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УДК 181.163.41’367.622/.623

ДРАГАНА ЦВИЈОВИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

О ЛЕКСИЧКИМ СПОЈЕВИМА СИМЕНИЦОМ МОДА

И ПРИДЕВОМ МОДНИ*

У раду се анализирају именицa мода и придев модни у споју са другим

лексемама. На основу примера из наше грађе типа: недеља моде, светска мода,

бити у моди, трчати за модом, модни дизајнер, модна писта, модни производ,

модна ревија и сл. уочавају се резултати лексичког слагања и анализирају осо

бине релевантне за њихово удруживање у синтагматске лексичке односе.

Кључне речи: српски језик, именица мода, придев модни, синтагматски

лексички односи, лексичко слагање.

0. Као што је познато, лексема свој прави живот остварује у одгова

рајућем окружењу формирајући са другим речима граматичке и семантичке

спојеве. Такви спојеви осветљавају семантичке законитости, граматичку

структуру и сл.

За означавање лексемских спојева којима се реализује одређено је

динствено значење у домаћој лингвистичкој литератури најчешће се користи

термин лексичко слагање (Гортан-Премк1997: 49–58). Под њим подразуме

вамо сам процес лексичког спајања по одређеним морфолошким, синтаксич

ким и семантичким принципима. Поред термина лексичко слагање, у домаћој

литератури се устаљују и термини лексичка спојивост из руске лингвистике

(Ристић–Радић-Дугоњић 1999: 29–32), као и колокација, вероватно под ути

цајем англосаксонске литературе (уп. Готштајн 1986, Нејгебауер 1986: 93–121,

Прћић 1997: 114–131, Штрбац 2008: 53–67). Према термину колокација неки

аутори употребљавају деривиране термине, као што су колоцирати – којим

се означава могућност, потенцијал спојивости двеју лексема за означавање

одређеног појма, те термин колокат – којим се означава један од чланова так

вог споја, док се за чланове лексичког споја, у смислу односа главног и зави

сног члана, употребљавају термини примарни и секундарни колокат (в. Прћић

1997: 118).

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања

савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног

и народног језика САНУ, који у целини финансира Министарство просвете и науке

Републике Србије.
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1. У нашем раду даћемо предност термину лексичко слагање ос

лањајући се на учења Д. Гортан-Премк о семантичкој позицији и у оквиру

ње о семантичким односима, семантичком слагању и синтаксичкој функцији

у којој се лексема реализује. Према ауторки (1997: 49) лексичко слагање је

узајамни однос лексема у синтагми или реченици који се огледа у компати

билитету, семантичкој спојивости појединих лексема, а семантичка спојивост

непосредно зависи од семантичких вредности, семантичких садржаја самих

лексема. Оно може бити тројако: опште, лексичко слагање са се

мантичким детерминатором и лексичко слагање са задатим

семантичким детерминатором. Опште лексичко слагање схвата се

као веома широко и обухвата велики број лексема, односно све лексеме чији

се семантички садржаји могу довести у некакав семантички и синтаксички

однос, нпр. бобоћати зубима, имати лепе зубе, оправљати зубе и сл. Лек

сичко слагање са семантичким детерминатором може обухватити велики број

лексема, али бар једна од лексема у споју мора својим семантичким садржајем

упућивати на семантички садржај лексеме која је у питању, и та лексема је,

на неки начин, семантички детерминатор посматране лексеме, нпр. зубови

клисуре, планински зуби и сл. И семантичко слагање са задатим семантичким

детерминатором обухвата мали број лексема, које су унапред задане и могу се

таксативно набројати, нпр. крваве очи од дима, бранити брату главу и сл.

