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Марија Мандић & Љубица Ђурић*

Балканолошки институт САНУ
Београд

„КРВАВИ” ИЗРАЗИ И ПСОВКЕ  
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Апстракт: Рад истражује употребу псовки с лексемом крв у савременом срп-
ском језику. У првом делу представљамо традицијска веровања о крви и дајемо 
кратак преглед крвне метафорике и фразеологије у савременом говору. У дру-
гом делу описујемо опште одлике псовки, које видимо као један посебан, али 
занемарен фолклорни жанр. Коначно, анализирамо употребу псовки с речју 
крв у електронском дискурсу. 

Кључне речи: антрополошка лингвистика, крв, традицијска култура, метафо-
ре, псовке, електронски дискурс, речници

Крв: традицијска култура

Представе о крви везане су за анимизам (лат. anima ’дах’, ’душа’), најстарији 
облик религиозности у чијем средишту је веровање у присутност духа 

односно душе у свим живим и неживим стварима и појавама (уп. Фрејзер 1977; 
Бандић 1974, 141). Према Чајкановићу, српска традиција заснива се претежно 
на анимистичким веровањима – и то на култу предака – на која се касније на-
дограђују политеизам и монотеизам (Чајкановић 1941; Бандић 1974, 143). Крв 
се у анимистичком систему замишља као стециште и симбол живота, животна 
сила и пребивалиште (телесне) људске или животињске душе, чак и онда када 
је одвојена од тела (СД s. v. кровь; СМ s. v. крв). Ритуално-магијске функције 
крви се, пре свега, везују за плодност и чине основу најважнијих друштве-
них установа и појмова традицијске културе, као што су сродство, освета и 
жртвовање. 

* marija.mandic@bi.sanu.ac.rs; ljubica.djuric1@gmail.com
Рад је резултата истраживања на пројекту № 178010 „Језик, фолклор и миграције на 
Балкану”, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развoja Ре-
публике Србије.
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У словенском фолклору раширени су мотиви израстања појединих врс-
та биљака из људске крви (СД s. v. кровь; СМ s. v. крв).1 Примере у српској 
традицији налазимо у епској балади „Бог ником дужан не остаје”, где брат рас-
трже сестру коњима на репове, не знајући да је неправедно оптужена. Будући 
да је невина жртва, „ђе је од ње капља крви пала, онђе расте смиље и босиље” 
(Вук II, 5).2 Поред тога, у српској традицији постоји веровање да су црвени 
косовски божури никли из крви палих косовских јунака (уп. Ђорђевић 1896, 
52, цит. према Бандић 1974, 146); тај мотив налазимо како у елитној тако и у 
популарној култури, нпр. на слици „Косовски божури” (1913) Надежде Петро-
вић или у новијој фолк-песми Чеде Марковића „Косовски божури” (2006).3 
Бандић указује на христијанизацију ових представа, те на веровање да је ви-
нова лоза постала из крви божјег прста, а купина из крви ђаволовог прста (уп. 
Мијатовић, Бушетић 1925, 116). Мотив раста биљака из људске крви обрађен је 
и у песми хрватског песника Миховила Павлека Мишкине „Црвени макови”, 
о маковима који расту из крви потлаченог кмета, а мотив се варира и у њеној 
партизанској обради.4 

Бројне су потврде из традицијске културе о крви као средишту (телес-
не) душе. Верује се да душа остаје везана за тело вампира, који лута 40 дана 
након смрти наносећи зло живима; вампир се притом замишља као биће у об-
лику човека без костију, а пуно крви (Бандић 1974, 144; СМ s. v. вампир; Радин 
1996, 34–35).5 У словенским бајкама, капља јунакове крви која је остављена код 
куће црни у тренутку његове смрти; браћа сазнају један другоме за судбину  

1 Такве примере налазимо и у бројним космогонијским митовима Меланезије, Поли-
незије, Африке, Индије и др., у којима из крви настају жива бића – човек, животиње, 
чак и небо (Papp 2010, 46).
2 Уп. Monumenta Serbica: Електронска база података „Епска народна поезија”: 
http://www.monumentaserbica.com/epp/sve_pesme.html, приступљено 15. 10. 2105.
3 Песма Чеде Марковића „Косовски божури” (2006): Процветали божури у трави / на 
Косову црвени и плави / реф. Шест векова и још мало више / цвета божур, а Србин уз-
дише / ој, Косово, колевко јунака / ој, божуре, цвеће девојака. / Девојка их са Косова бра-
ла / сваком цвету славно име дала. / реф. Из јуначке крви витезова цвета божур, цвеће са 
Косова, уп. https://www.youtube.com/watch?v=pVBVpZ36k4M, приступљено 15. 10. 2015.
4 Песма Миховила Павлека Мишкине „Црвени макови”: Опет су јутрос процвали / у 
житу макови снени, / све су нам њиве овили / цвјетови њихови црвени! / „Знаш ли мајко, 
мајчице, / какви су оно цвјетови, / што расту по нашим њивама / такови дивни, црве-
ни?” / „Горки су, синко, плодови, / чемер је оно процвао. / Умјесто златне пшенице / ко-
ров је тамо никнуо! / Сељак је поље стварао, / хајдук свијетом харао: / Отео кмету 
земљицу, / згазио његову правицу! / Баруни, грофи, владали, / шпанови правду кроји-
ли, / работат кмета гонили, / крвцу му пољем сијали! / Много је капи кануло, / његове 
крви и зноја, / љета га дуга мучила љетине тешке без броја! / Проклео сељак земљи-
цу / вражијих господара, / никнули црвен-цвјетови умјесто божјег дара! / Крвљу су 
кметском сијани, / клетвама, буном мијешани / сузама, знојем појени / зато су тако 
црвени” (уп. Miškina 1968). 
5 Према Томпсоновом индексу фолклорних мотива, на енглеском говорном подручју 
и у неким индијским бајкама крв пију вештице или вештичје животиње, код Шпанаца 
и Индијаца џин-људождер, а према немачким веровањима патуљак; пијењем крви сти-
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из ножева забодених у дрво: ако је брат жив, из стабла тече крв, а ако је умро 
– вода (СД s. v. кровь).6 У словенским народним представама човекове карак-
терне особине везују се за крв; поред осталог, сматра се да се темперамент ог-
леда у крви, о чему сведоче израз врела крв и придев хладнокрван. Крварење се 
у словенској традицијској култури сматра губитком животне снаге и захтева 
хитно заустављање. С тим у вези, предузима се читав низ магијских радњи – од 
бајања и басми, до употребе одређених предмета, нпр. кључа, камена, катан-
ца, бурме (СД s. v. кровь; СМ s. v. крв). На основу принципа контагиозне или 
преносне магије, крв је у нераскидивој и мистичној вези с човеком; у српској 
традицији просута крв – од дефлорације, менструације, порођаја, рањавања 
итд. – чувала се и крила да се не би на њу и, тако на власника, бациле чини (уп. 
Бандић 1974, 155; Papp 2010, 57).7 

Посебно су важна схватања да се особине предака преносе на потомке 
путем крви, као и да се путем крви остварује посебна мистична веза између 
сродника.8 О крви као основи сродства у српској култури сведочи израз крвно 
сродство и заклетва „Тако ми се огњиште мојом крвљу не угасило” (Бандић 
1974, 158). Како у традицијској култури крв има сакрални карактер, сродство 
по крви вреднује се више од сродства по млеку, кумства, кумачења (уп. Сики-
мић 2001), побратимства / посестримства, савезништва. У складу с тим, по-
братимство код Јужних Словена склапано је посебним ритуалима, тако што 
побратими или посестриме пију или лижу једно другом крв или мешају своју 
крв (СД s. v. кровь; СМ s. v. крв; побратимство).9 

Једна од најстаријих правних установа словенске културе јесте крвна ос-
вета, која се такође заснива на веровању у мистичну везу човека, његове крви 
и његових биолошких сродника. Према народним веровањима, уколико дође 
до насилног прекидања живота, убијени неће моћи да се смири док га рођаци 
не освете: његова проливена крв ће кипети или ићи као сенка за убицом и 
позивати на освету (СД s. v. кровь; СМ s. v. крв). Крв се, како видимо, замишља 

