фра зе о ло ги ја, син -
так са, се ман ти ка, лек си ко гра фи ја, срп ски (срп ско-хр ват ски) је зик.

1. Увод. У ра ду ће би ти бли же раз мо трен фра зе о ло ги зам не ги не
(ги би) ми (ти и др.). На кон пре зен то ва ња гра ђе би ће про ко мен та ри -
са не ње не хро но ло шке и аре ал не од ли ке, а за тим ће по дроб ни је би -
ти ис пи та на струк ту ра и се ман ти ка из ра за. На кра ју се да је осврт на
на чин пре зен та ци је из ра за ко ји је пред мет овог при ло га у лек си ко -
граф ским при руч ни ци ма.

2. Гра ђа. Екс церп ци јом су би ли об у хва ће ни нај зна чај ни ји исто -
риј ски и са вре ме ни реч ни ци срп ско-хр ват ског је зи ка као и не ко ли ко
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де се ти на реч ни ка и збир ки ре чи ко ји до но се ди ја ле кат ску лек си ку.1
При ли ком из ла га ња гра ђе нај пре ће би ти на ве де не по твр де из ра за
у ко ји ма се ја вља гла гол ги ну ти (I), а за тим ма ло број ни је по твр де
ва ри јан те из ра за са гла го лом гиб(ј)ети (II). Гра ђа се до но си она ко
ка ко је по све до че на у из во ри ма са ми ни мал ним ин тер вен ци ја ма,
по пут тран сли те ри са ња ла ти нич них по твр да у ћи ри ли цу, јер ће на
кра ју, ка ко је већ ре че но, би ти не ко ли ко ре чи о лек си ко граф ском по -
ступ ку при ли ком об ра де да тог из ра за. Ис црп но су на ве де ни сви
при ме ри из екс цер пи ра них реч ни ка ко ји ма се илу стру је упо тре ба
из ра за не ги не (ги би) ми (ти и др.) с основ ним по да ци ма2 о њи хо -
вој про ве ни јен ци ји (нпр. име пи сца, на зив ча со пи са и го ди на из да -
ња, ге о граф ска уби ка ци ја за ди ја ле кат ске по твр де). Из ди ја ле кат -
ских реч ни ка су та ко ђе екс цер пи ра не по твр де раз ма тра ног из ра за и
ка да се ја вља ју у при ме ри ма ко ји ма се илу стру је упо тре ба не ке дру ге
лек се ме. У том слу ча ју се да је и по да так о од ред ни ци ко ја са др жи
на ве де ну по твр ду.
I гину ти, -нем impf. ’не ка же се у пра вом, ши рем сми слу да че га (су бјек та) не -

ста је, не го са мо пре ма оно ме (че ља де ту) у ко је га се на хо ди, ко је га има, као
па сив ни гла гол пре ма гу би ти, зна чи да су бје кат (ко ји мо же и да ље би ва ти по
се би) ни је код оно га у ко га је био или у ко га би мо гао би ти’: (1) По гла ва ром
ду жна пла ћа већ не ги не В. До шен, (2) Ако Тур чин по ги не, бу ли дру ги не ги -
не НПосл Вук (RJA)
гину ти, -нем impf.: (3) то ми не ги не ни по сли је ’das wird mir nicht ent kom -
men, non de fi ci et’ (ВУК)
гину ти, -нем impf. у из ра зу не ги не ми (ти и др.) ’си гур но ће ми (ти и др.)
се до го ди ти, не ће из о ста ти, пред сто ји’: (4) Ако му се ни до тле не уз мо же
оду жи ти не ги не му узе ти или за др жа ти то што му је да но у за ло гу Вук, (5)
Ко бу де сла би ји, не ги не му да бу де по бе ђен Рад нич ке но ви не 1905, (6) Обу ци
ка ба ни цу… уз ја ши ата, а већ … не ги не ти оку, дви је ра ки је по пи ти П. Ко -
чић, (7) Исти на [је] да сам се уду жио. А ка ма те не ги ну та ко и та ко Ј. Фра -
ни че вић (РСА)
гину ти, -нем impf. у из ра зу не ги не ми (ти, му итд.) ’не ће ми из ма ћи, не ће
ме ми мо и ћи (обич но не што не при јат но, не у год но)’ (РМС)
гину ти, -нем impf. у из ра зу не ги не ми ’не ће ме ми мо и ћи, си гур но ће ме за -
де си ти, пред сто ји ми (обич но не што не у год но, не по вољ но)’: (8) Не ги не ми
за твор (РСЈ)
гину ти impf. у из ра зу не ги не ти (ми, му итд.) ’то те не мо же ми мо и ћи, то
ти не мо же из мак ну ти, то ти се не ће из ја ло ви ти’ (VRHJ)
гинути, -нем impf. у из ра зу нè гине му зáтвор ’си гур но је да ће га ухап си ти’
Уско ци (СТА НИЋ 1990: 120)
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1 За ин те грал ни спи сак пре гле да них ди ја ле кат ских из во ра в. ЕРСЈ 1–3.
2 Пот пу ни по да ци мо гу се на ћи у реч ни ци ма из ко јих су при ме ри пре у зе ти.



гини ти / гину ти, -нем impf. у из ра зу не гине ти ’не ће из о ста ти, пред сто ји’:
(9) Мо тика ти не гине, са мо немој да учиш Вр шац (РСГВ)
гiнем impf. фиг. ’ми мо и ла зи ти, не до ста ја ти’: (10) Кьд год би учинија ко ју
магареш тину, њему не би му гинале тепафци [батине] од оца — (11) Ако ти
нађеф качак дуан, глоба ти не гине При зрен (ЧЕ МЕ РИ КИЋ)
ги нем impf.: (12) Помињување [подношење, из др жа ва ње не ког терета] ни не
гине, које можемо Ле ско вац (МИ ТРО ВИЋ 1984: 249 s.v. помињувaње)
гiне impf. у из ра зу (13) Не гине му апса ако е… (крив, украл, шпијун…) —
(14) Не гине му биење Ка ме ни ца код Ни ша (ЈО ВА НО ВИЋ 2004: 367)
гiне impf. фиг. ’пред сто ји’: (15) Не гине му тепање — (16) Не гине му апса
три године — (17) Не гине му ћоте к [батина] Цр на Тра ва (СТО ЈА НО ВИЋ 2010:
129)
ђiне impf.: (18) Кьд малко ојакчае, матика му не ђине Ти мок (ДИ НИЋ 2008:
518 s.v. ојакчaе)
гûнути, -нęм impf. у из ра зу нę гûнę ти ’не ће те ми мо и ћи’ Ва ра ждин (LI PLJIN

2002: 193)

II гúб(ј)ети, -бūм impf. у из ра зу не ги би му (јој и сл.) ’не ги не му, си гур но ће
му (јој) се до го ди ти, не ће из о ста ти, пред сто ји’: (1) Ка жи те ка пе та ну, да се не
ста ра за њ. Су тра му ко лац не ги би Н. Ан дри ја ше вић, (2) Е, ва ла, не ги би ти
тај по сао. Не ћеш ми ума ћи М. Ма тић, (3) Ако бу де [малишан, новорођенче]
ва љан и умио, не ги би (мањ ка) му сре ће И. Зов ко, БиХ, (4) При ста лој де вој -
ци уда ја не ги би, а сре ћа ка ква јој бу де — (5) Ја тра жим бо љи за нат, а игла
ми ни кад не ги ́би Змај, Збир ка ре чи из ра зних кра је ва, а по гла ви то из Вој во -
ди не (РСА)

