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МИРЈАНА ГОЧАНИН

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

СЕМАНТИЧКО-ДЕРИВАЦИОНО ГНЕЗДО ЛЕКСЕМЕ РАДИТИ

У раду се разматрају могућности творбеног сегментирања и ссмантичког

варирања лсксема које улазе у састав деривационог гнезда глагола радити.

Кључне речи: семантичко-деривационо гнездо, ссгмснтација, семантичко

варирање, творбена основа, творбени формант, префиксалиа твореница, префик-

сално-суфиксална твореница, сложеница, метафора, метонимија, платисемија,

регуларна полисемија.

Уводне напомене

Предмет истраживања у овом раду биће утврђивање потенцијала

семантичког варирања и деривационог развијања лексеме радити као

основне.

Основну грађу за ово истраживање представљаће семантичко-де-

ривационо гнездо глагола радити дато у Семантичко-деривационом

речнику, Свеска 21. Грађа за ово гнездо, као и сва друга дата у Речни-

ку, узимана је из Речника српскохрватскога књижевног језика Матице

1 Семантичко-деривациони речник, Свеска 2 (у штампи); основни текст СДГ

радити урадила је ауторка овог рада, а редакцију проф. др Даринка Гортан-Премк. Та-

беле је направила проф. др Вера Васић.

Легенда: 0 — основна лексема; 1 (2, 3 ...)-степени дериват; 1 (2, з ...) редни број

деривата датог степена; < — од; ТО — творбена основа; ПР — префиксална твореница;

"рПР — префиксирана префиксална твореница; ПРС — префиксално-суфиксална творени-

ца; "РПРС — префиксирана префиксално-суфиксална твореница; С — сложеница; "рС —

префиксирана сложеница; V, С — морфофонолошка промсна; -о — нулта творбена мор-

фема; <— од / према; —» види.

Скраћенице: адм. — административни; вулг. — вулгарно; гл. имен. — глаголска

именица; гл. прид. трп. — глаголски придев трпни; деадј. имен. — деадјективна именица;

деверб. имен. — девербативна именица; дем. — деминутив; екон. — скономски; заст. —

застарело; зоол. — зоолошки; импф. — имперфективни глагол; интр. — интранзитивни

глагол; итер. — итеративни глагол; квалит. прид. — квалитативни придев; квалиф. — ква-

лификатор; књиж. — књижсвни; ков. — кованица; колск. имен. — колективна именица;

мат. — математички; медиј. — медијални глагол; мех. — мсханика; необ. — необично;

парт. перф. акт. — партицип перфекта активног; псј. — пејоративно; посес. прид. — посе-

сивни придев; прил. — прилог; пф. — перфективни глагол; покр. — покрајински; релац.

прид. — релациони придев; рефл. — рефлексивни глагол; терм. — терминолошки; тр. —

транзитивни; физ. — физички; А — акузатив; Т) датив; С — генитив; I — инструментал;

I. — локатив; Ое( — детерминатор; Оћј — објскат; К. — речсница; б — субјекат.
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српске [РМС] и део је активног савременог књижевнојезичког фонда

српског језика. Дати лексемски корпус допуњаван је грађом из Речника

српскохрватскога књижевног и народног језика Српске академије наука

и уметности [РСАНУ], што је доследно назначавано у фуснотама.

Лексема је навођена у облику потврђеном у РМС са преузетим

значењем изузев неких код којих је извршена значењска модификација

или допуна постојеће дефиниције.

Сегментирање лексеме подразумева одређивање творбене основе

и творбеног форманта. Творбена основа је несамостална јединица која

је носилац семантичке информације и има грамемску вредност, а твор-

бени формант укључује творбену и граматичку морфему и уочљив је

само у номинационим, основним облицима лексеме (в. Гортан-Премк

1997: 10-15).

СДГ: радити2

ТО]: рад-; ТО: рађ-

0 рад-ити, -им импф. 1. а. и тр. обављати какав посао, бити зау-

зет каквим послом; правити. б. интр. бити трајно ангажован на

неком послу, бавити се каквом делатношћу као занимањем;

бити у радном односу. в. интр. трудити се око нечега, настоја-

ти на нечему, управљати своју делатност у одређеном правцу.

г. интр. чинити, поступати. д. безл. (о некоме, о нечему) одно-

сити се (на некога, на нешто), тицати се (некога или нечега).3

2. интр. а. правити покрете, кретати се. б. бити у фази, у ста-

њу активног дејства, функционисати, обављати пословну ак-

тивност, пословати. в. производити неки учинак, имати утицај,

деловати. г. догађати се, збивати се. 3. тр. а. правити, ствара-

ти, израђивати; спремати, припремати. б. обрађивати, обделава-

ти (земљу, имање). 4. разг. обмањивати, варати.

2 Према Скоку (1971-1973) од лсксеме радити изводс се прид. на -ш радни

(дан), нерадан, поименичсн на -ик м према ф на -ица радник (са-, су-) прсма радница

(са-, су-) с придевима радников, раднички, радничин, апстрактум радништво (су-), за-

тим прид. на -ен раден, иоименичен раденик м нрема раденица ф, потом прид. на -ин

радин (нерадин) с апстрактумом радиност, затим прид. на -љив радљив, на -ићи радићи

проширено на -ђн радићни, иоименичсн на -ак радићак поред радичак. Префиксалне

глаголскс изведснице су најчешће са до-, за-, из-, на-, се-, об-, по-, про-, раз-, са-, су-,

у-; итератив на -ва- -рађивати јавља се само с префиксима, а деминутиви су на -укати

рађукати, -ушкати радушкати. Скок бележи и поствербалс: рад, нерад, израда, зара-

да, обрада, па -ђк израдак, а од лсксеме радити изведсне су и радна именица на -лац

м прсма -лица ф, радилац према радилица, на -иша радиша м с придсвом радишан, па

апстрактум на -ња радња ф, предрадња према нем. VогагћеК = поименичени парт.

перф. акт. радионица. Вук нс бележи лексему на -евина прерађевина, која је

изведсница од прерађивати, прсма типу очевина, грађевича.

3 РМС бслсжи израз који потврђује употрсбу овог глагола у неличном облику

са морфемом сс + [о + V, ]: ради се о чијој кожи.

Транзитивност глагола радити омогућава метонимијско семантичко варирање

засновано на трансформацији и модификовању објекта ((савесно) радити (свој) посао,

радити (= обрађивати) земљу, радити илустрације писцу (за књигу)), као и метафо-

ричну дисперзију (радити (обрађивати) родитеље).

