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РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ

(Филолошки факултет, Београд)

ПРИЛОГ СЕМАНТИЧКО-ДЕРИВАЦИОНОМ РЕЧНИКУ

СРПСКОГА ЈЕЗИКА

Деривационо гнездо придева добар

Почетком 2000. године Матица српска и Институт за српски је

зик САНУ засновали су пројекат Лингвистички речници. На предлог

Даринке Гортан-Премк. у оквиру тог пројекта отпочеће се са израдом

Речника деривационих гнезда српског језика. Речник ће се радити на

основу будућег једнотомног речника српског језика Матице српске,

овај прилог урађен је на основу Речника српскохрватскога књижевног

језика МС. Деривационо гнездо придева добар има за циљ илустраци

ју концепције овог будућег речника. Концепцију је осмислила Дарин

ка Гортан-Премк и за њу је до сада добила подршку на два међуна

родна научна скупа и од више лингвиста који су се одазвали на проб

НИ ОГЛед.

Легенда:

=> иза лексикографске обраде лексеме знак за деривациони по

шенцијал лексеме

0 испред леме знак за основну, неизведену реч

S испред леме знак за сложенице

s испред броја знак за дериват од сложенице

PS испред леме испред леме знак за полусложенице

ps испред броја знак за дериват од полусложенице

Pr испред леме знак за префиксне творенице

pr испред броја знак за дериват од префиксне творенице

1 испред леме знак за првостепени детиват односно дериват

од основне речи, дериват од доминанте гнезда, од 0

2 испред леме знак за другостепени дериват односно за дери

ват изведен од деривата означеног са 1 који је дат непосредно или

нешто раније испред посматраног другостепеног деривата
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3 испред леме знак за трећестепени дериват односно за дери

ват изведен од другостепеног деривата означеног са 2 који је дат

непосредно или нешто раније испред посматраног трећестепеног де

ривата

4 испред леме знак за дериват четвртог степена односно за

дериват изведен од трећестепеног деривата означеног са 3 који је

дат непосредно или нешто раније испред посматраног деривата че

твртог степена. И даље.

Индекси, бројеви у доњем рубу латиничких слова S, PS, Pr, као

и бројева 1,2,3,4 и даље знак броја деривата одређеног степена

У фуснотама датим иза неких одредница образложена је њихова

лематизација.

Деривационо гнездо придева добар

0 добар, добра, добро 1.а. који је позитивних особина, ваљан. б.

који је племенитих особина. 2.а. приличан, знатан, велик. б. који је

пуне или препуне мере. 3. јак, здрав. 4. имућан, угледан. 5. родан, пло

дан. 6. користан. 7. лековит. 8. скуп. 9. угодан, пријатан. =

S1 добр-о-воља ж добра воља, добро расположење. =>

s11&S1 добровољ-ан, -љна, -љно 1.а. који врши што по својој во

љи без употребе силе, драговољан. б. који се оснива и који постоји

на принципу добровољности рада маса. 2. који је добре воље, доброг

расположења. =>

s21<s11 добровољно прил. на добровољан начин, по својој вољи,

без обавезе, по своме хтењу.

S22°s11 добровољн-ост, -ости ж особина онога што је добровољно.

s12°S, добровољ-aц,-љца м онај који није обвезник него добровољ

но суделује, учествује у рату, добровољни учесник у каквој акцији. =>

s23.SS12, добровољач-(ч)ки“- добровољачки, -а, -о који се одно

си на добровољце.

s24s s12 добровољч-ев, -а, -о који припада добровољцу.

s13&S1 добровољ-ити се, -овољим се, несвр. постајати добре

воље, постајати расположен.

s14<S1 добровољ-ство с добровољачка служба у рату, добро

вољно учествовање у било каквој акцији.

* Прилоге постале од придева третирамо као деривате иако су они настали кон

верзијом према облику придева средњег рода.

* Дијахронијски приказ творбеног процеса, упрошћено дат, изгледао би овако:

доброволњц + њскви »добробољњчски -добровољачки. Мислимо да свему томе нема

места у синхронијском творбеном рашчлањавању. Из синхронијске перспективе, твор

бена граница може се приказати овако: добровољач-(ч)ки. У заграду се стављају гласо

ви који се због дисимилације губе. Биће потребно ово проверити и утврдити различи

ТИМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧКИМ ТеCTОВИМa.



