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ИВАНА МАРИНКОВИЋ 
(Институт за српски језик САНУ, Београд)

О ГЛАГОЛИМА ЧИЈА СЕМАНТИКА ОБУХВАТА ЕМОЦИЈЕ  
ИЗ ДОМЕНА ТУГЕ∗

Истраживање је засновано на класификацији глагола са семантиком из до-
мена емоције туге према теорији модела лексичког конструисања. На основу 
дефиниција из речника српског језика глаголи су класификовани у хипонимске 
низове које формирају. Циљ рада је да се издвоје прототипични глаголи којима 
се именује емоција из домена туге у српском језику.

Кључне речи: глаголи, синоним, хипероним, емоције из домена туге, лекси-
кографска дефиниција.

1.1. Увод. У лингвистичкој литератури последњих деценија пажња се 
поклања истраживањима емоција. Науку интересују начини на које су емоције 
концептуализоване у људској свести, као и њихова веза са језиком који те емо-
ције етикетира. Аутори као З. Кевечеш (1988) и А. Барселона (2000) у својим 
истраживањима ослањају се превасходно на појмовне метафоре, односно на 
појмовне метонимије које концептуализују наше разумевање емоција1, док А. 
Вјежбицка (1999) у оквиру своје теорије о примитивима конципира идеју да 
се на основу природног семантичког метајезика могу саставити прототипични 
сценарији за описивање емоција као апстрактних ентитета. 

Србистичка проучавања емоција углавном се ослањају на концептуал-
ну анализу у проучавању семантике лексема којима се изражавају емоције (уп. 
Дринчић-Вуксановић 2005; Трнавац 2002; Бајић 2005), или пак на семантичко-
-синтаксичку анализу аргументске структуре глагола (в. Штрбац 2006; Попо-
вић 2007; Московљевић-Поповић 2008). О емоцијама у српском језику најви-
ше је писала Р. Драгићевић уводећи нови критеријум за изучавање емоција у 
менталном лексикону – асоцијативну методу (в. Драгићевић 2010: 151–211).

Прегледавши ове радове, били смо подстакнути да своје истраживање 
усмеримо у правцу проучавања негативних емоција, и то оних из домена туге. 

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту 178009 Лингвистичка 
истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ, који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.

1 Више о начинима на који ови аутори у својим радовима анализирају како се туга 
концептуализује, као и о сличностима и разликама између појмовних метафора којима се 
концептуализује туга у српском и енглеском језику в. Драгићевић 2006: 310–314. 
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Интересовало нас је којим се прототипичним глаголима у савременом српском 
језику изражавају осећање туге и како се ти глаголи дефинишу у речницима 
српског језика. 

1.2. Циљ и корпус истраживања. Циљ нашег истраживања је да утврди-
мо односе између лексема које спадају у једну од подгрупа лексичко-семан-
тичке групе глагола емоционалног садржаја. Овакви глаголи се у литератури 
називају и афективним глаголима с обзиром на то да се у психолингвистич-
кој литератури не прави битнија разлика између термина афект и емоција (в. 
Крстић 1998: 154; исп. Штрбац 2006: 79). 

Као корпус за истраживање послужио нам је Обратни речник, из кога 
смо ексцерпирали све глаголе са значењем негативне емоције, трудећи се да 
их у речнику без дефиниција препознамо, да бисмо се касније ограничили 
само на ужу класификацију која се односи на глаголе чији семантички садржај 
обухвата неку емоцију из домена туге. Дефиниције и примере које смо кори- 
стили за детаљнију анализу глагола ексцерпирали смо из Речника српскога је-
зика (РСЈ). Уколико неки глагол није био потврђен у РСЈ, грађу смо допуњава-
ли примерима и дефиницијама из Речника српскохрватскога књижевног јези-
ка (РМС) и Речника српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ). 
Један од критеријума за избор грађе био је критеријум лексичке нормативнос-
ти, тј. у разматрање нисмо узимали покрајинску, дијалекатску и другу нестан-
дардну лексику (према квалификаторима у речницима). Из анализиране грађе 
изузели смо фигуративна значења (са квалификатором „фиг.“ у речницима) и 
нисмо посматрали фразеологизме нити остале лексичке спојеве (у речницима 
забележеним у секцији „изр.“). Као посебне јединице издвојили смо повратне 
глаголе, који су у речницима обрађени у оквиру посебног дела глаголске од-
реднице, и њих ћемо сматрати засебним јединицама због различитог значења 
које формирају спрам транзитивних и интранзитивних глагола (уп. нпр. рас-
тужити – растужити се). Блиска значења, која су у РСЈ одвојена тачком и 
зарезом, издвајали смо у раду, сматрајући и глаголе који на тај начин диферен-
цирају значења као две оделите јединице. У раду је овакав вид диференција-
ције означен бројевима након глаголске јединице. Остали случајеви нумери-
сања јединица односе се на секундарна значења у полисемантичкој структури 
лексеме, која су и у речницима издвојена (број у загради у нашем раду). Дакле, 
нашу грађу чини 197 јединица у чији су семантички садржај укључене неке од 
емоција из домена туге.