РМС не бележи трп. прид. рађен, -а, -о, који би био 1-степени дериват гл. радити.
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[+Ођј (А), /1/+ (па +Ц]4

1 1<0 рад-0 м деверб. имен. 1. свесна људска делатност чији је циљ

постизање корисног учинка.5 2. а. обављање, вршење одређе-

ног посла, задатка; делатност, активност. б. кретање, радња,

функционисање (какве направе, органа и сл.). в. активан, непо-

средан (хемијски, механички и др.) утицај, дејство. 3. а. произ-

вод, творевина, дело. б. предмет на коме се ради, који се изра-

ђује. 4. врста стручног посла, заната и сл. 5. терм. физ. произ-

вод компоненте силе у правцу кретања и пређеног пута.

12<0 рад-ан, -дна, -дно квалит. прид. који воли да ради, вредан,

марљив, приљежан.

13<0 рад-ен, -а, -о квалит. прид. —► 1. радан. 2. радни.6 3. (у имен.

служби) м потеп а§епиз радник.

14<0 рад-еник м потеп а§епг1з —» радник.7

21<14 раденик-ов, -а, -о посес. и релац. прид. који припада радени-

ку, који се односи на раденика.

15<0 рад-еница ж потеп а§еппз —► радница.

22<14 раденин-ки, -а, -о релац. и посес. прид. који се односи на ра-

денике, који припада раденицима.

16<0 ради-дац, -аца м потеп а§еппз онај који је вредан, радан.

17<0 ради-лица ж 1. потеп а§епг1з она која је вредна, радна, ради-

ница. 2. терм. мех. челична осовина клипног мотора са унутра-

шњим сагоревањем, која преко клипњаче претвара транслацио-

но кретање клипа у ротационо и тако врши рад. 3. терм. зоол.

(обично с додатком: пчела) пчела са жаоком која гради саће,

прерађује нектар у мед, одгаја потомство и чува гнездо. 4. (у

атриб. служби) а. вредна, радна. б. потеп а§еппз који врши

рад (о машини, строју).

18<0 ради-лиште с 1. потеп 1ос1 место где се нешто ради, изграђу-

је, земљиште намењено подизању нечега.

19<0 ради-ло с потеп тзп\ средство за рад.

1т<0 рад-ин, -а, -о квалит. прид. 1. радан. 2. радни. 3. (у имен. слу-

жби) м потеп адепиз онај који је вредан, радан, радиша; рад-

ник, тежак.

4 Петровић-Дудић (1989) наводе уз овај глагол и следеће допуне: А (неживо) +

Б (живо); А (неживо) + за + А (живо, колектив). Глагол радити — бити у стању актив-

ног дејства, одређује се као формално непрелазан, тј. 3 (живо и колектив; неживо) + Р.

5 Уз ово значењс забележене су синтагме: физички ~, умни ~, производни ~

групни ~, колективни ~, научни ~.

6 У РМС ово је значење дато са квалиф. заст. (Ћ. Јакшић).

7 Две су могућности настанка лексеме раденик: прва је по моделу: прид. твор-

бена основа + -ик (ако сс претпостави значење онај који је раден), а друга по моделу:

гл. творбена основа + -еник (ако сс претпостави значење онај који (вредно) ради). У

првомс случају раденик би био 2-степени, а у другоме 1-степени дериват; значење де-

ривата раденик упућује на други начин творбе.
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23<110 радин-ица ж потеп а§ешјз она која је вредна, радина, радилица.

24<1 10 радин-ост ж деадј. имен. 1. својство онога који је радин, онога

што је радино, марљивост, вредноћа. 2. делатност, рад уопште.8

1ц<0 рад-иња ж потеп а§еппз радиница; надничарка.

112<0 ради-она ж потеп 1ос1 —► радионица.

113<0 ради-оница ж потеп 1ос1 а. просторија у којој се нешто изра-

ђује или поправља. б. просторија, соба за рад уопште; лабора-

торија.

25< 1 јз радионич.-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на радионицу,

на радионице.

114<0 рад-иша м потеп а§еппз вредан, радан човек, добар радник,

прегалац.

1]5<0 рад-ишан, -шна, -шно квалит. прид. радан, вредан, марљив.

26< 1 15 радишно прил. на радишан начин, вредно, марљиво.

27<115 радишн-ост ж деадј. имен. особина онога који је радишан, ра-

дљивост.

116<0 рад-љив, -а, -о квалит. прид. који воли да ради, радан, вредан.

28<116 радљив-ост ж деадј. имен. особина онога који је радљив,

вредноћа, марљивост.

29<1 1 рад-ни, -а, -о релац. и квалит. прид. који се односи на рад, ко-

ји је у вези са радом, који служи за рад.

117<0 рад-ник м потеп а§еппз 1. а. онај који ради, обавља одређени

посао, онај који се бави одређеном делатношћу (било умном,

било физичком). б. онај који се претежно бави физичким ра-

дом, који обавља физичке послове. в. човек који воли да ради,

онај који добро ради, радиша. 2. мрав који ради, добавља хра-

ну, одржава гнездо, негује младе.

118<0 рад-ница ж потеп а§епНз жена радник. 2. терм. зоол. (обично

с додатком пчела) радилица (3).

2 1 0< 1 1 7 раднич.-ки, -а, -о релац. и квалит. прид. који се односи на рад-

нике, који је у вези са радницима.9

2ц<117 радниш-1во с колек. имен. <— радник; радници, радничка класа.

119<0 рад-ња ж 1. а. терм. адм. акт, чин, покрет; поступак, дело.10 б.

рад (2-5). в. терм. мат. (обично с одредбом: рачунска) начин,

облик израчунавања: четири рачунске радње (сабирање, одузи-

11 У првоме је значењу лексема радиност настала по моделу: радин+ост. У

другоме пак значсњу лексема је могла настати по моделу: рад+иност; додуше, творбе-

ни формант -иност нико не бележи; он би се могао претпоставити на исти начин као

што је претпостављен и формант -инство (Клајн 2003: 189).

У РМС са квалиф. необ. радиносни, -а, -о — који служи, који се употребљава

за рад (Ујевић).

9 Уз ово значење наведене су синтагме: ~ класа, ~ самоуправљање, ~ савет, ~

покрет.

10 у рмс са квалиф. покр. и рађа ж радња (1, 2) (Косор, Ћоровић).
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мање, множење, дељење). г. писмени рад, расправа, студија и

сл. 2. а. терм. адм. организација (обично мања, с мањим бро-

јем радника) у чијем оквиру неко обавља своју привредну де-

латност. б. потеп 1ос1 просторија за обављање такве делатно-

сти, радионица, дућан, продавница.11 3. терм. књиж. а. догађај,

збивање. б. ток збивања у каквом литерарном делу. в. део чи-

на (у позоришном комаду), сцена, појава.

