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ТАЊА Ч. МИЛОСАВЉЕВИЋ*
(Универзитет „Софија Антиполис“, Ница)

ИДЕОФОНИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ – ДЕФИНИЦИЈА 
И ФУНКЦИЈЕ: ИЛУСТРАЦИЈА НА ПРИМЕРУ ИДЕОФОНА БАМ

У овом раду се разматрају идеофони, лексеме које до сада нису ис-
траживане у српском језику, за разлику од других европских, азијских и аф-
ричких језика, у којима постоје читаве студије о њима. Овај рад ће настојати 
да покаже да су идеофони присутни у српском језику и да заслужују да буду 
предмет посебног научног истраживања. Поред дефиниције, показаћемо и 
функције које идеофони могу имати у српском језику на примеру идеофон-
ске форме бам.

Кључне речи: идеофон, узвик, ономатопеја, функције, бам.

1. Идеофони – дефиниција

Термин идеофон, који је први пут употребио 1935. године науч-
ник Доке (Clement Martin Dokе), истраживач афричких језика, тради-
ционално се користи за описивање одређених експресивних форми као 
дела усмене традиције у језицима Африке, Азије и Океаније. О овим 
језичким јединицама се од тада спроводе бројна истраживања (Сама-
рин 1965; Тера 1992; Мадука 1988; Воелтз–Килијан-Хатз 2001; Крејсел 
2001; Кану 2008; Динжеманс 2011).

Афричка лингвистика истиче да идеофон може да указује на идеју 
звука, али није звук као што је то случај са ономатопејама:

„A vived representation of an idea in sound. A word, often onomatopeic, 
which describes a predicate, qualifi cative or adverb in respect to manner, 
colour, sound, smell, action, state or intensity“ (Доке 1935: 118).
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Лингвиста Калилу Тера (1992), који је изучавао идеофоне у бам-
бара језику, сматра да су идеофони:

„Експресивне лексеме у оној мери у којој говорник опажа кроз 
њихову фонолошку структуру неки звук, евоцира неки покрет или 
радњу коју они описују. Идеофони имају фонолошку структуру која 
је уско повезана за њиховом семантиком“ (Тера 1992: 8).
Због имитативног карактера идеофона стиче се утисак о томе да је 

идеофон, у ствари, ономатопеја. Међутим, идеофон није ономатопеја. 
Идеофон може бити оформљен на основу имитације звука, али природа 
идеофона није у томе да репродукује звук као што то чини ономатопеја 
(Tомимото–Нишиока 2013: 114). У вези са тим, Н. Самарин (1965: 119) 
наводи да је врло наивно идеофоне назвати ономатопејама. Идеофон је 
апроксимативно близак звуку, али акценат није на звуку. На пример, у 
реченици Ватра се запалила! Паф!, форма паф може да се интерпрети-
ра и као ономатопеја и као идеофон. Као ономатопеја, паф је имитација 
звука ватре која се распламсава, а као идеофон, паф указује на једну 
радњу – ватра која се распламсава.

У вези са тим, Клод Ажеж пише у свом речнику:
„Многи језици, мада не сви, имају идеофоне, речи које, као што и 
сâм термин каже, представљају звучну слику једне идеје, начин на 
који се једно биће креће, акцију, тј. радњу која није нужно сама по 
себи репродукција једног звука“ (Ажеж 2009: 307).
Дакле, идеофони могу, али не морају нужно представљати 

манифестацију звука. Њима се може „указивати на звук који потиче од 
одређеног догађаја заједно са могућим додатним конотацијама: изненад-
ност, сила, краткоћа, дужина, ритмичност, и сл.“ (Поповић 2014: 118). 
Идеофони могу да имитирају начин кретања (као на пример форма врц). 
Ове форме Љубомир Поповић назива ономатопејским узвицима.1

Говорећи о ономатопејским узвицима, Р. Стијовић, И. Лазић 
Коњик и М. Спасојевић истичу да се њима „преноси одређен садржај, 
мотивисан звучним појавама и да се у њиховом дефинисању користе 
речи за подражавање, за опонашање, ретко за имитирање“ (Стијовић – 
Лазић Коњик – Спасојевић 2019: 48).