3. Хро но ло шке и аре ал не ка рак те ри сти ке из ра за. Пре ма гра -
ђи пре зен то ва ној у RJA, ва ри јан та из ра за са гла го лом ги ну ти по -
све до че на је од дру ге по ло ви не 18. ве ка, нај пре у де лу Ви да До ше на
(I, 1), и од та да је кон ти ну и ра но при сут на у књи жев ном је зи ку до
да нас, и то у ње го вим раз ли чи тим ва ри јан та ма ко је су у ме ђу вре ме ну
до би ле ста тус за себ них је зи ка. По ред то га, број не ди ја ле кат ске по -
твр де ука зу ју на то да је да ти из раз јед на ко за сту пљен и у раз ли чи тим
го во ри ма с.-х. је зи ка. Тре ба на по ме ну ти да сли ка о при сут но сти
овог из ра за у ди ја лек ти ма нај ве ро ват ни је ни је пот пу но оцр та на
пред ста вље ном гра ђом с об зи ром на то да се мо же при ме ти ти да
сви на ве де ни из во ри спа да ју, по оби му об ра ђе не лек сич ке гра ђе, у
ве ли ке ди ја ле кат ске реч ни ке. Мо же се прет по ста ви ти да ма њи реч ни -
ци и збир ке ре чи ни су увек но ти ра ли из раз због то га што се иди о ми
не уно се си сте мат ски, а и сто га што кон крет но овај из раз при па да
нео спор но и књи жев ном је зи ку, те је из реч ни ка ко ји су кон ци пи ра ни
као ди фе рен ци јал ни у од но су на стан дард ис кљу чен као еле ме нат
ко ји је део стан дард ног је зи ка.
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На ши рем сло вен ском пла ну по сто ји и од го ва ра ју ћа ма ке дон -
ска па ра ле ла, уп. из раз Тоа не ти ги не ’не што се ка ко ќе дој де’
(ТРМЈ s.v. ги не).3

Ва ри јан та са гла го лом гиб(ј)ети знат но је сла би је по твр ђе на.
Ре ги стро ва на је је ди но у РСА у ра спо ну од пре ла за 19. ве ка у 20. па до
сре ди не 20. ве ка. Прем да су не ке по твр де не сум њи во ди ја ле кат ске,
из раз ни је до дат но по све до чен ни у јед ном од пре гле да них ди ја ле -
кат ских реч ни ка. По сто је ћи при ме ри упо тре бе ука зу ју на то да је
аре ал да тог из ра за огра ни че ни ји у по ре ђе њу с ва ри јан том ко ја са др -
жи гла гол ги ну ти. Ва ри јан та са гиб(ј)ети је сва ка ко би ла у упо тре би
у Бо сни и Хер це го ви ни (II 3) и Не ре тван ској кра ји ни (II 1), а ште -
та је што Зма је ве по твр де (II 4, 5) не ма ју пре ци зни ју уби ка ци ју.

4. Струк ту ра из ра за. Из раз се ја вља у две исто знач не ва ри јан -
те: не ги не ми (ти и др.) и не ги би ми (ти и др.), ко је, ка ко је већ ре -
че но, не ма ју рав но пра ван ста тус. Пр ва је рас про стра ње ни ја и бо ље
по све до че на (уп. I), док се за дру гу на шло мно го ма ње по твр да (уп. II).

Исто се мо же ре ћи и за са ме гла го ле чи је је ва ри ра ње у са ста ву
из ра за усло ви ло ства ра ње по ме ну тих ва ри ја на та.4 У пи та њу су
срод ни и бли ско знач ни гла го ли пра сло вен ског по ре кла са за јед нич -
ким ко ре ном *gyb-. Ме ђу тим, док су кон ти ну ан те псл. ин хо а ти ва
*gybnǫ ti, ода кле по ти че с.-х. ги ну ти, до бро по све до че не у свим сло -
вен ским је зи ци ма, до тле је псл. ста тив *gybě ti, ре флек то ван у с.-х.
об ли ку гиб(ј)ети, нај бо ље по твр ђен у ис точ но сло вен ским је зи ци ма,
а у оста лим гра на ма сло вен ских је зи ка са мо у по јед ном њи хо вом
пред став ни ку – у че шком и срп ско-хр ват ском (ЭС СЯ 7: 217–219
s.vv. *gybě ti, *gybnǫ ti, SP 8: 332–333 s.vv. gybě ti, gybnǫ ti).5 Тре ба на -
гла си ти да су се за по то њи гла гол у не ве за ној упо тре би, да кле, ван
раз ма тра ног из ра за, у екс цер пи ра ној гра ђи на шле све га две по твр -
де. Ста ри ја је из 15. ве ка: ги бје ти, -бим impf. ’ги ну ти’: Те би је
[души] од по три бе гри хе оста ви ти, тер ке но не ги бе уре хе спра ви -
ти М. Ма ру лић (RJA), а ре цент ни ја с кра ја 19. или по чет ка 20 ве ка:
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3 Тре ба на по ме ну ти да из раз ни је ре ги стро ван у РМЈ, ко ји је об ја вљен 1986,
па се по ста вља пи та ње ни је ли мо жда реч о ре цент ној по ја ви у ма ке дон ском је -
зи ку под ути ца јем срп ског је зи ка.

4 О ва ри ра њу гла го ла у иди о ми ма без на ру ша ва ња њи хо вог зна че ња в. GIBBS

2007: 709. О мор фо ло шким ва ри јан та ма фра зе о ло шких је ди ни ца, ка ко твор бе -
ним (као у овом слу ча ју) та ко и па ра диг мат ским, в. МО КИ ЕН КО 1989: 30–31.

5 О гу бље њу пра сло вен ских гла го ла ста ња обра зо ва них по мо ћу ие. су фик са
*е (< *еH1) в. по дроб ни је ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007: 364–373, 2012: 52.



гúб(ј)ети, -бūм impf. ди јал. ’че зну ти, жу де ти’: На ша дје ца ги́бе за
пше нич ним хље бом ЦГ (РСА). Из вор ове дру ге по твр де је већ по -
ми ња на Зма је ва збир ка ре чи из ра зних кра је ва, а по гла ви то из Вој -
во ди не, где су на ве де на и два при ме ра упо тре бе истог гла го ла у ов де
раз ма тра ном из ра зу. Раз ли ка је у то ме што је при мер сло бод не упо -
тре бе гла го ла уби ци ран, а при ме ри фра зе о ло шке ни су. Је ди но што
се у овом дру гом слу ча ју мо же за кљу чи ти је сте да бар јед на по твр да
по ти че, на осно ву об ли ка де вој ци, из не ког екав ског го во ра. Уоче на
раз ли ка у бро ју по твр да гла го ла у не ве за ној и фра зе о ло шкој упо тре -
би мо же се об ја сни ти ти ме што по је ди не ар ха ич не лек се ме, ко је су
ина че по ти сну те на пе ри фе ри ју лек си ко на, би ва ју очу ва не у са ста -
ву фра зе о ло ги за ма, ко ји се и да ље упо тре бља ва ју (МО КИ ЕН КО 2010:
107–108)6, при че му ар ха и за ци јом по стиг ну та нео бич ност лек се ме
до при но си њи хо вој екс пре сив но сти (уп. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 1987:
19, 76). О екс пре си вној функ ци ји фра зе о ло шких је ди ни ца би ће још
ре чи ка сни је.