1.1. У овом чланку смо се за илустрацију анализе лексичког слагања

определили за лексику из области моде, јер смо приметили, прегледајући од

ређене текстове општег (дневне новине „Блиц“, „Вечерње новости“, „Данас“,

„Курир“, „24 сата“ и др.) и тематски ужег садржаја (модни часописи „Elle“,

„FAAR“, „Joy“, билтени са фестивала „Недеља моде“ у Београду, те разних

текстова са интернета), да лексички спојеви са именицом мода и придевом

модни показују не само формалну (граматичку) компатибилност са стано

вишта парадигматских односа, него и семантичку, као и компатибилност са

становишта синтагматских односа. Тако, именица мода учествује у бројним

лексичким спојевима у одговарајућем синтагматском низу: са именском кате

горијом речи (нпр. краљица моде, мода за јесен/зиму 2011/2012. године, неде

ља моде, светска мода и сл.) и са глаголом (бити у моди, доћи у моду, изаћи из

моде и сл.), док лексема модни има ограничене могућности везивања. Наиме,

придев модни учествује само у споју са именицом или именичком синтагмом,

из чега произилази да се значења ових спојева реализују само у одређеној се

мантичкој позицији (нпр. модни креатор, модна писта, модна ревија, модни

стилиста итд.).

Опис спојева са лексемама мода и модни видимо као прилог теми о

лексичкој спојивости, која је иначе расветљена у српском језику, посебно на

пољу семантичких истраживања (Гортан-Премк1997; Драгићевић 2007 и др.).

Истицањем различитих семантичких позиција у којима се реализују лексеме

мода и модни циљ нам је да потврдимо присуство и стабилност ових лексема

у језичком систему српскога језика, као и да покажемо могућност њиховог

лексичког слагања.
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2. Лексема мода1, као мотивна реч придевског деривата модни, по по

реклу је страна реч која се прилично добро адаптирала у српском језику. До

душе, она је довољно дуго у српском језику, па се више и не осећа као страна

реч, а томе у прилог иде и чињеница да је ова именица послужила као основа

одређеном броју деривата, као што су: модеран, модернизовати, модерно, мо

дерност, модирати, модни и сл.

Према Речнику САНУ, реч мода потиче из француског језика2 и значи:

„нов и пролазан вид живота који одговара укусу одређене средине и једног

времена и огледа се: а. у одевању и улепшавању: женска ~, мушка ~, летња ~,

зимска ~ и др.; б. у јавном понашању, начину живота и др.; в. у уметности као

одређен правац, нови стил или нова тежња; г. у ономе што је постало обичај,

навика.“

Свако од ових значења реализује се у одређеној семантичкој позицији, а

лексичко слагање је у свим случајевима различито. У првом (под а.) се у фун

кцији семантичког детерминатора јављају придеви или именице у зависним

падежима са значењем „који се односи на оне којима је мода намењена“ (нпр.

београдска мода, дечја мода, краљица моде, мода за девојчице, мода за жене,

мода за мушкарце, светска мода, српска мода) или са значењем времена на

које се мода односи (нпр. година моде, месец моде, мода шездесетих, мода за

јесен/зиму 2011/2012, недеља моде). У другом и трећем (под б. и в.) се у функ

цији семантичког детерминатора такође јављају придеви или именице у зави

сним падежима са значењем „који се односи на оне који се у складу са модом

понашају и живе“ (нпр. најновија мода одевања, нова мода поздрављања, у

извесним модама) или „који се односи на друштвену област која се тиче моде“

(нпр. књижевна мода, филмска мода), док се у четвртом у функцији (под г.)

семантичког детерминатора јављају глаголске синтагме у значењу „постати

популаран, омиљен, тражен, цењен“ (нпр. бити у моди, доћи у моду, трчати

за модом).