Као ономатопеје и узвици, идеофони се разликују од једног језика 
до другог:

„Идеофони представљају врсту речи које се морају одредити за сва-
ки језик појединачно“ (Самарин 1965: 121).
1 За детаљнију анализу ових форми в. Поповић 2014.



Тања Ч. Милосављевић, Идеофони у српском језику … 3

Идеофони су присутни у српском језику, међутим, ове форме 
нису биле изучаване као посебна скупина (морфолошка, синтаксич-
ка, лексичка) у српској лингвистици. Студије које су се бавиле овим 
формама у српском језику су углавном пратиле граматичку традицију 
сврставајући их у категорију узвика, десету – последњу врсту речи 
(Јокановић-Михајлов 1997, 1998; Даковић 2006а, 2006б, 2007; Поповић 
2014: Стијовић – Лазић Коњик – Спасојевић 2019).

Идеофони не представљају граматичку врсту речи у класич-
ном смислу те речи као глагол или именица, на пример, већ посебну 
врсту лексема, базирану на форми и значењу. Својом формом и семан-
тиком, идеофони треба да укажу на једну идеју или на једну радњу. 
Отуда и назив идеофон (идеја + фонолошка структура). Зато су у 
афричкој лингвистици ове форме називане фоносемантичким формама 
„phonosémantiques“ (Мадука 1988: 93), што указује на то да су посреди 
речи које имају одређену фонолошку форму и носе неку семантику. Јао 
Е. Коуаме, који је изучавао идеофоне у афричком језику ква, истиче 
да су идеофони речи које имају посебне фоносемантичке карактери-
стике, тј. да је избор самогласника, консонаната, слоговних структура 
и њихова комбинација у складу са значењем које они носе у себи (Ку-
аме 2016: 28).2 Невман (1968: 107) цитира такође да се ради о једној 
посебној синтаксичкој врсти, са посебним фонолошким својствима и 
посебно експресивним карактером.

Наша намера није да изнесемо сва мишљења истраживача који су 
радили на проучавању идеофона, већ да покажемо да су ове форме при-
сутне у српском језику и да су њихове функције разноврсне. Погледајмо, 
дакле, које су основне карактеристике које поседују српски идеофони.

2. Карактеристике идеофона

Међу најбитнијим карактеристикама идеофона у српском језику 
треба истаћи њихов карактер (функционишу као индекси,3 не као иконе 
или симболи) и различите функције које могу имати у реченици (грама-
тичке: предикатску, номиналну, адвербијалну, а потом и ономатопејску 
и дискурзивну).

2 Јакобсон потврђује постојање великог броја речи које су базиране на форми 
и значењу, као на пример, smash, која упућује на снажан ударац, потом lash – ударац 
бичем и сл., речи које подсећају на ономатопеје, али нису ономатопеје, већ се ради о 
речима које се називају идеофонима – термин који потиче из афричке лингвистике 
(Јакобсон 1960: 33, према Грегуар 2010: 56).

3 Индекси успостављају везу са предметом на који знак упућује, нпр., дим је 
индекс ватре.
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Прва основна карактеристика идеофона јесте њихов индексни 
карактер. На пример, идеофон бам, узет сâм, може бити интерпрети-
ран на више начина (експлозија, пуцањ, судар два тела, ударац и сл.).4 
Међутим, о чему ће се радити прецизније, дешифроваћемо захваљујући 
контексту.

