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БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 
(Учитељски факултет, Београд) 

ИМЕНИЦА УЧИТЕЉ У ЛЕКСИЧКОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА

У раду се представља лексичкосемантички потенцијал речи учи-
тељ, где се узима у разматрање њено семантичко-деривационо гне-
здо и лексичкосемантички односи, парадигматски и синтагматски, у 
које ова именица ступа са другим речима српског језика, домаћег и 
страног порекла (инструктор, тренер, ментор, едукатор итд.). 

Кључне речи: српски језик, учитељ, лексички систем, семантичко- 
-деривационо гнездо, парадигматски и синтагматски лексички одно-
си. 

О значењу и употреби речи учитељ у српском језику, као и о 
синтагматским конструкцијама новијег доба наставник разредне на-
ставе и професор разредне наставе, својевремено је говорио Б. Тер-
зић (Терзић 2002: 35–37). Поредећи стару словенску реч учитељ и 
oвe нове – према овом аутору – рогобатне конструкције, Б. Терзић је 
желео широј јавности скренути пажњу на непотребну бирократиза-
цију у језику, с једне стране, а с друге стране, и на неодговарајућу 
употребу речи професор1 у српском језику. Циљ једног оваквог кри-

 Овај рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања 
савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009), који финансира Мини-
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

1 Професорима се у српском језику називају сва лица са завршеним 
факултетом која изводе наставу на свим нивоима предуниверзитетског 
образовања, али и наставници универзитета. У другим словенским језицима 
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тичког осврта, између осталог, био је и да се апелује на јавност да не 
одбацује из свог језика тако олако стару словенску реч учитељ и, ка-
ко то аутор наведеног чланка каже, да не измишља „ученије“ речи и 
конструкције правдајући такав немаран однос према свом језику но-
вим променама у систему образовања и новим правилима у начину 
стицања звања учитељ.

Какву је реакцију изазвао овај апел у јавности и у науци о 
образовању говори чињеница да се у систему назива наставно-обра-
зовних звања и занимања за учитеља у општем значењу данас кори-
сте, осим конструкција професор разредне наставе, и неке друге но-
ве речи као што су нпр. ментор, инструктор, тренер, едукатор, пе-
дагошки саветник.2

Са овим релативно новим номинацијама, насталим претежно 
од речи страног порекла, срећемо се како у стручној педагошко-пси-
холошкој литератури тако и у средствима јавног информисања. Сто-
га желимо реч учитељ, посматрајући је у односу према конкурент-
ним речима и терминима истог или сличног значења, да представимо 
у лексичком систему српског језика. Циљ нам је заправо да предста-
вимо лексичкосемантички потенцијал речи учитељ, узимајући у раз-
матрање њено семантичко-деривационо гнездо и лексичкосемантич-
ке односе, парадигматске и синтагматске, у које ова именица ступа са 
другим речима српског језика, домаћег и страног порекла, како би-
смо показали колико је реч учитељ постојана у српском језику. Гра-
ђу за ово истраживање узели смо из дескриптивних речника српског 
језика (Речник САНУ, Речник МС, Речник СЈ МС, Речник ЈАЗУ) и из 

(нпр. у руском, чешком, пољском итд.), али и у неким несловенским језици-
ма (нпр. у немачком, енглеском итд.), професором се називају само универ-
зитетски наставници. Наравно, није нужно, а ни могућно да се у сродним је-
зицима речи истог корена развијају и употребљавају на исти начин. Науци 
су одавно позната ова лексичка непоклапања у сродним језицима названа 
међујезичка хомонимија, односно лажни пријатељи (в. Терзић 2002: 35–37). 

2 Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника из 2004, наставницима 
(запосленима у школама) омогућено је да путем стручног усавршавања и 
применом наученог у пракси стекну следећа звања: педагошки саветник,
ментор, инструктор и виши педагошки саветник (Службени гласник, кур-
зив је наш). Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника из 2012, наставник, вас-
питач и стручни сарадник може да напредује стицањем звања педагошки са-
ветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и ви-
соки педагошки саветник.
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електронског корпуса српског језика са Математичког факултета. У 
анализи и интерпретацији језичког корпуса послужили смо се еле-
ментима компоненцијалне анализе као једним од значајних метода у 
испитивању лексичке семантике.  