2.1. У случајевима као: дечја мода, краљица моде, мода за жене или

мода шездесетих, недеља моде, светска мода, или пак, књижевна мода, нова

мода поздрављања, филмска мода имамо лексему мода употребљену у основ

ном значењу, односно у општем основном значењу (ако полазимо од дефини

ција датих у Речнику САНУ), па сагласно томе имамо и опште лексичко сла

гање. Из овога следи да се лексема мода у свом основном значењу понаша као

и свака друга лексема која може реализовати свој основни семантички садржај

1 У савременом српском језику, а посебно у говореном језику електронских

медија у емисијама о моди, појављује се као конкурентна реч фешн, према изговору

енглеске речи f��shion. Међутим, ова реч се није адаптирала у српском језику. Будући да

постоји актуелан српски еквивалент, сматра се да је англицизам фешн сувишан. Овај

англицизам, који се на основу лексичког статуса у српском језику може окарактерисати

као варваризам, има донекле уже значење и функционалну употребу у поређењу са

стандардном лексемом мода. У српском језику овај варваризам се употребљава у име

ничкој и у придевској функцији, а њихови денотати односе се првенствено на високу

моду у области одевања. Због фонолошке и морфолошке неадаптираности, овај англи

цизам није нашао своје место у језичком систему српскога језика. Његова употреба је,

дакле, функционално одређена само на контексте разговорног (колоквијалног) стила.

2 У Етимологијском рјечнику хрватскога или српскога језика (Скок 1972: 447,

под мод) стоји да је реч мода французизам моде који је дошао преко немачког, од речи

моду значењу „начин“.
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у широком кругу лексичких партнера, као нпр. лексеме врат, зуб, кућа и др.

(в. Гортан-Премк1997: 49–58).

Што се тиче синтаксичке функције у којој се лексема реализује, ови

лексички спојеви имају ограничено слободну синтаксичку функцију (в. Гор

тан-Премк1997: 57), и позиција детерминатора је следећа: у примерима у

којима је именица мода употребљена у основном значењу детерминатор има

атрибутску функцију: Београдска мода између два светска рата (интернет),

Светска мода је стигла у Београд у великом стилу (Данас), Октобар је месец

моде (Прес), Ову недељу моде у нашем граду обележиће пре свега домаћа

модна сцена (Билтени), Сада млађарија окренула у нову моду (начин) позд

рављања (Иван. Ф.), Ипак та дјела по својим темељним мислима значе ликви

дацију књижевне моде (Бар.).

2.2. У глаголским синтагмама типа бити у моди, доћи у моду, изаћи из

моде, ићи за модом, ићи у корак с модом, јурити за модом, лудети за модом,

пратити моду, пуститит моду, терати моду, трчати за модом, ући у моду

и сл. имамо лексичко слагање са задатим семантичким детерминатором. На

основу значења датих у Речнику САНУ типа: бити у (на) моди „бити омиљен,

популаран“, „бити тражен, цењен“, доћи у моду „постати омиљен, популаран“,

терати моду, трчати за модом „међу првима прихватити оно што је тек

постало модерно“ (најчешће у одевању и улепшавању), уочава се да се једино

у тој позицији остварује значење „оно што је популарно, омиљено, тражено,

цењено“ и сл.

Као илустрација послужиће нам следећи примери: Златне нијансе сен

ки у моди ове јесени (Блиц); Црно-бело је у моди (Курир); Хип-хоп је поново

у моди (24 сата); Фурала се естетика која вероватно никада више неће доћи у

моду (интернет); Радо терају моду (Данас); Жене трче за париском модом

(интернет); „Ићи у корак с модом, а ипак бити различит од осталих, сматра се

императивом сваке ‘праве’жене“ (Прел.).

Примећујемо такође и то да је лексема мода компатибилна са једним

бројем глагола, док се у другим случајевима њихови семантички садржаји не

поклапају, као нпр. рецитовати моду, поклонити моду и сл. Тако је сужен

опсег могућности лексичког слагања именице мода и глагола у оквиру глагол

ске синтагме.

У овоме трећем типу слагања семантички детерминатор има функцију

прилошкеодредбе.У глаголскојсинтагми бити умоди секундарна семантичка

реализација глаголабити у значењу „бити популаран, омиљен и сл.“ остварује

се једино уз допуну у некоме, нечему, или у спојевима ићи за модом, јурити за

модом, лудети за модом, трчати за модом – секундарна семантичка реализа

ција ових глагола се остварује са допуном за неким, нечим: „међу првима при

хватити оно што је тек постало модерно (најчешће у одевању и улепшавању)“.