Прилог Семантичко-деривационом речнику српскога језика 147

S2 добр-о-дева, ж бот, покр. биљка из породице звонаца Саmpа

nula persicifolia.

S3 добро-дошао, -шла, -шло који је дошао у прави час, потре

бан, користан. =»

s11&S3 добродошл-ица“ ж 1. поздрав коме при доласку. 2. чаша

вина или ракије што се даје ономе који дође. 3. покр. особа која је

добро дошла.

S4 добр-о-душан, -шна, -шно а, који је добре душе, доброга ср

ца, доброћудан, б. који изражава доброћудност. =}

s11&S4 добродуш-је с в. добродушност.

s12<S4 добродушно прил. на добродушан начин.

s13<S4 добродушн-ост, -ости ж особина онога који је добродушан.

S5 добро-звучан, -чна, -чно који добро, пријатно звучи. =>

s11&S5 доброзвучн-ост, -ости ж особина онога што добро звучи.

S6 добро-знан, -а, -о који је уопште добро познат.

S7 добро-љубив, -а, -о који љуби, воли добро.

Ss добро-намеран, -рна, -рно а. који има добре намере, који дру

гоме жели добро, б. који изражава, испољава добронамерност. =>

s11&Ss добронамерн-ост, -ости ж особина онога који је доброна

меран.

S9 добро-сретан/добро-срећан, -тна/-ћна, -тноћно који је добре

среће, срећан. =>

s11«Sд добросретн-ик/доброcрећн-ик“ м добросрећан човек.

s12<S9 добросретн-ица/добросрећн-ица ж доброcрећна жена.

Siо добро-стојан“, -јна, -јно који добро стоји, имућан. =”

s11&Siо добростојн-ик м онај који имовином добро стоји, иму

ћан човек.

S11 добро-суседски, -а, -о који се односи на добре суседе, у коме

се очитују односи добрих суседа.

S12 добро-твор м 1. онај који добро твори, који чини коме до

бро, који пружа помоћ, заштиту, доброчинац. 2. онај који даје већу

суму новца или оставља неку имовину добротворном друштву. –

* Могуће је и другачије постављање границе: добродош-лица. Место творбене

границе у оваквим случајевима утврдиће се посебним испитивањима.

* У науци још није решено да ли су именице овог типа настале деноминално,

творбеним формантом -ник или деaдјективно додавањем форманта -ик. Предлажемо

синхронијски семантички приступ под којим се подразумева анализа значења деривата.

На пример, срећник је онај који је срећан — именица је настала од придева додавањем

творбеног форманта -ик. Раскошник, међутим, није онај који је раскошан него онај ко

ји воли раскош — именица је постала од друге именице додавањем творбеног форман

Та -НиK.

* Лексема стојан није забележена у РМС, она је застарена, потврђена је у

Рјечнику ЈАЗУ.
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s11&S12 добротвор-ан, -рна, -рно 1. који чини добра дела, који

пружа помоћ сиромашнима. б. који је намењен доброчинству, који

служи у хумане сврхе.

s21<s11 добротворно прил. на добротворан начин, као добротвор.

s22<s11 добротворн-ост, -ости ж особина онога који је добро

творан, помоћ, помагање.

s12“S12 добротвор-ка“ ж она која добро твори, доброчинитељка.

S13 добр-o-ћуд, -а, -о в. доброћудан. =>

s11&S13 доброћуд-ан, -дна, -дно а. који је добре ћуди, добре на

рави. б. који изражава доброћудност. =»

S21<s11 доброћудн-ица ж доброћудна женска особа.

s22<s11 доброћудно прил. на доброћудан начин, добронамерно.

S23°s11 доброћудн-ост, -ости ж својство онога који је доброћудан.

S14 добро-хотан“, -тна, -тно а. који жели добро другоме, добро

намеран. б. који изражава доброту. =>

s11&S14 доброхотн-ик м онај који је доброхотан.

s12&S14 доброхотно прил. на доброхотан начин, добронамерно.

s13<S14 доброхотн-ост, -ости ж особина онога што је доброхот

но, добронамерност.

S15 *добро-чинити“ =>

s11&S15 доброчин м добро дело, доброчинство. =>

S21<s11 доброчин-ац, -нца добротвор.

s22 <s11 доброчин-ка ж добротворка.

s23°s11 доброчин-ство с особина онога који добро чини, добро дело.

s12< S15 доброчини-лац“, -иоца м добротвор.

s13< Sis доброчини-лица ж добротворка.

s14< S15 доброчини-тељ м добротвор. =

s24<s14 доброчинитељ-ица ж добротворка.

s25<s14 доброчинитељ-ка ж добротворка.