чу се чудесне способности: на Исланду се верује да крв помаже у разумевању језика 
птица (Thopmson G 262.1; Е251.3.3; G332.1; G312.1; F451.3.5.4; D1301.2). 
6 Овај мотив наводи и Томпсон, E761.4.1.
7 Мистична веза крви и власника, која опстаје и након смрти, чува се и у хришћанским 
легендама о свецима мученицима. У Напуљу се чува згрушана крв Светог Јануарија у 
капсулама; у одређеним периодима године ова крв постаје течна и то се сматра чудом 
(Papp 2010, 51–52). 
8 Бројне европске легенде сведоче о вези између крви мртвог оца и сина. Према 
средњовековној легенди, када се Ричард Лављег Срца приближио телу свог оца, палог 
на бојном пољу, крв његовог оца почела је да цури. Према немачким веровањима, дете 
може проверити да ли је неки покојник заиста његов отац ако извади кост из гроба 
тог човека и капне своју крв на њу: ако кост упије крв, онда је онај који лежи у гробу 
дететов отац (Papp 2010, 51–52).
9 Светски фолклор обилује мотивима савезништва потврђеног крвљу, од Индије до 
Европе, нпр. мотиви човека или жене који склапају савезништво с вештицама, ђаво-
лом путем крви, јер „krv predstavlja samu ličnost, i zato bilo koji čin s njom dovodi do 
duhovnog i krvnog srodstva” (Papp 2010, 49).
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као „жива” одуховљена материја: она може да хода, прилази, кипи, заледи се у 
жилама (СД s. v. кровь). Код Јужних Словена постоје бројне легенде и предања 
према којима породица чува крв убијеног у тиквици или ћупу и чека када ће 
она проврети; кад проври, наступа тренутак освете (уп. Дучић 1931, 173–174; 
Јелић 1926, 31). Како примећује Бандић, из ових легенди јасно је да се „жеље и 
активност покојникове душе испољавају кроз ’врење’ његове крви” (Бандић 
1974, 145). Тај мотив налазимо и у уводним стиховима песме „Почетак буне 
против дахија” (Вук IV, 24), у којима крв која ври из земље представља крв 
османских жртава: „И ради су божји угодници, / Јер је крвца из земље про-
врела, / Земан дошо ваља војевати, / За крст часни крвцу прољевати, / Сваки 
своје да покаје старе” (Вукановић 1970, 255–257, цит. према Бандић 1974, 145). 
Могуће да је крвна освета последица старог табуа проливања крви, који је био 
распрострањен међу многим народима и да одатле, према анимистичком схва-
тању, проистиче осветољубивост душе убијеног човека или животиње, која 
обитава у њиховој проливеној крви (СД s. v. кровь; Бандић 1974, 160). На то 
указује и српски обичај да убица лизне или пије крв своје жртве. Тумачења су 
различита: од тога да се на тај начин убица мири с разљућеном душом свога 
противника (Чајкановић 1941, 44), до тога да, по принципу хомеопатске ма-
гије, убица преноси на себе жртвину животну снагу или неке добре жртвине 
особине (Бандић 1974, 145–146). Забележени су и обичаји да људи лижу или 
пију крв закланих животиња, посебно жртвених, да би пренели на себе део 
њихове снаге (Бандић 1974, 150–151). У јужнословенској епици срећемо ар-
хаичне мотиве јунака који, жедни, пожеле да пију крв свога коња или сокола 
(Делић 2013, 242–244).10 Наравно, овде морамо опет да поменемо и једног од 
важнијих општесловенских митолошких ликова – вампира, који не само да 
се замишља као биће које има кожу и пуно је крви, него је и његово главно 
дејство да пије крв људима и животињама и на тај начин им узима животну 
снагу (СМ s. v. вампир; Радин 1996, 34–35).

Крв има важну улогу и у обредима жртвовања, почев од најстарије, 
људске жртве, до њених потоњих замена (уп. Тројановић 1911; СД s. v. кровь).11 

10 Слични обичаји забележени су и код других народа, нпр. слаба и болесна деца пију 
крв јаче и здраве деце како би оздравила; борци пију крв онога кога сматрају најхра-
бријим (Аустралија) или својих рањених и мртвих другова како би били једнако хра-
бри; љубавници пију једно другом крв како би нагласили своју узајамну припадност 
(Нова Гвинеја, Индонезија), или мешају своју крв (Баварска). Због веровања да се 
мешањем или пијењем крви успоставља сродство једнако крвном, у ирској митологији 
забрањено је венчање особа које су међусобно пиле крв. Писано је и о пракси старих 
Римљана да болесни и слаби испијају крв палих мегданџија и гладијатора; описивани 
су ловци на главе из XIX века, који пију крв побеђеног противника или једу неки део 
његовог тела како би стекли храброст и снагу; норвешки ловац пије крв медведа да би 
био јак, а Хотентот крв лава (уп. Papp 2010, 48–49). 
11 Према сведочењу германског хроничара и свештеника Хелмолда (XII век), које се 
мора узети с резервом због хришћански идеологизованог дискурса, Словени приносе 
својим боговима на жртву волове, овнове и хришћане; крв жртве користе за гатање, а 
верују да се „зли” богови најлакше маме крвљу (Leže 1984, 151–152).
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Познат је архаични обред узиђивања људске жртве у темеље неке важне грађе-
вине, као нпр. у српској епској песми „Зидање Скадра” (Вук II, 26). Касније је 
узиђивана животиња, нпр. петао, а у новије време се у темеље узида део жи-
вотињског тела, нпр. петлова глава, или се покапа крвљу петла или јагњета, а 
месо поједу радници и укућани, или се узида боца вина (Бандић 1974, 158). 
Жртвовање живог бића или проливање његове крви треба да умилостиви духа 
земљишта или воде на којој се диже грађевина, при чему дух жртве постаје 
заштитник грађевине (Тројановић 1911, 50). Животиње су се жртвовале и када 
се хтео умилостивити дух који насељава одређено место, или натприродно 
биће за које се веровало да то место чува. Тако се у балканским обичајима 
– нпр. при копању блага, прослави курбана, славе и заветине – животињска 
жртва може тумачити као траг жртвовања хтонским демонима (Бандић 1974, 
158; уп. Sikimić, Hristov (eds.) 2007; Сикимић (ур.) 2008). 

Крв се сматра извором живота и плодности, и стога магијске радње с 
крвљу имају апотропејски и продуктивни карактер; изузетак представља мен-
струална крв, која призива неплодност.12 У словенској традицијској култури крв 
жртвених и још неких посебних животиња (нпр. јежа, медведа, гаврана, корња-
че, патке, зеца, мачке и др.) користи се у обредима за увећање плодности земље 
и стоке, за обезбеђивање здравља људима, ради заштите од несрећа и урока, за 
изазивање кише; излива се или се њоме прскају бића и објекти који су предмет 
магијског дејства, затрпава се земљом или пепелом под родним дрветом, у по-
вртњаку или на огњишту.13 Поред тога, крв жртвених животиња користи се у 
словенским гатањима (СД s. v. кровь; СМ s. v. крв; Бандић 1974, 147–148). Раши-
рено је веровање да је крв митолошких бића друге боје – нпр. крв шумског духа 
према руским веровањима је плава, а ђаволова црна (СМ s. v. крв). Замене за крв 
у магијским дејствима су вино, црвена боја и предмети црвене боје.

Крв: савремена метафорика

Крв је присутна у бројним устаљеним изразима у савременом српском језику, 
а метафорика и фразеологија великим делом потичу из традицијске културе. 

12 Бројне су светске легенде у којима крв чистих, изузетних особа или особа необич-
ног порекла има магијско дејство, од мале деце, јунака, гладијатора, краљева, светаца 
до пророка; у европском хришћанству, легенде се односе углавном на чудотоворну 
моћ Христове крви (Papp 2010, 48). Крв се посебно користи у љубавној магији; за-
бележени су бројни европски (немачки, мађарски, грчки и др.) магијски обреди када 
љубавник/љубавница помеша кап своје крви с храном или напитком који да ономе 
кога жели вечно везати за себе или се он/она крвљу љубавника помаже (Papp 2010, 50). 
Менструална крв се сматра нечистом и опасном, па се жена с менструацијом често 
изоловала, нпр. код Римљана, Јевреја, Мађара (Papp 2010, 52–53).
13 Крв скоро сваке животиње налази примену у магијским ритуалима народа широм 
света, и то по принципу сличности, нпр. у мађарским обредима крв пса, петла, гуске 
чини човека будним и храбрим; крв коња истрајним; крв краве, овце, голуба питомим, 
стрпљивим итд. (Papp 2010, 55).
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Према Лејкофу и Џонсону, метафоре се заснивају на корелацијама између 
разних појмовних домена, које људи успостављају на основу свог искуства 
(Lakoff, Johnson 2003, 4–5).14 Појмовни домен који се користи за разумевање 
неког другог домена назива се изворни, и он је у највећем броју случајева уте-
мељен у нашем телесном искуству, чулно сазнатљив и физички конкретан, док 
се појам који се разумева уз помоћ метафоре назива циљним, и најчешће је 
чулно несазнатљив и апстрактан.15 У случају метафора које следе изворни до-
мен је КРВ, која се везује за наше телесно искуство, а циљни домени су СРОД-
СТВО, ЖИВОТ, ЧОВЕК, СУКОБ, ЖИВОТНА СНАГА.16 

Наши извори су текстови са интернета и примери из најзначајнијих 
речника српскохрватског и српског језика – РЈАЗУ, РСАНУ и РМС. У овом 
одељку ћемо побројати метафоричне и метонимијске изразе с лексемом крв, 
а значења дајемо на основу њихове употребе у савременом дискурсу. Анализа 
улога које ови изрази имају у разговорном дискурсу захтева пак посебан рад. 
Примери који следе долазе великим делом из савременог српског, затим из 
језика који се некад звао српскохрватски, а наводимо и примере из других са-
времених штокавских језика – хрватског, босанског, црногорског и др.17 

Највећи број израза с лексемом крв из савременог говора заснива се на 
поменутим веровањима да је крв средиште (телесне) душе и животне силе, 
те да се особине предака преносе на потомке путем крви, чиме се остварује 
посебна, мистична веза између сродника. На основу тих веровања настаје ме-
тафора КРВ ЈЕ СРОДСТВО. Бројни изрази проистичу одатле, нпр. крвно срод
ство ’биолошко сродство’; моја крв ’у биолошком (блиском) сродству са мном, 
исти ја’; крв није вода ’исти је као и његови преци; крвно сродство је изнад 
других односа’; погана крв, нечиста крв ’наследно оптерећење; нека наслеђена 
болест или изопаченост’; чистокрван ’преци су му исте расе (код животиња) 
или етницитета (код људи)’; бројати крвна зрнца ’утврдити биолошко или ет-

