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ДУШКА КЛИКОВАЦ

(Филолошки факултет, Београд)

О ЗНАЧЕЊУ СРПСКОГ ГЛАГОЛСКОГ ПРЕФИКСА РАЗ_

(КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП)

Описују се (под)значења глаголског префикса раз- и утврђује (и графички

представља) значењска мрежа коју она сачињавају.

1. Наш задатак у овом раду јесте да опишемо значењску струк

туру српског глаголског префикса раз-“. Будући да префикс раз- није

детаљније проучен“, овај опис имао би значаја и сам по себи, он,

међутим, може имати и теоријски значај — било да је у питању по

ређење са другим језицима (нарочито словенским), било да је у пи

тању утврђивање општих значењских механизама који оперишу у је

зику.

2. Префикс раз- се у српском језику, осим у том свом типичном

лику, остварује и у својим другим ликовима, насталим деловањем гла

совних промена: рас- (расплинути, раскакати се), раш- (рашчепрка

ти), раж- (ражџарати), ра- (расадити, разидати, рашрафити, ра

женити), раза- (разабрати, разазнати, разаткати). Обично се до

даје несвршеним глаголима, које перфективизује (нпр. бити — раз

бити), али се може додавати и свршеним глаголима (нпр. треснути

— растреснути). У оба та случаја његово лексичко значење је исто.

3. Теоријску основу овог рада — као што то наводимо и у са

мом наслову — сачињава когнитивна лингвистика, прецизније — онај

њен део који се обично назива „когнитивна семантика“, а који је

разрађен пре свега у следећим студијама: Lakoff и Јоhnson 1980, La

koff 1987, Langacker 1987 и Јоhnson 1987 (преглед даје и Тауlor 1989).

Један од централних проблема когнитивне семантике јесте категори

* Рад је писан као реферат за ХII међународни славистички конгрес у Кракову.

| Кратак преглед неких главних значења овог префикса (усклађен, наравно, са
захтевима лексикографског описа) даје Речник српскохрватскога књижевног језика,

значења глаголског префикса раз- помиње и Грицкат 1966-1967, али без претензија на

исцрпност (будући да се у том раду ауторка бави пре свега граматичким проблемом
префиксације). Контрастивно са словачким језиком, своју класификацију и преглед зна

чења глаголског префикса раз- даје Марић 1984. Прегршт инспиративних напомена,

које задиру и у општија семантичка питања, даје Бугарски 1979.
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зација — сврставање предмета и појава у групе за потребе језичког

кодирања. Свако значење — у нашем случају ће то бити значење пре

фикса раз- – представља категорију подзначења, при томе принципи

категоризације одсликавају природу човекових когнитивних способно

сти. Категорије се, наиме, по правилу не граде на основу неопходних

и довољних услова које задовољавају њихови чланови (како сматра

тзв. „класични“, аристотеловски приступ), него се образују око цен

тралног, прототипичног члана. Једна од последица тога јесте да ка

тегорија има своју унутрашњу структуру: нека значења могу бити ти

пичнија (посведочена већим бројем примера, продуктивнија, од стране

говорника брже асоцирана са префиксом раз-), нека мање типична

(посведочена мањим бројем примера, мање продуктивна, „не падају

одмах на памет“ кад се помене префикс раз-). Категорија се проши

рује прикључивањем чланова на прототипични члан или друге чла

нове категорије, чиме се гради њена „хоризонтална“ структура. Нови

чланови се прикључују на основу своје сличности са постојећим чла

новима категорије или на основу метонимијске везе с њима. Тако се

може догодити да маргиналнији чланови категорије буду међусобно

веома различити.

Категорија има и своју „вертикалну“ структуру: нека значења

— понекад и сва — могу бити обухваћена општијим значењима —

тзв. „схемама“, које су неутралне у односу на разлике међу њиховим

појединачним манифестацијама, а могу бити когнитивно израженије

од њих. Постојање најопштије схеме која би обухватила сва значења

није неопходан услов за постојање категорије. Прикључивањем нових

чланова и извођењем схема гради се својеврсна „мрежна структура“

категорије, која се обично може представити и графички.