1.3. Емоција туге. Психолошка дефиниција туге је описног карактера, 
преко типичне ситуације у којој се јавља осећај туге (в. Миливојевић 2008: 
661). Когнитивисти преко прототипичних сценарија такође покушавају да 
анализирају лексеме којима се емоције изражавају. А. Вјежбицка уз помоћ већ 
поменутих примитива саставља прототипични сценарио туге, којим издваја 
битне од маргиналних карактеристика концепта туге (према Драгићевић 2006: 
316–317). Туга се сматра пасивном емоцијом јер је потакнута мишљу да се 
ништа не може променити. Асоцијативни тестови су потврдили да је прототи-
пична ситуација туге везана за губитак некога или нечега, а највећа је она туга 
коју осећа мајка за изгубљеним дететом2 (И.: 322). 

2 Да је мајка прототипични носилац туге, показују и примери из наше грађе 
који се у речник уносе према критеријуму веродостојног представљања најтипичнијих 
реализација одредничке лексеме, нпр. Мајка је за њим јадала (в. РСЈ, под одредни-
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2.1. Класификација и дефинисање глаголских лексема из домена туге. 
Један од могућих начина класификовања афективних глагола3 представила је 
у свом истраживању Гордана Штрбац (2006). Ауторка је овом проблему при-
ступила са семантичко-синтаксичког становишта, анализирајући валентност 
глагола и рашчлањујући семантички садржај сваког глагола из групе афектив-
них глагола. Класификација глагола из домена туге у нашем раду се темељи 
на другачијим методолошким принципима (анализа дефиниција и примера из 
речника српског језика). Приметили смо да се многи глаголи из групе глагола 
са семантиком емоције из домена туге слично или исто дефинишу, док неки 
пак одступају од овог правила. Уочили смо да се код многих глагола, након 
описног дела дефиниције, бележе синонимске лексеме којима се повезују зна-
чења двеју одредница. Посебно је занимљиво питање припадају ли ови глаго-
ли синонимском реду или хипонимском низу, нпр. да ли су глаголи као што су: 
нарицати (1), тужити2 (2), оплакивати1, запевати, кукати (2) кохипоними 
чији је хипероним жалити (некога), или су синоними чија је доминанта гла-
гол жалити (некога) (в. ближе о том проблему Драгићевић 2007: 297).

Највише нас је интересовало којим средствима лексикографи дефини-
шу глаголе који су предмет нашег истраживања, те смо на основу дефиниција 
све глаголе поделили у 4 основне групе:

1. гл. чија се дефиниција разумева као ’бити / осећати / осетити и сл.’;
2. гл. који су својој дефиницији имају глаголску лексему ’поста(ја)ти’;
3. гл. са значењем ’(у)чинити некога / (у)чинити да неко’;
4. гл. који имају значење ’испољити / испољавати’ или ’исказати / ис-

казивати’.
У оквиру прве групе посматрали смо све глаголе дефинисане у реч-

ницима на сл. начине: ’бити X4 (тужан, жалостан и сл.)’, нпр. туговати (1); 
’бити обузет XИнстр (тугом, жалошћу и сл.)’, нпр. патити1 (1); ’бити изло-
жен XДат (патњи, болу и сл.)’; ’патити од XГен (потиштености, туге и сл.)’; 
’трпети XАкуз (бол, патњу и сл.)’; ’подносити/поднети XАкуз (бол, муку, и 
сл.)’, нпр. претрпети; ’(до-/пре-)живети XАкуз (бол, несрећу и сл.)’, нпр. по-
несрећити се, прекукати (3) итд.

Другу групу чине глаголи чију смо глаголску лексему у дефиницији 
означили као ’поста(ја)ти XНом/Инстр (тужан, нерасположен и сл.)’. Поред 
овог начина дефинисања, наилазили смо и на подзначења ’пасти у5 XАкуз 
(очај, тугу, и сл.), нпр. покуњити се и сл.

цом „јадати“) или одредница ражалостити,	-алостим свр. учинити (некога) жалосним, 
растужити, ожалостити: ~ мајку. 

3 Под афективним глаголима ауторка подразумева све глаголске лексеме у чији 
су семантички садржај укључене одређене врсте емоција (в. Штрбац 2006: 79). У на-
шем случају, то су само глаголске лексеме у чијем се семантичком садржају налазе 
емоције из домена туге. 

