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ЗНАЧЕЊАИ ВАРИЈАНТЕ ЗНАЧЕЊА ПРИДЕВА

ВАЗДУШАСТ

Придеви са формантом -аст и његовим варијантама ве

ома су значајни за разумевање семантичко-структуралних

односа уопште, и о томе је опширно расправљано на овоме

месту (в. књ. IV н. c. 1 — 8). Неки од таквих придева су

врло поучни и за утврђивање праваца гранања и диферен

цирања значења, за образовање нијанси и за психолошко

образложење оваквих процеса. Од њих је, можда, најинтере

сантнији придев ваздушаст, и овде ће бити анализирана зна

чења његова по примерима лексичке грађе Института за

српски језик. -

У Караџићеву Рјечнику овога придева нема, а у реч

нику Ристића-Кангpге значење тог придева се одређује са

„luftfömig“, док је у Речнику Ђ. Поповића „gasförmig“, а у

француско-српском речнику н. Петровића „аéroforme“. Та

кво, право значење, засновано на сличности по извесној осо

бини, по саставу и густини, без обзира на друге елементе,

налазимо у првој епоси развитка савременог књижевног је

зика као термин: Кад (живот) и стру не . . . она се

он да претвори у ваздушасти к и се он и к, водо

ник (Радм. Лазаревић, Вила Ш, 517). — Такво значење

употребљава и Јосиф Панчић: Кроз суд ове (кружи)

ваздух и у опште ваздушасте ствари (Флора, 3).

Оваква употреба се још дуго провлачи, мада ретко и то у

списима за популарисање науке: А ваздух ће се ра

шир и т и много, јер се ваздух и сва вазду

иаста тела веома јако шире на топлоти (С.

Аџић, Учитељеве забелешке, 200); По чврстоћ и тела

3“
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су „чврста, ... течна, или као ваздух што је,

па се зову ваздушаста (П. Аршинов, Бранково Коло IX,

1903, 1366). Међутим, из научне хемиске терминологије овај

придев је одавна потиснут општијим и тиме тачнијим приде

вом гасовит (тело, стање), у антитези према течан, компримо

ван— компримиран (кисеоник, и сл.). — Овакво значење при

дева ваздушаст почивало је на првобитној вредности речи

ваздух, која је емпирички означавала „ваздух“ као типично

гасовито-тело, а са развитком науке устаљен је шири, обу

хватнији термин гас — гасови.
-

У даљем померању наилазимо на две нијансе блиских

значења: 1) „који се налази у ваздуху“ — Мног о м ра

ст и њу - је довољна ваздушаста вода, која се

поред друге хране налази у ваздуху (Обла

чић, Из живота III, 45), тј. „хране из ваздуха“, и 2)

„који пролази кроз ваздух“ као — ваздушасте слике

фата-м органе, а нарочито ваздушасти корен, при чему

се мисли на корене извесне паразитне биљке, а такво је

значење у примеру — Граница не сме ни где и ћ и

ваздушном линијом с брда на брдо (Шумарско

законодавство, 1930, 320).
-

Овога степена померање, само са тежиштем семантич

ког потенцијала не на спољашној природи или спољашњим

односима, већ усмереним ка садржајности, на композитном

моменту — налазимо у једном интересантном примеру :

По глед се њен пуст и кроз бе с крај н и ва

здушасти простор (А. Гавриловић, Прве жртве, 1893,

51). Ту овај придев има вредност песничког епитета, чи

нећи прелаз ка фигуративним значењима, која се наслањају

на овакав степен. Други ослонац развијању фигуративних

значења у овоме правцу налазимо у примеру који је, по сти

листичком мерилу, већ нешто удаљен од данашњег степена

стилистичког уобличавања: Романт и за м је из по

четка значи о не одређен у ти сак ваздушастих

пејзажа (Ј. Скерлић, Омладина и њена књижевност, 396).

Ту ваздушаст значи и „пун ваздуха“, значи „са довољно ду

бине и добром перспективом,“ али се у другом плану осећа

значење „лак“, „који нема грубе тежине“.
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Тако одавде прелазимо на две нијансе које се преплићу,

али тако да у једнима преовлађује визуелни моменат —

„прозрачан“, а у другима — „лак“, „лебдећи“, „нематери

јалан“. Прву нијансу имамо о удаљеним планинама —

. . . причам о план и на ма . . . које су биле та

ко у стрепта не и ваздушасте у вечерњој из

ма глици (Б. Ћосић, Разбијена чаша, С. к. гласник, н. c.