Потом, идеофони у српском могу да врше различите граматич-
ке функције (предикатску, номиналну, адвербијалну), али такође и 
ономатопејску и дискурзивну (Коршаин–Милосављевић 2018: 169–
183).5

A) Идеофон је у предикатској функцији употребљен као предикат, 
што је илустровано следећим примером:

1. А он таман окреће главу ка светлости, и ја бам бам бам правац у 
око! (http://goo.gl/SGd3nc, приступљено 19. 2. 2019).
У овој конструкцији идеофон бам функционише као предикат јер 

она садржи (1) субјекат, исказан личном заменицом првог лица једнине 
ја, и (2) синтаксички аргумент правац у око, који представља место 
на којем се реализује радња исказана предикатом бам. Идеофон у овој 
предикатској функцији понаша се на исти начин као глагол – синоним 
ударити, лупити, и др., с тим што идеофон, за разлику од глагола, до-
носи извесну ноту експресивности у презентацији догађаја (Крејсел 
2006: 258).

Б) Поред ове предикатске употребе, идеофони у српском језику 
могу имати адвербијалну функцију. У тој функцији, идеофон се, својим 
значењем и функцијом, приближава прилозима за начин. Зато Крејсел 
у својим истраживањима сврстава идеофоне у категорију прилога 
(Крејсел 2006: 257).

У адвербијалној функцији идеофон се употребљава поред неког 
другог глагола сличне или исте семантике и показује начин на који се 
одвија радња исказана глаголом:

2. Нешто је ударало так так у мотору (tiny.cc/grf16y, приступљено 
19. 2. 2019).
4 Подсетимо на то да узвици функционишу на исти начин. Они имају одређено 

значење у одговарајућем контексту и не могу да имају значење изван ситуације. Рецимо, 
у реченици: Ох, погледај овог пса! може се мислити да говорник говори о прелепом псу 
или, с друге стране, о једном тужном, малтретираном псу. Дакле, узвик ох у првом 
случају исказује нежност, а у другом саосећање. Овде се манифестује карактер узвика 
да функционишу као индекси.

5 Стијовић, Лазић Коњик и Спасојевић, придружујући се другим лингвистима 
(Пипер, Поповић, Јокановић-Михајлов), такође истичу да узвици могу вршити 
функцију предиката у реченици, као и друге функције: субјекта, објекта и др. (Стијовић 
– Лазић Коњик – Спасојевић 2019: 40).
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Као што можемо видети, идеофон так је поновљен, што указује 
на то да се главна радња у реченици, исказана глаголом ударити, реа-
лизовала из два пута так так.6

В) Поред предикатске и адвербијалне функције, идеофони се 
могу наћи у номиналној функцији:

3. Ја навалила, а мислила само да гуцнем гуц гуц! (http://goo.gl/
s2dA48, приступљено 19. 2. 2019).
Конструкција у којој је овде употребљен идеофон је VIDF IDF IDF, 

тј. састоји се из глагола изведеног од идеофона гуц: гуцнути + идеофон 
гуц + идеофон гуц. Идеофон гуц се налази у функцији правог објекта. У 
тој функцији, идеофони се понашају као именице, тј. прихватају мор-
фолошке и синтаксичке карактеристике именица. Није тешко заменити 
ову форму именицом (обично у множини, јер је идеофон поновљен) 
која ће имати приближно или исто значење, нпр., неколико гутљаја:

3а. Ја навалила, а мислила само да гуцнем неколико гутљаја.
Г) Поред ових граматичких функција, идеофони у српском језику 

могу имати и ономатопејску функцију. У тој употреби, идеофони служе 
да репродукују звук и често се појављују као илустрација звука једног 
фрагмента у тексту:

4. И успут је удариш по рамену два пута: тап тап! (http://goo.gl/
SQbWfG, приступљено 21. 2. 2019).
Д) На крају, идеофони у српском језику могу имати дискурзивну 

функцију и она је нарочито видљива у текстовима који имају наратив-
ну структуру. У тој функцији, идеофони чине саставни део нарације 
омогућавајући развој радње (Коршаин–Милосављевић 2018: 169–183):

5. Ето… Човјек! Жив и здрав, ходи и ради, и хоп – умре! (РСЈ: 1439).
Треба рећи да идеофони у српском језику имају исте карактери-

стике као идеофони у многим другим језицима (јапански, бамбара, боц-
вана, ква и др.). Међутим, идеофони у српском језику не реализују при-
девску функцију као у претходно наведеним језицима. У тој функцији 
идеофони се понашају као придеви и служе да означе квалитет.7

6 Адвербијална функција је посебно изучавана у језику бамбара, цвана (Крејсел 
2006), потом у вијетнамском (До-Хуринвил 2017), у финском (Mаки-Валкила 1997), у 
јапанском (Панина 2017) и другим језицима.