4 Ознаком X обележили смо речи којима се исказује или изражава емоција изX обележили смо речи којима се исказује или изражава емоција из 
домена туге (у дефиницији означена именицом или придевом у одређеном падежу).

5 Овај начин дефинисања глагола у вези је са начином на који се туга доживља-
ва као емоција у коју се пада, тј. запада и коју концептуализује појмовна метафора 
ТУГА ЈЕ ДОЛЕ (исп. Драгићевић 2006: 310).
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У трећа групу ’(у)чинити некога / (у)чинити да неко’ сврстали смо гла-
голе дефинисане као: ’нанети / наносити XАкуз (бол)’, нпр. уболети; ’причи-
нити / причињавати XАкуз (бол)’, нпр. болети;  ’(у)чинити да неко осећа XА-
куз (патњу)’, нпр. мучити; ’зада(ва)ти XАкуз’, нпр. цвелити; ’чинити XИнстр 
(невеселим, озлојађеним и сл.)’, нпр. невеселити; ’довести/доводити (некога) 
у стање XГен (потиштености, депримираности и сл.)’, нпр. депримирати; 
’изаз(и)вати XАкуз (тугу, зловољу) у (некоме)’, нпр. озловољити итд.

Последња група која је формирана према значењу представља велику 
групу глагола који означавају манифестацију емоција из домена туге. У де-
финицијама се или експлицитно указује на испољавање, односно изражавање 
емоције тако што се информација даје у описном делу дефиниције као нпр. 
изјаукати ’изразити XАкуз (бол, јад и сл.)’, ’исказати XАкуз (тугу, жалост и 
сл.)’, најаукати се ’дати одушка XДат (тузи, болу и сл.)’, или се упућује на 
друге лексеме уз које се даје информација о начину реализације радње иска-
зане глаголом, нпр. отплакати (1) ’плачући пропратити’, искукати ’кукањем 
ожалити’, цвилети (1) ’испуштати глас’, тужити2 (3) ’тужно се оглашавати’.

2.2. Синоними у лексикографској дефиницији глагола из домена туге. 
Анализирајући значења лексема из лексичко-семантичке групе глагола који о- 
значавају емоције из домена туге, уочили смо да многи међу њима бивају пове-
зани са значењем неке друге лексеме из исте лексичко-семантичке групе. Нај-
чешћи начин повезивања је преко синонима (било синонимском дефиницијом 
или синонимским делом дефиниције). Наша грађа бележи око 120 ексцерпира-
них глагола из домена туге који имају забележени синоним у речницима српског 
језика. Ово запажање нас је подстакло да унутар класификационих група фор-
мирамо синонимске низове6, који ће нам помоћи да систематизујемо грађу. 

Претпоставили смо да би глаголи који се често јављају у дефиницијама 
посматраних јединица или представљају најчешће синониме могли бити про-
тотипични представници лексичко-семантичке групе глагола којима се озна-
чава нека емоција из домена туге7. Занимало нас је које су то лексеме и да ли је 
семантика прототипичних глагола који се јављају у општем или синонимском 
делу дефиниције општа за све чланове низа у који смо их сврстали.

2.3. Теоријско-методолошки оквир. Приликом анализе глагола и кон-
струисања низова, ослонили смо се на теорију модела лексичког конструи-
сања – Lexical constructional model (Lcm), који се базира на разбијању лекси-
кографске дефиниције у два дела: нуклеус или језгро (заједнички семантички 
садржај чланова одређеног низа) и адвербијалне модификације (компоненте 
које у дефиницијама указују на разлике између чланова низа тзв. екстерне ва-
ријабле). Ми ћемо на основу Брионесовог (2007) модела покушати да прика-
жемо организацију једне подгрупе афективних глагола ослањајући се на зна-
чења глагола која су исказана лексикографским дефиницијама. У ту сврху као 

6 У науци о језику условно се диференцирају термини синонимски низ и сино-
нимски ред. Према Д. Гортан-Премк (1982), синонимски низ је ужи појам и подразуме-
ва групу речи исте или блиске вредности, исте или сличне денотације и конотације.

7 Једно од питања које је поставила Драгићевић (2007: 296) јесте питање хипо-
нимије и хиперонима. Наиме, Р. Драгићевић сматра да би било корисно истражити које 
се лексеме најчешће јављају као хипероними у дефиницијама у речнику, без обзира на 
то имају ли или не најопштије значење.
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модел нам је послужио само први део његовог истраживања, који се не бави 
синтаксичком анализом афективних глагола.