Још једна важна компонента когнитивнолингвистичког приступа

јесте базичност конкретних, просторних значења, од којих се — нај

чешће механизмом метафоре — изводе апстрактна значења. Метафо

ром се апстрактне области људског искуства (време, емоције, инте

лектуалне активности итд.) појмовно представљају и структурирају

као конкретне области (простор, кретање итд.).

4. Глаголи сложени с префиксом раз- подразумевају две ситу

ације, односно два стања ентитета на који се глагол односи: почетно

— која важи пре вршења радње означене глаголом, и завршно — која

важи после вршења те радње. Префикс раз-, захваљујући свом лек

сичком значењу, прецизира оно што се са ентитетом у међувремену

догађа.

То лексичко значење префикса раз- видљиво је и у гесту којим

се у говору често пропраћа употреба глагола с њиме сложених, и

могло би се описати као кретање од центра ка периферији, на раз

личите стране, и у исто време лучно: прво навише, затим наниже.

То опште значење — дакле, општа, највиша схема у значењској

мрежи тог префикса (обележићемо је бројем 0) — може се графички

представити овако:
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zaе.
Ова представа је општа у том смислу што не говори ништа о

природи ентитета који подлежу описаном кретању, чак не каже ништа

ни о томе да ли се креће више ентитета, или се кретање врши само

унутар једног. Конкретизације те опште представе могу бити разли

чите, и ми ћемо се сада позабавити њиховим описом“.

(1) Ово је централно, најтипичније значење (односно, скуп нај

типичнијих подзначења) префикса раз-. Почетна ситуација је некаква

целина, која се глаголском радњом разбија на делове, у завршној си

туацији делови су растурени на све стране. Ово значење има три

подзначења, у зависности од природе целине која представља почетну

ситуацију: то може бити неки пред ет (1a), група предмета (1б), од

носно материја (1в). За свако од тих подзначења постоје глаголи који

су за њих специјализовани, али постоји велики број глагола који се

могу односити на сва три случаја — што илуструје блиску везу под

ЗHaЧCЊa.

(1a) Предмет се разбија на више делова, који се затим крећу

центрифугално. Графички се тај случај може представити овако:

1.
К 0

-O- — О о

J N

Ово значење префикса раз- илуструју глаголи растурити, раз

делити, распарчати, распродати, разнети, располовити итд.

Неки од глагола из групе 1а имплицирају нарочит начин на

који се предмет растура на делове. То, најпре, може бити под деј

* Глаголи чијом анализом су изведена наведена значења ексцерпирани су из

РМС. Иако су узети у обзир сви глаголи с овим префиксом (има их нешто преко

700), овом приликом наводимо само оне који су најтипичнији за одређено значење,

упрошћавајући стварно стање ствари тако што их посматрамо као моносемичне. — За

другу прилику, осим значењских мрежа појединачних глагола, остављамо и многа друга

питања, од којих се најкрупније тиче односа између (под)значења и творбених образаца

којима се они остварују, другим речима — односа између лексичког значења префикса

и значења творбеног обрасца помоћу којег је настао глагол.
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ством силовитог ударца одозго: разбити, размрскати, распрштати

се, разорити итд. Предмет се може растурити тако што се вуче на

разне стране: раскидати, растргнути, расцепати итд. Предмет се

раздваја на два дела оштрим линеарним покретом (типично, али не

увек, сечењем): расећи, разрезати, распорити, раскројити, раструга

ти итд. Издваја се и група глагола који означавају да се предмет

распада на делове Под дејством силе која долази споља, делујући са

различитих страна (у исто време или не); размpвити, ражвакати,

раскувати итд.

Неки глаголи имплицирају нарочиту врсту ентитета који се рас

тура на делове. То, на пример, може бити комад материје или пред

мет који се састоји од спојених делова, па се онда у материји ства

рају пукотине или се делови разилазе: расушити се, раслојити се

итд. У питању може бити предмет који се раставља на издужене де

лове: развлакнати, раскупусати се итд. (овде спадају и глаголи који

се односе на косу: рашчупати, разбарушити итд.), или предмет који

се састоји од нити: рашчешљати, расплести, распетљати, размрси

ти итд. То може бити животињско тело, односно месо: раскомадати,

раскасапити итд. У питању може бити и предмет који се састоји од

међусобно повезаних, али одвојивих делова: расклопити, размонтирати

итд., и — апстрактно — разложити, рашчланити итд. Најзад, то може

бити нека информација (тј. апстрактни ентитет који се метафорички

схвата као предмет): рашчути се, разгласити, расписати итд.