7 Према истраживањима Луке Нобила, идеофони функционишу као адвербијални 
и придевски елементи: „Идеофони су ономатопејске и фоносимболичке форме које 
могу имати граматичке функције, нарочито адвербијалну и придевску, у фамилијарном 
регистру многих афричких језика, потом аустралијских, азијских (нарочито корејског 
и јапанског)“ (Нобил 2014 : 2).
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Након што смо представили шта је то што подразумевамо под 
идеофонима и видели функције које они могу вршити у реченици, 
илустроваћемо ове функције на примеру идеофона бам у српском 
језику.

3. Идеофон бам у српском језику

Бам је једна од најфреквентнијих идеофонских форми у српском 
језику. Присутна је у скоро свим академским речницима: РЈАЗУ 
1880/1882, I: 169, РСАНУ 1959, I: 279, РМС 1967, I: 135, РСЈ 2011: 
60. Сви ови речници истичу да идеофон бам указује на звук звона или 
пуцњаву.

Ми ћемо у наставку на примерима које смо нашли на интернету 
представити функције које идеофон бам може имати у српском језику. 
Најпре ћемо говорити о ономатопејској и дискурзивној, а потом и о 
предикатској, адвербијалној и номиналној функцији.

3.1. Ономатопејска функција идеофона бам

Када се говори о ономатопејској функцији идеофона, треба истаћи 
одмах да је акценат на имитирању звука, тј. његовој акустичкој природи. 
Приликом претраживања форме бам у српским академским речници-
ма, приметили смо да сви речници, када илуструју ову форму, упућују 
на звук. Речник Југославенске академије знаности и умјетности указује 
експлицитно на ономатопејски карактер форме бам (РЈАЗУ 1880/1882, 
I: 169). Поред тога, истиче да се ова форма употребљава за имитацију 
ударца, али не прецизира о ком типу ударца је реч. Речник не даје при-
мере како би илустровао употребу ове форме.

Речник српскога језика дефинише (РСЈ) бам као:
„узвик за подражавање јаког звука кратког трајања“ (РСЈ 2011: 60).
Примере које наводи овај речник указују такође на ономатопејску 

употребу форме бам:
6. Бам, бам, пукоше две пушке! (РСЈ 2011: 60).
Идеофон бам се врло често сусреће у ономатопејској функцији у 

српском језику и често је повезан са пуцњем из ватреног оружја. Ево 
још једног примера које смо забележили на интернету:

7. Узмем ја ловачку пушку, ставим два метка и кренем од куће. Мало 
даље видим лисицу БАМ, погодим. Одмах после ње два зеца један 
поред другог БАМ БАМ, убијем оба. Ставим ја то све у торбу, на-
ставим даље. Идем кроз шуму кад оно вук, нанишаним полако БАМ 
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БАМ, два пута и убијем га. Са свим уловом одем кући (http://goo.gl/
mfymql, приступљено 3. 4. 2019).
Бам врло често упућује на пуцањ, експлозију, али то може бити 

и ударац:
8. Бам! Ударац чекићем и после нема повратка (tiny.cc/l8f16y, при-
ступљено 3. 4. 2019).
У ономатопејској употреби идеофони имитирају неки звук и до-

приносе визуелно тексту кроз илустрацију (нарочито у стриповима). 
У овој употреби идеофони нису повезани са другим деловима текста, 
могу да стоје самостално (често су у писању одвојени зарезима, црти-
цом или нарочито узвиком, а у говору интонацијом). Врло често идео-
фони у ономатопејској функцији представљају „резиме“ једне радње у 
кратком експресивном облику.8