14 Потребно је нагласити и то да метафоре откривају неке аспекте појма који пред-
стављају, док друге скривају. За когнитивисте метафора је посебно средство наше 
спознаје, а језички израз, иако секундаран, неизмерно је важан, зато што тек помоћу 
анализе језика добијамо представу о томе како је структуриран појмовни систем 
(Lakoff, Johnson 2003, 139).
15 Золтан Кевечеш истиче да су уобичајени следећи изворни домени: људско тело, 
здравље и болест, животиње, биљке, зграде и грађење, машине и алатке, игре и спорт, 
новац и посао, кување и храна, топлота и хладноћа, светлост и тама, силе, кретање и 
смер. Уобичајени циљни домени су: осећања, жеља, моралност, мишљење, друштво/
нација, политика, привреда, људски односи, комуникација, време, живот и смрт, вера, 
догађаји и акције (Kövecses 2010, 23–28).
16 Лејкоф и Џонсон су увели праксу писања метафоричких појмова верзалним слови-
ма, што су даље наставили њихови следбеници.
17 У овом раду све штокавске варијетете зовемо језицима, јер је то њихов званични на-
зив у земљама и институцијама у којима су стандардизовани. С лингвистичке тачке 
гледишта, сматрамо да се ради о варијететима једног језика, заснованог на штокав-
ском наречју.
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ничко порекло’; српска (немачка итд.) крв ’српског, немачког итд. порекла’; 
данак у крви ’обичај принудног одвођења хришћанске деце у јаничаре за вре-
ме османске владавине, при чему породица губи контакт с дететом углавном 
заувек; принудно жртвовање своје деце’; тече, струји крв у нама / нашим ве-
нама ’преноси се нека традиција с генерације на генерацију’; проврела (црно-
горска / јуначка итд.) крв ’обновила се нека традиција, начин понашања; јавио 
се осећај припадништва некој заједници’; туђа / друга крв ’особа која није у 
сродству, туђин’.

На основу истих веровања настаје и метафора КРВ ЈЕ ЖИВОТ у изра-
зима бити од крви и меса / живаца ’имати особине, мане, животне потребе и 
сл. својствене људима; моћи осећати, разумевати и сл.’; прећи / ући у крв, бити 
у крви ’постати нечија навика, потреба’; тровати крв некоме ’отежавати жи-
вот некоме; кварити неког; постати нечија опсесија’; крвна жртва ’жртвовање 
животиње, раније и човека, у ритуално-магијске сврхе’; платити крвљу ’дати 
живот или бити рањен због нечега’; свежа крв ’нови људи’; невина крв ’невина 
жртва’; пунокрван ’снажан, прави, здрав, аутентичан’; крвна освета ’освета за 
убиство члана сопствене заједнице убиством члана друге заједнице из које до-
лази убица’. У овај корпус можемо убројати и метафоре КРВ ЈЕ НАРАВ, која се 
огледа у изразима врела/врућа крв ’темпераментна особа’; хладне крви, хлад
нокрван ’сталожена особа’; хладнокрвно убиство / хладнокрван убица / злочин 
’немилосрдно, прорачунато’; КРВ ЈЕ (ПСИХИЧКО) СТАЊЕ, у изразима крв је 
проврела / ври / кључа ’осетити велико узбуђење; страст’; леди се / мрзне се крв 
у жилама, утрне крв ’осетити страх, ужас’; КРВ ЈЕ ЧОВЕК те ПОСЕБНИ ЉУДИ 
ИМАЈУ ПОСЕБНУ КРВ, што се види у изразу плава крв ’особа аристократског, 
племенитог порекла’. 

На основу обичаја крвне освете, који се заснива на уверењу да се крв 
убијеног не може смирити без убиства припадника заједнице одакле долази 
убица, настаје метафора ЗЛА КРВ ЈЕ СТАЛНИ СУКОБ у изразу зла крв кљу-
ча / постоји (између).

Следећа група израза проистиче из древних ритуално-магијских пракси 
које подразумевају, прво, да убица лизне или пије крв своје жртве, чиме прено-
си на себе жртвину животну снагу или неке њене добре особине; или, друго, 
да онај ко жели да прими део унутрашње снаге неког живог човека, лиже или 
пије мало његове крви. Из тих ритуалних пракси и веровања настаје метафора 
ПИТИ НЕЧИЈУ КРВ ЈЕ УЗИМАЊЕ ЖИВОТНЕ СНАГЕ / ЖИВОТА у изразима 
крвопија ’који пије крв; који узима животну снагу некоме, искоришћава га’; 
крви се напити некоме ’осветити се некоме’; крв некоме (по)пити / (по)сисати 
’узети некоме животну снагу, намучити га, истрошити, уморити, исцрпети, 
изнурити; злостављати, мучити, секирати’; сисати некоме крв на сламку ’узи-
мати животну снагу некоме полако, непрестано и у дугом периоду’; крволок, 
крволочан, крвожедник, крвожедан, бити жедан крви ’онај који прижељкује не-
чију смрт, осветољубив, ратоборан, агресиван’.
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Постоји и низ метонимија које су засноване на уочавању логичких веза 
између крви и других чланова неког појмовног домена. Како истичу Лејкоф и 
Џонсон (2003, 265), метонимија, за разлику од метафоре, има примарно рефе-
ренцијалну функцију; у метонимији нема два појмовна домена, него само је-
дан, па се у оквиру тог домена један члан користи да означи неки други с којим 
је у логичкој вези. Између метафора и метонимија има донекле и преклапања, 
а КРВ се у метонимијама повезује са СУКОБОМ, НЕПРИЈАТЕЉЕМ, ЗЛОЧИ-
НОМ, МУКОМ. 

У метонимије бисмо убројале ЛИТИ КРВ ЈЕ СУКОБ, у изразима крв 
пада, (про)лити крв ’доћи до крвавог обрачуна, убиства, покоља, повредити, 
ранити, озледити’; угушити у крви ’обрачунати се с неким насилно, што има 
за последицу рањавање и убиство’; пливати / бивати у крви до колена, крвоп
ролиће ’обрачун, сукоб који се завршава насиљем, и често има за последицу 
физичко рањавање’; (за)крвити се ’свађати се’; посвађати / поклати / борити 
се на крв и нож ’сукобити се до крајњих граница’; крвавити (гаће) ’бити по-
вређиван, рањаван’; намирисати крв ’осетити да је неко рањив, слаб, и напасти 
га’. Поред тога, у активној употреби је и НЕПРИЈАТЕЉ ( ЈЕ ОНАЈ КОЈИ) ЛИЈЕ 
НЕЧИЈУ КРВ, у изразима крвни непријатељ ’заклети непријатељ, судбински не-
пријатељ’; крвник ’злочинац, свирепи убица, непријатељ’. Метонимија ЛИТИ 
КРВ ЈЕ ЗЛОЧИН повезује проливање крви (као што су рањавање, погибија и 
убиство) с правом и криминалистиком, а очитава се у изразима (имати) крва-
ве руке (до лаката), (о)крвавити руке, упрљати руке (туђом, невином) крвљу 
’бити одговоран за повређивање или смрт других особа, било као налогода-
вац, саучесник или извршитељ’; крвав посао ’посао који укључује повремено 
или стално физичко рањавање или убиство других’; огрезнути у крви ’почи-
нити низ убистава или рањавања или сносити одговорност за њих’. У метони-
мије убрајамо и ЛИТИ КРВ ЈЕ МУКА, у изразима крваво зарадити ’зарадити с 
тешком муком’; крв пропљувати / пропишати / пролити ’много се намучити у 
неком послу, залагању’; дати крв, сузе и зној ’дати све од себе’; до последње капи 
крви ’жртвовати све, и последње што је остало или што се може дати’; крвав 
(х)лебац ’стечен с тешком муком’. 

Сви побројани изрази су врло учестали и продуктивни у савременом 
српском језику, а и у другим штокавским језицима. Постоји и низ других изра-
за које бележе речници РСАНУ и RJAZU а који се у савременом говору не ко-
ристе, или се користе врло ретко, па бисмо их стога с правом могли одредити 
као архаизме и регионализме.18

18 Из РСАНУ (s. v. крв) могли би се издвојити следећи изрази који се данас осећају као 
архаизми, мада многи од њих немају тај квалификатив у речнику, нпр. дебела крв ’пуно-
крвност’, ’мушка крв’; танка крв ’малокрвност’, ’женска крв’; житка крв ’танка крв’; ба-
цити, пропљувати крв ’искашљавати крв услед обољења плућа’; отворила се крв, тргла 
крв мед. ’дошло је до крволиптања’; брат по крви ’биолошки брат’; девета крв, девета 
капља / кап крви ’далеко сродство’; бити једна крв и једно млеко ’бити род по крви и 
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Псовке: дефиниције, порекло

Преглед основних метафоричних и метонимијских израза с лексемом крв не-
опходан је да бисмо разумели употребу псовки. Псовке су формулаички изра-
зи препознатљиве синтаксичке организације и велике фреквенције и стога се 
могу поредити са комплиментима, извињавањима или поздрављањима (Савић 
1995a, 164). Оне укључују сексуалну и физиолошку лексику пробаве и секре-
ције – најчешће глагол јебати у личном облику у оквиру конструкција Јебем 
ти + објекат + допуне и Јеб’о / Јебала ти / те + субјекат + објекат + допуне, 
затим конструкције Иди / Терај се / Гони се / Торњај се / М(а)рш у + месна 
допуна (сексуални органи: курац / пичку материну / дупе итд.), Пуши курац, 
Једи говна, Пишам / Серем (ти) се на / Набијем / Натакнем те на + допуна и 
друге (Мандић, Ђурић 2015).19 Објекат у псовци може бити свака реалија која 