Прва колона у нашој класификацији сведена је на четири основна типа 
глагола са семантиком из домена туге (бити, поста(ја)ти, (у)чинити, испоља-
вати). Испод назива ове колоне побројали смо све глаголе из низа, са тиме што 
се прототипични глагол, како смо га ми назвали, налази на врху низа, док су 
остале јединице хијерархијски поређане. Унутар представљених низова који 
се могу посматрати као хипонимски низови уочавају се и формирани сино-
нимски низови. Ми смо за потребе овог рада бележили само први синоним у 
дефиницији једне лексеме. Постоје јединице које немају ниједног синонима у 
својој дефиницији, тако да оне не ступају у синонимске низове8 (макар према 
анализи самих дефиниција на које смо се у истраживању ослањали). 

Дакле, у колони коју смо назвали „глагол у дефиницији“ налази се ин-
формација о глаголу који је употребљен како би се дефинисала посматрана 
јединица. У следећој колони названој „први синоним“, добија се информација 
о првом синониму у лексикографској дефиницији, док колона „прототипичан 
глагол“ своди лексему посредника на лексему која има најопштије значење и 
представља прототипичан глагол посматраног низа.

Уколико се забележени глагол у колони названој „глагол у дефиницији“ 
разликује од забележеног глагола у колони „први синоним“, посматрана једи-
ница је дефинисана лексикографским поступком – описни + синонимски део 
дефиниције. Уколико је у колонама „глагол у дефиницији“ и „први синоним“ 
забележен исти глагол, значење одредничке лексеме је дефинисано или сино-
нимском или упућивачком дефиницијом. Сва значења лексема са значењем 
емоција из домена туге су разврстана и упоређивана само са значењима лексе-
ма која су им, према речницима, блиска (нпр. друго значење гл. зажалити за 
синоним има прво значење гл. сажалити се). 

3. Класификације глагола са семантиком емоција из домена туге.

I ’бити X’910

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

1.0. зажалити9 (1) зажалити (1) / зажалити (1)

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

2.0. јадати10 (2) јадати (2) / јадати (2)

8 „Синонимски низ морају чинити најмање две јединице; то је минимум који 
пружа информацију о актуелној семантици лексема у низу“ (Гортан-Премк 1982: 49).

9 Глагол зажалити има само описну дефиницију, нема забележених синонима 
у РСЈ, те га зато нисмо посматрали као део неког већег низа, али га можемо сматрати 
једним од централних глагола лексичко-семантичке групе глагола који изржавају емо-
цију из домена туге због његове широке употребе у српском језику.

10 У другом делу дефиниције глагола јадати „бити тужан, нерасположен“ није 
забележен ниједан синоним. И овај глагол сматрамо једним од централних глагола 
којима се означавају емоције из домена туге.
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бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

3.0. напатити се напатити се намучити се напатити се

3.1. најадити се најадити се напатити се напатити се

   3.1.1.  најадовати се (2) најадити се најадити се напатити се

3.2. намучити се намучити се напатити се напатити се

   3.2.1. испатити се намучити се намучити се напатити се

   3.2.2. натрпети се намучити се намучити се напатити се

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

4.0. отужити се отужити се / отужити се

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

5.0. патити1 патити1 мучити се патити1

5.1. успатити се патити1 / патити1

5.2. боловати боловати патити1 патити1

5.3. јадиковати (1) јадиковати (1) патити1 патити1

5.4. јадовати јадовати патити1 патити1

5.5. трпети трпети патити1 патити1

   5.5.1.  мучити се мучити се трпети патити1

   5.5.2.  трнапити се мучити се мучити се патити1

11

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

6.0. претрпети11 претрпети / претрпети

6.1. препатити претрпети / претрпети

6.1. препаћивати препаћивати / претрпети

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

7.0. пропатити пропатити / пропатити

11 Једним делом своје семантичке структуре глагол претрпети може ући у лек-
сичко-семантичку групу глагола чија се семантика односи на неку емоцију из домена 
туге. Ако посматрамо саму дефиницију, видећемо да значење глагола тражи допуну у 
виду именске јединице која је асоцијативно повезана са неким емоцијама из домена 
туге (у значењима која нас интересују, нпр. у РСЈ: „трпећи поднети, издржати (нешто 
мучно, тешко, непријатно), истрпети: ~ болове, ~ страдања, претрпети болове, стра-
дања).
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7.1. отпатити отпатити пропатити пропатити

   7.1.1.  одболовати одболовати отпатити пропатити
12

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

8.0. сажалити12 сажалити / сажалити

8.0. сажаљевати сажаљевати / сажалити

8.1. жалити (2) сажаљевати / сажалити

8.2. сажалити се (1) сажалити се (1) смиловати се сажалити се (1)

   8.2.1. смиловати се смиловати се сажалити се (1) сажалити се (1)

   8.2.2. пожалити (1) пожалити (1) сажалити се (1) сажалити се (1)