(16) Предмети збијени у групу крећу се центрифугално. Гра

фички ћемо ово значење представити на следећи начин:

„Предмете“ схватамо у техничком значењу, као оделите енти

тете — било да су самоходни, тј. да се сами крећу (људи и животи

ње), или да мењају место под дејством спољашње силе (ствари). На

људска бића односе се глаголи као што су разићи се, растерати,

разјурити, раселити (се), распустити (се) итд., на животиње — раз

летети се, размилети се итд., на предмете (укључујући и биљке) —

разбацати, расути, расејати, расадити итд. (у ову последњу групу

спадају и глаголи који се односе специфично на ноге: раскорачити

(се), раскречити (се) итд.). Неки глаголи се могу односити и на људе

и на предмете: разместити (се), распоредити (се), разврстати (ce).

раштркати (се), раставити (се), раздвојити (се) итд.

(1в) Материја се распршује на све стране. Графички.
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Ово значење префикса раз- илуструју следећи глаголи: раздроби

ти, размерити, разагњити се, разлити, расплинути (се), развејати итд.

(2) Ентитет се повећава; другим речима, у свом завршном ста

њу ентитет је већи него у почетном (у неким случајева имплицира

се да предмет који је био скупљен, склопљен, савијен и сл. достиже

своје канонске, или чак највеће могуће димензије). Све случајеве мо

жемо поделити према димензионалности — да ли ентитет постаје већи

у три димензије (да повећава запремину), у две (да повећава повр

шину), или у једној димензији (да повећава само дужину). Префикс

раз-, у складу са својим општим значењем, имплицира раст на све,

односно обе стране.

Значења 1 и 2 су очигледно у вези: код овог другог постоји

континуално простирање у трима, двема или једној димензији, док је

код првог то простирање неконтинуално, другим речима, у првом

случају имамо један ентитет, у другом већи број појединачних енти

тета на истом простору“. Та веза заснована је на свакодневном пер

цептивном искуству: кад се група ентитета посматра са довољне уда

љености, добија се утисак масе. Напоменимо да се веза између зна

чења 1 и 2 може интерпретирати и као метонимијска: ако се целина

растури на делове, ти делови заузимају већу површину него што је

Заузимала почетна целина.

(2а) Ентитет повећава своју запремину. Графички ћемо то зна

чење представити овако:

4
__27

<- О —У

/ N

* Ова „просторна трансформација“ је врло честа у човековом појмовном систе

му. Илуструје је, на пример, и предлог по: у вода се разлила но поду означава кон

тинуално простирање по некој површини, а у мрве су се просуле по поду — неконти

нуално.
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У оквиру овог општег значења, једна група глагола односи се

типично на биљке, растиње: разгранати се, разлистати се, расцве

тати се, разбујати се, итд. Друга група односи се на човека: рас

крупњати се, раздебљати се итд. Неки глаголи односе се на предмет

или материју (на човека се могу односити метафорички): расквасати,

раскокати се итд. Једна група глагола односи се специфично на ва

тру: распламсати (се), разбуктати (се), распалити (се) итд. Неки

глаголи односе се на апстрактне ентитете који се метафорички схва

тају као предмети: разголицати (РАДОЗНАЛОСТ ЈЕ ПРЕДМЕТ), раз

радити (ПЛАН, ТЕМА и сл. СУ ПРЕДМЕТИ), разговарати (ТЕМА

разговора је предмет).

На ово просторно значење повећања запремине надовезује се,

путем метафоре, једно апстрактно значење: реч је о почетку интен

зивне (понекад и најинтензивније могуће) активности, или настанку

неког интензивног стања, при томе је та активност могла започети

(односно стање настати) још раније. Ово апстрактно значење надове

зује се можда најпре на оне глаголе који се односе специфично на

ватру: већа ватра имплицира и интензивнију ватру. Пошто значе и

достизање најинтензивније могуће активности / стања, глаголи из ове

групе везују се и за оне глаголе са конкретним значењем максимал

ног повећања предмета, односно његовог повећања до његових канон

ских димензија".