3.2. Дискурзивна функција идеофона бам

Пре него што пређемо на граматичке функције које идеофон бам 
може имати, истакнимо дискурзивну функцију ове идеофонске форме 
коју смо забележили у следећем примеру:

9. Луна је на сав начин исмевала а онда бам – право на главу! (tiny.cc/
l8f16y, приступљено 3. 4. 2019).
Дискурзивна функција идеофона се састоји у томе да се они 

употребљавају као текстуални маркери, најчешће у нарацији или 
у монологу и служе да би се у једном одређеном моменту (често 
кулминација) направио прекид како би се увела нова секвенца текста. 
У примеру (9), субјекат – једна особа је исмејавала неки чин да би се 
одједном – бам – нагло десио преокрет. Бам уводи ту нову секвенцу – 
особа ставља на главу исто оно чему се раније подсмевала.

3.3. Предикатска функција идеофона бам

Често се идеофон бам среће у предикатској функцији у српском 
језику.9 У тој функцији предикат бам означава једну радњу која траје 
кратко и која је обично последица контакта са тврдом површином (нпр. 
земља, под и сл.) или пак са меком (делови тела). Радња коју означава 

8 Другим речима, употреба идеофона у ономатопејској функцији треба да омогући 
читаоцу непосредно искуство датог догађаја захваљујући директној перцепцији звука 
(Поповић 2014: 128).

9 Не заборавимо да истакнемо да Поповић ове форме у предикатској употреби 
назива псеудоономатопејама (Поповић 2014: 118).
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предикат исказан са бам може бити поновљена и у том случају долази 
до редупликације идеофона.

Радња коју описује бам може бити ненамерна, неконтролисана 
или намерна, тј. Циљана, што синтаксички омогућује да се бам може 
наћи како у непрелазним (имајући најчешће значење „пасти“), тако и у 
прелазним конструкцијама (узимајући значење „ударити“).

Погледајмо типичне ситуације у којима се бам појављује у 
предикатској функцији и њихове специфичности.

3.3.1. Непрелазне конструкције 

У непрелазној синтаксичкој конструкцији, због одсуства правог 
објекта у акузативу, идеофон бам је често праћен неким другим син-
таксичким аргументом. Из тог разлога, предикат бам се реализује као 
предикат који има два аргумента, први који је субјекат (најчешће дат 
именицом или личном заменицом у номинативу) и други који је уведен 
неком предлошко-падежном конструкцијом која означава крајњу тачку 
где се радња реализује (најчешће место):

10. Милена је окретала очима и бам на под! (https://goo.gl/Y53Nyj, 
приступљено 3. 4. 2019).
Ова предлошко-падежна конструкција на + акузатив може 

садржати прилично ограничен број именица које се могу наћи у тој 
позицији да би означили крајњу тачку – хоризонталну и чврсту повр-
шину: под, земља, бетон и сл. Идеофонски предикат бам семантички 
се приближава другим предикатима који имају значење „пасти“, „сру-
шити се“, „стропоштати се“: Милена бам / падне / сруши се / стропошта 
се / сручи се на земљу.

Супротно предлошко-падежној конструкцији на + акузатив, која 
служи за обележавање контакта са хоризонталном површином, постоји 
и конструкција у + акузатив, која се употребљава да би се означио 
контакт са вертикалном површином. Међутим, ова конструкција се ко-
ристи у контексту када се ради о прелазним конструкцијама и у том 
смислу предикат бам има другу семантику, коју ћемо представити у 
наставку.

3.3.2. Прелазне конструкције

Поред непрелазних конструкција у којима предикат бам има 
значење „пасти“, бам се може такође наћи у прелазним конструкцијама, 
које, поред правог објекта у акузативу, имају евентуално још један син-
таксички аргумент. Семантика ових конструкција је комплекснија јер 
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се бам реализује као предикат са три аргумента СПОА: субјекат, иде-
офонски предикат, објекат и још један синтаксички аргумент. Ради се 
најчешће о контролисаним радњама у којима људско биће задаје уда-
рац другом живом бићу (руком, ногом) и тај ударац може бити дирек-
тни или латерални – бочни (шамар).