1. Лексема учитељ у речницима српског језика 

У савременом књижевном језику, према шестотомном Речнику 
МС, реч учитељ има три значења. Два њена значења су терминоло-
шка јер се тичу сфере образовања. Уже терминолошко значење речи 
учитељ, према шестотомном Речнику МС, јесте ’просветни радник 
са средњом стручном спремом, са учитељском школом, који ради у 
основној школи’. У једнотомном Речнику СЈ МС ово значење је де-
лимично измењено у оном делу дефиниције који се тиче учитељеве 
стручне спреме, па се каже да је учитељ ’просветни радник са учи-
тељском школом, који ради у основној школи’. У вези с овим значе-
њем је и друго, шире терминолошко значење речи учитељ ’стручњак 
који поучава друге у некој врсти знања или вештине: учитељ страних 
језика, учитељ музике, играња, јахања, пливања и сл.’. 

  Секундарно значење речи учитељ је опште, нетерминолошко 
значење: ’онај од кога се може нешто научити’.  

Иако се терминолошким значењима речи учитељ у дескрип-
тивним речницима српског језика даје предност у хијерархији значе-
ња у оквиру речничког чланка речи учитељ, јасно је да су термино-
лошка значења изведена из овог општег нетерминолошког значења. 
То нам потврђује Речнику ЈАЗУ, речник заснован на историјској гра-
ђи нашег језика, у коме се значење речи учитељ описује само као: 
’човек који кога учи’.  

2. Семантичко-деривационо гнездо лексеме учитељ

Именица учитељ је девербатив глагола учити настао суфиксом 
-тељ. По творбеном значењу, именица учитељ, као и друга деверба-
тивна образовања са суфиксом -тељ, припада категорији именица 
nomina agentis чије је опште лингвистичко одређење да означавају 
некога или нешто као носиоца глаголске радње или процеса. Гледају-
ћи семантику именица изведених суфиксом -тељ, тј. да ли је код 
именица nomina agentis вршилац радње човек или предмет, затим да 
ли се вршилац радње карактерише по стварном извршењу радње у 
датом тренутку или по томе што неку радњу врши стално, по опреде-
љењу, позиву, способности и сл., именица учитељ припада ужој гру-
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пи именица nomina agentis, тзв. именицама nomina proffesionis, nomi-
na officii – именицама које значе занимања (Ристић 1982: 202–204).  

Иако су именице изведене суфиксом -тељ у савременом срп-
ском језику превасходно књижевног карактера, именица учитељ је 
народна реч. Наиме, суфикс -тељ је по пореклу народни (прасловен-
ски, наслеђен из праиндоевропског језика), али када се почео везива-
ти за глаголе који су означавали духовну или апстрактну радњу, до-
бијао је и књишки карактер (Ристић 1982: 211). Прасловенско поре-
кло самог суфикса -тељ и народно порекло речи учитељ показује 
нам да је ова реч дубоко укорењена у српском језику.  

Лексема учитељ је као мотивна реч послужила за грађење 
именица са моционим суфиксима -ица и -ка: учитељица (учитељ + 
ица) и учитељка (учитељ + ка) са значењем ’жена учитељ’, а 
претходно ’супруга учитеља’. У српском књижевном језику моциони 
суфикс -ица продуктивнији је и фреквентнији од суфикса -ка (Ћорић 
1982: 81), па се у шестотомном Речнику МС значење речи учитељка
упућује на значење речи учитељица. За разлику од именице учите-
љица, која је своје значење остварила једино као nomina agentis, име-
ница учитељка је развила и секундарно значење: ’учитељева жена’.  

Све три лексеме, и учитељ и учитељица и учитељка, имају од-
говарајуће деривате граматичког значења остварене релационим и 
посесивним придевима учитељев (учитељ + ев) ’који припада учите-
љу’, учитељски (учитељ + ски) ’који се односи на учитеље’, учите-
љичин (учитељич + ин) ’који припада учитељици’, учитељички (учи-
тељич + ки) ’који се односи на учитељице’ и учитељкин (учитељк + 
ин) ’који припада учитељки’. Граматичко, прилошко значење оства-
рено је у прилогу учитељски са значењем ’на учитељски начин, као 
учитељи’. Од деривата граматичког значења, једино је присвојни 
придев учитељев послужио у стварању нових деривата, тачније у 
стварању именице учитељевица (учитељев + ица) са значењем ’учи-
тељева жена’, која је ограничене употребе с обзиром на то да је забе-
лежена само у Броз–Ивековићевом речнику.  