12о<0 рад-њи, -а, -о квалит. прид. —► радни.12

212<119 радњ-ица ж дем. *— радња.

121<0 рад-уцкати, -ам импф., тр. дем. <— радити.

122<0 рађ-евина ж 1. оно што је израђено, производ, рад. 2. матери-

јал који је за обраду, грађа, сировина. 3. разг. обмана, подвала.

12з<0 рађе-ње с гл. имен. <— радити.

ПР21<ПР11 дорад-а ж деверб. имен. дотеривање, усавршавање као

свршетак рада.13

ПР22<ПР11 дорад-ак, -тка м деверб. имен. завршна обрада, свршетак

каквога рада.

ПР1 ]<0 до-радити, -им пф., тр. 1. докраја, потпуно, сасвим израдити,

дотерати, угладити. 2. добити, стећи каквим радом.

[/1/+Оћј (А); 121 +Оћј (А+1)14]

ПР23<ПР11 дораД-ен, -а, -о гл. прид. трп. <— дорадити.

ПР31<ПР23 дорађен-ост ж деадј. имен. особина онога што је дорађено,

дотераност, заокруженост.

ПР32<ПР24 дорађива-ње с гл. имен. *— дорађивати.

ПР24<ПР11 дорађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— дорадити.

ПР25<ПР12 зарад-а ж 1. деверб. имен. оно што се радом заслужи, што

се за рад добије, награда. 2. терм. екон. а. разлике између ку-

повне и продајне цене; оно што је добивено тргујући. б. оно

што претекне иза трошкова на животне потребе.15

ПР12<0 за-радити, -им пф., тр. 1. а. радом заслужити, добити као на-

кнаду за рад. б. својим поступцима заслужити. 2. добити, стећи.

[/1/+Оћј (А); /2/+Оћј (А+1)]

зарадити се медиј. добити посао, запослити се; отпочети нађе-

ни посао; унети се у посао.

11 У оквиру ове одреднице забслсжене су синтагмс: шрговинска ~, занашска,

обртничка ~.

12 Ова лекссма се данас може сматрати застарелом, а у РМС је потврђена при-

мерима С. Ћоровића и А. Шеное.

13 РСАНУ са квалиф. ков. дорадни, -а, -о — који се односи на дораду (Борба 1947).

14 Оваква рекција глагола дорадити не одговара значењу под (2), али може бити

оправдана примером дорадити књигу илустрацијама (у смислу обогатити, допунити).

15 РСАНУ са квалиф. покр. и зарадак — мала, скромна зарада и зарадба — зарада.
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ПР33<ПР25 зарад-ица ж дем. <— зарада.

ПР26<ПР12 зарад-ница ж награда коју прима робијаш за свој рад.

ПР27<ПР12 зарац-евина ж —► зарада.16

ПР34<ПР28 зарађива-ње с гл. имен. <— зарађивати.17

ПР28<ПР12 зарађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— зарадити.

ПР35<ПР28 зарађив-ач м потеп а§епНз онај који зарађује.18

ПР29<ПР13 израд-а ж деверб. имен. 1. процес рада, потребан да се

што изради, израђивање. 2. начин, каквоћа рада на израђеном

предмету.19

ПР210<ПР13 израд-да, -тка м —► израђевина.

ПР36<ПР29 израд-ан, -дна, -дно релац. прид. 1. који се односи на из-

раду, произвођачки. 2. који се може обрађивати, обрадив (о зе-

мљи).20

ПР2П<ПР13 израд-ба ж деверб. имен. —> израда.

ПР37<ПР29 израд-илачки, -а, -о релац. прид. који се односи на изра-

ду, на начин израде неког дела.21

ПР212<ПР13 изради-тељ м потеп а§епик —► израђивач.22

ПР13<0 из-радити, -им пф., тр. 1. а. направити, начинити што ручним

или механичким радом. б. разрадити, обрадити. в. увежбати

радом, дотерати, усавршити. 2. а. створити, остварити. б. на-

правити, изазвати, проузроковати. 3. свршити какав посао, по-

стићи што за себе или другога, испословати. 4. радом добити,

стећи, зарадити, привредити. 5. (кога) вулг. подвалити (коме),

преварити.

[+Оћј (А)]

израдити се медиј./рефл. постати бољи, савршенији у раду, из-

градити се, усавршити се.

ПР213<ПР13 израд-љив, -а, -о квалит. прид. који се може израдити, об-

радити, обрадљив, коме се може дати свакојака форма.23

ПР38<ПР213 израдљив-ост ж деадј. имен. особина или својство онога

што је израдљиво.

16 Ова лексема преузета је из РСАНУ (Продановић).

17 У РМС са квалиф. заст. зарадиш — посао, рад, псчалба; зарађивањс (Лесковар).

18 РСАНУ са квалиф. необ. бслсжи лскссму зарадпик — припадник произво-

ђачкс, продуктивне друштвенс класе.

19 РМС бележи са квалиф. покр. под (3) — оно што се добије радом, зарада.

РСАНУ бележи именицу израђење квалиф. заст. — \ зрада (Милићевић). Ова лек-

сема може се сврстати у класу потеп асиотв јер значењем укаоује на глаголски процес.

20 Овај придсв је преузет из РСАНУ (Дедијер).

21 РСАНУ бележи ову лекссму, а не бележи имен. израдилац, те је стога дата

оваква сегментација.

22 Ова лексема је преузета из РСАНУ.

23 РМС не бележи овај придев, али бележи именицу деривирану од њсга, па су

и одредница и објашњење преузети из РСАНУ.
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ПР214<ПР13 израд-укати, -ам импф., тр. дем. <— израдити, зарадити,

заслужити.

ПР215<ПР13 израц-евина ж оно што је израђено, производ рада, руко-

творина.

ПР216<ПР13 израџ-ен, -а, -о 1. гл. прид. трп. <— израдити. 2. квалит.

прид. радом измучен, исцрпен.

ПР39<ПР216 израђен-ост ж деадј. имен. својство или особина онога

што је израђено, израђеност, умешност, вештина.

ПР310<ПР217 израђива-ње с гл. имен. <— израђивати.

ПР2п<ПР13 израц-ивати, -ујем импф., тр. <— израдити.

ПРЗц<ПР217 израђив-ач м потеп а§епиз онај који је нешто израдио

или израђује.

ПР41<ПРЗц израђивач-ица ж потеп а§епиз женска особа која што из-

рађује.

ПР14<0 на-радити, -им пф., тр. 1. направити, починити. 2. стећи ра-

дом, зарадити.