Иако је ово значење апстрактно оно има и своју конкретну

димензију: глаголи који означавају интензивну активност а слажу се

с префиксом раз- подразумевају одашиљање нечега у свим правцима

од агенса — звука, покрета, неке материје (укључујући и мирис) и

сл. Активност о којој је реч најчешће се састоји у произвођењу зву

кова: разгаламити се, развикати се, расплакати се, распевати се,

распричати се, раскaкoтати се итд., али се може састојати и од

произвођења покрета: разигре ти (се), размахати (се), расталасати

се, развијорити се итд., светлости или неког другог визуелног фено

мена (пара, дим, пена, крв): расијати, разасјати се, раздимити (ce),

распенушати (се) итд., или мириса: размирисати се. Активност се,

парадоксално, може састојати и у одсуству рада: распландовати се,

распавати се итд.

Што се стања тиче, типично је реч о интензивним стањима гне

ва, беса, љутине и сл. — емоција које се и иначе концептуализују

као врућа материја или материја у покрету (обично у дизању)“ раз

беснети (се), разљутити (се), разгневити (се) итд. Друга врста „екс

панзивних“ стања су радост, веселост и сл.: развеселити (се), распо

* Да се физичка величина пројектује путем метафоре на интензитет активности

/ стања, показују и прилози много, мало, довољно, недовољно, сувише, још и сл. Наиме,

њихово основно значење је значење количине: На столу има много јабука, али они

значе и интензитет вршења радње: Он много ради, као и степен особине. Он је много

уображен. *-

5 Тако, на пример, човек ври од беса, или чак може пући од беса, у њему

може букнути љутина и сл.
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ложити (се) итд. У „експанзивна“ стања спадају и стање веће то

плоте, стање које се одликује већом количином некакве видљиве ма

терије (нпр. стање већег богатства), нека позитивна стања (нпр. веће

лепоте, вредноће), као и нека ментална стања (нпр. стање веће хра

брости): разгрејати (се), разбогатити се, разлепшати се, развредни

ти се, разјуначити (се), итд. Ту спада и стање интензивније боје:

расплавити се, разбелити итд.

(2б) Предмет се може повећавати и у двема димензијама; у том

случају повећава му се само површина (не и запремина). Ако је пред

мет тродимензионалан, тиме што му се повећава површина обично

му се смањује висина. Графички (цртеж треба „читати“ у двема ди

мензијама):

Об —»
z

Ово значење префикса раз- илуструју следећи глаголи: разме

сити, разгњечити, распљескати, распљоштити, растањити, разма

зати, растрети, раширити, распространити, разапети, развити

итд. Овај последњи глагол као почетну ситуацију имплицира предмет

савијен у ваљак, па префикс раз- означава да се тај ваљак одвија,

односно — предмет исправља (случај који нарочито помињемо јер се

на њега надовезују друга значења префикса раз-). Неколико глагола

се односи на човека, који се опушта (обично у доколици): разбашка

pити се, распилавити се итд.

Једна подгрупа глагола односи се на отвор, који се повећава или

ствара. Најчешће су у питању уста и очи, али и други отвори (врата,

окно, провалија, рана): разјапити, разрогачити, разјазити (се) итд.

И значење увећања у двема димензијама пресликава се метафо

pички на домен стања, али су то овога пута стања опуштености, ме

коће, млитaвoсти, можда безобличности, у таквим стањима предмет

заузима већу површину у односу на своје канонско (уобичајено) ста

ње, а висина му се смањује. С обзиром на то да је такво стање пред

мета и мање пожељно (јер је такав ентитет неупотребљив или мање

употребљив), та висина добија и своју метафоричку димензију: МА

ЊЕ ПОЖЕЉНО / ВРЕДНО ЈЕ НИЖЕ. Значење ових глагола се про

теже од конкретног — када постоји јасна представа о заузимању веће

површине, па до апстрактнијих, када је та представа увелико или го

тово сасвим избледела.