ХVI, 242). Слично је томе значење и код Ј. Дучића — Да

ле ко у хор из онту (лsубичасти ланци брегова) по

с тај у бледи и ваздушасти (Писма из Алпа, С. к. гла

сник ХVII, 1906, 53). Најзад тако Јовану Радуловићу изгле

дају пећине, стене — Сутон је поче о па да ти и

на воду, и о гром не пећ и не п. о челе по ста

јат и ваздушасте и лаке као с је нке (Сумрак на

Неретви, 119). — Право фигуративно значење изражено у

овом правцу имамо у примерима где се говори о предметима

који личе на ваздух или прозрачношћу или тиме што су

лаки, као рукотворине: тканине од тила и сл., и везови: На

гла в и је и мала мал у ваздушасту и плав у по

везачу (Ј. Калацановић, С чобанима, 1938, 89); Тако

ће се цар и нити и израде у вид у ч и пак а,

ко је су са стављене ш и вењем и пр о вези —

ма из пантљика, ч и пака, по замента и сви

тзв. ваздушасти везови, па им се о с но в на

ткан и на делом и видела (Српске новине 1910, 529).

— Фиругативно значење овог придева у истом правцу, али

с појачаним интензитетом, везано је уз употребу за жену

витку и нежног изгледа — Када сам . . . в и део . . . кр

ту и ваздушасту прилику моје Сесил (Б. Ћосић, Егип

ћанка, 1927,80—81), где је писац употребио реч крт у зна

чењу крхак „ломљив“, „нежан“.

Из таквог фигуративног значења разумљив је низ но

вих, прецизно семантички изражених значења онога што

„није телесно“, није земаљско, до песничког значења не

стварнога. Сам ваздух, емпирички, за примитивног човека

претставља нешто супротно ономе што у искуству означава

утисак физички течних и чврстих тела, видљивих и опи
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пљивих, контролисаних помоћу два за сазнање главна ори

јентациона чула, видом и опипом, — док је „ваздух“ прови

дан, неопипљив,— те су покрети ваздуха и акустички утисци

хујања, ветра, грмљавине и др. третирани анимистички, као

Изрази натприродних сила, змајева и сл. Овако емпирички

схваћеној „нематеријалној“ вредности одговарају и визуелне

слике веома слабога интензитета. Уколико се једна семантич

ка вредност више удаљује од основног значења, утолико се у

већем броју јављају нијансе, условљене склопом реченице

и природом речи с којом су у директној семантичкој вези,

код придева дакле — којој служе у смислу одреднице, одно

сно епитета. Разумљиво је, према томе, што ће се на овоме

путу семантичких последица наћи и највише поднијанси, и

што ће оне прелазити читав низ интензитетски разноврсних

нијансирања.

Пре свега, сам изглед, сам општи визуелни утисак,

нешто у искуству регистровано као „нематеријално“, утиче

на машту, потстиче је — Ваздушаст вид ствар и буди о

у срцу за борављене у с по мене (Е. Петровић, Же

тва живота 7), јер су и саме успомене као нешто неконкрет

но, нешто што има улогу слике, претстављања. Таква вред

ност придаје се и сенкама које су од прастарих времена, код

Грка као идоли(sióоЖov) били слика нечега, и обрнуто, као ма

теријално“ претстављене фигуре, имале значај „нематери

јалне“ душе. Човекову сенку народно празноверје, кроз ве

кове, сматра другом душом (исп. познати роман Петра Шле

мила о човеку без сенке, који је ђаволу продао сенку, — из

круга мотива о продаји душе ђаволу). У томе правцу је за

значење ваздушаст карактеристичан пример — А месец

све светлији и светлији, сенке све та ње и

ваздушастије, дрва све беља (прев. Косаре Цветковић,

Приповетке, 93). |- -

Из природе ових претходних нијанси семантичких

вредности придева ваздушаст имамо два огранка, две под

нијансе. С једне стране имамо „дух“, „надземаљско биће“, а

с друге „биће схваћено као нереално“. Изгледало би да преко

спиритуализирања наилазимо на прву, која би, привидно,
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логички означавала завршни степен семантичког развијања