нарадити се медиј. дуго, доста радити, уморити се радећи.

ОР15<1 ^ не-рад м изостанак свесне активности, беспослица, доколица.

ПР16<12 не-радан, -дна, -дно квалит. прид. 1. а. који не воли да ради, ко-

ји проводи време у беспосличењу, лењ. б. који се проводи у не-

раду, беспосличарски. 2. (одр.) у току којега се обуставља посао.

ПР17<15 не-раденица ж потеп а§ешлз —► нерадница.

ПР1 8<1 10 не-радин, -а, -о квалит. прид. —» 1. нерадан (1). 2. (у имен.

служби) м нерадник.

ПР19<1 14 не-радиша м потеп адеппз нерадник.

ПР1 10<1 15 не-радишан, -шна, -шно квалит. прид. нерадан.

ПР1ц<117 не-радник м потеп а§епиз нерадан човек, лењивац, леншти-

на, беспосличар.

ПР112<118 не-радница ж потеп а§еп^з нерадна жена, лењивица.

ПР218<ПР1ц нераднин-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на нераднике.

ПР219<ПР1ц нерадниш-тво с нерад, беспосличење, нераднички живот.

ПР1 о<1 ]9 не-радња ж —► нерад; исп. радња (1б).

прПР312<ПР25 нуз-зарада ж додатна, допунска зарада.24

ПР220<ПР1]4 обрад-а ж деверб. имен. 1. пољски радови на земљи око

усева. 2. давање облика, уобличавање, усавршавање. 3. обрађи-

вање, анализа. 4. припремни радови за израду чега, сређивање

рукописа за штампање.25

ПР221<ПР114 обрад-ба ж деверб. имен. —► обрада.

ПР222<ПР114 обрад-ив, -а, -о квалит. прид. који се може, који се да об-

рађивати.

Лексема је преузста из РСАНУ.

У РМС са квалиф. покр. и обрадња (Томић).
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ПР114<0 об-радити, -им пф., тр. 1. а. извршити све радове на земљи

потребне за добијање плода с ње, обделати (земљу). б. дати у

одређеном облику (педагошки). 2. прередити; радом усаврши-

ти, дотерати. 3. уредити, средити. 4. убедити, уверити, придо-

бити за нешто, наговорити.

[+Ођј (А); /4/+Ођј (га+А)]

ПР22з<ПР114 обрад-љив, -а, -о квалит. прид. —► обрадив.

ПР31з<ПР224 обрађива-ље с гл. имен. <— обрађивати.

ПР224<ПР114 обрађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— обрадити.

ПР314<ПР224 обрађив-ач м потеп а§еппз онај који обрађује.

ПР225<ПР115 одрад-а ж деверб. имен. оно што се одради, рад као уз-

врат за дуг.

ПР1 15<0 од-радити, -им пф., тр. 1. радећи отплатити дуг. 2. урадити

оно што је требало, што се могло ислужити, одслужити.26

[+Ођј (А)]

ПР315<ПР226 одрађива-ње с гл. имен. <— одрађивати.

ПР226<ПР115 одрађ-нвати, -ујем импф. и итер., тр. <— одрадити.

ПР116<0 под-радити, -им пф., тр. извршити све претходне радње, при-

премити.

[+Ођј (А)]

прПР227<ПР14 по-нарадити, -им пф., тр. починити, учинити, урадити

подоста чега.

[+Ођј (А)]

прПР218<ПР115 по-одрадити, -им пф., тр. редом одрадити.

[+Ођј (А)]

ПР117<0 по-радити, -им пф., тр. 1. узнастојати, потрудити се да се

што оствари, постигне, побринути се, постарати се, заузети се

за што. 2. свршити, обавити (какав посао) 3. извршити редом

све, једно за другим. 4. нешто мало, неко време радити.

[+Ођј (А)]

ПР118<117 пред-радник м потеп а§еппх вешт и искусан радник који

врши припремне радове и предводи у послу.

ПР1 19<1 18 пред-радница ж потеп а§епПз жена предрадник.

26 РМС бележи од- као префикс под (1в) — потпуно извршење какве радње,

окончање каквог стања (одрадити, одспавати и сл.). Клајн (2002: 265) наводи префикс

од- и глагол одрадити као пример чистс перфектизације. Могли бисмо са семантичког

аспскта говорити и следећс — радња у дужем, али завршеном периоду, што би пред-

стављало посебну врсту перфективности (одслужити).

РМС нс белсжи трпни придсв одрађен, -а, -о, који би био 2-стспени дериват

глагола одрадити.
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ПР229<ПР118 предрадниц-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на

предраднике.

ПР120<119 пред-радња ж припремни радови који претходе главној рад-

њи.

прПР316<ПР216 пре-израђен, -а, -о квалит. прид. превише израђен.

ПР230<ПР118 прерад-а ж деверб. имен. 1. преобраћање, измена чега у

процесу рада, довођење чега у стање спремности за употребу,

давање чему коначног облика прерађивањем, преправком. 2.

припремање, спремање за сетву, за сађење. 3. претварање јед-

ног елемента у други путем асимилације код биља. б. претва-

рање нижег душевног доживљаја у виши.

ПР231<ПР118 прерад-ба ж деверб. имен. —» прерада.

ПР121<0 пре-радити, -им пф., тр. 1. а. подврћи обради, претворити у

што радом, обрадом. б. преобратити путем каквог процеса,

учинити корисним, подесним за што. 2. преправити, преиначи-

ти и подвргнути допунској обради, учинити друкчијим, изме-

нити.27

[+Ођј (А)]

прерадити се медиј. провести у раду сувише много времена, ви-

ше него што треба, преморити се.

ПР232<ПР121 прерад-љив, -а, -о квалит. прид. који се може прерадити.

ПРЗ17<ПР231 прерад-ни, -а, -о релац. прид. који се односи на прераду.

ПР233<ПР121 прераД-евина ж производ прераде (1), оно што је прера-

ђено.

ПР234<ПР121 прерађ-ен, -а, -о гл. прид. трп. <— прерадити.28

ПР318<ПР234 прерађено прил. са одговарајућом обрадом, са прерађива-

њем.29

ПРЗ19<ПР234 прерађен-ост ж деадј. имен. стање преморености настало

прекомерним радом.

ПР320<ПР235 прерађива-дац, -оца м потеп а§еппз —► прерађивач.

ПР321<ПР235 прерађива-ње с гл. имен. <— прерађивати (се).

ПР235<ПР121 прерађ-ивати (се), -ујем импф. и итер., тр./медиј. <— пре-

радити (се).