Што се ти че мо бил но сти гла гол ске ком по нен те раз ма тра ног
фра зе о ло шког из ра за, тј. мо гућ но сти фра зе о ло шке је ди ни це да
оства ри раз ли чи те вре мен ске па ра диг ме,7 при ме ри и лек си ко граф -
ске де фи ни ци је ука зу ју на то да се ова ком по нен та нај че шће ја вља
у об ли ку пре зен та8 ко ји има фу тур ско-мо дал но зна че ње.9 Сто га се
и у реч ни ци ма гла гол у из ра зу на во ди у об ли ку пре зен та, а гла го ли
по мо ћу ко јих се об ја шња ва зна че ње из ра за нај че шће су на ве де ни
(а) у об ли ку фу ту ра, пра ће ни по не кад мо дал ном реч цом,10 уп. ’си -
гур но ће ми (ти и др.) се до го ди ти, не ће из о ста ти’ (РСА), ’не ће ми
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6 Уп. и PENTTILÄ 2010: 150 ко ји на по ми ње да „[i] di oms may al so con tain iso la -
tes, or cran be rry forms, which do not oc cur el sew he re in the lan gu a ge…“.

7 Пи та њу мо бил но сти гла гол ских об ли ка у фра зе о ло ги зми ма и чи ни о ци ма
ко ји ути чу на њи хо ву спо соб ност да ре а ли зу ју основ не вре мен ске па ра диг ме по -
све ћен је рад ПЕ ТРО ВИЋ 1985. О то ме да не ки иди о ми мо гу би ти под врг ну ти раз -
ли чи тим син так сич ким тран сфор ма ци ја ма без гу бље ња иди о мат ског зна че ња,
док за дру ге то не ва жи и о фак то ри ма ко ји ре гу ли шу раз ли чи то син так сич ко по -
на ша ње иди о ма в. и GIBBS 2007: 707–709.

8 У пре зен то ва ној гра ђи је, по ред пре зен та, по све до че на и јед на по твр да с по -
тен ци ја лом (I, 10) ко ји је упо тре бљен као сред ство ис ка зи ва ња рад ње ко ја се по -
на вља ла у пр о шло сти (о овој функ ци ји по тен ци ја ла в. IVIĆ 2008: 70) кад год би
се за то сте кли од го ва ра ју ћи усло ви.

9 О вре мен ској (у бу дућ ност) и мо дал ној тран спо зи ци ји пре зен та в. де таљ -
ни је ПИ ПЕР и др. 2005: 382–390.

10 О то ме да је и фу тур под ло жан мо дал ној тран сфор ма ци ји в. ПИ ПЕР и др.
2005: 441–443.



из ма ћи, не ће ме ми мо и ћи’ (РМС), ’не ће ме ми мо и ћи, си гур но ће ме
за де си ти’ (РСЈ), ’то ти се не ће из ја ло ви ти’ (VRHJ) или (б) у са ста -
ву мо дал не кон струк ци је, уп. ’то те не мо же ми мо и ћи, то ти не мо -
же из мак ну ти’ (VRHJ). Ако се има у ви ду да је екс пре сив ност јед -
на од бит них од ли ка фра зе о ло шких је ди ни ца11, упо тре ба пре зен та
тран спо но ва ног у бу дућ ност мо же се об ја сни ти ти ме што се њи ме
по сти же ве ћа ефект ност са оп ште ња и што он, пре ма то ме, има до -
дат ну стил ску функ ци ју (уп. ПИ ПЕР и др. 2005: 384). Та ко ђе, од ре -
ђе ну уло гу мо же има ти и не свр ше ни вид гла го ла ги ну ти и гиб(ј)ети
јер је уоче но да се код гла го ла с та квом аспе кат ском вред но шћу че -
сто за ис ка зи ва ње бу ду ћих рад њи при бе га ва пре зен ту тран спо но -
ва ном у бу дућ ност и да ње го ва фу тур ска ал тер на ти ва зах те ва (ма да
не увек) пр о ме ну ви да (уп. ПИ ПЕР и др. 2005: 383–384, 434–435). Ја -
сно је, да кле, за што у го ре на ве де ним при ме ри ма не ма по твр да са
по ме ну тим гла го ли ма у об ли ку фу ту ра и за што гла го ли у из ра зу не
под ле жу ни твор бе ном ва ри ра њу ко је за по сле ди цу има и пр о ме ну
ви да, од но сно за што се не мо же упо тре би ти пре фи ги ра ни об лик по -
ги ну ти уме сто ги ну ти, а да фра зе о ло шка се ман ти ка оста не очу ва -
на.12 Иако се при ме ри с фу ту ром мо гу дру где на ћи13, њи хов бр ој је
за не мар љив. Ма ло број не по твр де с пер фек том та ко ђе су цр пе не из
до пун ских из во ра, по што их ни је би ло у пре зен то ва ној гра ђи.14
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11 Пре ма МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 1987: 15–20, екс пре сив ност пред ста вља ка те го -
ри јал ну фра зе о ло шку осо би ну бу ду ћи да мо же по слу жи ти као кри те ри јум за ди -
фе рен ци ра ње фра зе о ло шких је ди ни ца од ср од них је ди ни ца уста ље не струк ту ре.
О екс пре сив но сти фра зе о ло ги за ма уп. и МО КИ ЕН КО 1989: 206–232, GIBBS 2007:
702, DRA GI ĆE VIĆ 2009: 40–41.

12 Ва ри ја бил ност опи са не вр сте мо гу ћа је ина че код не ких фра зе о ло ги за ма,
уп. нпр. гу би ти гла ву ’ги ну ти’, ’не сна ла зи ти се, не уме ти се сна ћи, збу њи ва ти
се’, из гу би ти гла ву ’по ги ну ти’, ’не зна ти шта чи ни ти, ја ко се збу ни ти’ (РМС s.vv.
гỳ би ти, из гỳ би ти).

13 Уп. нпр.: S ob zi rom da tem pe ra tu re kom po nen ti [lap to pa] če sto bu du tek ma -
lo is pod mak si mal ne, ser vis mu ne će gi nu ti (http://www.mycity.rs/Hard wa re/Da-li-su-
desk top-ra cu na ri-pre va zi dje ni_11.html), ma naj bo lje znaš kad odeš i opi paš :) me ni se
re ci mo ci je la Mar ni ko lek ci ja svi đa la na sli ka ma, ali pod pr sti ma sam zna la da do bar
dio ni je za me ne; a ono što sam mi sli la da jest (re ci mo, onaj pre kra sni top s ko žom na
pred njoj stra ni) se na kra ju po ka za lo kao ne is pla ti va in ve sti ci ja čak i na sni že nju, jer
ko ža mo ra na ke mij sko či šće nje, a top od de be log ma te ri ja la ali s krat kim ru ka vi ma je
sig na li zi rao da mu ne će gi nu ti ‘pra nje’ po sli je sva kog no še nja. Da kle, sta jao bi u orma -
ru ve ći nu vre me na jer je ne prak ti čan (http://www.fo rum.hr/arc hi ve/in dex.php/t-
726378.html).