У стање мекоће, опуштености, безобличности итд. предмет до

лази под утицајем влаге: расквасити (се), развлажити (се), раскаља
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ти (се), распиктијати се итд., или топлоте: растопити (се), раскра

вити (се), размрзнути (се) итд. Следећи глаголи означавају заузима

ње самих стања мекоће, млитaвoсти, млохавости, слабости, болести:

размекшати (се), размлитавити (се), разболети (се), разлењити се

итд. Следећа група глагола означава, на основу метафоре ПСИХИЧ

КО СТАЊЕ ЈЕ ФИЗИЧКО СТАЊЕ, стања емоционалне немоћи (жа

лости, туге, јада, као и нежности, болећивости и сл.); ражалостити

(се), растужити (се), разнежити (се), распекмезити (се) итд. Стање

мекоће може се метафорички пренети и на домен људског карактера:

тако је значење глагола размазити (се) настало под дејством мета

форе РАЗМАЖЕНОСТ ЈЕ МЕКОЋА.

(2B) Предмет се повећава само у једној димензији. Графички.

Ово значење префикса раз- илуструју следећи глаголи: развући,

растегнути, распружити итд. Глаголи раскезити (се) и расцерити

(се) односе се специфично на усне. -

(3) Ово значење има два подзначења. Заједничко им је то што

су на почетку неки ентитет (површина или предмет) или материја

прекривени / прожети нечим (групом предмета, једним дводимензио

налним предметом, материјом), затим се, центрифугалним покретом,

то чиме су они прекривени или прожети разилази на све стране.

(3а). Почетна ситуација: ентитети / материја прекривају неки

дводимензионални простор, налазе се у неком тродимензионалном

простору или прожимају неку материју; затим центрифугалним кре

тањем нестају. Завршна ситуација: простор (материја) остају потпуно

чисти, „слободни“. Значење 3 очигледно је у вези са значењем 1: и

у овом случају се разилази група предмета или материја, али фокус

није на њима, него на простору са којег се разилазе, веза је, дакле,

метонимијска. Ово значење можемо графички представити на следећи

НаЧИН:

“) —у
}

Једна група глагола односи се на уклањање предмета / материје

са неке површине: рашчистити (се), распремити, раскрчити, разби
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стрити итд. Једна група глагола односи се на атмосферске прилике,

другим речима, предмети, материја или мрак се уклањају са неба или

из ваздуха: разведрити (се), разданити се, размаглити се итд. Још јед

ну подгрупу чине глаголи који се односе на човеково стање у којем на

његовој свести (која се разумева помоћу метафоре МЕНТАЛНИ ПРО

СТОР ЈЕ ФИЗИЧКИ ПРОСТОР) постоје неке сенке, мрље и сл.: разбу

дити (се), расанити (се), расвестити (се), растрезнити (се) итд.

У једној (мање типичној) варијанти подзначења 3а, ентитети /

материја који се налазе у тродимензионалном простору или прожи

мају неку материју нестају само делимично, ово значење илуструју

Глаголи разредити, разблажити, разводнити итд.

(3б) Почетно стање: ентитет (биће или предмет) је обавијен (са

свим или делимично) неким омотачем (који за њега може предста

вљати стегу), затим се овај скида — лучним покретом на доле (на

све стране или само на једну), завршно стање: ентитет остаје огољен

(у неким случајевима ослобођен). Графички:

— бј

Обавијени ентитет је човек: разоденути (се), раскомотити (ce),

разути (се), расповити, распојасати се, разголитити итд. Неки гла

голи имају метафоричко значење: раскринкати (ТАЈАНСТВЕН ЈЕ

ПОКРИВЕН), разобличити (ОБЛИК ЈЕ ЉУСКА). Обавијени ентитет

је типично животиња: разуздати, разуларити итд. Неколико глагола

има и конкретно значење откривања ентитета чулом вида, и апстракт

но значење засновано на метафори РАЗУМЕВАЊЕ ЈЕ ВИЂЕЊЕ: раз

открити (се), разазнати (се), разабрати (се) итд. Неки глаголи имају

само то метафоричко значење: разјаснити, разумети итд.