Иако лексема учитељ нема толико развијену семантичку 
структуру (три значења), ипак има неколико лексикализованих дери-
вата. Од именица, ту су учитељац (учитељ + ац) ’ђак учитељске шко-
ле’, учитељиште (учитељ + иште) застарели назив за ’учитељску 
школу’, учитељство (учитељ + ство) у збирном значењу ’учитељи, 
учитељски сталеж (колектив)’ и ’учитељски позив, учитељска слу-
жба’. Од глагола, ту су: учитељевати/-овати (учитељ + ева/ова + 
ти), као и њима одговарајуће глаголске именице учитељевање/-ова-
ње (учитељева/ова + ње). 
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Као nomina proffesionis, именица учитељ има и одговарајуће 
именице субјективне оцене: аугментатив учитељетина (учитељ + 
етина,3 често са пејоративним употребним вредностима, деминутив 
учитељчић (учитељ + чић) често са маркираним пејоративним значе-
њем, али и хипокористичним!4 Чисти хипокористици су именице учо
и уча настале скраћивањем творбене основе учитељ и додавањем 
граматичких наставака (који се уједно могу сматрати и суфиксима)   
-а, односно -о у зависности од дијалекатске базе. 

Остале творенице мотивисане лексемом учитељ добијене су 
углавном префиксацијом (надучитељ, надриучитељ, неучитељ, нузу-
читељ, подучитељ) и слагањем основе учитељ са другом основом 
(вероучитељ, детоучитељ, злоучитељ, јересеучитељ, народоучи-
тељ, првоучитељ). Као што се да приметити, наведена образовања у 
језику имају различиту регуларност кад је реч о стандарду. 

Префикси који учествују у слагању са именицом учитељ јесу 
домаћи префикси, предлошког и непредлошког порекла; нема пре-
фикса страног порекла који су учествовали у слагању са именицом 
учитељ.

3 Аугментатив учитељетина је један од ретких аугментатива који је 
суфиксом -етина изведен од именице мушког рода. У српском језику, како 
наводи В. Јовановић, највећи број аугментатива са суфиксом -етина настао 
је од именица женског рода (Јовановић 2010: 97). 

4 У Речнику МС лексема учитељчић је дефинисана као деминутив и 
пејоратив од именице учитељ. Међутим, пример којим се ово значење по-
тврђује а који гласи: Сада из службе отпуштају јадне учитељчиће (курзив је 
наш) показује нам да деминутив учитељчић употребљен у овом контексту 
нема само творбено деминутивно значење и прагматичко пејоративно и 
иронично значење. Осим ових значења, може имати и хипокористично зна-
чење ублажавања, сажаљења, саосећања, што нам потврђује одговарајући 
придевски детерминатор јадан у синтагматском споју са именицом учитељ-
чић. Анализирајући лексикографско дефинисање деминутива на -че и -чић,
неки лексикографи су с правом уочили да се дефинисањем деминутива лек-
сикографском дефиницијом дем. и пеј. од X само донекле обухватају семан-
тичко-стилска померања карактеристична за употребу деминутива (а и ауг-
ментатива) са значењем занимања. У семантичком пољу деминутива са зна-
чењем занимања врло често се осим сема ’лош’, ’безначајан’, ’никакав’, ’ко-
ји не завређује поштовање’, развијају, ако се деминутиви употребе у хипо-
користичном значењу одређеног прагматичког контекста, и семе ’јадан’, 
’који је за жаљење, сажаљевање’, ’са којим се саосећа’ и сл. Сходно томе, 
предлог лексикографа је да се деминутиви из сфера занимања дефинишу 
комбинацијом одговарајућих квалификатора: дем. и хип. или пеј. од X  (Ри-
стић и др. 2005: 604–605).  
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Будући да префикс као семантички испуњен елемент у споју са 
именицом само модификује њено лексичко значење (Радовић Тешић 
2002: 17), код префиксалних именица са основом учитељ можемо ре-
ћи да значењска модификација префиксима углавном иде у два прав-
ца: у правцу квалификовања и у правцу класификовања.  