14 Уп. нпр.: Moj drug je imao ope ko ti ne li ca 2 do 3 ste pe na i ni je mu gi nu la pla -
stic na ope ra ci ja (http://fo rum.kr sta ri ca.com/show thre ad.php/108404-OPE KO TI -
NE!?p=16400846&vi ew full=1), Ali ka ko je bio hr vat ski li be ral i po li tič ki is tak nu ti Hr vat,



Тре ба још до да ти да се струк тур на не ва ри ја бил ност из ра за од но -
си и на не га ци ју. На и ме, упо тре ба афир ма тив ног гла гол ског об ли ка
не ми нов но до во ди до по ти ра ња иди о мат ског зна че ња.15

По ред гла гол ске, раз ма тра ни из раз са др жи и имен ску ком по нен -
ту у об ли ку да ти ва. У пре зен то ва ној гра ђи та ком по нен та озна ча ва
увек пер со нал ног ак тан та, док се у до пун ским из во ри ма мо гу на ћи
по твр де да се она мо же од но си ти и на жи во ти ње или пред ме те16,
при че му то тре ба тре ти ра ти као екс тен зи ју пр во бит ног мо де ла. У
ве ћи ни по твр да реч је о да ти ву лич не за ме ни це, нај че шће у ен кли -
тич ком об ли ку (I 3–6, 8, 9, 11–18, II 1–3, 5)17, док су при ме ри са да -
ти вом име ни це (I 1, 2) или име нич ке син таг ме (II 4) ре ђи.

Имен ска ком по нен та, да кле, је сте оба ве зни кон сти ту ент фра зе -
о ло ги зма, али је исто вре ме но лек сич ки нео д ре ђе на, јер се у сва кој
по је ди нач ној ре а ли за ци ји фра зе о ло шке је ди ни це ис пу ња ва кон -
крет ним лек сич ким са др жа јем.18 Не ка огра ни че ња у лек сич ком из -
бо ру ипак по сто је, па та ко у ве ћи ни при ме ра ова ком по нен та има
зна че ње ли ца. По ред то га, у реч нич ком об ли ку фра зе о ло ги зма она
је пред ста вље на лич ном за ме ни цом, што је и слу чај у нај ве ћем бро -
ју кон тек сту ал них ре а ли за ци ја фра зе о ло ги зма, о че му је ма ло час
би ло ре чи. Ово пред ста вља до дат но огра ни че ње с об зи ром на то да
за ме ни це спа да ју у за тво ре ну кла су ре чи.

Што се ти че функ ци је имен ског кон сти ту ен та, мо гли би смо,
има ју ћи у ви ду кла си фи ка ци ју функ ци ја и зна че ња да ти ва из не ту у
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ni je mu gi nu la ro bi ja (http://www.ve cer nji.hr/in dex.php?cmd=show_cla nak&cla -
nak_id=500852&ac tion=print_po pup).

15 То, ме ђу тим, не ва жи за све фра зе о ло ги зме, те се та ко гла гол ски об ли ци у
не ки ма од њих мо гу ко ри сти ти ка ко у по тврд ном та ко и у од рич ном об ли ку без
на ру ша ва ња фра зе о ло шког зна че ња, уп. нпр. Ту им цве та ју ру же – Та мо им не ће
цве та ти ру же (при мер је пре у зет из ПЕ ТРО ВИЋ 1985: 114).

16 Уп. Zna ci – po sto ji pro blem, ko ji tre ba ri je si ti, ina ce psu ne gi ne igla (po seb no
ako zi vi u za pad noj ne koj ze mlji) (http://bal kan ki no logy.net/fo rums/to pic/2992-ka ko-
da-po mog nem-i-se bi-i-nje mu/), mi slim da autu ne gi ne ke mij sko su tra
(http://www.cmar-net.org/fo rum/vi ew to pic.php?p=1847273).

17 У јед ној ди ја ле кат ској по твр ди за ме ни ца је удво је на, те се ја вља у пу ном
и у ен кли тич ком об ли ку (I, 10). За ову син так сич ку осо би ну свој стве ну да том ди -
ја лек ту уп. РЕ МЕ ТИЋ 1996: 482, 485. С дру ге стра не, у књи жев ној по твр ди (I 7) ова
ком по нен та из о ста је, али је из ши рег кон тек ста ја сно да је ели ди ран ен кли тич ки
об лик лич не за ме ни це у пр вом ли цу јед ни не.

18 О фра зе о ло ги зми ма чи ји је бар је дан кон сти ту ент лек сич ки не ста би лан в.
де таљ ни је МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 1987: 134–142. У сво јој кла си фи ка ци ји иди о мат -
ских из ра за фин ски лин гви ста Еса Пен ти ле из два ја у за себ ну пот ка те го ри ју из -
ра зе ко ји су де лом лек сич ки од ре ђе ни, а де лом отво ре ни и на зи ва их иди о мат ским
кон струк ци ја ма (PENTTILÄ 2010: 153–158).



ПИ ПЕР и др. 2005: 177, 179–180, да те при ме ре под ве сти под је дан
тип су бје кат ског да ти ва, сло бод ног да ти ва у функ ци ји се ман тич ког
су бјек та, а то је да тив но си о ца ну жде, мо гућ но сти итд.19 Ина че је
да тив из вор но па деж ре ци пи јен та и од но си се при мар но на ани мат не
или пер со ни фи ко ва не ен ти те те (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2012: 49). У ве зи
с по ре клом да ти ва Ј. Ку ри ло вич сма тра да кључ ње го вог об ја ш ње ња
ле жи у опо зи ци ји у окви ру ка те го ри је ани мат но сти. Та ка те го ри ја
је ре ле вант на за јед ну од основ них функ ци ја да ти ва: „The so-cal led
dat. of par ti ci pa tion or in te rest is em ployed with no uns de no ting per -
sons, pe ro sni fied be ings, col lec ti ves“ (KURYŁOWICZ 1964: 196). Сто га
се мо же сма тра ти да овој ком по нен ти из ра за при па да уло га ре ци пи -
јен та или екс пе ри јен се ра не ке си ту а ци је. О ка квој је си ту а ци ји реч,
би ће ја сни је по што се у ре че ни ца ма са из ра зом не ги не (ги би) ми
(ти и др.) по дроб ни је раз мо тре је ди ни це са функ ци јом су бјек та, ко -
ји ина че пред ста вља оба ве зно фра зе о ло шко окру же ње.

У пре зен то ва ној гра ђи функ ци ју су бјек та нај че шће оба вља име -
ни ца20 (I 7–9, 11–18, II 1, 4, 5) или име нич ка син таг ма (I 1, 10, II 2)
у но ми на ти ву21. По ред то га, у при ме ри ма (I 4, 6) у тој син так сич кој
функ ци ји на ла зи се ин фи ни тив са об је кат ском до пу ном, а у при ме ру
(I 5) за ви сна ре че ни ца, пост по но ва на у од но су на глав ну ре че ни цу,
са пре ди ка том у об ли ку пре зен та22 и ве зни ком да.23 Функ ци о нал но
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19 Се ман тич ки бли ски при ме ри они ма ко ји се ов де раз ма тра ју а ко ји ма је ег -
зем пли фи ко ва на по ме ну та се ман тич ка ка те го ри ја да ти ва је су, на при мер: Пред -
сто ји нам да озбиљ но и на пор но ра ди мо, Оста је ти са мо да бу деш ми ран и стр -
пљив, Не пре о ста је ти ни шта дру го (ПИ ПЕР и др. 2005: 179, 180).

