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СВЕТЛАНА СЛИЈЕПЧЕВИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

О ДЕРИВАЦИЈИ NOMINА АСТОRIS"

У овом раду бавимо се именицама са значењем носиоца занимања које

су изведене суфиксом -ар. Корпус чине nomina actoris изведене суфиксом -ар

ексцерпиране из Обратног речника српскога језика М. Николића. За проверу

значења ових именица користили смо Речник српскога језика из 2007. године и

Речник САНУ. Циљ рада је дати најчешће творбене типове карактеристичне за

именице са значењем носиоца занимања изведене суфиском -ар и утврдити да

ли све ове именице припадају категорији nomina actoris.

Кључне речи: деривација, именице са значењем носиоца занимања, твор

бени тип.

1.0. Nomina actoris јесте творбено-семантичка категорија чије је опште

творбено значење носилац занимања. У литератури се, поред овог термина,

појављује још и термин nomina proffesionalis. Како бележи Латинско-српски

речник Јована Ђорђевића рrofesio, profesionalis примарно означава званичну

пријаву о имању, списак и регистар ових пријава, а тек терцијарно званич

но пријављено занимање, за разлику од именице actor, acofirs, која означава

вршиоца, обављача, управника, адвоката итд., дакле, лице које обавља неки

посао, те смо се зато одлучили за овај други термин. Ова семантичка катего

pија блиска је именицама са значењем вршиоца радње (nomina agentis): прво,

зато што се творбено значење многих именица са значењем носиоца занимања

може разумети тако да то значење буде формално једнако значењу именице

која означава вршиоца радње; тако, на пример, певач може бити онај који

пева, дакле, лице које врши радњу изражену глаголом у основи, и тада би,

ослањајући се на дефиницију nomina agentis (paдника, дакле), ова именица

припала тој категорији, али творбена парафраза поменуте именице може гла

сити и човек који се бави певањем, што би је сврстало у категорију именица

са значењем носиоца занимања; друго, зато што неке именице не могу имати

другачију творбену парафразу до оне која је иста код именица са значењем

вршиоца радње, на пример: писар - онај који преписује и региструје канце

ларијске списе, а никако “Човек који се бави писањем, с тим што за ово друго

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања

савременој српској књижевног језика и израда Речника српскохрватској књижевној

и народног језика САНУ, који у целини финансира Министарство за просвету и науку

Републике Србије.
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Значење имамо именицу писац - онај који се бави писањем или онај који пише

уметничка дела. Михаило Стевановић, коментаришући именице изведене су

фиксом -ац, каже да именице типа ловац, писац и борац значе оно што се

истиче у лову, писању, борби (Стевановић 1970: 523), и тиме их диференцира

од типичних именица са значењем радника.

1.1. У српској и хрватској дериватологији именице са значењем носио

ца занимања најчешће су биле предмет изучавања у оквиру категорије nomina

agentis. У српскохрватском Енциклопедијском лексикону Мозаик знања по

стоји одредница nomina agentis, која се дефинише на следећи начин: „имена

вршилаца радње. У науци о творби речи обухвата, најчешће, именице изве

дене од глаголске основе, које означавају вршиоца дотичне радње: пекар, пи

сар, чувар, купац, стрелац, носилац, копач, цртач, помагач итд. Ово значење

налази се у основи многих именица које означавају носиоца занимања, но

сиоца каквог звања итд.“ Дакле, и овде је било указано на чињеницу да по

стоји посебна категорија у оквиру именица са значењем вршиоца радње која

би представљала категорију именица са значењем носиоца занимања. Такође,

треба приметити да међу наведеним примерима има више оних који спадају у

групу nomina actoris: пекар, писар, чувар, цртач, па условно, ако уважимо да

су могуће две творбене парафразе као што је то могуће код поменуте именице

певач, ОВОМе МОЖемо додати и кошач и помагач.

1.2. У постојећој литератури разматрана је у оквиру категорије nomina

agentis и категорија nomina actoris, али до сада се још нигде она сама не спо

миње и не изучава, у српској дериватолошкој пракси није било радова ни ис

траживања који би подробније анализирали специфичности ове творбено-се

мантичке категорије. Наш циљ је да овде покажемо најчешће творбене типове

карактеристичне за деривацију nomina actoris, али и да испитамо да ли је су

фикс-ар карактеристичан управо за поменуту категорију именица.