(4) Опште значење префикса раз- које смо описали на почетку

рада подразумева, видели смо, и вертикалну димензију: смер покрета

је, поред тога што иде од центра ка периферији, и одозго наниже. У

овом значењу, префикс раз- означава само ово друго кретање. Тај

смер одозго наниже представља основу за метафоричка проширења

која подразумевају скале. Ово значење се може представити следећим

цртежом (испрекидане линије означавају нивое): -
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Једна од тих скала је температурна, следећи глаголи означавају

хлађење предмета: размлачити“, расхладити и раскалити.

Помоћу метафоре МАЊЕ ВРЕДНО ЈЕ НИЖЕ префикс раз- до

бија и апстрактно значење; он, наиме, може да означи напуштање

хијерархијски вишег положаја: расцарити, раскраљити, распопити,

раскиетити", раскандидовати, расинити итд., или стања које се оце

њује као више (пожељније, стање више моралности, више вредности

и сл.); разочарати (се), развредити (се), расветити итд. Високо се

може вредновати и активност ентитета, такво значење илуструју гла

голи разрећи, расканити се, растрајати.

(5) Предмет се оштећује или добија неравнине са свих страна.

Наиме, на предмет / комад материје са свих страна (или на више

места) делује сила која долази споља и усмерена је према његовом

средишту, као да га жели растурити на делове, али се то не дешава,

него му се само оштећује површина. Ово значење се, дакле, надо

везује на одговарајућу групу глагола са подзначењем 1а: почетна сила

је иста, само што не доводи до истих резултата. Графички, ово зна

чење можемо представити на следећи наЧАЖН:

—}-

Неки глаголи могу имати оба значења: и „растурити“ (значење

1a), и „искрзати“ — створити неравну површину (значење 5): разје

сти, разгристи, разбости, раздрпати, разлупати итд. Понекад је

радња таква да сила не може продрети до средишта (нпр. гребање,

чешање и сл.), тако да се на предмету само ствара неравна површина:

разгужвати, разгребати, рашчешати, разрањавити итд. Некад је ен

титет такав да се не може растурити на делове, само оштетити —

нпр. пут: разлокати, разровати, раскопати итд.

(6) Видели смо да је једно од типичних значења префикса раз

центрифугално кретање већег броја ентитета. У овом случају, путање

које прелази сваки тај ентитет понаособ, прелази један једини енти

тет: иде на једну страну, враћа се, иде на другу (у разним правцима).

Ово значење се, дакле, надовезује на значење 26: путања је иста,

само је не прелази више ентитета, него један једини. Графички.

6. Овај глагол је нарочито илустративан за значење о којем је реч, јер значи

„расхладити до умерене температуре“, значење „угрејати до умерене температуре“ има

ГЛАГОЛ СМ/1d/lllllll,

7. Реч је о укидању положаја кмета као носиоца власти, а не као потлаченог

ЧОВСКа.
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Неки глаголи могу имати оба значења: и групе која се растура

на све стране, и једног ентитета који се креће у разним правцима;

такви су глаголи разјурити се, разлетети се. Неки глаголи значе

само да се један ентитет креће на све стране: растрчати се, расхо

дати се итд. Ту путању може прелазити и предмет којем човек мења

место: разменити, као и рука или оруђе који се крећу кроз неку

материју (масу): размутити, размешати итд.

Једна група глагола имплицира да се предмет налази у неком

лежишту. Покретима на све стране (почев од центра, и у двема ди

мензијама), он проширује то лежиште, тако да у њему може помало

да се креће. У другом случају лежишта нема, али је предмет непо

кретан, укочен (понаша се као да има лежиште); покретима на све

стране он постаје делимично покретан — као да му се лежиште про

ширило. Такве случајеве илуструју глаголи раздрмати, расклимати,

разлабавити, разглавити, раздесити, разрадити итд.