Модификација у правцу квалификовања тиче се двају елемен-
та: 1) оцене вредности учитељске способности и 2) стручности, оспо-
собљености учитеља за више научних грана, области знања и вешти-
на. Тако се префиксом надри- у сложеници надриучитељ потире, не-
гира значење именице учитељ, па је надриучитељ ’онај који поучава, 
учи некога без довољно знања, стручности и сл.’. Префиксом нуз- у 
сложеници нузучитељ значење речи учитељ се проширује означава-
јући тако ’онога који је оспособљен не само за обављање основних 
учитељских активности већ и да преноси знање и из додатних актив-
ности, вештина, предмета у школи’.  

Модификација у правцу класификовања одвија се према двама 
критеријумима: према томе да ли је неко по професији учитељ или 
не, што се постиже префиксом не- у сложеници неучитељ ’онај који 
није учитељ (по професији)’, и према рангу, чину, положају који не-
ко заузима у учитељској професији, што се постиже префиксима над-
и под- у сложеницама надучитељ ’професор средње школе, виши 
учитељ’ и подучитељ ’онај који је по службеном положају одмах до 
учитеља’. 

Именица учитељ се, како смо већ напоменули, јавља и као дру-
ги део сложеница (вероучитељ, детоучитељ, језикоучитељ итд.). У 
тим сложеницама први део спецификује значење речи учитељ као 
управне речи у сложеници. Спецификовање се одвија тако што се 
ближе одређује кога учитељ као стручњак, добар познавалац поучава 
(децу, народ) и у чему, у којој врсти знања, научне области (у верона-
уци, језику итд.). Тако имамо следеће сложенице: детоучитељ ’дечји 
учитељ’, народоучитељ ’човек који просвећује народ, народни учи-
тељ’, вероучитељ ’наставник веронауке’, законоучитељ ’наставник 
веронауке, вероучитељ’ (од им. закон у значењу ’вера’), језикоучи-
тељ ’учитељ, наставник језика’. Већина ових именица је настала кал-
кирањем и не припада општеупотребном лексичком фонду српског 
језика, осим именице вероучитељ која је оживљена скорашњим по-
новним увођењем веронауке у школски образовни систем те је поста-
ла актуелна и ушла и званично у употребу. 

Гледајући (поли)семантичку структуру ових именичких сложе-
ница, запажамо да је код неких значење ’учитељ, наставник одређене 
области’ изведено из општијег, ширег значења ’онај који проповеда, 
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шири какво учење, веру, идеје и бори се за њих’. Тако је, према Реч-
нику САНУ, основно значење речи вероучитељ и законоучитељ,
’проповедник, добар познавалац неке религије, односно реформатор 
неке религије’. С друге стране, именица јересеучитељ, осим тог оп-
штег значења ’онај који проповеда јерес, вођа јеретика’, нема друго 
значење. Слично је и са именицом наравоучитељ. Њено једино зна-
чење је ’мудрац, филозоф’. А именица језикоучитељ, осим значења 
’учитељ језика’, може још да значи и ’реформатор језика’. 

У сложеницама са именицом учитељ први део сложенице у ма-
њем броју примера квалификује значење речи учитељ као управне 
речи. У нашем корпусу постоје само два таква примера: злоучитељ и
првоучитељ. Управна реч учитељ се у сложеници злоучитељ имени-
цом зло негативно квалификује као ’лош, рђав учитељ који не учи 
правим, одговарајућим знањима и вредностима’. У сложеници првоу-
читељ реч учитељ се имплицитно позитивно квалификује речју први
као ’онај који је први, испред свих других (а самим тим вероватно и 
један од бољих, важнијих, вредних спомињања и сл.)’. 

3. Именица учитељ у парадигматским лексичким односима 

Именица учитељ се са великим бројем других лексема може 
смисаоно поредити и доводити у системску везу пре свега због садр-
жинских сличности и сродности са њима, али и због сличности у 
формалном и функцијском смислу. У зависности од природе те срод-
ности, може се говорити о три смисаона односа међу речима из лек-
сичко-семантичке групе ’учитељ’ – о укључености смисла (хипоним-
ски односи), о истоветности смисла (синонимски односи) и супрот-
ности смисла (антонимијски односи) (Прћић 1997: 95).