20 У при ме ру (I 2) у овој син так сич кој уло зи на ла зи се ред ни број дру ги, а у
при ме ру (I 3) ана фор ска за ме ни ца то, уп. и при мер: Ali on će si gur no obra ti bo -
stan, to mu ne gi ne! Ј. Хор ват (http://ri zni ca.ihjj.hr/).

21 Је ди ни из у зе так у пре зен то ва ној гра ђи је сте при мер (II 3), у ко ме име ни -
ца у функ ци ји су бјек та има об лик ге ни ти ва. (Та ко је у из во ру: Ivan Zov ko, Vje ro -
va ńa iz Her ceg-Bo sne, Zbor nik za na rod ni ži vot i obi ča je Ju žnih Sla ve na VI, Za greb:
JA ZU, 1901, 298, у РСА је при мер ци ти ран са име ни цом у об ли ку но ми на ти ва.)
Мо гу ће је да је на па деж ути цао гла гол мањ ка ти ко ји се на во ди не по сред но иза
гла го ла ги бје ти као екс пли ка ци ја ње го вог зна че ња. На и ме, ка да је гла гол мањ ка -
ти упо тре бљен у им пер со нал ном об ли ку, уз ње га се ја вља име ни ца у ге ни ти ву
у функ ци ји се ман тич ког су бјек та, уп.: И с тр го ви ном би ло не во ље: ро ба ис те кла,
а нов ца мањ ка ло Ј. Ле ско вар (РМС s.v. мȁњка ти / мàњкати).

22 Да је реч о па сив ној фор ми пре зен та а не фу ту ра дру гог, све до чи то што се
при ли ком тран сфор ма ци је у ак тив ну кон струк ци ју спор на хо мо ним на фор ма мо -
же за ме ни ти ак тив ним об ли ком пре зен та, а не фу ту ра дру гог. О раз ли чи тим ту -
ма че њи ма ове кон струк ци је у гра ма тич кој ли те ра ту ри в. ПИ ПЕР и др. 2005: 375.

23 Де таљ ни је о за ви сној екс пли ка тив ној кла у зи у по зи ци ји су бје кат ског ар -
гу мен та в. РУ ЖИЋ 2006: 201–217.



гле да но, ин фи ни ти вом у су бје кат ској по зи ци ји је кон ден зо ван ре -
че нич ни са др жај (уп. IVIĆ 1972: 132; ПИ ПЕР и др. 2005: 549), те је
сто га мо гу ће у при ме ри ма (I 4, 6) ин фи ни ти ве за ме ни ти ре че ни ца -
ма са пре ди ка том у фор ми пре зен та и ве зни ком да. Чи ње ни ца да у
да том кон тек сту ал тер ни ра ју не мо бил ни пре зент (по што је по ја ва
не ког дру гог об ли ка из ка те го ри је гла гол ских вре ме на ис кљу че на)
и ин фи ни тив24 ука зу је на то да зна че ње управ ног гла го ла, ов де су то
ги ну ти и гиб(ј)ети, им пли ци ра ус по ста вља ње се ман тич ког еле мен -
та ко ји је М. Ивић на зва ла екс пек та тив ност и ко ји сиг на ли зи ра да
се ре а ли зо ва ње рад ње озна че не пре ди ка том за ви сне ре че ни це тек
оче ку је (ИВИЋ 1970). Упра во се тим еле мен том се ман тич ког са др жа ја
по ме ну тих гла го ла мо же об ја сни ти за што се они у окви ру раз ма -
тра них из ра за нај че шће ја вља ју у об ли ку пре зен та ко ји има фу тур -
ско-мо дал но зна че ње.

Ако се по бли же раз мо тре при ме ри у ко ји ма је екс по нент су бје кат -
ске функ ци је име ни ца или име нич ка син таг ма, мо же се при ме ти ти
да у не ким слу ча је ви ма по сто ји мо гућ ност да се ове струк ту ре суп -
сти ту и шу прет ход но опи са ним (са ин фи ни ти вом и фи нит ним пре -
ди ка том) за то што име ни це та ко ђе мо гу има ти функ ци ју ре че нич -
них кон ден за то ра. Ова уза јам на за мен љи вост је нај у оч љи ви ја ка да
су по сре ди име нич ки из ра зи с не пред мет ним, пр о по зи тив ним зна -
че њем ко је кон сти ту и шу гла гол ске (и оста ле де вер бал не) име ни це.
Та ко се, ре ци мо, при мер (II 4) мо же па ра фра зи ра ти на сле де ће на -
чи не: При ста лој де вој ци не ги би да се уда… / При ста лој де вој ци не
ги би уда ти се…, по што је струк ту ра с две фи нит не пре ди ка ци је од
ко јих је дру га у функ ци ји су бје кат ског ком пле мен ти за то ра ко му та -
бил на са струк ту ра ма у ко ји ма се, уме сто дру гог еле мен та, ја вља
или ин фи ни тив или од го ва ра ју ћа де вер бал на име ни ца (уда ја) у уло -
зи кон ден за то ра до пун ске кла у зе (уп. ПИ ПЕР и др. 2005: 551).

Шта ви ше, и име нич ки из ра зи с не дво сми сле но пред мет ним
зна че њем че сто пред ста вља ју ме то ни миј ске озна ке од ре ђе не си ту а -
ци је ко је се при мар но ис ка зу ју ре че ни ца ма. У при ме ру (I 9): Мо тика
ти не гине, са мо немој да учиш, име ни ца мо ти ка има пред мет но
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24 На чел но је ова ал тер на ци ја мо гу ћа уко ли ко су иден тич ни де но та ти су бјек -
та за ви сне ре че ни це и имен ског из ра за у да ти ву у глав ној ре че ни ци. Ако је де но -
тат имен ског из ра за у да ти ву иден ти чан, на при мер, са де но та том објек та за ви -
сне ре че ни це, као у при ме ру: Ka da je pu ste me dju čo por dru gih vu ko va ne gi ne joj
da je po šte no iz u je da ju… (http://www.po li ti ka.rs/in dex.php?lid=sr&show=ru bri -
ke&part=list_re vi ews&int_ite mID=92329), та да се фи нит ни пре ди кат не мо же за -
ме ни ти ин фи ни ти вом.



зна че ње, али је ја сно да она за пра во по сред но ре фе ри ше на рад њу
ко ја се њо ме оба вља. У осно ви овог се ман тич ког пре но са на ла зи се
ме то ни миј ски ме ха ни зам по ко ме се за озна ча ва ње не ке ак тив но -
сти ко ри сти озна ка ко ја ре фе ри ше на ти пич но сред ство ко јим се та
ак тив ност вр ши. Оту да се да ти при мер мо же па ра фра зи ра ти та ко
што се уме сто име ни це упо тре би гла гол или од ње га из ве де на гла -
гол ска име ни ца, уп. нпр.: Не ги не ти да ко паш, са мо не мој да учиш
/ Не ги не ти ко па ти… / Ко па ње ти не ги не….