млеку’; бити род по крви, бити у крви, бити од једне крви ’бити својта’; модра крв ’ари-
стократско порекло’; пустити крв ’озледити у рату’; крв учинити ’убити’ („Крвнину... 
плаћа само оно село ђе се крв учини.”); у крв претити ’претити крвопролићем, уби-
ством’; у крв завадити ’завадити се тешко, крвнички’; загазити у крв ’потући се’; легла 
је крв ’доћи ће до крвавог обрачуна, до крвопролића, убиства, покоља’; носи ми крв с 
очију ’бежи док те нисам убио’; бити жабље крви ’бити плашљивац, кукавица’; бити 
зле крви (према некоме); бити слатке крви ’бити племенит, добар, имати разумевања, 
саосећања за друге’; бити хладне крви; увредити до крви ’увредити до сржи’; писати 
крвљу ’писати искрено, са дубоким осећањем’; вратити крв ’опростити убиство, пре-
кинути крвну освету’; вратити крв за крв ’осветити се убици, извршити крвну осве-
ту’; мирити крв ’измирити крвну заваду, спречавајући даљу крвну освету’; умир, изми-
рење крви ’измирење завађених породица са циљем да се избегне даља крвна освета’; 
узети крв ’извршити убиство, обично из крвне освете’; ставити земљу под крв ’забра-
нити коришћење, употребу земље до измирења завађених (судска казна за убиство)’; 
платити крв ’осветити се убиством за убиство, извршити крвну освету’, крв платио 
на свом дому – у клетви, псовки и сл. (Вук. Рј.); пребити крв(и) за крв ’обуставити даља 
разрачунавања у крвној освети (обично пошто се убиство врати убиством или при-
стане на материјалну накнаду за убијеног)’; пасти на крв ’узети крв’; платити целу 
(пола) крв(и) ’накнада за убиство’; у крв продавати ’скупо продавати’; на мене / тебе 
... пада (нечија) крв ’на мени лежи одговорност за смрт, убиство’; опрати увреду крвљу 
’убити клеветника’; дао би / наточио би крв(и) испод гуше / врата ’бити пожртвован, 
несебичан’; бити пун крви и меса ’бити пун живота, бити животан’; крв заспати не 
може ’кад ко кога убије, не може се заборавити’; крв га изела / појела / сапела – у клет-
ви, псовки; у крв родити ’донети обилан, богат род’; пала ми / навукла ми се / ударила 
ми крв на очи ’тренутак изузетног узбуђења у коме човек не влада више собом’. RJAZU 
наводи исте или сличне варијантне примере, као и сада већ архаичне krv umira ’осећа-
ти страх, ужас’, krv na oči ’нешто врло мрско и немило’, mrtva krv ’убиство, жива рана’, 
ličiti krv na koga ’казати да је он починио убиство’, dužiti koga za krv ’сматрати некога 
одговорним за убиство’ (s. v. krv).
19 Термин сексуална и физиолошка лексика први пут се уводи у раду Мандић, Ђурић 
(2015). У литератури су се лексеме које денотирају људску сексуалност, физиологију 
пробаве и секреције, те органе који учествују у тим радњама, као што су говно, гуз, 
гузица, дркати, јебати, курац, мудо, пизда, пичка, пишати, срати, шупак и друге, на-
зивале: вулгаризми, опсцена лексика, псовке, непристојне, простачке, скаредне, срамот
не, вулгарне, прљаве, бестидне речи, језик улице, ружни изрази. Сви побројани термини, 
према нашем мишљењу, носе компоненту оцене, и то негативне, стварности на коју се 
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за псовану јединку има значај: живот, светиње (претхришћански култ сунца 
и неба, Бог, Богородица, свеци, слава, верски обреди, свечаности), родбина и 
потомство, делови тела, дом, храна итд. (Богдановић 2000, 75).

Као говорни чинови, псовке спадају у експресиве; сматра се да је њи-
хова основна улога испољавање агресивности и негативне афектације, нпр. 
беса, љутње или фрустрације (Савић 1995b, 135; Поповић 2005, 997; Ristić 2010, 
197−198). Обично се сматрају вербалним увредама (уп. РМС s. v. псовка; Јо-
цић, Васић 1989, цит. према Савић 1995a, 164; Savić, Mitro 1998, 8; Ristić 2010, 
197−198). Ми се пак залажемо за шире одређење псовке. Недељко Богдановић 
истиче да је псовка често у служби одбране јединке која се осећа угроженом 
(2000, 7–8). У складу с тим, сматрамо да је основна разговорна улога тј. ило-
куцијско значење псовке дуел или сукоб са стварним или замишљеним саго-
ворником, било као одбрана или напад, а основни перлокуцијски ефекат је 
вербална успостава власти над саговорником на бази сексуалности (уп. Бог-
дановић 2000, 8; Мандић, Ђурић 2015).

Поред ове основне улоге, псовке врше и низ других улога у говору: 
могу бити израз равноправности и еманципације код жена и младих, смањења 
статусне разлике или дистанце међу саговорницима, израз солидарности, 
припадништва групи код младих, исказ става и најразличитијих емоција, нпр. 
симпатије, одушевљења, чуђења, запрепашћења, страха, бола, нестрпљиво-
сти, неслагања, непристајања итд.; псовке могу бити и несамосталне инте-
ракцијске јединице, као поштапалице, узречице и интензификатори (Савић 
1995a, 164–169; Савић 1995b, 133).

Семантика псовке се на први поглед чини прозрачном, а то заварава. 
Зато морамо разликовати дословно значење од арахичних представа које су 
очуване у фразеологији псовке. Уколико се тумачи дословно, псовка се види 
као израз перверзне сексуалне имагинације која реферише на немогућ или 
недопуштен сексуални чин; истиче се да ништа што она каже није нормал-
но, а све саблажњава (Богдановић 2000, 9). Ипак, истраживања су показала да 
псовка има порекло у култу, те да се заснива на вери у магијску моћ речи које 
служе одбрани од нечисте силе (Успенский 1994; Мандић, Ђурић 2015). Према 
Успенском, псовка је у свом најархаичнијем слоју значења повезана с култом 
плодности који се заснива на миту о светој свадби Неба и Земље. У ритуалном 
антипонашању Небо тј. Бога Громовника мења пас, који служи да одагна нечи-
сту силу, и одатле потиче, како тврди Успенски, најстарија словенска псовачка 
формула Јебо ми пас матер (тј. матер земљу), која се очувала само на словен-
ском југу, и то на штокавском говорном подручју (Успенский 1994). Пошто 
се изгубила веза псовке с култом, архаичне представе су сачуване у фразео-

односе; стога смо се определиле за термине сексуална и физиолошка лексика пробаве 
и секреције, јер сматрамо да су дескриптивни и не носе (негативну) вредносну квали-
фикацију (Исто). 
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логији. Стога можемо очекивати да псовке с лексемом крв потичу од старих 
митолошких представа и ритуално-магијских пракси, мада су у савременом 
дискурсу изгубиле везу с култом и врше низ разговорних улога.

„Крваве” псовке: извори и грађа

У анализи псовки користилe смо две врсте извора. С једне стране, ту су велики 
речници (RJAZU, РСАНУ, РМС) и они специјализовани за псовке (Богдановић 
2000, Шипка 2011, Савић 1998); с друге стране, претраживалe смо дискурс дос-
тупан преко интернета, који, следећи Људмилу Поповић, зовемо електронски 
дискурс (Popović 2009).20 Неке од важних одлика електронског дискурса јесу: 
језичке грешке (због брзине комуникације) и често врло свесна одступања од 
језичке норме, креативност у употреби језика (велики број жаргонизама, не-
ологизама, језичке игре итд.), тежња ка скраћивању речи, употреба посебних 
експресивних средстава као што су емотикони, доминантна улога енглеског 
језика на који се често говорници прекључују или из њега позајмљују изразе 
које затим адаптирају у свом идиому, учестала употреба ономатопеја, употре-
ба слова и бројева у игри речима итд. (уп. Popović 2009).21

У нашем раду највише користимо сајтове специјализоване за шаљиве 
садржаје (нпр. Vukajlija. Rečnik slenga), на којима и корисници дају свој допри-
нос; затим, разне форуме, који су најближи спонтаној, говорној интерак-
цији; поред тога, интеракције доступне на друштвеним мрежама (Facebook, 
Twitter), интернет издања новина, портале итд. За наше истраживање су се као 
посебно корисни показали они форуми на којима један од учесника зада тему 
„најгоре псовке које сте чули”, „најсмешније псовке које сте чули”, „које псовке 
користите” и слично, па остали учесници дају свој прилог, неретко и с комен-
таром где и од кога су псовку чули. Поред тога, псовке се посебно често и радо 
користе на спортским форумима и форумима на серверима за играње игрица 
преко интернета, у коментарима на вести интернет издања новина, на Јутјубу 

20 У лингвистичкој литератури на енглеском језику користе се разни термини за овај 
тип дискурса: е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish, NetSpeak, Netlish, 
Intenet language, cyberspeak, electronic langauge, electronic discourse, electronic communication, 
interactive written discourse итд. (уп. Crystal 2001; Popović 2009). У русистичкој лингви-
стици користе се термини язык Интернета, компьютерный / электронный дискурс, 
электронная коммуникация (Popović 2009, 183). 
21 Људмила Поповић истиче да електронски дискурс и интеракцију одређују „поли-
фоничност, дистантност, анонимност, могућност брзог укључивања и искључивања 
из интеракције без претходних комуникативних тактика које су општеприхваћене у 
каноничној, тј. невиртуелној интеракцији” (Popović 2009, 183). Основни поджанро-
ви били би: sms-поруке, e-mail, чет-комуникација, форуми и конференције и интер-
нет-часописи; затим, у електронски дискурс можемо сврстати и видео-клипове које 
корисници постављају на интернет, а који преносе усмене исказе. О електронском 
дискурсу српског језика критички, са становишта огрешења о језичку норму, писали 
су Стаменковић, Влајковић 2012; о електронским језичким корпусима на западном 
Балкану уп. Dobrić 2012. 
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(YouTube), у блоговима итд. У делу који следи, најпре анализирамо структуру 
псовки с лексемом крв, а затим њихове разговорне функције. Посебна пажња 
поклоњена је атрибуту крвав, који се показује као врло продуктиван.