Х и п о н и м с к и  о д н о с и  

Ако хипонимске односе одликује однос смисаоне укључено-
сти, који се заснива на вези између надређеног и подређеног појма, за 
лексеме из лексичко-семантичке групе учитељ можемо рећи следеће.  

Лексема учитељ у свом основном, примарном значењу ’про-
светни радник са учитељском школом/факултетом, који ради у ни-
жим разредима основне школе’, стоји у кохипонимском односу са 
лексемом наставник у њеном секундарном значењу ’просветни рад-
ник са високом стручном спремом који ради у вишим разредима 
основне школе’, са лексемом професор у њеном основном и једином 
значењу ’просветни радник са високом стручном спремом који ради 
у средњој школи или на факултету’ и са застарелим калком надучи-
тељ ’професор средње школе, виши учитељ’. Њихов хипероним је, 
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како видимо на основу семантичке интерпретације њихових садржа-
ја, у стандардном терминолошком систему декомпозит просветни 
радник, односно универбум просветар, нарочито у новинарском 
жаргону. Иначе, лексема просветар у српском језику укључује и оп-
ште значење ’онај који ради у просвети (наставник и административ-
ни радник)’.  

Овај вид хипонимије је прототипски будући да се одликује 
свим својствима прототипског испољавања хипонимије. Та својства 
су следећа: а) хипероним (просветар) и хипоними (учитељ, настав-
ник, професор, надучитељ) припадају истој морфосинтаксичкој кла-
си; у нашем случају свих пет лексема су именице мушког рода; б) хи-
пероним и хипоними су посебне лексеме; овде је то пет различитих 
лексема; в) и хипероними и хипоним су у језику остварени; дакле, у 
српском језику постоји лексема просветар која је појмовно општија 
од лексема учитељ, наставник, професор, надучитељ, јер генерише 
значења ових трију лексема (Прћић 1997: 96).  

Међутим, прототипски хипонимски однос ових лексема нару-
шава се ако узмемо у обзир да лексема наставник у свом основном 
значењу има исто оно значење које има и лексема просветар – ’онај 
који се бави наставом, подучавањем’. Лексема наставник тако у 
основном значењу ’онај који се бави наставом, подучавањем’ функ-
ционише као хипероним, а у секундарном значењу ’просветни рад-
ник са високом стручном спремом који ради у вишим разредима 
основне школе’ функционише као хипоним. Ово нарушавање типич-
не хипонимије је, како запажа Р. Драгићевић, последица полисемије 
јер једна лексема помоћу два своја значења истовремено функциони-
ше као хипероним и хипоним (Драгићевић 2007: 292). 

У кохипонимски однос ступају и оне лексеме из лексичко-се-
мантичке групе ’учитељ’ којима се именују врсте универзитетског 
или научног звања: архаизам научитељ ’некадашња титула на уни-
верзитету’, предавач ’универзитетско звање’, саветник ’назив или 
саставни део назива титула: научни саветник, педагошки саветник’, 
професор ’звање наставника средњих и високих школа с факултетом 
и особа с тим звањем: универзитетски професор, гимназијски профе-
сор, редовни професор, ванредни професор’. Међутим, успоставља-
ње хиперонима над овим хипонимским скупом у виду једне лексика-
лизоване лексеме је отежано, осим ако то не би могла да буде лексе-
ма звање у значењу ’статус који неко може стећи’.  
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С и н о н и м с к и  о д н о с и  

Будући да је именица учитељ двореферентни дериват у чију је 
семантичку структуру ушао целокупан семантички садржај мотивне 
речи (гл. учити), она, према запажањима Д. Гортан Премк, не може 
имати синониме у свом основном значењу. Дакле, у значењу ’про-
светни радник са учитељском школом/факултетом, који ради у ни-
жим разредима основне школе’ именица учитељ ни са једном лексе-
мом не ступа у однос синонимије. Али, како смо показали, ступа у 
хипонимски однос. У однос синонимије, апсолутне и релативне, ова 
реч са другим речима може ступати само онда када се остварује у се-
кундарним значењима (Гортан Премк 1997: 143). Лексема учитељ та-
ко, према нашој језичкој грађи, може остварити три синонимска ни-
за.  