   8.2.3. зажалити (2) зажалити (2) сажалити се (1) сажалити се (1)
13

бити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

9.0. туговати (1) туговати (1) / туговати (1)

9.1. сетовати1 сетовати1 туговати (1) туговати (1)

9.2. жалити1 (1) жалити1 (1) туговати (1) туговати (1)

   9.2.1. прежалити жалити1 (1) / туговати (1)

   9.2.2. ижалити (2)  прежалити прежалити туговати (1)

9.3. тужити2 (1) тужити2 (1) туговати (1) туговати (1)

9.4. чезнути туговати (1) туговати (1) туговати (1)

   9.4.1.  венути чезнути чезнути туговати (1)

9.5. натуговати се натуговати се / туговати (1)

   9.5.1.  натужити се13 натуговати се натуговати се туговати (1)

9.6. одтуговати одтуговати / туговати (1)

9.7. потуговати потуговати / туговати (1)

12 Емоција сажаљења сврстава се у домен туге према квалитету. Дефинише се 
као саосећање субјекта, односно емоција која се јавља у субјекту као реакција на туђи 
губитак и жалост друге јединке (в. Миливојевић 2008: 673).

13 РСАНУ бележи гл. натужити се у овом значењу и дефинише га преко 
упућивачке дефиниције.
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II ’поста(ја)ти X’

поста(ја)ти ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

10. депримирати се депримирати се / депримирати се

Глагол депримирати се нема ниједног израженог синонима14 у дефини-
цији РСЈ, који нам је био главни извор.15

поста(ја)ти ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

11.0. ожалостити се6 ожалостити се растужити се ожалостити се

11.0. ожалошћавати 
се

ожалошћавати 
се / ожалостити се

11.0. ожалошћивати 
се

ожалошћивати 
се / ожалостити се

11.1. сажалити се (2) сажалити се (2) ожалостити 
се ожалостити се

11.2. разјадати се разјадати се ожалостити 
се ожалостити се

11.2. разјадити се разјадити се ожалостити 
се ожалостити се

поста(ја)ти ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

12.0. ражалостити се ражалостити се растужити се ражалостити се

12.0. ражалошћивати 
се

ражалошћивати 
се / ражалостити се

12.1. ражалити се ражалостити се ражалостити 
се ражалостити се

12.1. ражаљивати се ражаљивати се / ражалостити се

12.2. уцвелити се ражалостити се ражалостити 
се ражалостити се

12.3. пожалити (2) пожалити (2) ражалостити 
се ражалостити се

   12.3.1. ижалити (1) пожалити (2) / ражалостити се

14 „У синонимски низ се увршћују и фразеолошки изрази, лексикализоване син-
тагме, а некад и абревијатуре“ (Матијашевић 1982: 122). Свесни смо чињенице да неки 
лингвисти мисле да не морају само речи исте врсте ступати у односе синонимије, али 
пошто смо на самом почетку истраживања изузели фразеолошке јединице, изразе, лек-
сичке спојеве, овај наш рад посматра искључиво глаголске лексеме и односе међу њима. 
Наш избор се поклопио са ставом научника који сматрају да „лексички синоними морају 
бити лексеме и морају припадати истој врсти речи“ (Драгићевић 2007: 249).

15 Три глагола у својој дефиницији имају синоним ожалостити се, који, даље, 
у својој дефиницији има синоним растужити се. Исти је случај и са глаголом расту-
жити се; он након општег дела дефиниције има синоним ожалостити се, те ова два 
низа можемо посматрати као значењски блиска.
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поста(ја)ти ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

13.0. растужити се растужити се ражалостити се растужити се

13.0. растуживати се растуживати се / растужити се

13.1. јадити се растуживати се растуживати се растужити се

13.2. жалостити се жалостити се растуживати се растужити се

   13.2.1.  невеселити се невеселити се жалостити се растужити се

13.3. оневеселити се растужити се растужити се растужити се

13.4. обневеселити се растужити се растужити се растужити се

13.5. расцвелити се растужити се растужити се растужити се

13.6. озловољити се2 растужити се растужити се растужити се

13.7. ојадити се2 растужити се растужити се растужити се

13.8. онерасположи-
ти се

онерасположи-
ти се растужити се растужити се

13.9. сневеселити се сневеселити се растужити се растужити се

13.9. сневесељавати 
се

сневесељава-
ти се / растужити се

   13.9.1.  намусити се намусити се сневеселити се растужити се

13.10. стужити се стужити се растужити се растужити се

13.10. стуживати се стуживати се / растужити се

   13.10.1. сјадити се сјадити се стужити се растужити се

поста(ја)ти ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ СИНО-
НИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