„Крваве” псовке: значење, паралеле, структура 

Наша теза је да се псовке с лексемом крв, као што је крв ти јебем, заснивају на 
метафори КРВ ЈЕ СРОДСТВО. Оне су стога сличне псовкама у којима је пред-
мет или актер псовања родбина, нпр. јебем ти матер / оца / ћерку / све по спис-
ку / све живо и мртво или јебо те отац / онај који те направио итд. Неки говор-
ници у метапрагматичким коментарима истичу да псовке с крвљу користе како 
би реферисали на родбину псованог: „Ја је користим на други начин. Волим да 
је упутим неком ко има добру сеју или кеву... Већина ни не сконта... лололол” 
(Vukajlija s. v. krv ti jebem).22

Варијанте псовке крв ти јебем простиру се на читавој територији што-
кавског говорног подручја. Што се других словенских језика тиче, изворни 
говорници руског и украјинског тврде да ових псовки у њиховим језицима 
нема; не налазимо је ни у неким специјализованим речницима посвећеним 
руским псовкама (уп. нпр. Razvratnikov 1979). У чешком такође нема псовки 
везаних за крв (Pilch 2001), док у пољском срећемо спој psia krew ’пасја крв’ 
(Grochowski 1995), који се сматра веома старомодном и благом псовком, ва-
ријантом мало снажнијег, али ипак такође старомодног psia mać ’пасја матер’.23 
У македонском се користи крв да ти ебам, вероватно под српским утицајем, 
док у бугарском овог псовачког израза нема.

Што се суседних несловенских језика тиче, псовке с лексемом крв у 
савременом мађарском ни албанском језику нисмо нашле,24 али су забележе-
не у румунском и грчком. У румунском језику, према нашем сазнању, врло је 
распрострањена псовка Futu-ţi sângele mă-tii ’јебем ти мајчину крв’. Исто тако, 
код Румуна у српском Банату (Владимировац) забележене су псовке Futu-ţ 
sâng’ilie tău! ’крв ти јебем твоју’, Futu-ţ sâng’ilie lu mama tă! ’јебем ти мајчину 
крв’, које говорници користе као јако експресивно средство. У грчком језику 
такође се користи псовка ’јебем ти крв’, нпр. γαμώ το αίμα σ’ (понтски грчки), 
γαμώ το αίμα σου (новогрчки).25

22 Vukajlija: http://vukajlija.com/krv-ti-jebem/591999, приступљено 12. 11. 2015.
23 Форум, http://forum.wordreference.com/threads/expletives.67601/, http://blogs.
transparent.com/polish/przeklenstwa-curse-words/, приступљено 27. 9. 2015.
24 Захвалност за информације о мађарском језику дугујемо Кристини Рац и Марку 
Чудићу; о албанском – Ани Сивачки и Ригелсу Халилију; о македонском – Наташи 
Сарџоски; о бугарском – Веселки Тончевој.
25 Уп. https://mavropouloskostas.wordpress.com/%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF% 
84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87% 
CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82, 
приступљено 21. 12. 2015. Овом приликом захваљујемо Јованки Ђорђевић на подацима 
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Иако именице крв нема, атрибут крвав среће се у неким псовачким из-
разима западноевропских (германских) језика: уп. енглески bloody (bloody hell 
’крвави пакао’; bloody bitch ’крвава кучка’), и немачки blutige (нпр. blutige Sau 
’крвава свиња’), који се обично преводе као ’проклети’.26 У романским језици-
ма (француски, шпански, португалски, италијански), такође према изворним 
говорницима, псовки и погрдних израза с крвљу нема. 

Псовке с лексемом крв на штокавском говорном подручју откривају 
два основна модела, и то када је крв агенс (А) и пацијенс (Б). У разговорном 
језику крв је неупоредиво ређе агенс него пацијенс. 

(А) У случају када је крв агенс две основне варијанте су: 
– Крв те јебо
– Јебо те крв

И ту можемо додати још две, ретке:
– Крв те јебала 
– Јебала те крв

У нашем корпусу нашли смо укупно 43 примера с лексемом крв као 
агенсом: по 17 примера за варијанте крв те јебо и јебо те крв, а свега 9 за крв 
те јебала и 1 за јебала те крв; пример с атрибутом није забележен.27 Вреди 
приметити да се једино у форми крв те јебала / јебала те крв, која је уједно и 
најређа, именица и глагол слажу у роду. Што се речника псовки тиче, наводи је 
само Шипка (2011, 307), и то у форми јебо те крв. 

(Б) Када је крв пацијенс користе се такође две основне варијанте: 
– Јебем (ли) ти крв (+ атрибут) (+ месна одредба)
– Крв (ли) ти јебем (+ атрибут) (+ месна одредба)

Будући да је употреба псовке у овој форми честа, наша претрага није мо-
гла обухватити све примере које комуникација на интернету пружа. Анализом 
варијантних израза, види се да глагол јебати може бити еуфемистично скраћен 
(бем ти крв), замењен еуфемистичним глаголом (крв ти пољубим) или изоста-
вљен (крв ти твоју). И за ову псовку је особена заступљеност скоро свих кли-
тичких заменичких облика (ти, му, јој, вам, им), а речца ли је опционалнa. Што 
се атрибута тиче, говорници псују крв: крваву, божју, Исусову, Мајке Божје, Ису-
сове мајке, крви, твоју, детињу, проклетничку, смрдљиву, луду, из пичке, ретарди-
рану, неспособну, свету, издајничку, проклетничку, усрану, на крижу, у коске, мр-
тву итд. Атрибут такође може денотирати етничку, националну, расну и другу 
припадност, те говорници псују и крв: хрватску, српску, циганску итд. У псовка-

о грчком језику, Анамарији Сореску Маринковић на подацима о румунском језику и 
Мирчи Марану на подацима о банатском румунском варијетету.
26 Уп. YouSwear.com: http://www.youswear.com/index.asp?language=German; Urban 
Dictionary: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bloody+hell&page=2, 
приступљено 21. 12. 2015.
27 Закључно са 20. 10. 2015. 
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ма се опционално појављује и одредба за место као јебем ти крв у пичку / у уста. 
Одредба за место служи антропоморфизацији крви, која се замишља слично као 
и други објекти псовки (нпр. сунце, живот итд.) по узору на парадигматски ар-
хиобјекат псовања – матер односно мајку (земљу).

Крв: разговорне улоге псовки 

Псовке с крвљу врше различите улоге у савременом дискурсу: примарно псо-
вачку – дуела или сукоба (А), експресивну (Б), интензификатора експресије 
(В), израза солидарности (Г) и друге. Примери из електронског дискурса на-
ведени су у изворном писму и правопису, без исправљања грешака.

(А) Дуел или сукоб
Основна разговорна улога псовке јесте, како смо већ истакле, сукоб или 

дуел са стварним или замишљеним саговорником ради успостављања симбо-
личке доминације на бази сексуалности. Тако и псовку јебем ти крв и њене 
варијанте срећемо често у овој улози, и то у говорним интеракцијама са изра-
зито јаким експресивним набојем; она је врло често једно вербално средство 
у низу других којима се напада (вређа) саговорник или му се узвраћа ударац. 
У нашој претрази нисмо нашли ниједан пример модела А (јебо те крв) у улози 
сукоба са саговорником.

(1) MRS JEBEM LI TI PLEME MRTVO U PICKU!!! Da te ne vidim ovde vise, srce 
li ti jebem usrano. Jebem ti krv krvavu u usta mrtvu.  
(YouTube, коментар испод видеа Mr Frenki „E kafano”)28

(2) mama ti je drolja koja te okotila natrndačim ti ju pokojnu na grobu ante paveliča 
krv ti jebem svetu.  
(Блог Blog.Dnevnik.hr, коментар Друг Коба)29

(3) BULJAVA DEBELOUSNICA DALI IMAS OGLEDALO KUCI FACU TI 
BULJAVU I IZDAJNICKU JEBEM. TI CES ZAVRSITI NA LOMACU KRV 
TI JEBEM IZDAJNICKU. PROKLET BIO SVAKI SRBIN KOJI GLASA 
IZDAJNIKE.  
(Портал Васељенска, коментар испод чланка „Троглава аждаја мрцвари 
Србију (1. део)”)30

(4) Evo samo da se ukljucim u ovaj dialog vezano za komentar ovog trulje ko fol 
Tite,da kazem sta mislim pa da mi bude lakse na srcu i dusi....Slusaj me DjUBRE 
jedno fasisticko,jebem ti sve zivo u familiji sto hoda i gmize,jebem ti krv,sisu 
majcinu i mlijeko sto si siso, DA BOG DA te crvi jeli i misevi glodali SMRADU 
jedan pokvareni,abortusu ljuskog roda i izmetu zivotinjski...  