1) У значењу ’онај од кога се уопште може нешто научити, онај 
који својим понашањем утиче на друге’ лексема учитељ је синоним-
на са лексемама научитељ (од гл. научити) ’онај који некога учи, по-
учава’, наставитељ (од гл. наставити ’поучити’) ’онај који упућује, 
поучава некога, који бди над неким’, васпитач ’онај који некога вас-
питава, образује, одгаја’. У овом синонимском низу преовлађују за-
стареле речи, тачније застарела значења општеупотребних речи.  

2) Лексема учитељ може бити синонимна и са лексемама поу-
читељ, проповедник, вероучитељ, јересоучитељ, законоучитељ, ми-
сионар онда када се остварује у значењу ’онај који на организован 
или неорганизован начин поучава некога у каквој духовној области 
ширећи одређене идеје и вршећи утицај’. И овај синонимни низ тако-
ђе већином чине застареле речи поучитељ, јересеучитељ, законоучи-
тељ. Речи проповедник и мисионар су општеупотребне речи, али се 
данас чешће употребљавају у пренесеном значењу: ’одушевљени по-
борник, присталица, заговорник неке идеје, схватања, религијског 
учења и сл.’. Вероучитељ је, како смо рекли, увођењем веронауке у 
школе данас актуелна реч.  

3) Када се реч учитељ остварује у значењу ’онај који поучава 
некога организовано (кроз часове, семинаре, курсеве) у некој врсти 
знања или вештине’, у синонимске односе може да ступа са речју 
васпитач у значењу ’онај који даје часове некоме, поучава некога’, 
нузучитељ ’учитељ додатних активности, вештина, предмета у шко-
ли’, инструктор ’онај који преноси некоме одређена знања, иску-
ства, који даје инструкције, поучава, учи некога’, тренер ’онај који 
вежба, руководи тренирањем припадника разних спортских дисцип-
лина’, едукатор ’онај који васпитава, образује некога, који се бави 
едукацијом’, подучаватељ ’онај који подучава некога у одређеном 
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знању, вештини’. Према сфери употребе, овај синонимни низ чине 
застареле речи (нузучитељ, подучаватељ), општеупотребне речи у 
застарелим значењима (васпитач), одомаћене стране речи (инструк-
тор, тренер), али и новије стране речи као што је едукатор, данас 
врло присутне у образовном српском терминолошком систему; ина-
че, ова реч забележена је само у Великом речнику страних речи и из-
раза И. Клајнa и М. Шипке.  

А н т о н и м с к и  о д н о с и  

У српском језику лексеми учитељ се супротставља лексема не-
учитељ будући да се префиксом не- одриче основно значење речи 
учитељ. Ове лексеме се међусобно супротстављају на онај начин ка-
ко се супротстављају прави антоними. Супротстављају им се основна 
значења и семантички се саодносе пошто се лексема неучитељ дефи-
нише преко лексеме учитељ помоћу тзв. негативне дефиниције: ’онај 
који није учитељ (по професији)’. 

Са лексемом надриучитељ лексема учитељ може да остварује 
тзв. контекстуалну антонимску релацију, и то онда када се негира 
стручност, способност учитеља. Ова антонимска релација се оствару-
је између секундарног значења лексеме учитељ ’стручњак који поу-
чава друге у некој врсти знања или вештине’ и примарног (и јединог) 
значења лексеме надриучитељ ’онај који поучава, учи некога без до-
вољно знања, стручности и сл.’.  

Лексема учитељ стоји у конверзивном односу са лексемама 
ученик и ђак. У речницима синонима П. Ћосића (Ћосић и др. 2008) и 
М. Лалевића (Лалевић 2004) синоними речи ученик могу бити, осим 
речи ђак, још и реч научник у значењу ’онај који учи занат, шегрт’, 
школарац, шегрт, полазник, основац, средњошколац, бруцош, пост-
дипломац, курсист, апсолвент. Међутим, у конверзивном односу са 
лексемом учитељ не могу стајати сви наведени синоними. Неки од 
ових синонима конверзивни однос реципрочности и симетричности 
остварују са другим синонимима речи учитељ. Лексеме полазник и 
курсист у конверзивном односу могу бити са лексемама подучава-
тељ, инструктор, едукатор, тренер, предавач; лексеме слушалац,
слушатељ, слушач са лексемом предавач; лексеме шегрт и научник
са лексемом мајстор ’онај који је изучио занат, који има највишу 
квалификацију у занатлијском звању’; лексеме следбеник, пристали-
ца, настављач са лексемом проповедник и поучитељ итд. 
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4. Именица учитељ у синтагматским лексичким односима 