S16 добру-рад, -а, -о који тежи добру.

11<0 добр-ан, -ана,-ано добрахан. =

21<11 добрано прил, добрахно.

12°0 добр-aхан, -хна, -хно приличан, повелик. =»

“ Именица добротворка могла је настати и од мотивног придева добротворан.

Склонији смо, међутим, уверењу да је ова именица настала додавањем моционог фор

МаНТа —Ка.

* Лексема хотан није забележена у Р МС, она је застарела, потврђена је у

Рјечнику ЈАЗУ.

* Глагол је конструисан да би се објаснио настанак деривата доброчинилац, до

брочинилица, доброчинитељ, доброчинитељица и доброчинитељка.

* Могуће је двојако творбено рашчлањавање: радни глаголски придев + -ац или

глаголска основа + -лац. Са синхронијског становишта друго нам је уверљивије.
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22<12 добрахно прил, доста, прилично, добро.

13<0 добр-ити (ce)10 =

23-13 добри-јан, -ана м добричина.

24<13 добри-ковић м добар човек.

Pr25<13 з-добрити (се)“

Pr26<13 о-добрити, одобрим сврш. признати као добро, ваљано,

потврдити вредност нечега, сагласити се с ким или чим. =”

pr32°pr26 одобр-авати, -обравам несвр. и уч. према одобрити. =>

prФ1<pr32 одобрава-лац, -аоца м онај који одобрава, који се сла

ofСе С КиМ, С чим.

pr{2<pr32 одобрава-ње с гл. им. од одобравати.

pr^3°pr32 одобрава-тељ м одобравалац.=

pr51<prФЗ одобраватељ-ски прил. у знак одобравања, с одобравањем.

pr33°pr26 одобр-ење с дозвола, привола, пристанак.

Pr27<13 по-добрити (се), подобрим се сврш. постати добар, бо

љи, побољшати се.–

pr34<pr27 подобр-авати (ce), -добравам (се) несврш. и уч. према

подобрити (ce).

Pr28°13 пре-добрити (се), предобрим (се) сврш, постати предобар.

Pr29° 13 раз-добрити (се), раздобрим се, сврш. постати добар, бољи.

pr35<pr29 раздобр-авати (ce), -добравам (се), несвр. и уч. према

раздобрити (ce).

14<0 добрим прил. на добар, на леп начин.

15°0 добр-ина ж покр. добар живот, благостање.

1630 добр-ић, -ића м покр. еуф. злић, зли пришт.

17<0 добр-ица ж она која је добра, добричица. =»

210-17 добрич-ав, -а, -о који је добре и мирне ћуди.

18<0 добр-ичина м човек добре и благе ћуди.

1950 добр-ичица“ ж добрица.

110-0 добро“, с 1.а. непокретно имање, посед. б. културно и ма

теријално благо. 2.а. стварна или морална корист, благостање, по

* Реконструисано према здобрити (ce).

* Префикс з- аломорф је префикса с

* Настанак именица добричина и добричица може се објаснити на неколико

начина. Ове именице су могле настати деноминалном творбом — додавањем творбеног

форманта -ина односно -ица на творбену основу именице добрица (добриц-). Могле су

настати и девербативном творбом помоћу творбене основе глагола добрити (добри-) и

творбеног форманта -чина односно -чица. Најзад, можда су настале деaдјективно на

начин који смо описали у тексту. Одлучили смо се за последњи творбени тип због се

мантике ових именица, јер дефиниције њихових значења упућују на помисао да су им

придеви мотивне речи.

** Именицу добро сврставамо у деривате придева добар иако је она настала

супстантивизацијом.
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вољни животни услови, уживање, б. ир. Зло. 3. особина онога који је

добар, доброта. 4. одмила о ономе који је изразито мио и драг. 5.

фиг. добра дела. = "

211$110 добар-це, -a и -ета с дем. од добро, имање.

111&0 добро, прил. 1. како треба, како је ред да буде, како је

пожељно, право. 2. посве, потпуно. 3. израз за одобравање, за сагла

сност: нека буде тако, слажем се. =>

Pr212<111 з-добра прил. добрим, лепим начином, мирним путем.

Pr213<111 по-добро прил, доста, прилично добро. =>

Pr214<21 по-добрано прил. подобро.