28 YouTube: https://www.youtube.com/all_comments?lc=vT8dWi0s7zsWYYaXbbOTH
72NnCD1v8ADVI NYgj82OVc&v=szQu9apUo40, приступљено 15.10.2015.
29 Блог Blog.Dnevnik.hr: http://blog.dnevnik.hr/komentari/post/1625917531/znj.html, 
приступљено 15. 10. 2015.
30 Портал Васељенска: http://www.vaseljenska.com/misljenja/troglava-azdaja-mrcvari-
srbiju-1-deo, приступљено 15. 10. 2015.
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(Портал Infoprijedor, коментар испод чланка „Poginuo 21 godišnji 
motociklista”)31

(5) Predsednik: A šta ćemo sa mladim ljudima koji su u toj diskoteci? Znaš, to je ipak 
mesto čuveno po celom Balkanu i možda...  
Načelnik generalštaba: KAKVA CRNA DISKOTEKA POD BOMBAMA, 
krv ti jebem! Ti isti mladi ljudi su sada po kasarnama i ginuće svejedno ako se 
momentalno jebeni raketni sistemi ne premeste na Frušku goru, klovnu jedan 
debeli!!!  
(Vukajlija s. v. Vrhovni komandant svih oružanih snaga)32

(Б) Примарно средство експресије
Говорници тврде да псовке с крвљу користе и само као средство екс-

пресије: „Ova psovka je jača od onih izlizanih: ’Sušu mu poljubim’ i ’Jao nanicu ti 
poljubim’, te se zato koristi kada je stepen bola kod nas izraženiji i jači” (Vukajlija, s. 
v. krv ti jebem);33 „Добра, матори... Не тако често, али користим ову псовку, баш 
јуче када сам се кесером распиздио по палцу...”.34 Када је средство експресије, 
онда она може чинити цео исказ; њоме се изражава одушевљење (6, 9), негодо-
вање (7), згражање (8), чуђење (10, 11) и друго. Међутим, ретко се користи сама, 
већ јој углавном следи неко друго експресивно средство; стога се често не може 
јасно одредити да ли је примарно средство или интензификатор експресије.

(6) Jebo te krv.  
(YouTube, коментар испод видеа „Zlatko Pejaković ~ Ove noći jedna žena”)35 

(7) jebo te krv  
(Портал Tračara, коментар на вест „Prvi glas: Ispale Tatjana i Adrijana!”)36 

(8) jebem ti krv!  
(Портал Глас јавности, коментар испод чланка „Eksperimentisanje”)37

(9) Krv ti jebem, kakvu cemo timcinu imati, ne znam da li potentniju ofanzivno ili 
defanzivno, niti da li bi bila inteligentnija ili fizicki dominantnija...  
(Форум Avangarda.in, тема „KK Partizan – spekulacije – ko dolazi, ko odlazi”)38

(10) Oženio se Mika Kobac jebo te krv, da ne veruješ, smak sveta će garantujem…  
(Vukajlija s.v. pileće grudi)39

31 Портал Infoprijedor: http://www.infoprijedor.com/newsPreview.aspx?newsCode=24
71&newsHeading=Poginuo%2021%20godi%C5%A1nji%20motociklista, приступљено 15. 
10. 2015.
32 Vukajlija: http://vukajlija.com/pretraga/izraz?q=krv-ti-jebem-da-ti-jebem&strana=6, 
приступљено 15.10.2015.
33 Vukajlija: http://vukajlija.com/krv-ti-jebem/591999, приступљено 20. 10. 2015.
34 Vukajlija: http://vukajlija.com/krv-ti-jebem/591999, приступљено 15. 10. 2015.
35 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=snXpxWtiAL4, приступљено 
15.10.2015.
36 Портал Tračara: http://tracara.com/prvi-glas-ispale-tatjana-i-adrijana, приступ 15.10.2015.
37 Портал Глас јавности: http://www.glas-javnosti.rs/clanak/drustvo/glas-
javnosti-11-02-2010/eksperimentisanje, приступљено 15.10.2015.
38 Форум Avangarda.in: http://www.avangarda.in/forum/viewtopic.php?f=11&t=197&st
art=35475&hilit=tepi%C4 %87&view=viewpoll, приступљено 15.10.2015.
39 Vukajlija: http://vukajlija.com/pilece-grudi/628356, приступљено 12.10.2015.
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(11) jebo te krv, pa ti si student rezije, a ne znas dje udaras. jel te to haris pasovic ucio 
sta je ekspresionizam?  
(YouTube, коментар испод видеа „TAMNICA – The Darkness – A short 
experimental expressionist film”)40

(В) Интензификатор експресије 
Када се користи након других експресивних израза, тада, према нашем 

мишљењу, функционише као интензификатор већ израженe експресиje. У 
наредним примерима експресиja је вeћ израженa другим средствима, на при-
мер узвичним реченицама и великим словима (што одговара узвичној инто-
нацији) (12), узвиком уф (13), реторским питањем (14), смехом (15). Псовка 
у том случају додатно појачава исказ. Такође, псовка јебо те крв најчешће се 
јавља управо у овој улози.

(12) ali od LITVANIJE pa krv ti jebem detinju  
(Twitter, Preduhitrivach)41

(13) uf krv ti jebem...kakva bujica blata y onom snimku sa 1 strane...a kod nas u 
obrenovcu laganica...pola dolmi nemam na savi a oni rade tendere...tek juce 
prionuli na bedem na zabrezju...kako javlhaju mediji...videli savu a tek stize talas 
neki...moraju se vode iz hrvatske sliti negde...  
(Форум Varaličar, тема „Opet poplave!”)42 

(14) Jesu to primili 2 gola dok sam trenerku obukao.... jebo te krv  
(Twitter, корисник Oxýmōron JMBG)43 

(15) HAHAHAHAHAHAHAHA JEBEM TI KRV :DDDDD  
(Платформа Ispovesti, коментар)44 

(Г) Израз солидарности
Псовка крв ти јебем се ретко користи као израз солидарности, док је 

јебо те крв у овој улози чешћа. Када исказује солидарност, може се заменити 
изразима као што су брате, човече, царе, мајсторе итд.: 

(16) bravo nixa jebo te krv! svaka cast !  
(Google Plus, коментар на видео „Prvo Izvlacenje Dobitnika Samsung Galaxy S5 
Telefona”)45

40 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AntLVwXP5LU, приступљено 
12.10.2015.
41 Twitter: https://twitter.com/preduhitrivach/status/648473477612236800, приступље-
но 15.10.2015.
42 Форум Varaličar: http://forum.varalicar.com/viewtopic.php?f=21&t=31939&start=20, 
приступљено 12.10.2015.
43 Twitter: https://twitter.com/annodomini1377/status/579687590707748864, при-
ступљено 12.10.2015.
44 Платформа Ispovesti: http://ispovesti.com/m/ispovest/106965?fb_action_
ids=10200989076955966&fb_ action_types =og.likes&fb_source=other_
multiline&action_object_map=[399826730119779]&action _type_map= [%22og. 
Likes%22]&action_ ref_ map, приступљено 12.10.2015.
45 Google plus: https://plus.google.com/103044423425604590509/posts/
Lf KTxTMxD3t, приступљено 12.10.2015.
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(17) Jebo te krv. Sinan ti nije ni do koljena.  
(Платформа Google Plus, коментар на видео „Hudo”)46

(18) ’De si Pirke, krv ti jebem? :D  
(Платформа Ask.fm, Pirk3)47

Крвав: структура псовки

Придев крвав такође је врло продуктиван, посебно у разговорном језику, 
сленгу и псовкама. У сленгу крвав се, према механизму семантичке инверзије, 
користи у значењу ’изванредан, одличан, диван’ итд., слично као и придеви 
страшан (РСАНУ s. v. крвав; Andrić 2005, Gerzić, Gerzić 2002 s. v. krvav). У 
псовкама, крвав се употребљава уз већи број именица; очигледно га говорни-
ци доживљавају као јако експресивно средство. Богдановић (2000) га наводи у 
споју с именицама мајка, отац, дете (детенце), сестра (селе, даде), жена, сунце, 
лебац и уста (у форми у уста те крвава). Савић (1998) у споју са ћер, мајка, 
дете, сунце и сиса. Електронски дискурс додаје: јаје, све, крв, семе, слика, дупе, 
пичка, очи, уво, брци, курац, Богородица, срце. Уз све се ове именице може упо-
требити и неки други типични псовачки атрибут, на пример, мртав, усран: 
јебем ти мајку мртву, јебем ти оца усраног итд. Једина именица која се јавља 
само у споју са крвав, и чак се и не користи у псовкама без тог атрибута, јесте 
јаје: јебем ти јаје крваво.

Атрибут крвав(-а/-о) најчешће се налази на крају израза, нпр. јебем ли 
ти сунце крваво, или је барем постпониран у односу на именицу, нпр. оца ти 
крвавог јебем, мада може доћи и на почетак, нпр. крваву ти мајку јебем. У нашем 
корпусу крвав се користи најчешће уз следеће именице и њихове варијанте: 
хлеб, сунце, мајка, дете, сестра, све, крв, семе (више од 20); ређе уз јаје (17), Бог 
(15), Исус (11), отац (11), сиса (11), а најређе уз именице кћи (6), срце (6), сли-
ка (3), Богородица (1). Именицу жена, коју наводи Богдановић (2000), нисмо 
пронашли.