(7) У ову групу спадају глаголи који означавају не кретање ен

титета, него посматрачевог фокуса: поглед по том ентитету прелази

путању описану у претходном случају. Ово значење се, према томе,

надовезује на претходно. Графички бисмо то могли приказати на сле

дећи начин:

У оквиру ове групе глагола развија се један значењски ланац,

који оцртава метафора МИШЉЕЊЕ ЈЕ ГЛЕДАЊЕ. Тај ланац полази

од глагола разгледати, који има искључиво значење визуелног опа

жања, иде преко глагола размотрити, који је сложен с глаголом који

значи визуелно опажање али има само апстрактно значење менталног

опажања, и завршава се глаголима размислити и расудити — који

имају само значење менталног, апстрактног опажања, а и сложени су

с глаголима таквог значења. Још неколико глагола значи физичко или

метафоричко разгледање објекта са свих страна: расветлити, распи

плаши Се ИТД.
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(8) У питању је издужени предмет који се налази у усправном

положају у лежишту (или се састоји од два дела од којих доњи пред

ставља лежиште, а горњи је покретан), па се ротирањем (типично

десном руком) за око пола круга према вршиоцу радње ослобађа из

лежишта (или се то чини са његовим горњим делом). То значење се

практично не разликује од значења глагола одврнути — уз напомену

да је овај други и уобичајенији. Ово значење се надовезује на случај

кад је предмет дводимензионалан и савијен у ваљак, па се глаголском

радњом исправља и добија своју пуну димензију (глаголи као што је

развити из групе 2б), глаголи из ове групе подразумевају само „једну

ПОЛОВИНу“ таквог предмета, односно један његов крај (типично де

сни). Графички:

—ф-

Ово значење префикса раз- илуструју глаголи разврнути, раш

рафити, размотати итд.

(9) Ово значење илуструје само један глагол размахнути (ce).

У типичном случају он имплицира да се неким дугуљастим предме

том прави широк хоризонтални покрет. И ово значење се надовезује

на значење поменутих глагола из групе 2б покрет је исти. Графички:

Л. - N

(10) На подзначење 3б надовезују се глаголи који значе да се

са ентитета скида неки предмет, али он није такав да обавија ентитет,

него се само на њему налази. Покрет скидања је опет лучни и надоле.

Предмет се може налазити на бочној страни ентитета (као оружје код

човека, украси на јелци), или на његовом врху (као круна код човека,

седло или терет код животиње). Тај предмет може бити и део енти

тета: врх (код стога сена), али и његово дно (код посуде). Графички.

* - О
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Ово значење префикса раз- илуструју следећи глаголи: разору

жати, расeдлати, растеретити, растоварити, раскитити, расидри

ти, распечатити, разаднити итд. Једна група глагола означава одва

јање од човека (или неког предмета) неког конкретног предмета или

апстрактног својства (које се концептуализује као предмет — номоћу

метафоре СВОЈСТВО ЈЕ ПРЕДМЕТ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ОНОМЕ

(или УЗ ОНОГ) КО ПОСЕДУЈЕ ТО СВОЈСТВО): распрашити се,

развластити, разбаштинити, раздужити, распаметити се, размаг

НешиČати се ИТД.

5. Значењска структура префикса раз- могла би се, дакле, пред
СТаBНИТИ ОВАКО:

О

6. Видимо да општа схема наведена на почетку овог рада (она

коју илуструје гест којим се понекад пропраћа употреба глагола с

префиксом раз-) покрива већину значења — она која подразумевају

центрифугално кретање (1, 2, 3, 5, 10) или кретање наниже (4). При

томе значења 1, 2 и 3 сачињавају језгро категорије раз-: посведочена

су највећим бројем примера и најпродуктивнија су. Она су и међу

собно повезана, тако што је значење 1 најтипичније, централно, а

значења 2 и 3 се на њега надовезују (метонимијски или перцептивном

трансформацијом). На значења 1а и 3б надовезују се маргиналнија

значења: значење 5, односно 10, у којима се задржава општа пред

става о центрифугалном кретању. С друге стране, сва та значења, која

разрађују представу о центрифугалном кретању, и значење 4, које

представља конкретизацију представе о спуштању, повезани су само

преко највише схеме, не и директно — мада треба приметити да и

(под)значења 26, 3б и 10 имплицирају спуштање на нижи ниво.