ПР322<ПР235 прерађив-ач м потеп а§ешлз човек који прерађује што.

27 У РМС са квалиф. покр. под (3) — учинити, извршити, посвршавати све или

много чега (Ранковић).

28 Лексема није забележсна у прсгледаним речницима, али је уврштена у СДГ

због њених деривата са не-.

29 Лексема је уврштена у СДГ аналошки према прилогу непрерађено, који је

преузет из РСАНУ.
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ПР42<ПР322 прерађиван-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на пре-

рађиваче.30

ПР236<ПР122 прирад-0 м деверб. имен. стварање производа, производ-

ња.

ПР237<ПР122 прирад-ан, -дна, -дно релац. и квалит. прид. који се од-

носи на прирад, производан.

ПР121<0 при-радити, -им пф., тр. радом стећи, произвести, привредити.

[+Оћј (А)]

ПР238<ПР122 прирад-ник м потеп а§еппз онај који прирађује, при-

вредник.31

ПР323<ПР238 прираднин-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на при-

раднике.

ПР324<ПР238 прирађива-ње с гл. имен. <— прирађивати.

ПР239<ПР122 прирађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— прирадити.

ПР240<ПР123 прорад-а ж деверб. имен. свестрана обрада, разрада, про-

учавање чега.

ПР123<0 про-радити, -им пф., тр./интр. 1. потанко проучити што, све-

страно се упознати са чим, обрадити, разрадити. 2. почети ра-

дити, деловати. 3. провести у раду неко време.32

[+Оћј (А)]

прорадити се медиј. постати радљив, вредан, провреднити се.

ПР325<ПР241 прорађива-ње с гл. имен. <— прорађивати (се).

ПР241<ПР123 прорађ-ивати (се), -ујем импф. и итер., тр./медиј. <— про-

радити (се).

ПР124<119 против-радња ж радња која је у супротности другој радњи.

ПР242<ПР125 разрад-а ж деверб. имен. подробнија обрада, развијање

какве теме, замисли, плана и др.

ПР243<ПР125 разрад-ба ж деверб. имен. —» разрада.

ПР125<0 раз-радити, -им пф., тр. 1. подробно, у појединостима обра-

дити. 2. припремити, оспособити за привредну експлоатацију,

за интензивну производњу. 3. разгибати, размрдати.

[+Оћј (А)]

разрадити се медиј. дати се на усрдан рад; развити, проширити

послове.

30 Уз ово значење наведене су синтагме: ~ радиносш, ~ индусшрија.

31 РМС не бслежи именицу прирадница, која би била 2-степени дериват глагола

прирадити.

32 Глагол прорадити може бити и транзитиван — проучити нешто (прорадити

задатке), и интранзитиван — почети радити (машина је прорадила).

Не бележи се трпни придев прорађен, -а, -о, који би био 2-степени дериват

глагола прорадити.



114 Наш језик

ПР244<ПР125 разрађ-ен, -а, -о гл. прид. трп. <— разрадити.

ПР326<ПР244 разрађено прил. са детаљном, опширном обрадом.

ПР327<ПР244 разрађен-ост ж деадј. имен. особина онога ко је разра-

ђен, опширна, детаљна обрада.

ПР328<ПР245 разрађива-ње с гл. имен. <— разрађивати.

ПР245<ПР124 разрађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— разрадити.

ПР126<0 са-радити, -им пф., тр. извршити, завршити неки посао, ура-

дити.

[+Оћј (А)]

ПР127<117 са-радник м потеп а§етлз 1. онај који с киме сарађује, по-

магач у неком послу. 2. назив или саставни део назива неких

звања.33

ПР128<118 са-радиица ж потеп а§еппз она која с киме сарађује.

ПР246<ПР128 сарадиин-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на сарад-

нике.

ПР247<ПР128 сарадниш-1во с заједнички рад, сарађивање, сарадња.

ПР129<119 са-радња ж сарађивање, сарадништво.

ПРс2]<ПРс1] сарађива-ње с гл. имен. <— сарађивати.

ПРс1]<0 са-рађ-ивати, -ујем импф., интр. радити са неким на истом

послу.

ПР130<0 с-радити, -им пф., тр. посвршавати послове, порадити (најче-

шће око летине).

[+Оћј (А)]

ПР329<ПР248 срађива-ње с гл. имен. <— срађивати.

ПР248<ПР130 срађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— срадити.

ПР131<117 су-радник м потеп а§еп(1з —» сарадник.

ПР132<118 су-радница ж потеп а§еп(1з —* сарадница.

ПР249<ПР132 сураднид-ки, -а, -о релац. прид. —► сараднички.

ПР250<ПР132 сурадниш-1во с —► сарадништво.

ПР133<1 19 су-радња ж —► сарадња.

ПРс22<ПРс12 сурађива-ње с гл. имен. <— сурађивати.

ПРс12<0 су-рађ-ивати, -ујем импф., интр. —» сарађивати.

ПР134<0 уз-радити, -им пф., тр. а. заузети се, потрудити се (да се што

уради). б. обавити послове, урадити.

[+Оћј (А)]

ПР251<ПР134 узрађ-ивати, -ујем импф. и итер., тр. <— 1. узрадити. 2.

обрађивати.34

33 Уз ово значење наведене су синтагме: ~ лисша, ~ новина, научни ~, сшручни ~.

34 РМС не бележи гл. имен. узрађивање, која би била 3-степени дериват глагола

узрађивати.
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ПР135<0 у-радити, -им пф., тр. 1. оградити, прекопати, поорати. 2.

прерадити, оплеменити (сиров материјал). 3. скројити, сашити.

4. направити, израдити. 5. извести, створити, извршити. 6. а.

учинити, поступити. б. извести, учинити нешто неприлично,

причинити.

[+Ођј (А)]

С11<ПР313 дрв-о-прерађивач м потеп а§епп5 онај који прерађује др-

ва.35

С2 1<С 1 1 дрвопрерађиван-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на

прерађиваче или прерађевине дрвета.36

С12<0 земљ-о-рад-0 м —► земљорадња.37

С 1 з<1 1 7 земљ-о-радник м потеп а§еп!јз човек који се бави обрађива-

њем земље као главним занимањем, ратар, тежак.38

С14<118 земљ-о-радница ж потеп а§епНз женска особа земљорадник.

С22<С13 земљораднин-ки, -а, -о релац. прид. који се односи на зе-

мљораднике.39

С23<С13 земљорадниш-1во с 1. колек. имен. земљорадници. 2. земљо-

радња.

С15<1 19 земљ-6-радња ж обрађивање земље, ратарство, грана пољопри-

вреде која се бави обрађивањем земље и гајењем корисних би-

љака.