Сматрамо да се у споју с члановима родбине (мајка, отац, сестра, 
кћи, дете), као и метафоричним и метонимијским изразима који реферишу 
на родбину (крв, семе, јаје, сиса, пичка, све) користи у значењу присвојности, 
слично као рођени. Ово је посебно интересантно зато што ни РСАНУ ни 
RJAZU не наводе ово значење придева крвав. У примерима (19–21) видимо да 
говорници псују све крваво (до дванаестог колена / и свето / и што је од меса), 
што свакако реферише на ширу родбину онога који се псује:

(19) ne mogu da vam opishem kolik sam se iznervirao jebem li im sve krvavo do 
dvanaestog kolena vala bash!!!!  
(Форум Moto manijaci, тема „Offroad voznja – fotografije, tehnike i saveti”)48

46 Google plus: https://plus.google.com/109535435840123706688/posts/UxJX6LzuAyM, 
приступљено 12.10.2015.
47 Платформа Ask.fm: http://ask.fm/Pirk3, приступљено 12.10.2015.
48 Форум Moto manijaci: http://www.motomanijaci.com/index.php?topic=530.880, 
приступљено 20. 10. 2015.
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(20) Valjda misli da će me prijetnjama zaustaviti, tek ću sada da mu jebem sve krvavo 
i sveto, jebat ću mu mater, jebat ću mu oca, poglavnika pavelića, usmrđenog 
raspalog tuđmana, poljud, hajduk, i onog raspetog pederčinu isusa kojem se moli.  
(Блог Ja sam Titov pionir, коментари на текст „OBJAVA RATA USTAŠKOJ 
ĐUBRADI”)49 

(21) Isus ti pomogo nempos pobjedit ranked vise jebem ti idiote bez mozga vise u 
mom timu da ti jebem sve ti jebem krvavo i sto je od mesa jebem ti djecu od 5 
godina koja igraju ovu igru neka svi crknu retardi glupi, ovaj fizz treba ultat 2 
zaredom ne ulta namjerno i kaze internet bugs i izgubimo jebem ti sve sto postoji 
i ovaj glupi riot neda lp nazad.50  
(Форум интернет-игре League of Legends, коментар корисника)

Крвав: именичке синтагме у псовкама 

У овом поглављу разматрамо псовке у којима се користи атрибут крвав. Као и 
псовке с крвљу, сматрамо да већина примера с крвав проистиче из метафоре КРВ 
ЈЕ СРОДСТВО. Као што смо већ истакле, наше мишљење је да се крвав користи 
у значењу присвојности – ’рођени’, ’твој’ – у спојевима с отац, мајка (матер), 
кћи (ћерка, кћерка, кћер, ћер), сестра (селе, даде), дете (детенце) (22–27); у ис-
том значењу користи се и у метафоричним или метонимијским изразима који 
реферишу на родбину, као све, крв, јаје, семе, сиса (29–32). Поред тога, сматрамо 
да крвав има значење присвојности и у спојевима са ’светињама’ као што су хлеб 
(леб, лебац), сунце, Богородица (Исусова матер), Бог, Исус (33–37), или са мето-
нимијским и метафоричким заменама за човека: срце (38), слика (39). Наводимо 
примере синтагматских спојева с крвав из електронског дискурса:

Отац
(22) Opet Farma... pa jebem li vam oca krvavog da vam jebem! 

ŠUPIČKUMATERINUBRE  
(Форум Sheeky Forums, теме „ex-yu”)51

Мајка
(23) BEZITE SA KOSOVA MAJKU VAM SIPTARSKU JEBEM KRVAVU 

SMRDLJIVU!!!  
(Google Plus, коментар на видео „Veterani i UÇK së Nxjerr Shtëpinë në Pazar, 
Synon Emigrimin”)52

(24) Ljudi ova porodica je sastavljena od ubica. Sve ih treba pohapsitiunistiti. Njima 
je krv prljava otrovna lopovska . Zub za zub oko za oko glava za glavu od cele mu 
familije sve naplatiti nekouzeti glavu nekome ruke nekome noge nekome creva. 

49 Блог Ja sam Titov pionir: http://novikomunisticki.blog.hr/2008/11/index.2.html, 
приступљено 16. 10. 2015.
50 Форум интернет-игре League of Legends http://forums.eune.leagueoflegends.com/
board/showthread.php?t= 693724, приступљено 16. 10. 2015.
51 Форум Sheeky Forums: http://sheekyforums.com/thread/48042797/international/
ex-yu.html, приступљено 7. 10. 2015.
52 Google Plus: https://plus.google.com/117709222122187257590/posts/J3FWpd7Wy5c, 
приступљено 7. 10. 2015.
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Unistiti ubice kretene. Ubicu treba zaklati ispred oca I majke. Dokle ce oni da 
ubijaju. Smrt za smrt. Jebao im pas mater krvavu ubice treba unistiti.  
(Портал Васељенска, коментар испод текста „Син Жељка Митровића колима 
убио девојку!”)53

Кћи 
(25) ovo vam je krmorad degenrik neko debelo krme iz banja luke...jebem li mu kcerku 

krvavu kakav je ovo sisan krmorad degenrik ..politicki nepismeni krmak.  
(Facebook страна Bošnjaci, коментар на видео „Dodikovanje – ’TALAČKA’ 
KRIZA U SARAJEVU”)54

Сестра 
(26) jebem ja tebi celu familiju a majku posebno picko ustaska! nisam ja ciganin ja sam 

pola madjar-pola ustasa hahahaha jebem li ti sestru krvavu u picku mrtvu!!!  
(YouTube, коментар на видео „Zabranjeni ispred hrama Svetog Save ! (Part 2)”)55 

Дете 
(27) Kakvi Amerikanci i nato dete im jebem krvavo.Neka idu kuci u Ameriku sta 

traze po Srbiji i Evropi.Dosta su nas pobili i ostavili nam svoja govna u obliku 
osiromasenog uranijuma a sad oce i aerodrom da otmu.!  
(Платформа Peticije24.com, коментар на петицију „Nedamo aerodrom 
Konstantin Veliki Nedamo EU i NATO samo Rusima”)56 

Све
(28) Meni na win 7 neće da radi cs. Krene da učitava mapu i izbaci me jebem mu sve 

krvavo! Reinstal, gledao nešto po netu kako su ljudi rešavali, džabe! Kako to da 
sredim, ima li još neka finta? Da ne otvaram temu.  
(Vukajlija, форум за интернет игру Counter Strike)57 

Крв 
(29)  [...]Bartomeu jebem ti krv krvavu, dabogda izgubio izbore  

(Форум Index.hr, коментари на текст „Оdšteta 41 milijun eura: Barca i Atletico 
postigli dogovor oko transfera Arde Turana”)58

Јаје
(30) Balkan mora ovo Balkan mora ono ! Krvavo ti jaje šta smo mi tu?Europski portiri 

i noćni čuvari?  

53 Портал Васељенска: http://www.vaseljenska.com/vesti-dana/sin-zeljka-mitrovica-
kolima-ubio-devojku, приступљено 7. 10. 2015.
54 Facebook: https://www.facebook.com/bosnjaci.eu/videos/10151510626 549608, при-
ступљено 7. 11. 2015.
55 YouTube: https://www.youtube.com/all_comments?v=nL445okvKtI&lc=Z4CVs8Tv1
7vOuwNcgc0k5hqD7M-JiH65HQQWOcQwVhs, приступљено 7. 11. 2015.
56 Платформа Peticije24.com: http://www.peticije24.com/forum/post/2406735, при-
ступљено 7. 11. 2015.
57 Vukajlija: http://vukajlija.com/forum/teme/33872-vukajlija-counter-strike, при-
ступљено 7. 11. 2015.
58 Форум Index.hr: http://www.index.hr/indexforum/postovi/208352/odsteta-41-
milijun-eura-barca-i-atletico-postigli-dogovor-oko-transfera-arde-turana/2.
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(Портал Dnevno.hr, коментар испод текста „Balkan mora preuzeti odgovornost 
za pitanje migranata”)59

Семе
(31) ako mogu zoranahe mudrolije i web magovi da zaradjuju pa moze i radovan da 

uzme neki dinar seme mu jebem krvavo u picku da izvine ovaj
(Twitter, Preduhitrivach)60

Сиса
(32) jebem li im sisu krvavu m se mucimo sa drugo ligasem,a hocemo titulu mamu im 

jebem nesposobnu  
(Форум Burek, тема „Фудбалски клуб Црвена звезда”)61 

Хлеб
(33) Jao ne radiš ono što sam ti rek’o jebem li ti lebac krvavi  

(YouTube, видео „Ludi trener !”) 62

Сунце
(34) Skini ga s gola u pičku materinu ! Niko nek ne brani, jebem ti sunce krvavo! O 

jebem ti krvava ljudi majku, pa kakve mi budale imamo, pa to nema nigde.  
(YouTube, видео „O majku ti jebem, o majku ti glupu jebem”)63

Богородица
(35) ja ne razumijem ko vuce ovo skandiranje igracima poslije utakmice. jebem im 

mrtvu isusovu krvavu mater treba im dresove skinutne isplatiri im ni lipe do 12. 
mjeseca jebem im oca krvavog i blazenu bogorodicu krvavu! nisu dvaput uklizli 
cetnici prokleti. i onda dođu pozdravit umjesto da im 1000 kn kovanica padne na 
glavu id pjesma ja te volim Hajduce. ma crknite svi!  
(Форум Forum.hr, тема „Torcida”)64

Бог, Исус
(36) majmune privitivni daj odjebi od nas.. jebem ti boga krvavog idiote majmunski 

koji kurac ocess?!??! 
(Форум за игру Battletracker)65

59 Портал Dnevno.hr: http://www.dnevno.hr/vijesti/svijet/balkan-mora-preuzeti-
odgovornost-za-pitanje-migranata-825472, приступљено 7. 11. 2015.
60 Twitter: https://twitter.com/Preduhitrivach/status/659096365541232640, приступље-
но 8. 10. 2015.
61 Форум Burek: http://forum.burek.com/fudbalski-klub-crvena-zvezda-t511504.7080.
wap2.html, приступљено 7. 10. 2015.
62 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=smMExj_opBc, приступљено 7. 10. 
2015.
63 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8sueOZfAs5g, приступљено 7. 10. 
2015.
64 Форум Forum.hr: http://www.forum.hr/showthread.php?t=849000&page=34, при-
ступљено 7. 10. 2015.
65 Форум battletracker: http://battletracker.com/index.php?page=UserGuestbook&user
ID=787876&pageNo=3, приступљено 8. 10. 2015.
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(37) jebemti isusa krvavog 
(Форум за игру DOTA)66

Срце
(38) gledajte rts 1 i emisiju oko.Milovanoviću srce ti krvavo lopovsko raspalo j...bm!!!!  