14.0. снуждити се снуждити се / снуждити се

14.1. раздертити се снуждити се снуждити се снуждити се

14.2. скуњити се снуждити се снуждити се снуждити се

14.3. покуњити се покуњити се снуждити се снуждити се

поста(ја)ти ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

15.0. унесрећити се унесрећити се / унесрећити се

15.1. понесрећити се понесрећити се унесрећити се унесрећити се
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III ’(у)чинити (некога) X / (у)чинити да (неко) осећа X’1617

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

16.0. болети16 болети / болети 

16.1. заболети заболети / болети

16.2. уболети17 уболети / болети 

Сва три глагола у овом низу у речницима српског језика су слично де-
финисана. Разликује се вид глагола којима се ове лексеме дефинишу (нанети, 
причинити бол / причињавати, задавати бол). Иако су гл. болети, с једне 
стране, и гл. уболети и заболети, с друге стране, различитог вида, ми смо у 
овом раду посматрали глагол који семантички прецизира ексцерпиране једи-
нице (у овом случају гл. болети), те се стога овакви глаголи налазе у истом 
низу.18

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

17.0. зајадити (2) зајадити (2) / зајадити (2)

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

18.0. мучити мучити / мучити

18.1. мрцварити мрцварити мучити мучити

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

19.0. намучити намучити измучити намучити 

19.1. измучити измучити намучити намучити

19.2. замучити замучити намучити намучити

19.3. напатити напатити намучити намучити 

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИ-
ПИЧАН ГЛ.

20.0. ожалостити18 ожалостити онерасположити ожалостити

20.0. ожалошћавати ожалошћавати / ожалостити

16 У свим примерима којима се потврђује значење глагола овог низа, носилац 
ситуације, односно онај који доживљава емоцију је означен именским конституентом у 
акузативу, односно заузима синтаксичку позицију логичког субјекта.

17 У СДР ова лексема се сматра нестандардном (в. 35. стр., фуснота бр. 1). Овај 
глагол се нашао у нашој грађи зато што смо посматрали значења из РСЈ, у којем је 
лексема забележена без икаквог знака о њеној нормативној вредности.

18 На врху овог низа налази се гл. ожалостити, који у синонимском делу де-
финиције бележи гл. растужити, док обрнуто није случај. Глагол растужити у си-
нонимском делу дефиниције повезује се са гл. ражалостити.
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20.0. ожалошћивати ожалошћивати / ожалостити

20.1. онерасполо-
жити ожалостити ожалостити ожалостити

  20.1.1.  оневеселити онерасположити онерасположити ожалостити

  20.1.2.  обневеселити онерасположити онерасположити ожалостити

  20.1.3.  депримирати онерасположи(ва)ти онерасположи(ва)ти ожалостити

    20.1.3.1.  растрести растрести депримирати ожалостити

20.2. уцвелити ожалостити ожалостити ожалостити
19

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

21.0. увредити19 увредити / увредити

21.1. повредити повредити увредити увредити

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

22.0. растужити растужити ражалостити растужити

22.0. растуживати растуживати / растужити

22.1.  ојадити (2) растужити растужити растужити

22.2.  расцвелити растужити растужити растужити

22.3.  појадити растужити растужити растужити

22.4. разјадити растужити растужити растужити

22.5. озловољити растужити растужити растужити

22.6. сневеселити сневеселити растужити растужити

22.6. сневесељавати сневесељавати / растужити

22.7. жалостити жалостити растуживати растужити

  22.7.1.  цвелити цвелити жалостити растужити

22.8. невеселити невеселити растуживати растужити

23.9. ражалостити ражалостити растужити растужити

22.9. ражалошћи-
вати ражалошћивати / растужити

  22.10.1.  ражалити ражалостити ражалостити растужити

22.11.  раздертити раздертити ражалостити растужити

Глагол који се најчешће јавља у синонимском делу дефиниција овог 
низа је растужити у значењу „учинити кога тужним, ражалостити“. Из на-
ведене дефиниције се види који му је глагол синониман, али пошто се глагол 

19 Ова два глагола се могу дефинисати као „учинити да се неко осети увређе-
ним/повређеним“, дакле, нема јасне емоције означене именицом, већ се емоција иска-
зује гл. прилогом трпним у конструкцији.
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растужити јавља у дефиницијама већег броја јединица, њега сматрамо хи-
перонимом овог низа.

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

23.0. снуждити снуждити / снуждити

23.1. покуњити покуњити снуждити снуждити

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

24.0. тиштати тиштати / тиштати

24.1. тиштити тиштати тиштати тиштати

(у)чинити ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

25.0. унесрећити унесрећити / унесрећити

25.1. онесрећити онесрећити унесрећити унесрећити

25.2. ојадити (1) ојадити (1) унесрећити унесрећити

  25.2.1.  зајадити зајадити ојадити (1) унесрећити

IV ’испољавати X / исказ(ив)ати X’

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

26.0. најадати се најадати се /

деф. је непотпу-
на у РСЈ!
исказати,  
испричати

20

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИ-
ЧАН ГЛ.