1.3. У овом раду биће разматране именице са значењем носиоца зани

мања изведене суфиском -ар независно од тога да ли оне могу имати и друга

Значења у зависности од контекста. Ексцерпирали смо именице са значењем

носиоца занимања које су изведене суфиксом -ар из Обратног речника српско

га језика. Оваквих именица у овом извору има 120. При разврставању именица

у творбене типове и подтипове користили смо се лексичким дефиницијама да

тим у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у даљем

тексту РСАНУ) и Речнику српскога језика Матице српске из 2007. године (у

даљем тексту РМС). Овде вреди напоменути још нешто: у нашој дериватоло

гији пракса је да се отворбеној парафрази говори на основу лексичке дефини

ције, те смо се и ми тиме водили у овом раду.

2.0. Творбени тип подразумева јединство форманта, категоријалне при

падности основинске речи и творбеног значења (Ћорић 2008: 32). Два нај

чешћа творбена типа карактеристична за творбу ових именица су следећа:

ТВОРБЕНИ ТИП 1 ГЛАГОЛ У ОСНОВИ + —АР

ТВОРБЕНИ ТИП 2 ИМЕНИЦА У ОСНОВИ + -АР

“ О односу творбеног и лексичког значења в. Ћорић 1993.
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2.1.0. У оквиру творбеног типа 1 парафраза се развија на следећи на

чин:

лекар: лек-(<лечити) + -ap | онај који се бави лечењем

пекар: пек-(<пећи) + -ар онај чије је занимање да меси и пече хлеб

2.1.1. Према РСАНУ, лекар је стручњак који је завршио неки од меди

цинских факултета и који се бави лечењем, изучавањем и сузбијањем боле

сти. Дакле, твoрбена парафраза развија се са глаголом бавити се. Из нашег

корпуса, поред поменуте именице лекар, овде спадају још и видар и глачар.

Због ограниченог простора, наводићемо само парафразе једне именице из

ових ужих скупина. Према РМС, пекар је онај чије је занимање да меси и пече

хлеб. Творбену парафразу која се развија према формули онај чије је занимање

оно што означава глагол у основи или занатлија који ради оно што означава

глагол у основи имају следеће именице: вајар, клесар, тесар, звонар, сликар,

зидар, кувар, фарбар, бојадисар, гуслар.

2.1.2. Као што се из претходног види, све именице с глаголом у основи

имају значење носиоца занимања, исту ономасиолошку базу, а разликују се

у дефинисању само због неуједначених дефиниција у речницима, те за овај

творбени тип можемо рећи да је карактеристичан за категорију nomina actoris

и да ту спадају све именице које су мотивисане глаголом и имају јединствену

творбену парафразу занатлија који се бави оним што означава глагол у осно

ви/онај чије је занимање оно што означава глагол у основи.

2.2.0. У оквиру творбеног типа 2 разликујемо више подтипова. Најпро

дуктивнији творбени подтипови представљени су у табели:

a. бачвар: бачв-+-ар занатлија који прави бачве, бурад, каце

б. кравар: крав- + -ар онај који чува или гаји краве

в. новинар: новин- + -ар онај који се професионално бави

новинарством

Г. апотекар: апотек-Н-ар онај који држи апотеку, управља апоте

ком; онај који ради у њој као фармацеут

2.2.1. У подтип а. из нашег корпуса спадају још и именице чија је твор

бена парафраза занатлија који прави и/или поправља и/или продаје оно што

означава именица у основи. Ту су, поред именице бачвар,још и обућар, ножар,

пушкар, косар, каишар, чибучар, оружар, моделар, власуљар, лончар, чанчар,

зделар, котлар, циглар, кашикар, бравар, кључар, оргуљар (према РМС, зна

чење 1. мајстор који израђује, поправља оргуље), трнчар, врећар, папучар,

опанчар, чарапар, посластичар, метлар, луткар, чипкар, кожухар, свећар,

конопчар, ужар, торбар, семенкар, медар, хлебар.
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2.2.2. У подтип б. долазе све оне именице на -ар чија се творбена параф

раза развија с глаголима гајити, чувати и продавати или именицама изведе

ним од ових глагола: шљивар (према РМС, одгајивач шљива; продавац шљи

вама), коњушар, живинар, биљар (према РСАНУ, онај који скупља и продаје

лековито биље, травар), травар, цвећар, воћар.