Општа схема, међутим, не покрива сва значења: значења 6, 7,

8 и 9 остају „ван“ ње. Разлог да се и та значења обележавају пре

фиксом раз- (тј. оно што им омогућава припадност категорији раз-)



166 - На ш је зи к

јесте њихова повезаност са неким од његових централних значења

(другим речима — надовезивање на оне чланове категорије који се

подводе под општу схему): тако се значење 6 надовезује на подзна

чење 16, а значења 8 и 9 на подсхему 2б. Уланчавање може ићи и

даље, тако што се и на та значења надовезују друга: тако се значење

7 надовезује на значење 6.

Дакле, једна општа схема која би „покрила“ све значењске чво

рове префикса раз-, тј. значењско језгро заједничко свим значењима пре

фикса раз- – не постоји. Једна од последица тога јесте и чињеница што

неки чланови категорије (нека значења) немају ништа заједничко: већ

смо поменули да значење 4 нема директне везе са значењима 1, 2 и 3,

па је раз- у расхладити (значење 4) веома различито од значења у

разићи се (1б). Још је упечатљивија та разлика кад се упореде марги

нална значења — она која су категорији прикључена на основу слично

сти с типичним значењима, нпр. значења 6 и 8, односно 9 (уп. растp

чати се на једној страни и разврнути, размахнути на другој).

Видели смо, такође, да се једно значење може надовезивати на

цело једно (под)значење, тј. све глаголе у оквиру њега (нпр. значење

6 на значење 16), а може се надовезивати само на једну подгрупу

глагола у оквиру једног (под)значења (нпр. значење 5 на једну групу

глагола са значењем 1а, или значења 8 и 9 само на једну, још мању,

групу глагола са значењем 26). Прикључивање категорији врши се,

дакле, на различитим нивоима општости значења.

Апстрактна значења се јасно надовезују на одређена конкретна

значења помоћу метафоре. Видели смо да су најважније метафоре

ИНТЕНЗИТЕТ ЈЕ ВЕЛИЧИНА (метафора која се развија у оквиру

значења 2а), ПСИХИЧКО СТАЊЕ И КАРАКТЕР ЈЕ ФИЗИЧКО СТА

ЊЕ (у оквиру значења 26), МЕНТАЛНИ ПРОСТОР ЈЕ ФИЗИЧКИ

ПРОСТОР (у оквиру значења За), РАЗУМЕВАЊЕ ЈЕ ВИЂЕЊЕ (у

оквиру значења Зб), МАЊЕ ВРЕДНО ЈЕ НИЖЕ (у оквиру значења

4), УКОЧЕНОСТ ЈЕ БИВАЊЕ У ЛЕЖИШТУ (у оквиру значења 6),

МИШЉЕЊЕ ЈЕ ГЛЕДАЊЕ (у оквиру значења 7), СВОЈСТВО ЈЕ

предмет који се налази на ономе ко поседује то

СВОЈСТВО (у оквиру значења 10).
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S u m m a rу

Puška Klikovac

ОN THE MEANING OF THE SERBIAN VERBAL PREFIX RAZ

(А СОGNITIVE LINGUISTIC APPROACH)

Using the theoretical prerequisites of cognitive linguistics (or, more preci

sely, cognitive semantics), the author sets out to describe the meanings of the

Serbian verbal prefix raz- and to establish the semantic network formed by them.

The most general schema (visible in the gesture which often accompanies the

usage of the verb prefixed with raz-) instantiates into central meanings 1, 2 and

3 (the first one being the most prototypical), which imply centrifugal movement,

and meaning 4, which implies descending. The semantic network of the prefix

raz- contains also six spatial meanings linked to meanings 1, 2 and 3, four of

them are not subsumable under the most general schema (they imply neither cen

trifugal movement nor descending). The meaning of the prefix raz- is, therefore,

a good example of a prototype category.

The abstract meanings of the prefix raz- are results of metaphoric exten

sions from the spatial meanings, the main metaphors being INTENSITY IS SIZE,

МЕNTAL STATE / СНАRАСТЕR IS PHYSICAL STATE, MENTAL SPACE IS

PHYSICAL SPACE, UNDERSTANDING IS SEEING, LESS WORTHY IS LO

WER, STIFFNESS IS BEING FIXED IN A BEARING, THINKING IS OBSERV

ГNG, A PROPERTY IS AN ОВЈЕСТ АТТАСНЕО ТО ТS OWNER.
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