Према корпусу шестотомног Речника МС, издваја се неколико 
синтагматских спојева са речима из лексичко-семантичког поља речи 
учитељ. То су спојеви који се тичу учитељевог рада и живота: учи-
тељева соба, учитељска школа, учитељски испит, учитељски збор,
затим, метафорични израз учитељица живота у значењу ’историја, 
повест’ и спојеви са значењем вршиоца радње: учитељ страних јези-
ка, учитељ музике / играња / јахања / пливања итд. Сходно природи 
нашег истраживања, ми овде пажњу скрећемо само на спојеве учи-
тељ страних језика, учитељ музике / играња / јахања / пливања и 
др.; дакле, на оне са значењем nomina agentis, и то у оној мери у којој 
је потребно само назначити проблематику заступљености и употребу 
речи учитељ и њених најчешћих синонима инструктор и тренер у 
овим спојевима.  

Посматрајући електронски корпус савременог српског језика, 
запажамо да оваквих спојева у нашем књижевном језику има пуно – 
од оних са значењем ’онај који поучава некога у некој врсти знања 
или вештина’ учитељ фудбала, фудбалски учитељ, учитељ роњења,
учитељ певања, учитељ кошарке, шаховски учитељ, учитељ умет-
ности, преко оних који имају значење ’онај који својим понашањем 
утиче на другога’ политички учитељ, до оних са значењем ’онај који 
духовно поучава некога’ учитељ правоверја, учитељ праведности,
духовни учитељ, учитељ природног лечења, унутрашњи учитељ,
животни учитељ итд. 

У спојевима са значењем ’онај који поучава некога у некој вр-
сти знања или вештина’ речи учитељ врло често је конкурентна реч 
инструктор: инструктор акробатике, инструктор скијања, ин-
структор вожње, инструктор за транспорт опасног терета, ин-
структор фитнеса, инструктор летења, инструктор мачевања,
инструктор роњења, инструктор војне обуке, инструктор за обуку 
службених паса итд. Када су у питању спортске вештине, у оваквим 
синтагматским спојевима реч тренер је фреквентнија и од речи учи-
тељ и од речи инструктор: тренер фудбала, тренер кошарке, тре-
нер пливања, тренер каратеа итд. У вези са речју тренер, занимљи-
во је поменути и нови синтагматски спој у нашем језику животни 
тренер (према енгл. life coach) који показује употребу речи тренер и 
изван домена спорта.  

Са лексичко-граматичког аспекта, сви ови спојеви могли би би-
ти занимљиви за истраживање, нарочито ако се има у виду да цен-
трално поље истраживања у лексичким синтагматским односима 
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представљају колокације, односно сви аспекти колокација – лексичка 
спојивост, морфосинтаксичка спојивост, фреквентност, дистрибуци-
ја, рестрикција селекције итд. (Драгићевић 2007: 213–214).  

5. Закључна разматрања 

Реч учитељ је стара словенска реч, дубоко укорењена у срп-
ском језику. Њено развијено семантичко-деривационо гнездо показу-
је да је у једној етапи развоја српског језика била веома продуктивна. 
Иако су многе њене творенице настајале по узору на стране творбене 
моделе, то се ипак чинило уз помоћ домаћих творбених елемената, 
чиме се чувала етимолошка веза са мотивном речју учитељ. Данас је 
реч учитељ много мање продуктивна него раније. Можемо издвојити 
реч учитељијада, новију твореницу мотивисану речју учитељ, као 
једну од многих актуелних неологизама насталих суфиксоидом -ија-
да, у значењу ’такмичење, надметање учитеља, студената учитељ-
ских факултета’ (Ћорић 2008: 57–61; Радовић Тешић 2009: 63). Мно-
го више него раније реч учитељ данас можемо посматрати у синтаг-
матским и парадигматским односима са другим речима, и то у вели-
кој мери са страним речима – ментор, инструктор, тренер, едука-
тор.