2.2.3. У подтип в, поред поменуте именице новинар, иду све оне имени

це чија се творбена парафраза развија са глаголом бавити се: вртар, пчелар,

рибар, цревар, цевар, сликар, ратар, рудар, ботаничар, хемичар, грађевинар,

оптичар, астронаутичар, графичар, ветеринар, антиквар, математичар,

педијатар, психијатар, козметичар, нотар, енергетичар и механичар.

2.2.4. У оквиру подтипа г. творбена парафраза развија се тако да имени

ца у основи означава место рада носиоца занимања: онај који ради или управ

ља тим местом. У овај подтип иду следеће именице из нашег корпуса: цари

нар, млинар, библиотекар, поштар, гардеробар, архивар, виноградар, водени

чар, светионичар, болничар, железничар. У овај подтип условно можемо до

дати и именицу вратар, која, према РСАНУ, означава онога коме је дужност

да отвара врата неке просторије и пушта у њу, јер се овде може говорити

о вратима као метафоричком месту на коме ради вратар. Такође, с глаголом

управљати развија се и творбена парафраза код именице крмилар, сплавар,

бродар, лађар.

2.2.5. Поред наведених творбених подтипова, у оквиру творбеног типа

који смо означили као твoрбени тип 2 постоји још неколико мање продуктив

них подтипова. Постоји једна потврда за подтип у оквиру којег се творбена

парафраза развија са глаголом свирати и у оквиру којег именица у основи

означава инструмент — оргуљар (према РМС, 2. свирач на оргуљама). Могуће

су и две творбене парафразе именице звонар. Према РСАНУ, 1. онај коме је

занимање да звони, удара у звона и 2. звоноливац, дакле, занатлија који лије

звона. На основу тога, ову именицу могли бисмо сврстати у творбени тип 2,

узимајући у обзир творбену парафразу 1, односно у творбени тип 1, узимајући

у обзир творбену парафразу 2. Именица гвожђар такође има две могуће твор

бене парафразе 1. онај који продаје металну робу и гвожђе и 2. занатлија

који од гвожђа израђује разне предмете (према РСАНУ), што значи да бисмо

ову именицу свакако уврстили у творбени тип 2, али бисмо је у зависности

од творбене парафразе морали ставити у различите подтипове. Са творбеном

парафразом 1. ишла би у групу именица које одговарају подтипу а, а са твор

беном парафразом 2. додали бисмо нови подтип у оквиру којег се парафраза

развија са глаголом правити: онај који прави предмете од материјала озна

ченог именицом у основи, па би онда у овај подтип ишле и именице воскар,

месар и крзнар из нашег корпуса. Са само једном потврдом условно можемо

направити и подтип у оквиру којег се парафраза развија са глаголом чистити:

димничар - онај који чисти димњаке.

3.0. Овде приказани творбени типови на -ар послужили су како бисмо

демонстрирали да се унутар сваког творбеног типа јављају уже скупине, пре

ма критеријуму ужег творбеног значења. Покушали смо да покажемо да се

именице изведене суфиксом -ар могу сматрати именицама са значењем носи

оца занимања, јер им је свима заједничка ономасиолошка база. Све ове имени

це имају заједнички предзнак занатлије, стручњака, мајстора, те је самим тим

потврђено да се ради о категорији momina actoris.
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Svetlana Slijepčević

АВОUT WORD-FORМАТНОN ОР NОМINААСТОRIS

In this paper we discuss word-formation ofnomina actoris ending with suffix-ar.

We find a two models ofword-formation for this category of nouns, considering word in

root, and several subcategories, considering word category. Оur main conclusion is that

all nouns ending with suffix -ar belong to nomina actoris category.
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