С16<ПР235 полу-прерађевина ж полупродукт, полупроизвод, недовр-

шен фабрички производ коме је потребна завршна обрада.40

С17<24 само-радиност ж деадј. имен. својство онога који ради само-

стално, по властитој иницијативи.

С 1 8< 1 19 само-радња ж самосталан стваралачки рад из сопствене побу-

де, обављање рада без помоћи другог.

Закључна размашрања

Гнездо има 167 лема. Бележи се 35 деривата (изведених од

основног глагола радити и његових првостепених деривата), 113 пре-

фиксалних твореница, 4 префиксиране префиксалне творенице, 4 пре-

фиксално-суфиксалне творенице и 1 1 сложеница. Од 23 првостепена

деривата, 16 је именица, 6 придева и 1 глагол. Именице означавају вр-

шиоца радње (раденик, раденица, радилац, радилица, радиња, радиша,

35 Лекссма је преузета из Николић (2000: 1376).

36 Лекссма је преузета из РСАНУ.

37 У РМС је ова лекссма обслсжена квалиф. заст.

Поред овог облика у РСАНУ са квалиф. заст. и земљерад (С. Јовановић).

38 РСАНУ са квалиф. заст. и покр. земљорадац и земљорадин (Вук, Веселино-

вић, Миодраговић).

39 Уз ово значење наведене су синтагме: ~ задруга, ~ посао.

40Лексема је преузета из РСАНУ.
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радник, радница), место вршења радње (радилиште, радиона, радиони-

ца, радња (у једном значењу)), производ рада (рађевина), средство за

рад (радило), а јавља се и девербативна именица рад и глаголска рађе-

ње. Интересантно је да међу првостепеним именичким дериватима не-

ма ниједне моционе именице; вршилац радње женскога рода никад се

не именује индиректно, додавањем моционог творбеног форманта на

именицу мушкога рода. Придевима се упућује на изразиту склоност

према раду (радан, раден, радин, радишан, радљив, радњи). Глагол ра-

дуцкати има значење субјективне оцене.

Од 12 другостепених деривата, 6 је именица, 5 придева и 1 при-

лог. Именице означавају особину онога што је исказано придевом у

творбеној основи (радиност, радишност, радљивост), означавају вр-

шиоца радње (радиница) или колектив (радништво), а могу имати и

значење субјективне оцене (радњица). Сви придеви су релациони мада

могу имати и компоненту посесивности или квалитативности (радени-

ков, раденички, радионички, радни, раднички), а творбена основа им је

именичка. Прилог радишно указује на начин вршења радње при чему

се испољава особина исказана придевом радишан.

Датих 35 лексема настало је суфиксацијом. Сви првостепени де-

ривати имају глаголску творбену основу, те је њихова семантика у

уској вези са мотивним глаголом радити. Другостепени деривати има-

ју придевску или именичку творбену основу.

Префиксација је врло продуктиван творбени процес у овом гне-

зду. Првостепене префиксалне творенице (ПР1) настале су слагањем

префикса и одговарајућих творбених лексема: 1) глаголи су добијени

слагањем префикса до-, за-, из-, на-, об-, од-, под, по-, пре-, при-, про-,

раз-, са-, с-, уз-, у- и лексеме радити; 2) именице су настале слагањем

не-, пред-, против-, са-, су- и лексема рад, раденица, радиша, радник,

радница, радња; 3) придеви су творени слагањем не- и лексема радан,

радин и радишан. С обзиром на то да префикси модификују значење

мотивне лексеме, добијене именице са значењем потеп а§епНз од рад-

ника, раднице постају нерадници, предрадници, сарадници, сурадници.

Показује се да 6 именица и сва 3 придева остварују антонимски однос

са творбеном лексемом. Свих 16 првостепених префиксалних глагола

перфективног су вида, а треба нагласити да чак њих 1 1 даљом суфик-

салном деривацијом ствара имперфективне глаголе: дорадити —» дора-

ђивати, зарадити —► зарађивати, израдити —* израђивати, обрадити

—► обрађивати, одрадити —► одрађивати, прерадити —* прерађивати,

прирадити —» прирађивати, прорадити —► прорађивати, разрадити —»

разрађивати, срадити —► срађивати, узрадити —► узрађивати. Глаго-

ли нарадити, подрадити, порадити, урадити немају према себи им-

перфективне глаголе. Глагол сарађивати није настао суфиксалном

творбом од гл. сарадити; њихова семантика не допушта да их сматра-

мо видским парњацима. Оба глагола су првостепене творенице: сара-

дити настаје префиксалном творбом (са- + -радити), а сарађивати

комбинацијом префиксалне и суфиксалне творбе (са- + -рађ- + -ива
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ти). Префикси, својом значењском компонентом, доприносе перфек-

тивности првостепених глагола, који тако постају опоненти мотивном

имперфективном глаголу радити. Већина ових глагола има своја дери-

вациона гнезда, и то: дорадити — 6 лексема, зарадити (се) — 8 лексе-

ма, израдити (се) — 17 лексема, нарадити (се) — 1 лексема, обрадити

— 1 лексема, одрадити — 4 лексеме, прерадити (се) — 13 лексема,

прирадити — 6 лексема, прорадити (се) — 3 лексеме, разрадити — 7

лексема, срадити — 2 лексеме, узрадити — 1 лексема. Глаголи сара-

ђивати и сурађивати су првостепене префиксално-суфиксалне творе-

нице (ПРС1).

Од 53 другостепене префиксалне творенице (ПР2), 26 је имени-

ца, 14 глагола и 13 придева. Принцип творбе датих лексема подразу-

мева суфиксацију префиксиране творбене основе. Сви глаголи, 23 име-

нице и 9 придева имају глаголску творбену основу, а код преостале 3

именице и 4 придева основа је именичка. Другостепени глаголи им-

перфективног су вида и чине видски пар са творбеним првостепеним

префиксалним глаголом у основи. Глагол израдукати носи значење су-

бјективне оцене, а именице израђевина и прерађевина значе производ

одређене радње. Другостепене префиксиране префиксалне творенице

(прПР2) су глаголи понарадити и поодрадити, а глаголске именице са-

рађивање и сурађивање одређујемо као префиксално-суфиксалне творе-

нице (ПРС2) због творбене структуре глагола од којих су изведене. До-

давањем суфикса -а, -ба, -0 или -ак на глаголску творбену основу

настаје 14 девербативних именица. Другостепени трпни глаголски при-

деви доследно се појављују као мотивна лексема у творби трећестепе-

них деадјективних именица. Квалитативни придеви на -ив-, -љив-, -ан,

-на, -но добијени су суфиксацијом префиксираних глаголских основа,

а релациони на -чки, -а, -о (као аломорф -ски, -а, -о) суфиксацијом

именичких творбених лексема.