Pr215&111 пре-добро прил. на предобар начин, одвећ, сувише добро.

112-0 добр-овати“, добрујем несвр. 1. добар бити. 2. добро и у

слози живети, =>

216S112 доброва-ње с гл. им. од добровати.

113°0 *добр-ост“, -остиж особина онога који је добар, доброта. =>

216°113 доброст-ив, -а, -о а. добар, благ, милостив, милосрдан.

б. који изражава, очитује, испољава доброту. =>

37<216 добростиво прил. на добростив начин, милостиво.

38° 216 добростив-ост, -ости ж особина онога који је добростив.

114<0 добр-ота ж 1. особина онога који је добар, пријатељско

расположење према људима, спремност на пружање помоћи, племе

нитост. 2. оно што је добро, ваљаност, вредност. 3. готовост на

услуге, услуга, љубазност.

115-0 добр-оћа ж необ. в. доброта.

Pr116<0 по-добар“, -бра, -бро 1. а. доста, прилично добар, при

лично јак, снажан, б. (у служби именице) онај који је доста, при

лично добар. 2. доста велик, овећи.

Pr117<0 пре-добар, -бра, -бро одвећ, сувише добар.

Коментар. Гнездо има сто лема. Скоро све су преузете из

Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске. Лексеме

доброчинити и доброст конструисане су да би се објаснили даљи

творбени процеси.

** Глагол добровати је могао настати и девербативно, од глагола добрити и

тада би он био другостепени дериват придева добар.

“ Именица доброст је по Рјечнику хрватскога или српскога језика Југословен

ске академије знаности и умјетности последњи пут потврђена у 18. веку. Ми је овде

дајемо да бисмо објаснили даље деривате који су из ње изведени.

* Одлучили смо се да настанак прилога подобро и предобро вежемо за прилог

добро иако је било могуће представити их и као деривате придева подобар односно

предобар.



Прилог Семантичко-деривационом речнику српскога језика 151

У гнезду је 16 сложеница са својим деривационим гнездима, 17

првостепених деривата, 16 другостепених, 8 трећестепених, 3 четворо

степена и један петостепени дериват.

Од 16 сложеница укупно их је 11 које имају првостепене дери

вате. Сви су они настали суфиксацијом. Именице добровоља и добро

чин имају по четири првостепена деривата, а остале сложенице мање.

Од 16 сложеница има укупно 23 првостепена деривата. Четири сложе

нице имају другостепене деривате. То су добровоља, добротвор, до

броћуд и доброчин. Именице добровоља и доброчин имају чак по че

тири другостепена деривата. Од сложеница је изведено 13 другостепе

них деривата. Сложeнице имају само два трећестепена деривата, оба

од именице доброчин, а четворостепених и даљих деривата нема.

Од 17 првостепених деривата, 9 је именица, 4 придева, 2 глагола

и два прилога. Именице означавају особину онога који је добар или

носиоца особине мушког или женског рода. Од 4 придева, 2 су наста

ла суфиксацијом, а 2 префиксацијом. Свима њима изриче се субјек

тивна оцена, односно умањен или увећан степен особине која се озна

чава придевом добар. Глаголима се означава радња одн. стање у вези

са стицањем доброте, а прилози означавају начин вршења радње при

коме се испољава особина исказана основним придевом.

Од 16 другостепених деривата, 6 је глагола, 5 прилога, 3 имени

це и 2 придева. Пет глагола је настало префиксацијом, а 1 суфиксаци

јом. Њима се најчешће означава радња у вези са стицањем доброте.

Три прилога су настала суфиксацијом, а два префиксацијом и углав

ном имају значење субјективне оцене. Именице и придеви су настали

суфиксацијом.

Три трећестепена деривата су именице, три глаголи, а три при

лози. Сва три четворостепена деривата одобравалац, одобравање и

одобраватељ изведена су од глагола одобравати. Од истог трећесте

пеног деривата придева добар настао је и једини петостепени дериват

у гнезду, а то је прилог одобраватељски.

Гнездо придева добар показује низак степен семантичког варира

ња. Изузимајући сложенице из анализе, запажа се да су само именица

добро са значењем имање и глагол одобрити са својим деривационим

системом настали као резултат не само творбеног, него и семантичког

варирања. Семантика свих осталих деривата најчешће је у вези са сти

цањем или поседовањем особине исказане мотивним придевом.
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