Из тог разлога се разликују две конструкције са предикатом бам:
• Бам 1 „директни ударац“
• Бам 2 „бочни ударац – шамар“
А) Бам 1 „директни ударац“
У случају када бам означава директан и пунктуалан ударац, тај 

ударац је најчешће задат песницом, ређе ногом, тј. стопалом:
11. Окрену се нагло Мирко и бам Милана у леђа! (http://goo.gl/
P2aysx, приступљено 4. 4. 2019).
У овом примеру једна особа, Милан, која се налази на месту ди-

ректног објекта, прима ударац у леђа. Синтаксички аргумент у леђа 
прецизира место где је задат ударац. Синтаксичка конструкција је 
СПОА (субјекат, предикат, прави објекат, аргумент).

У следећем примеру ударац се изводи ногом на једном предмету 
(у рачунар): 

12. Не ради ми вентилатор на рачунару! Ја бам ногом у рачунар! 
(http://goo.gl/P2aysx, приступљено 4. 4. 2019).
У прелазне конструкције могу се сврстати примери где прави 

објекат означава део тела као, нпр.) глава (13) лансирана у одређено 
место, које је прецизирано синтаксичким аргументом у зид:

13. Како је Един објаснио покретима испало је да је Јелена њу 
ухватила за косу и бам бам главу у зид! (http://goo.gl/Q21Cjl, 
приступљено 4. 4. 2019).
Као што се може видети у примеру, једна особа, Јелена, удара 

неку другу особу. Радња је поновљена, зато је идеофонска форма дата 
два пута. У сва три претходна примера значење идеофона бам се при-
ближава предикатима „акције“ усмерене ка неком објекту, као глаго-
ли који функционишу у истој конструкцији и имају значење ударити: 
„ударити“, „лупити“, „опалити“, „треснути“: Он бам / удари / опали 
Милана у леђа (11), Ја бам / ударим / опалим ногом у рачунар (12) и 
Един бам / удари / опали главу у зид (13).

Синтаксички аргумент је у свим примерима уведен предлошко-
-падежном конструкцијом у + акузатив. Она се употребљава најчешће 
са именицама које означавају вертикалну површину, супротно 
конструкцији коју смо видели претходно у непрелазним конструкцијама 
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– на + акузатив. Именице које се најчешће налазе на месту аргумента 
који означава вертикалну површину нису многобројне: зид, семафор, 
дрво, камион, зграда и сл.

Поред именица које означавају тврду површину, можемо срести и 
оне које описују меку површину, као у следећем примеру (у око):

14. А он таман окреће главу ка светлости, и ја бам бам њега правац 
у око! (http://goo.gl/SGd3nc, приступљено 5. 4. 2019).
Ударац, и то фронтални, задат је од стране једног људског бића. 

Зато се на месту субјекта у овој конструкцији најчешће налазе именице 
које означавају жива бића. Место синтаксичког аргумента у примеру 
(14) резервисано је за именицу која описује један део тела (у око), али 
се врло често могу наћи и друге (у леђа, у главу, у нос и сл.).