Од 29 трећестепених префиксалних твореница (ПРЗ), 22 су име-

нице, 5 је придева и 2 прилога. Показује се да 10 глаголских и 5 име-

ница са значењем вршиоца радње има другостепени глагол као мотив-

ну лексему, а 5 их има придевску творбену основу. Именице зарадица

са значењем субјективне оцене и префиксирана (прПРЗ) нуззарада има-

ју именичку творбену основу. Придеви су релациони и имају име-

ничку творбену основу изузев префиксираног (прПРЗ) придева преизра-

ђен, -а, -о, коме је мотивна лексема придевска. Прилози прерађено и

разрађено носе значење особине исказане придевима прерађен, -а, -о и

разрађен, -а, -о и указују на начин вршења радње.

Именица израђивачица и придев прерађивачки, -а, -о предста-

вљају четворостепене префиксалне творенице (ПР4), које имају име-

ничку творбену основу.

Од 8 сложеница, само 2 имају другостепене деривате.

Глагол радити је у основном значењу имперфективан и транзи-

тиван па пружа бројне могућности за творбу лексема.
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Из овог гнезда издвојићемо именице са значењем вршиоца рад-

ње и објаснићемо њихову творбу. То су лексеме: раденик, раденица,

радилац, радилица, радиница, радиња, радиша, радник, радница, нера-

деник, нерадиша, нерадник, нерадница, предрадник, предрадница, са-

радник, сарадница, сурадник, сурадница, израдитељ, прирадник, зара-

ђивач, израђивач, израђивачица, обрађивач, прерађивалац, прерађивач,

дрвопрерађивач, земљорадник и земљорадница.

Дате именице добијене су суфиксалном или префиксалном твор-

бом, а сложенице комбинацијом слагања и суфиксације. Узевши у об-

зир морфолошке и семантичке критеријуме, као најпродуктивнија, по-

казује се структура са глаголском творбеном основом (рад-еник,

рад-еница, ради-лац, ради-лица, рад-иња, рад-иша, рад-ник, рад-ница,

изради-тељ, прирад-ник, зарађив-ач, израђив-ач, обрађив-ач, прерађи-

ва-лац, прерађив-ач; рад-<радити; изради-<израдити; прирад-<прира-

дити; зарађив-< зарађивати; израђив-<израђивати; обрађив-<обрађи-

вати; прерађив(а)-< прерађивати). Глагол радити јавља се као мотив-

на лексема именицама раденик4*, раденица, радилац, радилица, ради-

ња, радиша, радник, радница, а као творбени форманти издвајају се:

-еник, -еница, -лац, -лица, -иња, -иша, -ник, -ница. Лексема радиница

има творбени модел: придевска творбена основа + -ица будући да јој

се приписује значење 'радина, вредна жена'. Префиксални глаголи из-

радити, прирадити и суфиксалном творбом добијени глаголи зарађи-

вати (у основи је гл. зарадити), израђивати (у основи је гл. изради-

ти), обрађивати (у основи је гл. обрадити), прерађивати (у основи је

гл. прерадити) основни су носиоци семантичке информације код тво-

реница зарађивач, израдитељ, израђивач, обрађивач, прерађивалац,

прерађивач, прирадник, а као агентивни творбени форманти појављују

се: -ач, -тељ, -лац, -ник. Лексема израђивачица носи значење 'женска

особа која што израђује; женски израђивач', па ћемо у сегментацији

имати творбену основу израђивач и моциони творбени формант -ица.

То је једина моциона именица која је забележена. У свим датим при-

мерима творба је суфиксална иако лексеме на првом месту у линеар-

ном поретку имају префикс.

Именице нераденик, нерадиша, нерадник, нерадница, предрадник,

предрадница, сарадник, сарадница, сурадник, сурадница настале су сла-

гањем префикса не-, пред-, са-, су- и творбених лексема раденик, ради-

ша, радник, радница. Овакву творбу карактеришемо као префиксалну,

а лексеме називамо префиксним твореницама (в. Клајн 2002: 189).

Сложенице дрвопрерађивач, земљорадник, земљорадница имају

творбену структуру састављену од по две основе. Именичке творбене

основе представљене су лексемама дрво, земља, а глаголске мотивним

речима прерађивати, радити. Као агентивни творбени форманти поја-

вљују се: -ач, -ник, -ница.

Треба напоменути да прегледани речници нису доследни у беле-

жењу именица којима се означавају женске особе — вршиоци радње

О могућности двојаке сегментације ове лексеме в. фусноту 7.
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па тако, поред лексема израдитељ или обрађивач, нема образовања за

женска лица израдитељка или обрађивачица. У случајевима обележа-

вања женске особе вршиоца радње, јављају се два типа моционе дери-

вације: 1) интегрална моција (израђивач — израђивачица) и 2) супле-

тивна моција (раденик — раденица). Други тип моције је неупоредиво

чешћи и јавља се у чак 8 примера (88,89%): раденик — раденица, ра-

дилац — радилица, радник — радница, нерадник — нерадница, предрад-

ник — предрадница, сарадник — сарадница, сурадник — сурадница, зе-

мљорадник — земљорадница. Интегрална моција42 је остварена једино

у примеру израђивач — израђивачица.

Гнездо лексеме радити показује одређени степен семантичког

варирања код првостепених деривата. Појава метонимије бележи се у

релацији онај који врши глаголску радњу «-> оно чиме се врши глагол-

ска радња, оруђе у другој и четвртој семантичкој реализацији лексеме

радилица. Дакле, радилица је 'она која ради (машина, осовина ради)'

и 'оно чиме се ради (неко ради уз помоћ машине, осовине као сред-

ства)' (в. Гортан-Премк 1997: 63).

Именица радник у другој семантичкој реализација везује се за

мрава, који је вршилац радње. Ако прихватимо да се у секундарним

семантичким реализацијама јавља платисемија са обележјем мултире-

ференцијалности, настала метонимијским варирањем са индуктором у

архисеми, онда је у овом значењу остварен пренос у субјекту вршења

радње са човека на животињу (мрава). Лексемом радилица упућује се

на 'женску особу која ради (која је радна), на пчелу која ради (која је

радна), на осовину која ради (врши рад) и на машину која ради (врши

рад)'. Требало би закључити да су дати деривати добијени понавља-

њем истог модела морфолошко-семантичког варирања који је сличан

платисемији, али нема узајамног односа једног значења са другим, те

се стога говори само о радијалној везаности за мотивну реч (в. Гор-

тан-Премк 1997: 64).