27.0. туговати20 (2) туговати (2) жалити2 (1) туговати (2)

27.1. жалити2 (1) жалити (1) туговати (2) туговати (2)

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

28.0. изјадати се изјадати се / изјадати се

28.1. изјадити се изјадати се изјадати се изјадати се

20 Овај глагол у нашој анализи није могуће сврстати у низ чији је хипероним 
гл. жалити (1) зато што дефиниција посматраног глагола експлицитно указује на из-
ражавање емоције „изражавати тугу, жалити: ~ за покојником“; док је гл. жалити (1) 
дефинисан у РСЈ „бити у жалости, тузи (за неким), туговати: ~ за погинулим сином“. 
Дакле, ови глаголи се преклапају у неким значењима, али их не можемо сврстати у 
исти низ због поделе коју смо направили на почетку нашег истраживања.
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28.2. ижалити се изјадати се изјадати се изјадати се

28.3. натужити се изјадати се изјадати се изјадати се

28.4 изјадиковати 
се изјадати се изјадати се изјадати се

  28.4.1.  најадиковати 
се најадиковати се изјадиковати се изјадати се

  28.4.2.  најадовати 
се (1) најадиковати се најадиковати се изјадати се

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

29.0. јадиковати (2) јадиковати (2) кукати јадиковати (2)

29.1. јадовати (2) јадиковати (2) јадиковати (2) јадиковати (2)

29.2. ламентирати јадиковати (2) јадиковати (2) јадиковати (2)

29.3. цвилети (2) јадиковати (2) јадиковати (2) јадиковати (2)

  29.3.1.  циликати цвилети (2) цвилети (2) јадиковати (2)

29.4. лелекати лелекати јадиковати (2) јадиковати (2)

29.4. лелекнути лелекнути / јадиковати (2)

  29.4.1.  залелекати лелекати зајаукати јадиковати (2)

  29.4.2.  залелекнути залелекнути / јадиковати (2)

29.5. зајадиковати јадиковати (2) закукати (2) јадиковати (2)

  29.5.1.  зајадити (1) зајадиковати зајадиковати јадиковати (2)

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

30.0. јаукати јаукати вапити јаукати

30.0. јаукнути јаукнути крикнути јаукати

  30.0.1. крикнути крикнути јаукнути јаукати

  30.0.2. вриснути вриснути крикнути јаукати

  30.0.3. цикнути вриснути вриснути јаукати

30.1. зајаукати јаукати закукати (2) јаукати

  30.1.1. закукати (2) зајаукати зајаукати јаукати

30.2. зајаукнути јаукнути јаукнути јаукати

30.3. запевати (2) јаукати јаукати јаукати

30.4. цвилети (1) цвилети (1) јаукати јаукати

  30.4.1.  зацвилети цвилети (1) цвилети (1) јаукати

  30.4.2.  процвилети цвилети (1) закукати (2) јаукати

  30.4.3.  поцвилети процвилети процвилети јаукати
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испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

31.0. кукати (1) кукати (1) / кукати (1)
31.1. прокукати кукати (1) / кукати (1)

31.2. раскукати се кукати (1) / кукати (1)

31.3. запомагати кукати (1) кукати (1) кукати (1)

31.4. јадати (1) јадати (1) кукати (1) кукати (1)

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

32.0. накукати се накукати се искукати се накукати се

32.1. искукати се накукати се накукати се накукати се

 32.1.1. изјаукати се изјаукати се искукати се накукати се

32.2. најаукати се најаукати се накукати се накукати се
21

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

33.0. наплакати се21 наплакати се исплакати се наплакати се

33.1. исплакати се исплакати се наплакати се наплакати се
22

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

34.0. ожалити22 ожалити / ожалити

34.1. отплакати отплакати ожалити ожалити

34.2. оплакати ожалити / ожалити

34.2. оплакивати1 оплакивати1 / ожалити

  34.2.1. коротовати коротовати оплакивати1 ожалити

  34.2.2. тужити2 (2) оплакивати1 жалити ожалити

  34.2.3. претужити (1) тужити2 (2) оплакивати1 ожалити

    34.2.3.1. протужити тужити2 (2) туговати(2) ожалити

  34.2.4. кукати (2) кукати (2) оплакивати1 ожалити

     34.2.4.1. закукати (1) кукати (2) / ожалити

21 Глаголи наплакати се и исплакати се су синоними (што потврђује синоним-
ски део дефиниције и једног и другог), те и један и други глагол могу стајати на врху 
овог низа.