(Форум о пољопривреди Poljoinfo)67 

Слика 
(39) A dje si Ivana, krvavu ti sliku ? :D  

(Платформа ask.fm, коментар на фотографију)68 

У другу групу примера спадају именице које денотирају делове тела – 
очи, дупе, уста, уво, пичка – а срећу се у оквиру предлошко падежне конструк-
ције „у + акузатив”, и то у улози прилошке одредбе за место. С обзиром на 
то да се крвав користи у истим спојевима као атрибути смрдљив, жвалав (уз 
уста), шкрбав, поган, усран, одвратан, лажљив, завидан и др. сматрамо да крвав 
у примерима (40–44) значи ’мрзак, одвратан, гадан’ (уп. и РСАНУ, s. v. крвав 
у овом значењу):

Очи
(40) Osim toga, jebalo te koriensko pisanje u oči krvave. Da te jebalo. 

(Форум Forum.hr, тема: Očekivanja od učiteljske profesije u modernim 
vremenima)69

Дупе
(41) ... pocecu da pisem blog o apsurdima srpskog fudbala. ah da zaboravio sam: vlado 

jebem ti sto majki u dupe krvavo!  
(Форум BalkanSport, тема „Srpski fudbal – nize lige – reprezentacija”)70 

Уста
(42) Pogledajte danasnji Kurir, vucic gostuje na CNNu a Kosmet otcepljen na mapi 

iza voditeljke. Jebem li ga u usta krvava izdajnik prodani smrad, zasluzio je hrapav 
kolac da visi 3 dana pa da ga izlecimo pa opet na kolac i tako redom dok ne crkne 
pseto.  
(Портал Васељенска, коментар испод текста „Рат у Украјини: Шта се крије 
иза њега”)71 

66 Форум dota.eurobattle: http://dota.eurobattle.net/la/forum/index.
php?topic=126892.140;wap2, приступљено 8. 10. 2015.
67 Форум Poljoinfo: http://poljoinfo.com/printthread.php?t=1801&pp=20&page=127, 
приступљено 10. 10. 2015.
68 Платформа ask.fm: http://ask.fm/IvanaPerunicic533/answer/60843658759, при-
ступљено 7. 11. 2015.
69 Форум Forum.hr: http://www.forumhr.top/showthread.php?t=837810&page=130, 
приступљено 10. 10. 2015.
70 Форум BalkanSport: http://www.balkan-sport.net/forum/viewtopic.php?p=380952&
sid=dca43aa34c83c720810 ab859ec882e86, приступљено 7. 10. 2015.
71 Портал Васељенска: http://www.vaseljenska.com/misljenja/rat-u-ukrajini-sta-se-
krije-iza-njega, приступљено 7. 10. 2015.
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Уво
(43) [...] poserem ti se tecno na grob i tebi i techi i tetki u uvo krvavo ti sestru jebem vo 

vjek i vjekova amin  
(Форум Sheekyforums, тема „ex-yu”)72

Пичка
(44) Jebem vam mater ustasku u picku krvavu dete vam jebem u picku  

(Google Plus, коментар на видео „Oj Srbine jebem ti tri prsta”)73

Постоје и примери у којима се чини да се атрибут крвав користи у бук-
валном значењу. Тада говорник жели да додатно саблазни саговорника експре-
сивношћу свога псовања: чини се да је то посебно случај у споју крвав курац:

Курац
(45) dobro je da ste shvatili. alo majmune jebem li ti mamicu krvavim kurcem. nas 

si nasao da hakujes.pa ima ovde vecih njuska nego sto si ti.jebacemo te svi 
redom!!!!!!!!!  
(Блог Hakovanje FB NALOGA)74

На крају, атрибут крвав може се употребити уз било који денотат псо-
вања, опет у значењу ’мрзак, одвратан, гадан’. У примеру који наводимо упо-
требљен је енглески термин ranked, који је везан за одређени модус играња 
интернет-игре League of Legends:

(46) Pa jebem ti ranked kravavi da ti jebem  
(Форум за игру League of Legends)75 

Завршна разматрања 

Псовачки изрази с лексемом крв спадају међу најарахичније и, истовремено, 
врло продуктивне изразе у савременом српском језику. У првом делу рада по-
казале смо да традицијска веровања и ритуалне радње у којима се користи 
крв проистичу из анимизма, па се крв замишља као средиште човекове (телес-
не) душе. Ритуално-магијске функције крви се, пре свега, везују за плодност и 
чине основу најважнијих друштвених установа традицијске културе, као што 
су сродство, освета и жртвовање. Посебно су важна веровања да постоји мис-
тична веза између крви и њеног власника, која опстаје и након смрти, те да крв 
наставља да живи као седиште човекове душе и након што истекне из његовог 

72 Форум Sheekyforums: http://sheekyforums.com/thread/47509813/international/ex-
yu.html, приступљено 8. 10. 2015.
73 Goole Plus, https://plus.google.com/106676871800839800756/posts/3zDgezqLaNq, 
приступљено 8. 10. 2015.
74 Блог Hakovanje FB NALOGA: http://hakfbnaloga.blogspot.rs/2010/01/evo-
provalio-sam-kako-hakovati-face.html, приступљено 7. 10. 2015.
75 Форум League of Legends: http://forums.eune.leagueoflegends.com/board/
showthread.php?t=693724, приступљено 7. 10. 2015.
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тела; поред тога, важно је веровање да се особине предака преносе на потомке 
путем крви, те да се путем крви између њих остварује мистична веза.

Већина метафоричних израза које користимо у савременом говору 
проистиче из традицијских веровања, па се тако КРВ као изворни домен по-
везује с доменима СРОДСТВО, ЖИВОТ, ЖИВОТНА СНАГА, ЧОВЕК, СУКОБ. 
Највећи број израза заснива се на метафори КРВ ЈЕ СРОДСТВО. У метони-
мијама КРВ се повезује са СУКОБОМ, ЗЛОЧИНОМ, МУКОМ.

У делу рада који је посвећен псовкама с лексемом крв заложиле смо се 
за тезу да ове псовке углавном проистичу из метафоре КРВ ЈЕ СРОДСТВО, и 
да су стога сличне осталим псовкама у којима је предмет или актер псовања 
родбина. Претраживањем електронског дискурса утврдиле смо да у савреме-
ном псовачком дискурсу крв може бити и агенс и пацијенс. Ипак, крв је неупо-
редиво чешће пацијенс. Ове псовке могу вршити низ улога: дуела или сукоба, 
експресивну, интензификатора експресије, израза солидарности и друге. У 
метапрагматичким коментарима говорници истичу да крв у псовкама користе 
како би реферисали на родбину псованог или како би изразили неко интензи-
тетски јако осећање, па се стога могу уврстити у најјаче псовачке експресије. 
На основу наших увида, осим на штокавском говорном подручју псовке с кр-
вљу користе се у македонском, вероватно под утицајем српског, румунском и 
грчком. Како је штокавска говорна зона периферна у односу на словенске го-
воре, и као таква особена по многим архаизмима, овај налаз сведочи у прилог 
архаичности језичких склопова с крвљу у српском језику. 

У савременим псовкама врло је продуктиван и атрибут крвав, и то у 
споју са именицама које реферишу на родбину псованог: отац, мајка, кћи, се-
стра, дете, као и све, крв, јаје, семе, сиса. Сматрамо да његово значење у овим 
спојевима такође проистиче из метафоре КРВ ЈЕ СРОДСТВО и да има значење 
присвојности, слично као ’рођени, твој’. У истом значењу се користи и у син-
тагматским спојевима са ’светињама’ као што су хлеб (леб, лебац), сунце, Бого-
родица / Исусова матер, Бог, (Бог) Исус, те метонимијским и метафоричким 
заменама за човека срце, слика. У другу групу убројали смо именице које дено-
тирају делове тела (очи, дупе, уста, уво, пичка) у оквиру предлошко-падежне 
конструкције „у + акузатив”. У овим примерима придев крвав има експресивно 
значење ’одвратан’, јер се среће у истим синтагматским спојевима као и атри-
бути смрдљив, жвалав (уз уста), шкрбав, поган, усран, одвратан, лажљив, зави-
дан и др. У споју крвави курац сматрамо да се користи у буквалном значењу, 
јер се жели до крајности појачати експресија. На крају, атрибут крвав може се 
употребити уз било који денотат псовања, такође у значењу ’одвратан’.

У овом раду заложиле смо се за истраживање псовки као дела укупног 
говорног понашања, како због њихове продуктивности у савременом говору 
тако и због архаичне семантике њихових фразеолошких склопова, као често 
јединих трагова древних веровања и ритуала у језичком и културном памћењу.
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Marija Mandić & Ljubica Đurić 

“BLOODY” EXPRESSIONS AND SWEAR WORDS  
IN CONTEMPORARY SERBIAN

S u m m a r y
The paper focuses on the usage of swearwords containing the word blood in 

contemporary Serbian. In the first part we represent traditional Slavic beliefs about blood, 
and provide a short overview of the most common ’blood’ phraseologisms and conceptual 
metaphors whose source domain is blood. In the second part we comment on the main 
characteristics of swearwords, which we consider to be a folklore genre in their own right. 
Finally, we analyze the usage of  ‘blood’ swearwords in electronic discourse.