значења. Међутим, мени је вероватније да се, психолошко

језички, на анализирана значења у претходном ставу на

довезује управо та нијанса, а из ње метафорским изражајем

остварује друго значење. — Тако бисмо имали право зна

чење „нетелесан“, „неземаљски“ и у трећем степену „над

земаљски“. Такав је пример из превода Енеиде Публија Вир

гилија Марона.— Ч и м то и зу с ти, о став и ме, а, ва

здушаста, диже се у вис, Енеида, 1907, 48) и Драгутина

Ј. Илића — Учин и му се, да још види, како се -

тала са не ка ваздушаста бела прил и ка у ч о ве

чјем о бл и ку (Хаџи-Ђера, 219). Овакав степен фигура

тивне нијансе налазимо у једном уметничком приказу од

сликарке Надежде Петровић — Песма његовог поља

је о на у којој се у сам љен о срце од чежње

разбија и раздваја у х и љаде магле ни Х и

ваздушастих бића (Босанска Вила 1912, 250).

Сима Пандуовић, у преводу Шекспировог Хамлета, упо

потребио је придев ваздушаст у значењу „неземаљски“ —

И ја држ им да је амбиција тако лаког и

ваздушастог бића, да је о на са мо с ен ка се нке

(67). Исту поднијансу показује и Ст. В. Живадиновић —

У вече кад се отпоче с пу шта ти, ње на по гну

та прил и ка крај прозора и мала је у себи

не чега ваздушастог, не земаљског (Догађаји и људи,

1924, 11). Из оваквог значења изводи метаморфско значење

Душан Радић — Његова „жеља је била да . . . по

јединост и његове по вест и по стану убедљив

демант и не о правданог) веровања . . . да с У

гојазни без смисла за ваздушасте ни м фе (Тако

ми планинци 1939, 189), и тако је овај пример пандан ономе

Ћосићевом примеру, али где нема метафоре. Овим путем

постаје разумљив придев ваздушаст код Светозара Марко

вића, протагонисте реалистичког правца у нашој књижев

ности, са значењем „нереалан“, и уз полуфигуративно зна

чење речи створење, дакле између две семантичке вредности,

оне код Ћосића и оне код Радића — Сви он и сматра
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ју као неко ваздушасто с творе ње (Целокупна дела.

II. 1868—1875. 62).

Према нормалном фигуративном значењу врло мало

удаљену нијансу претстављају случајеви који се наслањају

на пример критике романтичарског стила од стране Свето

зара Марковића, а који чине извесну обнову романтичарског

стила у књижевности с почетка двадесетога века. Постав

љени у временску перспективу, мада не широку, то су они

примери где ваздушаст значи особину која карактерише ма

шту и производ маште, јер су те ваздушасте слике — „слике

маште“, тј. слике маштања, као например . . . све су то

лепи, али ваздушасти с твор ови за паљене ма

ХII Те П. е. С Н И Ч Кe (Бранково Коло 1910, 1492), где вазду

ишаст значи „магличаст — нестваран“ и има вредност ознаке

“ за производ маште, од М. Савића— П р и по ведач мора

себи читаоца за мисл и т и као цртача, који за

време читања не пре с та но црта ваздушасте

слике, о том што чита (Бранково коло 1901, 725),

где ваздушаст значи особину која карактерише машту и про

извод маште, јер су те ваздушасте слике — такође „слике

маште“, тј. „нејасне, магловите слике“. Овој групи припада

и пример од А. Видаковића — Сва су та по тај на

мучења слутње. . . изгле да л и као не што ва

здушасто, не стварно, што жив и са мо у ма

шт и . (С. к. гласник н. c. XIX, 1926, 326), где је ваздушаст

епитет за реч слутња, реч схваћену као продукт маште. Али

овде имамо епитетски израз дат у виду поређења, а тиме

једва осетан прелаз ка случају *који нам показује пример из

једне слике Ковачевића. — Ч и ка Пант а леж и не по

мичан... пред његовим очима сто је Жива на

и Пер и ца, не како о светљен и, прозрачни, као

ваздушасти, гледају у њега светитељ с к и . .

као и он да ни је више он, као да је и он

ваздушастији, тако је лак, тако је све та о, та

ко све трепер и (Мали Хероји, 1930, 338), — а ту је у

свечаном моменту транспоновања пред смрћу употребљен

овај придев не са унутрашњом поредбеном вредношћу (ва

здушаст, „као ваздух“, „сличан ваздуху“), која је овде изгу



Св. 1–2 Значења и варијанте значења придева ваздушаст 41

----

бљена, већ се разликује као секундарни поредбени моменат

— као да је ваздушаст, где ваздушаст има фигуративну

вредност „нестваран“, „надземаљски“.