Могло би се говорити и о постојању агентивне улоге оруђа за

вршење радње (Ивић 2002: 18) на примеру машине и осовина као про-

тотипских оруђа за вршење радње. С обзиром на то да су два ентите-

та укључена у реализовање акције радити — 'особа која ради користе-

ћи се машином, осовином (управља том машином, осовином)' и 'пред-

мет којим ради, управља (машина, осовина)', поставиће се питање о

хијерархијски надређеном појму који ће преузети субјекатску позицију

у реченици. Ако је према критеријуму одговорности говорник опреде-

љен за квалитет остваривања акције радити, онда предмет — спровод-

ник вршења радње (машина, осовина) обавља функцију субјекта, а

предикатом се упућује на то 'како служи ономе чему је намењен' од-

носно 'машина (осовина) добро ради', што је управо тзв. телична спе-

цификација датог предмета.

42 Ако бисмо, поред именица, у обзир узели и придеве раден и радин у име-

ничкој служби, онда би се овај тип моције јавио и у примерима: раден — раденица,

радин — радиница.



Табела1а.

П?с\/ПРс2
сакађ-иватисарађива-ње п-рађ-иватипрађива-ње

Р1

РЗГПРЗ/Ш1

израд-ан,дна,дно израд-илакки,а,о

израђен-ост

пре-израђен,а,о

израђива-ње

израђив-ак

израпиваРица

дорађен-ост
дорађива-ње зарађива-ње

зарађив-ак

израдљив-ост

Р2/прПР2

зарад-ица
нуз-зарада

израд-љив,а,о

дорад-а
дорад-ак

дораћ-ен,а,о
дорад-ивати

зарад-ница
зарађ-евина зарад-ивати

изради-тељ
израд-пкати израд-евина

израђ-ен,а,о
израђ-ивати

по-нарадити

зарад-а израд-а
израд-акизрад-ба

Р1

за-радити(се) из-радити(се) накадити(се)

2-степ.

до-радити

1-степ.



Рс1/ЛРс2

Р1

РЗГПРЗШ1

прерапиваРки.а.о
пкакиРк1а,о

пкађива-ње
обрађива-ње

обрађив-ак

одрађива-ње

пкад-ни,а,о

пкађен-ост
пкађива-лац пкађива-ње

пкађив-ак

прорађива-ње

пкађено

пкађ-ивати(се)

порад-а

порађ-ивати(се)

Р2/прПР2

обрад-а
обрад-ба

обрад-ив,а,о

обрад-љиРа,о

обрађ-ивати

пкад-а
пкад-ба

пкад-љиРа,о

пкаћ-евина
пкаЈ-ен,а,о

пирад-0

пркад-ан,дна,

дно

окиаћ-ивати
по-одрадити

пкад-ник

пкађ-ивати

Р1

окиад-а

пе-радити(се) про-радити(се)

под-радити пи-радити

2-степ.

об-радити од-радити по-радити

1-степ.



Рс1/Ш>с2

Р1

РЗ/врпрзт?л

разрађен-ост
разрађива-ње

срађива-ње
разрађено

Р2/прПР2

разрад-а
разрад-ба

разрађ-ен,а,о
разрађ-ивати

срађ-ивати
пзрађ-ивати

не-радан,дна,дно

раз-радити(се)

Р1
са-радити

с-радити
пз-радити

п-радити

не-раденица
не-радин,а,о

не-рад

2-степ.

раденик-ов,а,о радениРки,а,о

рад-ни,а,о
радин-ица задин-ост

1-степ.

рад-ан,дна,дно

рад-ен,а,о
рад-еница ради-лица

ради-лиште
рад-ин,а,о

рад-еник ради-лац
ради-ло рад-иња

ради-она

рад-и



Рс1/ПРс2

Р1

РЗГПРЗ/ПР1

нкакиРки,а,о

нкакиш-тво

пкирадниРк1а, саракиРк1а,о

сарадниш-тво

пкикиРк1а,о

прадниш-1воР2/прПР2

0

некадишан,шна,шно

Р1

пкикакик

са-ракик
не-ракица

пки-ракица

са-ракица п-ракица пки-радња

против-радња

не-радиша не-ракик п-ракик
не-радња са-радња п-радња

радиониРки,а,о

ракиРк1а,о

ракиш-тво2-степ.

радишно

радишн-ост радљив-ост

радњ-ица

рад-ишан,шна,шно

1-степ.

ради-оница
рад-љиРа,о

рад-њ1а,о
рад-пцкати

рад-иша
рад-ник

рад-ница

рад-ња

ра1д-евина

рађе-ње
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Табела 1б.43

С1 С2

<ПР323 дрв-о-прерађивач дрвопрерађивач-ки, а, о

земљ-о-рад-0

<1п земљ-о-радник

<118 земљ-о-радница земљораднич-ки, а, о

земљорадниш-тво

<1,9 земљ-о-радња

<ПР235 полу-прерађевина

<24 само-радиност

<119 само-радња

Табела 2

именице придеви прилози глаголи

1-степени 16 6 1

2-степени 6 5 1

ПР1 16 3 16

ПР2 24 13 12

ПРПР2 2

ПРЗ 21 4 2

"РПРЗ 1 1

ПР4 1 1

ПРс1 2

ПРс2 2

С1 8

С2 1 2

43 У табелама 1а. и 1б. представљен је деривациони статус лексема, а у табели

2 дати су статистички подаци за деривациони и категоријални статус лексема.
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Р е з го м е

Мирлна Гочанин

СЕМАНТИЧЕСКО-ДЕРИВАЦИОННОЕ ГНЕЗДО ЛЕКСЕМБ1 РАБОТАТБ

В настолвдеи статБе рассматриваетсл потенциал семантического варБи-

рованил и деривационного развитил лексемм работатБ как основнои. Все лек-

семБ1 в гнезде находлтсл в Словаре сербскохорватского литературного лзБша

МатицБ1 сербскои (РМС) и в Словаре сербскохорватского литературного и на-

родного лзБжа Сербскои академии наук и искусств (РСАНУ). Анализ показБ1-

вает что в деривационном гнезде лвллетсл 60 первостепеннБ1х, 65 второсте-

пеннБ1х, 29 третБестепеннБ1Х и 2 четверостепеннБ1х лексем.

Метонимил, метафора, платисемил (широкозначностБ) и регуллрнал по-

лисемил как семантические варБированил осувдествллготсл у основнои лексе-

мб1 и у первостеппенБ1х дериватов.
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