22 Прототипична ситуација за коју се везује туга јесте смрт драге особе (Дра-
гићевић 2006: 315). Отуда не чуди што ово значење развија велики број лексема. Њих 
можемо свести на значење глагола ожалити у РСЈ под 1. „исказати, испољити велику 
жалост, душевну бол, тугу за покојником (обично плачући, наричући над њим и сл.)“; 
пр. Дивне ли га очи оплакаше, дивна ли га уста ожалише.
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     34.2.4.2. нарицати (2) нарицати (2) кукати (2) ожалити

  34.3.1. прекукати (2) оплакивати1 / ожалити

  34.3.2. запевати (1) оплакивати1 нарицати (1) ожалити

  34.3.3. нарицати (1) оплакивати1 запевати (1) ожалити

  34.3.4. прекукати (1) оплакати / ожалити

  34.3.5. откукати оплакати ожалити ожалити

  34.3.6. олелекати оплакати ожалити ожалити

34.4. исплакати ожалити oплакати ожалити

34.5. искукати ожалити oплакати ожалити
34.6. окукати ожалити oплакати ожалити

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН 
ГЛ.

35.0. пожалити се пожалити се потужити се пожалити се

35.1. потужити се потужити се пожалити се пожалити се

испољавати ГЛАГОЛ ГЛ. У  
ДЕФИНИЦИЈИ

ПРВИ  
СИНОНИМ

ПРОТОТИПИЧАН  
ГЛ.

36.0. тужити се2 тужити се2 јадати се тужити се2

36.1. кукати (3) тужити се2 тужити се2 тужити се2

36.2. жалити се жалити се тужити се2 тужити се2

  36.2.1.  јадиковати се жалити се жалити се тужити се2

  36.2.2.  јадовати се жалити се жалити се тужити се2

  36.2.3.  јадати се јадати се жалити се тужити се2

4. Закључак. Према корпусу од 197 јединица, тј. различитих значења23 
глаголских лексема које у својој семантичкој структури садрже емоцију из 
домена туге, издвојили смо 42 глаголске јединице чије смо значење подве-
ли под ’бити (тужан, несрећан, сетан и сл.)’, 45 јединица које реализују зна-
чење ’(у)чинити (тужним, невеселим, сетним и сл.)’, 37 јединица са значењем 
’поста(ја)ти (тужан, невесео, сетан и сл.)’ и чак 73 јединице са компонентом 
испољавања или изражавања емоције. Дакле, можемо закључити да се емо-
ције из домена туге, за нас потпуно неочекивано, у српском језику најчешће 
означавају глаголима који указују на испољавање или изражавање туге као 
емоције. Могли смо овакве резултате очекивати код глагола којима се означава 
емоција беса, срџбе, љутње, али не и туге квалификоване као пасивне емоције 
која не нагони на акцију. 

23 Можемо запазити да ниједан од посматраних глагола не развија више од три 
значења која су мотивисана емоцијом из домена туге.
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Друго запажање се односи на прототипичне глаголе којима се исказује 
осећање туге, а то су углавном глаголи који се налазе на врху представљених 
низова. То су речи којима се најчешћи дефинишу други глаголи из домена туге 
(било да се налазе у општем или синонимском делу дефиниције). Сви глаголи 
из наше грађе могу се директно или индиректно свести на значење глагола као 
што су нпр.: напатити се, патити1, туговати (1), сажалити се (1), ожа-
лостити се, ражалостити се, растужити се, снуждити се, унесрећити 
се, ожалостити, растужити, изјадати се, јадиковати (2), јаукати, кукати 
(1), ожалити, тужити се2 итд. Већим бројем су то префиксирани глаголи, 
мању скупину чине они ономатопејског порекла. Семантика овде наведених 
глагола улази, макар делом, у све јединице наше грађе, које се претежно овим 
глаголима дефинишу. Остали глаголи, који не припадају ниједном низу, имају 
описни део дефиниције према којима им се не може одредити хипероним, а 
такође ниједан од синонима није забележен. Према нашој грађи 7 глагола који 
реализују значење емоције из домена туге не ступа у синонимске односе, док 
остале лексеме учествују у формирању синонимских низова.

 Ако погледамо представљене низове, можемо закључити да у српском 
језику постоји четрдесетак типичнијих глагола којима се означава туга или 
нека емоција из домена туге. 
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S u m m a r y

Ivana Marinković

ABOuT VERBS fROm ThE dOmAIN Of SAdNESS 

The research is based on classification of verbs whose semantic is from the 
domain of sadness. Relying on the vocabulary definitions in dictionaries of Serbian 
language, we have classified these verbs using Lexical constructional model. These 
semantic analysis intends to show that there are hyponymies relations between verbs 
that denote sadness, as well as there are about forty typical verbs from the domain of 
sadness in Serbian language.
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