Већ претходни пример у анализи показује комплексну

вредност семантичког потенцијала овога придева. Осем по

редбеног и емфатички свечано датог момента, имамо и друге

две компоненте: лакост и устрепталост. Тако ћемо, у даљој

анализи, наићи на поједине од ових момената и сличне, који

при реализовању примају на себе тежиште семантичког по

тенцијала. Примере за оно што је лако већ смо имали при

почетној анализи, а и један пример где се осећа елеменат

трепетљивости, уздрхталости. Овде ће се навести два карак

теристична примера са комбиновањем ова два сематичка еле

мента, и тиме успостављамо засебну грану померених зна

чења, одмераваних према оријентацији помоћу чулних ути

сака, а код којих ћемо такође наићи на метафорско осли

Кава.Ње. -

Лакост је основни елеменат утиска о ваздуху, а устреп

талост је везана за покретљивост ваздуха, о чему је већ било

говора. Овакав комплекс неречен, али контекстом условљен

налазимо у неколико примера — Она се р у ме нела,

сва лак а, ваздушаста. (тј. устрептала), весела и насмејана

(Наша књижевност II, 132); Ваздушасти, осмех је и лак и

лебди око усана — Д и с крета н и ведар, млад и ћ се

по нова о смјехну взадушастим с ми је шком (Е.

Петровић, Мартица, 115). Динамичност у природи значајна

је веома за живост уопште, као и за појаве у језику, па је

тако карактеристична и за појаве у природи осликане у је

зику. — Ваздушасти конци нису они који се налазе у вазду

ху, локалистички карактерисани, какво смо значење већ

нашли раније, то су „са особинама ваздуха“, „покретљиви,

који лебде“, а томе се може додати и комплетиван елеменат

локализационог односа — Лак по ветарац . . . витла о

је дуге ваздушасте конце меке с виле (Драг. Брзак,

Бранково коло, 1898, 1379). Обадве нијансе имамо и у обла

сти акустичких утисака, за глас — Она је по нов и ла

и с тим ваздушастим глас о м (Е. Петровић, Жетва живо

та, 104); овој супротну комбинацију „лак“ и „тих“, „једва
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чујан“, имамо употребљену као епитет за род — Мек, ваз

душаст ход да м а из ненађу је ме, о чара ва (М.

Јакшић, Мирна времена, 1935, 39). — Оријентацију по ути

ску плаве боје очију, која изазива ведрину, а тиме даје ком

пензациони, комплетивни семантички моменат — налазимо

у примеру: Крчмарева кћер, бл и је до дјевојче,

ваздушастих плав их очију... (E. Петровић, Мартица,

57).

Комбиновање семантичке вредности појављује се још

у два вида. У примеру — Пр о шапта дево 1 че . . . и

при ти с н у своје ваздушасте обра ш ч и ће на v с не

његове (Драг. Илић, Секунд вечности. 1921, 20) — вазду

ишасти обрашчићи су приповедачевој машти и свежи као

ваздух у ведар дан, и румени као зора, дакле писац је у

потсвести имао слику мале Снежане, али такви обрашчићи

су и једри, као „балони“ пуни ваздуха. У другом од ових

примера имамо оријентацију калорично-виталне вредности:

она изазива устрепталост организма, потиче из емоционал

них доживљавања, а завршава се у грозничавој топлини,

пријатној и која изнутра загрева као топли мајски ваздух

споља, дакле — Отуд му се раз л и не ка слатка,

ваздушаста то пли на по целом телу (Светолик П.

Ранковић, Горски цар, 33). -

Уз ову групу изразитијих комплексних значења при

дева ваздушаст наслањају се неколике нијансе његових фи

гуративних значења, које се своде на поједине нијансе зна

чења придева фантастичан, уз друге комплексне нијансе.

Оно што се догађа у ваздуху као фантастично чудесно — ча

poбно, завршава се значењем резултата самога процеса зна

чења и ту је тежиште семантичког потенцијала, пренето на

реч која означава средину изражене динамичности — Сун

ча на светлост по старом камен у претвор и се

у неко млечно с и ја ње. . . Све што се догађа у

небу, претвор и се на овом тлу у ваздушаста чу

де са и непреста не и гре и интриге су нша (Ј. Ду

чић, Градови и химере, 2065). — У стиховима:

- У поноћ ће на глухом копну

Вечерас уштап да се роди,
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И једра ноћи да се попну

И ваздушасти пођу броди.

