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УВОДНО СЛОВО

Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.

На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.



Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.

Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.

Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.

Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.

Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.

Уредници
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ОСНОВНИ ПОЈМОВИ МОРФЕМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА*

Сања Ж. Ђуровић**

У раду ће бити обрађени основни појмови морфематике, као посебне
морфолошке дисциплине која се бави морфемом и типовима морфема. Управо
је ово поље скоро потпуно неистражено и неописано у србистици. Иако су у
лингвистикама других словенских језика, првенствено руском, појам и типови
морфема детаљно обрађени и дефинисани, у србистици се сва знања о морфема-
ма своде на осврт у граматикама и неколико мањих прилога у вези са теоријама о
морфеми. Велики недостатак неретко представљају и неуједначене дефиниције
основних појмова које су неопходне за примену у конкретним анализама. Циљ
рада биће представљање појмова и покушај њиховог дефинисања на основу ср-
бистичке литературе и доступне литературе из других словенских језика. У раду
ће се анализирати појмови морфеме, аломорфа, нулте морфеме, наставка, корена,
основе, афикса, префикса, инфикса, суфикса и сл. Као крајњи исход рада биће
издвојен мали појмовник из морфематике српског језика у виду прилога.

Кључне речи: морфологија, творба речи, морфема, афикс, српски језик

1. Предмет истраживања јесу типови морфема у српском језику и по-
кушај њиховог систематизовања и прецизнијег дефинисања на основу срби-
стичке и доступне литературе из других словенских језика. Морфематика се
у србистици не описује и не истражује као посебна област, какав је случај у
другим словенским језицима. Морфематика или морфемика проучава при-
роду, састав, структуру и дистрибуцију морфемa. Док се у србистици о мор-
фематици не говори, у словенским језицима ова област се полако издвојила
као посебна унутар морфологије и творбе речи. Такав је случај у словачком,
где је урађен и Морфемски речник словачког језика (Соколова–Мошко–Ши-
мон–Бенко 1999), у оквиру кога се морфематика дефинише као самостална
лингвистичка дисциплина која се бави проучавањем морфема које су пред-
мет изучавања и других лингвистичких дисциплина. Заправо, морфематика1

* Рад је на стао у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика (бр.
178014), који финансира Министарство просвете, науке и техноло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср -
би је.

** Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац; sdjurovic74@gmail.com
1 „Primena morfemskih ideja na analizu jezika bila je posebno razvijena četrdesetih i pede-

setih godina našeg veka, u post-Blumfildov skoj lingvistici, kada je takav pristup dobio naziv mor-
fematika (morphemics), ali je ubrzo zapaženo i više teškoća u analizi“ (Кри стал 1998: 214–215).



се бави проучавањем и граматичких и творбених морфема, њиховим функ-
ционисањем и употребом у систему једног језика.

Морфемика је учење о минималним значењским јединицама језика; из-
учава структуру и тип морфема (Казак 2012: 4). Као самостална дисципли-
на морфемика се појавила недавно, а традиционално се о овим питањима
разматрало у оквиру морфологије и творбе речи. При класификацији мор-
фема узима се у обзир: 1. значење 2. функција у речи и 3. место у речи (Ка-
зак 2012).

О морфемама се говори у више језичких дисциплина – морфонологи-
ји, морфологији, творби речи, лексикологији. У србистици се о морфемама
разматра у морфологији и творби речи, које су уско повезане лингвистичке
дисциплине.

2. Циљ ра да је сте из два ја ње тер ми на у ве зи са гра ма тич ким и твор бе ним
морфемама у српском језику и њихово дефинисање. На основу српск(охр -
ватск)их граматика и доступне литературе на српском и другим словенским
је зи ци ма, крај њи циљ би ће ма ли пој мов ник мор фе ма ти ке срп ског је зи ка, ко ји
ће би ти при лог уз овај рад. У гра ма тич кој ли те ра ту ри раз гра ни че ни су пој мо-
ви граматичке флексије и творбе речи. Већина појмова је јасно дефинисана
у граматикама, али има и неких појмова који се недоследно користе, као и
проблема у вези са конкретним одређењима о ком типу морфема је реч. У
овом раду бавићемо се само појмовном и терминолошком апаратуром мор-
фематике, првенствено са морфолошког аспектa.