Б) Бам 2 „бочни ударац – шамар“
Идеофон бам може да упућује и на латерални ударац, и то у кон-

тексту где се говори о шамару (свесном и снажном ударцу). Супротно 
од директног ударца, које смо размотрили претходно, шамар се увек 
даје са стране, бочно:

15. А он мени пљус шамар и тада сам се пробудио! (http://goo.gl/
jr7XMk, приступљено 8. 4. 2019).
Не заборавимо да кажемо да се овај пример налази на граници 

између прелазне и непрелазне конструкције јер је реч о лексикализованој 
конструкцији пљус шамар. Да би се добило значење „ошамарити“, ле-
ксе ма шамар се не може одвојити од идеофона. Синтаксички додатак 
у акузативу „шамар“ не представља објекат на којем се врши радња. 
Ради се, дакле, о лексикализованој конструкцији пљус шамар, која има 
еквивалентно значење ударити шамар. Ова конструкција не може да 
садржи прави објекат који би трпео радњу ?пљус шамар мене, Мирка и 
сл.* јер је дестинатер означен заменицом у дативу мени. Захваљујући 
свим овим аргументима, конструкција пљус шамар приближава се 
значењу „ударити шамар“, „опалити шамар“, „лупити шамар“, „одала-
мити шамар“, „пукнути шамар“: Она мени бам / удари / опали / лупи / 
одалами / пукне шамар.10

3.4. Адвербијална функција идеофона бам

Поред предикатске употребе идеофона, бам може функционисати 
и као прилог. У тој употреби бам се понаша као адвербијални модифи-
катор и врло често се налази поред других глагола који имају слична 

10 Предикат бам добија овде синтаксичке карактеристике глагола дати: бам 
захтева прави објекат и још један синтаксички аргумент који означава дестинатера.



Тања Ч. Милосављевић, Идеофони у српском језику … 11

или иста значења: лупити, ударити, тући, опалити и одаламити, као 
што то илуструју следећи примери:

16. Сад ћу је ја пребити бам бам, безобразна столица! (https://goo.
gl/i0K2ez, приступљено 9. 4. 2019).

17. Он ме нациља, опали бам и ја гинем (http://goo.gl/eMe64h, при-
сту пљено 9. 4. 2019).
Идеофон бам се налази у непосредној близини глагола који имају 

исту или сличну семантику, рецимо у нашим примерима, пребити 
(16) и опалити (17). Ове две јединице могу да коегзистирају без про-
блема јер идеофон бам нема функцију предиката. Идеофони су овде 
употребљени у адвербијалној функцији. У тој функцији они доносе до-
датне информације у вези са главним глаголом, тј. улога идеофона је 
да прецизира како се радња реализује. У реченици (16) дупла форма 
идеофона је придодата глаголу пребити да би означила да се радња 
реализовала из два ударца, на врло брз и енергичан начин. У примеру 
(17) бам прецизира радњу која је означена глаголом, као на пример, 
моменат ударца метка у одређени предмет или биће после пуцња који 
је означен у реченици глаголом опалити.

Треба рећи да ове реченице савршено функционишу без идео-
фонске форме бам:11

16a. Сад ћу је ја пребити, безобразна столица!
17a. Он ме нациља, опали и ја гинем.
О томе да идеофон бам има овде адвербијалну функцију, говори 

и место идеофона у односу на глагол јер позиција идеофона игра битну 
улогу у интерпретацији адвербијалне функције идеофона. Као и при-
лог у српском језику, идеофон се налази у близини глагола – обично 
иза њега (16) и (17), ређе испред глагола. Треба рећи да се идеофони у 
адвербијалној употреби скоро никада не налазе на крају реченице. Углав-
ном су то други елементи који заузимају финална места у реченици.

3.5. Номинална функција идеофона бам

Поред предикатске и адвербијалне функције, идеофон бам у 
српском језику може имати и номиналну функцију, што је илустровано 
следећим примером:

18. Возио је аутомобил и одједном чуо бам! (tiny.cc/grf16y, 
приступљено 10. 4. 2019).
11 Оваква употреба идеофона поред глагола није сувишна, како истиче Поповић 

(2014: 114), већ служи постизању одређених дискурзивних ефеката.
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У овом примеру идеофон бам се налази у конструкцији V IDF 
(глагол + идеофон). Бам је на месту правог објекта и понаша се као име-
ница. Можемо да заменимо форму бам именицом ударац, експлозија, 
и сл.:

18a. Возио је аутомобил и одједном чуо ударац (експлозију).
У овоj номиналној функцији12 идеофон бам може добити морфо-

лошке карактеристике именица (род, број, падеж – Није био миран, па 
је било неколико снажних бамова по туру) и може се такође наћи и 
поред придева, као што то илуструје следећи пример:

19. Ексклузивно: прва бомба, бам бам бам, па бам јаки и готово! 
(tiny.cc/8vp16y, приступљено 10. 4. 2019).