На овакав данашњи статус именице учитељ у српском језику 
утицали су пре свега ванјезички фактори. У научној, а све више и у 
лаичкој јавности, говори се о квалитетном образовању, квалитетној 
школи, квалитетном наставнику. „Захтеви савременог доба и савре-
мене школе, све више стављају наставника у улогу консултанта, са-
ветника учења и самообразовања ученика. Наставник ученике и даље 
учи, али је његов превасходни задатак да им помогне да усвоје начи-
не, технике и вештине самосталног стицања знања“ (Богосављевић 
2010: 37). Имајући ово у виду, јасно је зашто су у српском језику у 
сфери образовања, нарочито када се говори о професионалном разво-
ју наставника (учитеља) и о стицању наставних звања, у експанзији 
речи ментор, инструктор, тренер, едукатор, педагошки саветник.
Међутим, ове стране речи нису најподесније за означавање степена 
наставних звања из разлога што су се већ раније усталиле у лексич-
ком систему српског језика у оним значењима са којима са речју учи-
тељ, како смо показали, ступају у однос синонимије. Према савреме-
ном схватању образовања и савременом схватању концепта настав-
ника, речи учитељ и речи ментор, инструктор, тренер, едукатор,
педагошки саветник требало би да буду кохипоними, а не синоними, 
будући да се њима жели именовати одређени степен звања наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника у настави. Да ове речи нису до-
вољно погодне ни за номинацију степена наставних звања, показује и 
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следеће. У Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника из 2004. звање 
ментор у Правилнику из 2012. замењено је звањем самостални пе-
дагошки саветник, а звање инструктор звањем виши педагошки са-
ветник. Иначе, синтагматска именовања занимања и звања у служби 
(нпр. самостални педагошки саветник и виши педагошки саветник),
како показују истраживања, имају дужу језичку праксу. Наиме, и не-
кадашњи калкови са префиксима над- (нпр. надучитељ, надинспек-
тор) и под- (нпр. подучитељ, подблагајник) који су означавали одре-
ђени положај, чин или звање у служби, које је хијерархијски вишег, 
односно нижег ранга од звања које именује мотивациона реч као 
основа творенице, у савременом српском језику често су замењиване 
именовањима синтагматског типа (нпр. главни, виши инспектор, ин-
жењер ум. надинспектор) (Радовић Тешић 2002: 76–77, 87–88).  

Све у свему, ако је судити по тенденцијама које показују изло-
жени примери, лексема учитељ је и даље постојана у лексичком си-
стему српског језика упркос јаким ванјезичким утицајима и упркос 
великој конкурентности речи страног порекла и синтагматских биро-
кратских конструкција. Постојаном је свакако чини јасно видљива 
етимолошка веза са мотивним глаголом учити, али и дуга језичка 
традиција.  
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Р е з ю м е  

Бояна Милосавлевич 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ УЧИТЕЉ В  ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
СЕРБСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящей работе представлен лексико-семантический по-
тенциал слова учитељ, с учетом его семантическо-деривационного 
гнезда и лексико-семантических отношений, парадигматических и 
синтагматических, в которые данное существительное вступает с 
другими словами сербского языка, родного и иностранного происхо-
ждения (инструктор, тренер, ментор, едукатор и т. п.). Цель рабо-
ты состояла в том, что бы указать на прочность или отсутствие про-
чности слова учитељ в сербском языке. Анализ привел нас к следую-
щим выводам. 

Слово учитељ древнее славянское слово, глубоко вкоренивше-
еся в сербском языке. Его устроенное  семантическо-деривационное 
гнездо свидетельствует, что в определенную эпоху развития сербско-
го языка это слово было весьма продуктивно. Гораздо чаще чем 
раньше в настоящее время слово учитељ можно встречать в синта-
гматических и парадигматических отношениях с другими словами, 
причем в большой степени по отношению к иностранным  словам – 
ментор, инструктор, тренер, едукатор.

На такой настоящий статус слова учитељ оказали влияние в 
первую очередь внеязыковые факторы. Однако указанные иностран-
ные слова не очень пригодны для обозначения степени преподава-
тельских званий по той простой причине, что они раньше упрочи-
лись в лексической системе сербского язвыка в тех значениях, в ко-
торых со словом учитељ вступают в отношения синонимии. 

Лексема учитељ все еще крепко держится в лексической си-
стеме сербского языка, вопреки мощным внеязыковым влияниям и 
вопреки большой конкуренции слов иностранного происхождения и 
синтагматических бюрократических конструкций. 
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