(Забавник, 1917, бр. 18, 3) — овај придев очевидно може

имати само комплексно значење „фантастично-тајанствен“,

поред тога што наговештава локалистички моменат — бро

ђење кроз ваздух. Значење „тајанствено-фантастичан“ уз

нијансу „непрецизно-магловит“ имамо као одредницу за ми

сао која настаје — У њима (сенкама) с кривају се

ваздушасте слике мисли (М. Радовановић, превод

Историје постанка врста од Хекела, с. ХХVI). -

Низ овога разграњавања могао би се завршити значе

њима придева ваздушаст употребљивог с једне стране у

метафизичкој, а с друге стране у социолошкој констелацији, .

у потпуно транспонованим сликама. — Ј. Скерлић говори о

залажењу „у ваздушасте простор е апсолутног и

ме та ф и з и ке“ (Писци и књиге III, 64), и ту имамо зна

чења „нереално“, али и „непрецизно“ а тиме и „безгранич

но“. Говорећи са гледишта противника еманципације проле

теријата, у часопису групе Св. Прибићевића, речено је —

За не шени и помућен и в и дели су од све га са

мо ваздушасту и н тер на цио на лу (Воља, 1926, 322),

где овај придев има такође комплексно значење: „маглови

то-нереалан“, „као фатаморгана у ваздуху над зажареном

пустињом“. -

У односу према другим многобројним придевима овога

типа, ваздушаст је за осам деценија развио значења скоро у

свима уопште могућим правцима, мада семантично језгро

остаје „лак“, фиг. „нестваран“. Сама основа из које је тај

придев изведен потенцијално већ садржи могућности поме

рања значења и фигуративног осликавања. Супротно томе,

у овој, још и данас продуктивној категорији, поред већ ана

лизираних у поменутој расправи, имамо и нове, са једностав

ним значењима, што показује скучен семантички регистар,

и то како у обичном београдском говору (џакаст „као џак“,

за рђаво скројени капут— употребио сам ја лично: пинкласт

за мадрац, од Митре Фурунџић, тако и у дијалектима,

напр. у Јањеву — вијугаст пут, вунаста крила мољца, кра

каста два чавла за везивање гредеља за јарам, шкембасти.
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пешкири, „чупави“ „фротири“, као шкембе по површи

ни“, кафаста „кафена“, браон боја, пембаст, „розе“), па и у

новинарском стилу (са гигаљастим жилама, јер се заиста

има утисак да читаво дрво почива на гигаљама (Политикин

забавник, 9. V 1953, c. 9); тањирасти, авион, трипут у истој

белешци, место метафоре летећи тањири (Политика, 11. V

1953), штуласте ципеле „сhopine“ са високом поплатом, као

штула (Политика 4. V 1953), стварање влакнастог ткива (По

литика 21. V 1953); дрвенкаст = дрвенаст (Политика 11 III

1953); М. Зрнић, прича Обрачун), тако и мрцинаст, мpгодаст,

дежмекаст, а и длакасте израслине (за воће, Енигматски

часопис, 1952, бр. 8, c. 2) и оштрокоњасто чељаде (Лика, М.

Борјановић).

*

Оваква анализа намеће нам и неколико опште-семан

тичких закључака: 1. Померена значења и нијансе, као и

фигуративна значења, зависе од реченице у којој се језич

ки реализују, а садрже се већ у њеном глобалном стадијуму

формулисања. 2. Семантички обим, регистар семантичког по

тенцијала, зависан од многих узрока, код овог придева је

веома широк. 3. Тежиште говорног потенцијала пада на ону

семантичку нијансу која предодређује формулисање рече

нице непосредно пре фонационог реализовања. 4. Често те

жиште реченичког потенцијала условљава комплексна зна

чења, а то води новим комплексним значењима, која се могу

резултативно испољити као упрошћена, али са новом екви

валенцијом. 5. Између појединих значења, полазног, основ

ног, померених и фигуративних, простих и комплексних, —

постоје разлике по степену удаљавања, са линиским, исто

смерним и супротним односима, са бочним везама и ком

плексним преплитањима. — Отуда, кад је реч о примењивању

семантичких мерила на уобличавање лексичке грађе при

обради речника,— остају: намена речника и његов обим као

чиниоци према којима треба одредити конкретно до кога

степена успостављати диференцирања значења, — али увек

пре таквог ограничавања мора се створити целокупна и у

пуној мери нијансирана семантичка слика. -

М. Павловић
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