4. Закључак

Идеофони представљају посебну врсту речи, нарочито присутну 
у језицима Африке и Азије, али и у многим европским језицима (фин-
ски, румунски, енглески и сл.).

Лингвистика српског језика им није посветила посебно место у 
граматичком систему, али постојање ових форми је и те како очиглед-
но. По својој форми, идеофони евоцирају једну идеју, а по функцији, 
њихово оперативно поље је доста широко. Као што смо могли видети, 
они могу да имају карактеристике и глагола, и прилога, и именица.

Како би се осветлила ситуација и подстакла истраживања и 
ревидирања узимајући у обзир овај аспект у српском језику, посма-
тран је идеофон бам. Анализа примера је показала да може имати 
ономатопејску, дискурзивну, предикатску, адвербијалну и номинал-
ну функцију. Ономатопејска функција је доста заступљена у српском 
језику, за разлику од дискурзивне. У ономатопејској функцији, акце-
нат је на имитацији звука, док у дискурзивној идеофони функционишу 
као текстуални маркери. У предикатској функцији, идеофон бам озна-
чава радњу која описује снажан ударац или пад. Разликовали смо два 
типа ударца које бам може да означава: директни фронтални ударац и 
латерални (бочни), тј. шамар. Оба ударца се реализују у предлошко-
-падежној конструкцији у + акузатив, која се користи са именицама 
које се односе на вертикалну површину. У том случају предикат бам има 

12 Споменућемо овде два интересантна примера која даје Ј. Јокановић-Михајлов 
у својој студији о узвицима. Наиме, у раду су цитирани, између осталих, и примери 
у којима је узвик за дозивање и вабљење животиња мјау употребљен у номиналној 
функцији: Њена мјау мјау ме излуђују, а потом у истој функцији и узвици за изражавање 
емоција: Прозрела сам ја твоје ах и ох, не претварај се (Јокановић-Михајлов 1998: 
251).



Тања Ч. Милосављевић, Идеофони у српском језику … 13

значење „ударити“. Синтаксичке конструкције у којима се реализује 
предикат су типа СПО и СПОА. С друге стране, контакт са хоризон-
талном површином је изражен предлошко-падежном конструкцијом на 
+ акузатив, која означава пад на земљу. Предикат бам има значење 
„пасти“. Синтаксичка конструкција има структуру СПА. Идеофон бам 
се може такође срести у адвербијалној функцији. У том случају се бам 
налази поред глагола који имају семантику сличну предикату бам и 
доносе прецизности у вези са радњом означеном глаголима: лупити, 
ударити, тући, опалити и одаламити. У номиналној функцији идео-
фон бам се понаша као именица и најчешће указује на неки ударац или 
експлозију.
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Таня Ч. Милосавлевич

ИДЕОФОНЫ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
И ФУНКЦИИ: ИЛЛЮСТРАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ИДЕОФОНА БАМ

Р е з ю м е

В настоящей работе рассматриваются идеофоны – лексемы, ко-
торые до сих пор не были предметом изучения в сербском языке в от-
личие от других европейских, азиатских и африканских языков, в ко-
торых существуют целые исследования об этом вопросе. Работа имеет 
целью показать наличие идеофонов в сербском языке и значение их 
отдельного научного исследования. Наряду с определением показаны 
и функции идеофонов в сербском языке на примере формы идеофона 
бам. Анализ примеров показывает, что бам может иметь ономатопеи-
ческую, дискурсивную, предикатную, адвербиальную и номинальную 
функции.

Ключевые слова: идеофон, междометие, ономатопея, функции, 
бам.
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