Иако, да кле, у пре зен то ва ној гра ђи су бје кат че шће кон сти ту и шу
имен ски из ра зи не го гла гол ски, чи ни се да су бје кат ски ар гу мент у
ис ка зи ма са раз ма тра ним из ра зом обич но има не пред мет но, про по -
зи тив но зна че ње, тј. да ре фе ри ше о не кој си ту а ци ји. На и ме, у да тим
при ме ри ма мо гу ће је имен ске из ра зе за ме ни ти од го ва ра ју ћим се -
ман тич ки екви ва лент ним кла у за ма, те се та ко, ре ци мо, при ме ри (I
7, II 1) мо гу тран сфор ми са ти на сле де ћи на чин …А да пла ћам ка ма -
те не ги не ми та ко и та ко – Су тра му не ги би да га на би ју на ко лац.

5. Зна че ње из ра за. У овом де лу ра да би ће раз мо тре на два пи та -
ња: пр во се ти че се ман тич ких про ме на у про це су фра зе о ло ги за ци је,
ко је су омо гу ћи ле на ста нак из ра за, а дру го се ман тич ке ево лу ци је
фра зе о ло ги зма то ком вре ме на ко ја се мо же пра ти ти за хва љу ју ћи то -
ме што пре до че ни кор пус има и ди ја хро ниј ску ди мен зи ју.

Бу ду ћи да је гла гол ска ком по нен та сто жер фра зе о ло ги зма, про -
ме не у ње ној се ман ти ци би ле су кључ не у про це су фра зе о ло ги за ци -
је. У са вре ме ном је зи ку, гла гол гину ти има сле де ћа зна че ња: 1.а.
’уми ра ти не при род ном, на сил ном смр ћу, гу би ти жи вот (у ра ту, не -
сре ћи итд.)’, б. фиг. (за не ко га) ’жр тво ва ти се, под но си ти жр тве (за
не ко га)’, 2.а. ’про па да ти фи зич ки, по ла ко уми ра ти, коп не ти, ве ну ти,
су ши ти се (о чо ве ку, биљ ци)’: ~ од жа ло сти, б. фиг. ’иш че за ва ти,
не ста ја ти, гу би ти се’: Ње на љу бав је по ла ко ги ну ла, в. ’про па да ти,
стра да ти’: ~ због су ше, 3. (за не ким, за не чим) ’ја ко жу де ти, че зну -
ти, ве ну ти (за не ким или не чим)’ (РСЈ). Ка ко се мо же ви де ти, се -
ман ти ка овог ин тран зи тив ног гла го ла је та ква да у ве ћи ни зна че ња
огра ни ча ва из бор лек сич ке је ди ни це у функ ци ји су бјек та на оне са
пер со нал ним или бар ани мат ним зна че њем, је ди но зна че ње под тач -
ком 2.б., са ква ли фи ка то ром фи гу ра тив но, ка ко и при мер по ка зу је,
до пу шта и су бјек те са не а ни мат ним (у го ре на ве де ном при ме ру —
ап стракт ним) зна че њем. При ме ри из RJA s.v. gȉnu ti, ука зу ју на то
да је лек сем ска ва лент ност овога гла го ла би ла флек си бил ни ја уто -
ли ко што су не а ни мат ни су бјек ти би ли уоби ча је ни ји те да ова кве
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упо тре бе ве ро ват но ни су сма тра не фи гу ра тив ним или бар не у ис -
тој ме ри у ко јој су да нас.

Као што је већ ре че но (в. т. 4), за гла гол гиб(ј)ети у сло бод ној
упо тре би на шло се ма ло по твр да ко је ука зу ју на слич ну се ман ти ку
и ко ло ка бил ност као и код срод ног гла го ла ги ну ти.

За фра зе о ло ги зам је, ме ђу тим, ка рак те ри стич но од сту па ње од
стан дард не вред но сти лек сем ске ва лент но сти гла го ла по што су бје -
кат ски ар гу мент има нај че шће про по зи тив но зна че ње – њи ме се
обич но ре фе ри ше на не ку си ту а ци ју. Сем то га, се ман ти ка гла гол -
ске ком по нен те укљу чу је еле ме нат екс пек та тив но сти, што зна чи да
је по сре ди си ту а ци ја чи ја се ре а ли за ци ја тек оче ку је. Ова мо дал на
ком по нен та уно си у се ман тич ки са др жај из ра за еле ме нат су бјек -
тив но сти, што до при но си ње го вој екс пре сив но сти. Опи са не ка рак -
те ри сти ке иди о мат ске се ман ти ке, ка ко је већ по ме ну то, оства ру ју
ис кљу чи во не ги ра ни гла гол ски об ли ци. У основ ном зна че њу да ти
гла го ли при па да ју се ман тич кој ка те го ри ји ег зи стен ци је озна ча ва ју -
ћи фа зу ње ног за вр шет ка, не стан ка, а су прот но то ме, њи хо вим не -
ги ра њем се ис ти че да се оства ре ње (тј. по сто ја ње или њен по че так)
не ке си ту а ци је не до во ди у пи та ње.

Из раз има и оба ве зну имен ску ком по нен ту у об ли ку да ти ва ко -
ја упу ћу је, по пра ви лу, на пер со нал ног ак тан та ко га се не по сред но
ти че си ту а ци ја озна че на су бјек том.25

Сти че се ути сак, на осно ву по дроб ни јег ана ли зи ра ња при ме ра, да
су се вред но сне им пли ка ци је ове си ту а ци је то ком вре ме на ме ња ле.

На и ме, у ста ри јим по твр да ма (уп. нпр. I 1, 4, II 3, 4, 5) да тим
из ра зом се ка зу је да не ко мо же си гур но ра чу на ти с не чим, да се у то
мо же по у зда ти, че сто је то и не ки ми ни мум ис под ко је га се не ће
ићи. Та кве си ту а ци је су вред но сно не у трал не или чак и по зи тив не.

У но ви јим при ме ри ма, ме ђу тим, им пли ци ра се да је пер со нал -
ни уче сник па си ван, да не ма из бо ра, већ да мо ра да „при ми“ то што
озна ча ва кон сти ту ент у уло зи су бјек та, а та при ну да не га тив но бо -
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25 Имен ска ком по нен та у да ти ву мо же се фа кул та тив но ја ви ти и у ис ка зи ма
у ко ји ма гла гол ги ну ти у функ ци ји пре ди ка та ре а ли зу је не ко од сво јих не фра зе -
о ло шких зна че ња, уп. нпр. До ста би ло бо ја по кра ји ни, до ста на ма ги ну ше ју на -
ка НП Вук, Ко ји пи јеш а ку ћа ти ги не М. А. Рељ ко вић (RJA s.v. gȉnu ti). По сре ди
је по се сив ни да тив ко јим се озна ча ва по се сор, док је по се сум ис ка зан из ра зом у
функ ци ји су бјек та. (У на ве де ним при ме ри ма по ред по се сив ног зна че ња постоји
и зна че ње ште те). Ка ко се мо же ви де ти, имен ске ком по нен те у сло бод ном да ти -
ву у фра зе о ло шкој и не фра зе о ло шкој упо тре би гла го ла ги ну ти има ју раз ли чи та
зна че ња и сте пен оба ве зно сти.