У глаголској синтагми изаћи из моде за реализацију секундарног значења овог

глагола „не бити више популаран, омиљен и сл.“ обавезно иде одредба из не

кога, из нечега.

3. Придев модни, као дериват именице мода, у Речнику САНУ дефи

нисан је на следећи начин: а. „који се односи на моду (одевања, облачења и

сл.)“ и б. „који је тренутно актуелан, популаран, помодан“. Придев модни, као

зависни члан синтагматског споја, лексичко значење – који се односи на моду,
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својствен моди остварује тек у саставу са именичком категоријом речи као

резултат општег лексичког слагања. Дакле, он се увек реализује у свом основ

ном релационом значењу и то са именицама углавном предметног или месног

значења, а знатно мање апстрактног, нпр. модна агенција, модни детаљ, мод

ни журнал, модна индустрија, модна колекција, модна кућа, модни магазин,

модне новине, модни салон, модни студио, модна сцена, модни узорак, модна

фабрика, модни часопис, модни правац, модни развој, модне тенденције, као и

са именицама које именују особу по неком занимању или послу којим се бави:

модни дизајнер, модни креатор, модни посленик, модни произвођач, модни

стилиста, модни уредник.

Неки од спојева са придевом модни имају тенденцију развитка у ви

шечлане речи, нпр. модна писта „стаза којом се шетају манекени у време

одржавања модних ревија и сличних догађаја“, модна ревија „приказивање,

јавно представљање најновијих узорака моде“, које се третирају на прелазу

из лексемског у фраземски ниво, као нпр. вишечлана реч железничка пруга (в.

Гортан-Премк1997: 17). У прилог овоме иде и то што су у Речнику српскога

језика Матице српске (РСЈ) уз одредницу модни дати и следећи спојеви: модни

детаљ, модни кројач, модна ревија, модни салон.

4. На основу примера илустрованих у раду приметили смо да су име

ница мода и њен придевски дериват модни, као речи општег речничког фонда,

прилично добро адаптиране у српском језику. О степену њихове адаптирано

сти не говоре само речи истог гнезда са мотивном именицом мода у основи,

него и могућност њихове лексичке спојивости са речима других врста. О

сновно значење именице мода у споју са другим именским речима реализује

се у позицији слободног лексичког слагања (краљица моде, мода шездесетих,

светска мода), док се у споју са глаголом у виду глаголских синтагми реали

зује у позицији лексичког слагања са задатим семантичким детерминатором

(бити у моди, изаћи из моде, трчати за модом). Придев модни увек се ре

ализује у свом основном релационом значењу у саставу са именичком кате

горијом речи као резултат општег лексичког слагања (модни журнал, модна

кућа, модни стилиста).
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Резюм е

Драгана Цвиёвич

О ЛЕКСИЧЕСКИХСОЧЕТАНИЯХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ

МОДА ИПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ МОДНИ

В настоящей работе анализируется существительное мода и прилагатель

ное модни в сочетании с другими лексемами. Наш материал типа недеља моде,

светска мода, бити у моди, трчати за модом, модни дизајнер, модна писта,

модни производ, модна ревија и т. п. позволяет изложить результаты, касающиеся
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лексической сочетаемости данных слов, полученные исследованием релевантных

особенностей, содействующих образованию синтагматических лексических отно

шений.

Основное значение существительного мода в сочетании с другими имен

ными словами реализуется (краљица моде, мода шездесетих, светска мода), в то

время какв сочетании с глаголом, в форме глагольных синтагми, оно реализуется

в позиции лексического согласования с предложенным семантическим детерми

натором (бити у моди, изаћи из моде, трчати за модом). Прилагательное модни

всегда реализуется в своем основном реляционном значении, в соединении с кате

горией существительных, что является результатом общего лексического согласо

вания (модни журнал, модна кућа, модни стилиста).
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