ји це лу си ту а ци ју.26 Оту да је он пре ре ци пи јент, екс пе ри јен сер не ке
си ту а ци је не го вољ ни вр ши лац27 не ке ак тив но сти об у хва ће не том
си ту а ци јом (уп. нпр. нпр. I 8–18, II 1). У по је ди ним лек си ко граф ским
де фи ни ци ја ма ре ги стру је се ова ак си о ло шка ком по нен та зна че ња
из ра за, уп. ’не ће ми из ма ћи, не ће ме ми мо и ћи (обич но не што не при -
јат но, не у год но)’ (РМС s.v. гину ти), ’не ће ме ми мо и ћи, си гур но ће
ме за де си ти, пред сто ји ми (обич но не што не у год но, не по вољ но)’
(РСЈ s.v. гину ти). Тре ба на гла си ти да је уоче но се ман тич ко по ме ра -
ње у до ме ну тен ден ци је, та ко да има и са вре ме них по твр да у ко ји ма
је реч о си ту а ци ја ма ко је су по жељ не, по зи тив но вред но ва не, уп. нпр.
Ku ri jer: „No va ku ‘ne gi ne’ tro fej u Pa ri zu“ (http://www.sport ske.net/
vest/te nis/ku ri jer-no va ku-ne-gi ne-tro fej-u-pa ri zu-123861.html), Dal ma -
ci ja je na dok na di la istar ski ma njak i op će ni to je u špi ci sve to li ko do bro
da nam ne gi ne ba rem osam po sto uspje šni ja se zo na od lanj ske Vje snik
on li ne 2003. (http://ri zni ca.ihjj.hr/).

По ста вља се пи та ње шта је узро ко ва ло опи са ну се ман тич ку про -
ме ну фра зе о ло шког зна че ња. Мо гу ће је да је на ова кву ево лу ци ју
ева лу а тив не се ме ути ца ла ре че нич на струк ту ра у ко јој пер со нал ни
ак тант ни је у по зи ци ји (гра ма тич ког) су бјек та28 ко ји се у срп ском је -
зи ку стан дард но ис ка зу је об ли ком но ми на ти ва, већ је ис ка зан у об -
ли ку да ти ва, па де жа ко ји је ре зер ви сан, ка да је реч о пер со нал ним де -
но та ти ма, за ре ци пи јен те или екс пе ри јен се ре не ке си ту а ци је. Да кле,
про ме на у ак си о ло шкој ком по нен ти се ман тич ког са др жа ја мо гла би
се мо жда об ја сни ти као по сле ди ца се ман тич ко-син так сич ке уло ге

Јужнословенски филолог LXX (2014)200

26 Тре ба на по ме ну ти да је у фра зе о ло шким ис тра жи ва њи ма че сто скре та на
па жња на се ман тич ку кон цен тра ци ју фра зе о ло ги за ма око не га тив но вред но ва -
них пој мо ва (МО КИ ЕН КО 1989: 222).

27 То не зна чи да он не мо же има ти се ман тич ку уло гу аген са, већ да ак тив -
ност ко ју вр ши обич но ни је ње гов сло бо дан из бор, већ на мет ну та при ну да.

28 При то ме, гра ма тич ки су бје кат има нај че шће не пер со нал но зна че ње, а ако
и има та кво зна че ње, он обич но слу жи као ме то ни миј ска озна ка не ког про по зи -
тив ног са др жа ја, уп. при мер (I 2). Из тог раз ло га у пре зен то ва ној гра ђи има по -
твр да је ди но за об лик гла го ла у 3. ли цу јед ни не и мно жи не, а и у до дат ној гра ђи
по твр де гла го ла у 1. и 2. ли цу вр ло су рет ке, уп.: Za do la zak ne bri ni, ne gi nem ti
jed nog da na (http://www.co o li na ri ka.com/fo rum/co o li na ri ka/br blja o ni ca/51926/?pa -
ge=673), Ma do bi ja Hf, ne gi ne mo vam mi u po lu fi na lu (http://fo rum.b92.net/to -
pic/52508-kk-cr ve na-zve zda-20092010/pa ge-2016), me do, ne gi neš mi :D
(http://www.fo rum.hr/ar chi ve/in dex.php/t-199231-p-19.html), vi nam ne gi ne te u sva -
kom slu ca ju (http://fo rum.kr sta ri ca.com/show thre ad.php/425399-Ta dic-opet-lu pe ta-
Ta dic-se-u-CG-za lo zio-za-po ve ca nje-cr no gor skog-IZ VO ZA-u-Sr bi ju?p=
16030912&vi ew full=1). Ви ше о не при хва тљи во сти по је ди них мор фо ло шких ка те -
го ри ја у про то ти пич ним ре а ли за ци ја ма фра зе о ло ги за ма в. ČERMÁK 2007: 24–25.



пер со нал ног ак тан та. На и ме, за ре ци пи јен та или екс пе ри јен се ра је
ка рак те ри сти чан па си ван од нос пре ма си ту а ци ји у ко јој уче ству је. У
ка квој је ве зи па сив на уло га пер со нал ног уче сни ка и не га тив но вред -
но ва ње си ту а ци је? Си ту а ци ја ко ја ни је про ис те кла из чо ве ко вог свр -
сис ход ног де ло ва ња сма тра се по тен ци јал но штет ном29, те, пре ма то -
ме, па сив ност пер со нал ног уче сни ка им пли ци ра да је по сре ди ка ква
не по жељ на, по ње га не по вољ на си ту а ци ја. На по ве за ност је зич ке
струк ту ре и чо ве ко вог по и ма ња све та ука зу је и Ј. Гр ко вић-Меј џор на -
по ми њу ћи да ти по ло шко кре та ње од ак тив ног ка но ми на тив ном ти пу
сло вен ских (и срод них ин до е вроп ских) је зи ка, ко је се мо же са гле да -
ти и као про ме на ори јен та ци је од те ме30 ка аген су, зна чи, са ког ни тив -
ног аспек та, уоб ли ча ва ње сли ке све та у ко јој чо век има кон тро лу над
сво јим окру же њем и мо же да га ме ња у скла ду са сво јим по тре ба ма,
док је зи ци ори јен ти са ни ка те ми ре флек ту ју чо ве ко во ис ку ство да жи -
ви мо у све ту чи је нам је устрој ство да то (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2010: 58).

Што се ти че стил ске вред но сти31, раз ма тра ни фра зе о ло ги зам
при па да пр вен стве но раз го вор ном сти лу, а књи жев не и пу бли ци -
стич ке по твр де све до че о то ме да је из раз го вор ног сти ла пре у зи ман
и у ове дру ге.

6. Ста тус из ра за у лек си ко граф ским при руч ни ци ма. Ка ко се
мо гло ви де ти из пре зен то ва не гра ђе, из у зев RJA, где се при ме ри са
раз ма тра ним из ра зом на во де као илу стра ци ја јед ног од зна че ња гла -
го ла ги ну ти, у оста лим оп штим реч ни ци ма с.-х. је зи ка (па и мно гим
ди ја ле кат ским ко ји су го ре ци ти ра ни) до след но се у окви ру од ред -
ни це гла го ла ги ну ти (и гиб(ј)ети у РСА) из два ја из раз не ги не / ги -
би ми (ти и др.).

Фра зе о ло ги зми се обич но де фи ни шу као ви ше лек сем ски спо је -
ви уста ље не струк ту ре ко ји има ју је дин стве но зна че ње и екс пре -
сив ну вред ност.32 Та ко фин ски лин гви ста Еса Пен ти ле да је сле де ћу
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29 Та ко Е. В. Па ду че ва, дру гим по во дом (у ра ду о де ка у за ти ви ма), при ме ћу -
је сле де ће: „По лу ча ет ся, что из ме не ния, ко то рые про ис хо дят са ми со бой, без це -
ле по ла га ю щ е го Аген са, обыч но к худ ше му: ком по нент «ущерб» — по тен ци а ль -
ный спут ник вся кой не кон тро ли ру е мой ка у за ции“ (ПА ДУ ЧЕ ВА 2001: 71).

30 У ког ни тив ној гра ма ти ци те ма об у хва та ви ше „па сив них“ се ман тич ких
уло га. „The ba sic the ma tic ro les are ze ro, mo ver, pa ti ent, and ex pe ri en cer. The ze ro ro -
le is mi ni mal: it is that of a par ti ci pant which ex hi bits a pro perty, oc cu pi es a lo ca tion,
or is simply the re…“ (LAN GAC KER 2008: 370).

31 О стил ској ра сло је но сти фра зе о ло ги за ма в. ME NAC 1978: 222–223.
32 Уп. DRA GI ĆE VIĆ 2009: 39–41, где се упу ћу је на да љу ли те ра ту ру у ве зи са

по ме ну тим кри те ри јал ним осо би на ма фра зе о ло шких је ди ни ца.



де фи ни ци ју ове вр сте је зич ких је ди ни ца: „Аn idi om is an (i) in sti tu -
ti o na li zed, (ii) non com po si ti o nal, (iii) syntac ti cally re stric ted, (iv) mul -
ti word ex pres si on“ (PENTTILÄ 2010: 149).33 Пр во свој ство се од но си на
кон вен ци о на лан ста тус из ра за у не кој је зич кој за јед ни ци, што зна -
чи да је он обич но ко ди фи ко ван и по знат про сеч ном из вор ном го -
вор ни ку да тог је зи ка. Дру ги кри те ри јум под ра зу ме ва да зна че ње
фра зе о ло ги зма ни је прост збир зна че ња ње го вих кон сти ту е на та у
не фра зе о ло шкој упо тре би. Он се мо же ре а ли зо ва ти у пот пу но сти
или де ли мич но у за ви сно сти од то га да ли не ка ком по нен та из ра за
за др жа ва сво је зна че ње из не и ди о мат ске упо тре бе. Тре ће свој ство
упу ћу је на чи ње ни цу да фра зе о ло ги зми обич но ни су под јед на ко
син так сич ки флек си бил ни као не и ди о мат ске ком би на ци је ре чи. Че -
твр ти кри те ри јум на ла же да се фра зе о ло ги зми са сто је од ви ше од
јед ног пу но знач ног еле мен та. С об зи ром на то да се у ра ду за ла же
за про то тип ски ори јен ти сан при ступ де фи ни ци ји и кла си фи ка ци ји
фра зе о ло ги за ма, аутор још ис ти че да је иди о ма тич ност ска лар не
при ро де и да у за ви сно сти од то га ка ко ис пу ња ва ју по ме ну те кри -
те ри ју ме фра зе о ло ги зми мо гу би ти ви ше или ма ње про то ти пич ни
(id. 149–150). Мо же се за кљу чи ти да се еле мен ти на ве де них де фи -
ни ци ја фра зе о ло ги за ма углав ном по ду да ра ју, те да раз ма тра ни из раз
у ве ли кој ме ри за до во ља ва основ не фор мал не и се ман тич ке кри те -
ри ју ме ко ји се ко ри сте за иден ти фи ка ци ју фра зе о ло ги за ма. Под зна -
ком пи та ња је сте је ди но го ре на ве де ни че твр ти кри те ри јум, што би
мо гао би ти раз лог за што овог из ра за не ма у Ма те ши ће вом фра зе о -
ло шком реч ни ку (MA TE ŠIĆ 1982).

На и ме, у увод ном де лу реч ни ка Ма те шић екс пли цит но ис ти че
да фра зе о ло ги зам мо ра има ти нај ма ње две пу но знач не (ауто се ман -
тич не) ре чи (id. VI). Прет ход но је би ло го во ра о то ме да је у реч -
нич ком об ли ку имен ска ком по нен та раз ма тра ног фра зе о ло ги зма
пред ста вље на лич ном за ме ни цом (в. т. 4), а ова се вр ста ре чи, пре ма
не ким кла си фи ка ци ја ма, тре ти ра као члан ка те го ри је син се ман тич -
них ре чи (уп. ЛЭС s.v. служéбные словá). Тре ба, ме ђу тим, до да ти да
овај кри те ри јум не ис пу ња ва ју ну жно сви фра зе о ло ги зми бу ду ћи да
има и оних ко ји су са ста вље ни од јед не ауто се ман тич не и јед не син -
се ман тич не ре чи, по пут као Бог итд. (DRA GI ĆE VIĆ 2009: 39, на по ме на
4). Пре ма А. Ме нац, ве за две ју или ви ше са мо стал них ре чи уз по моћ -
не ре чи или без њих је сте нај че шћи об лик у ко јем се фра зе о ло ги зми
ја вља ју, али има и фра зе о ло шких је ди ни ца ко је су по струк ту ри фо -
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33 По ред ових ка рак те ри сти ка по сто је и дру ге, али оне не ма ју кри те ри јал ни зна -
чај за кла су иди о мат ских из ра за у це ли ни (уп. де таљ ни је PENTTILÄ 2010: 150–157).



нет ска реч, тј. јед на са мо стал на реч на ко ју се осла ња ју про кли ти -
ке и ен кли ти ке (ME NAC 1978: 221).34 Пен ти ле та ко ђе ис ти че да се
не ким је зич ким фор му ла ма не мо же од ре ћи иди о ма тич ност иако
ни су ви ше лек сем ске струк ту ре (PENTTILÄ 2010: 150).35 За хва љу ју ћи
про то тип ској струк ту ри ка те го ри је фра зе о ло ги за ма, то што је дан кри -
те ри јал ни услов мо жда ни је у пот пу но сти за до во љен не мо ра ну жно
да до ве де у пи та ње иди о мат ски ка рак тер не ке је зич ке је ди ни це.
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Ma ri ja D. Vuč ko vić

ОN THE IDI OM NE GI NE (GI BI) MI (TI ETC.): SYNTAC TIC STRUC TU -
RE, SE MAN TICS, AND LE XI CO GRAP HIC STA TUS

Sum mary

The pa per de als with the idi om ne gi ne mi (ti etc.) and its va ri ant ne gi bi
mi (ti etc.). The re se arch is ba sed on the hi sto ri cal and con tem po rary cor pus that
al so com pri ses the di a lec to lo gi cal ma te rial. Af ter po in ting out chro no lo gi cal
and areal cha rac te ri stics of the two idi om va ri ants, the ir syntac tic struc tu re as
well as se man tics are di scus sed. In the do main of se man tics the spe cial at ten -
tion is paid to the chan ge of the axi o lo gi cal com po nent of the idi o ma tic me a -
ning. It is ar gued that the re might be the in ter re la tion bet we en this chan ge and
the syntac tic struc tu re of the idi om. The fi nal seg ment of the pa per is con cer -
ned with the sta tus of the analysed idi o ma tic phra ses in the most im por tant
mo no lin gual ge ne ral and phra se o lo gi cal dic ti o na ri es.

Keywords: idi om ne gi ne (gi bi) mi (ti etc.), phra se o logy, syntax, se man tics,
le xi co graphy, the Ser bian (Ser bo-Cro a tian) lan gu a ge.
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