3. У новијој србистичкој литератури више се расправља о морфемама
у оквиру творбе речи, док се у морфологији веома мало простора посвећује
морфеми и типовима морфема. Оправдано је место морфемама и у морфо-
логији и у творби речи с тим да се јасно морају разграничити и дефинисати
граматичке и творбене морфеме. Може се говорити и о лексичкој морфоло-
гији (творби) и о флексијској морфологији (уп. Шипка 2005). Постоје зна-
чајни радови у вези са појмовним апаратом у творби речи (уп. Ћорић 2002;
Ћо рић 2008в; Ста кић 1988 и др.), али би би ло ко ри сно све ре зул та те об је ди ни-
ти и на пра ви ти пој мов ник ко ји би био зна ча јан и за мор фо ло ги ју и за твор бу
речи и на конкретним примерима преиспитати функционисање појмовно -
-терминолошког апарата.

4. С обзиром на досадашња истраживања терминологије ослонићемо
се и позвати на неке од радова и указати на најновије радове из словенских
је зи ка. Ра до ва са мор фо ло шким при сту пом тер ми но ло шким пи та њи ма мор фе-
ма ти ке у ср би сти ци ни је би ло и то се сво ди са мо на осврт у гра ма ти ка ма. Иако
је за потребе овог истраживања коришћена шира литература, она је само де-
лимично представљена у раду, али била је неопходна за израду појмовника.2
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2 Ши ри спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре дат је на кра ју ра да.



„Савремени славистички дериватолошки појмовни апарат, генерално
узевши, веома је богат и разуђен, што се најбоље види већ и по синтетич-
ким радовима руске, пољске и чешке науке о језику. Овај богати и развијени
појмовни апарат, међутим, није у примени равномерно распоређен у свим
словенским језицима. Чини нам се, на основу доступне литературе, да је про-
учавање творбе речи у северним словенским језицима, начелно, било интен-
зивније, него у јужнословенским, што је, наравно, нашло свог одраза и на
појмовно-терминолошком и методолошком плану. Јужнословенска дерива-
тологија је била у заостатку“ (Ћорић 2002: 195).

С обзиром на развијени појмовно-терминолошки апарат у словенским
је зи ци ма не по сто је пре пре ке да исти бу де при хва ћен и у чи та вој сла ви сти ци.
Но ви ји пој мов ни апа рат је сте ком би на ци ја на сле ђе ног ста ња и но вих тен ден-
ци ја. Осла ња ју ћи се на Ен ци кло пе диј ски лек си кон „Мо за ик зна ња“ (Мо за ик
1972), Ћорић упоређује традиционално и ново у творбеној терминологији и
ту јасно и издваја термине који се тичу само морфологије, као што су наста-
вак, нулти наставак и сл. и коментарише основне творбене појмове (Ћорић
2008a).

Највећи проблем прави уплив нових термина за већ постојеће, и то пр-
венствено у склопу контрастивних истраживања несловенских језика и срп-
ског, па се тако компликује и дестабилизује терминолошка ситуација.3

Још се одавно деривација истражује у србистици. Одличан преглед пој-
мовно-терминолошке ситуације у деривацији од Вука, Даничића, преко С.
Новаковића, Лескина, Белића, Маретића до Бошковића и М. Стевановића
дао је М. Стакић (1988). Стакић констатује терминолошку шароликост, мно-
ге и различите називе за исти појам и велики значај рада Р. Бошковића. И Р.
Маројевић указује на значај Бошковићевог рада за дериватологију.4

Од новијих радова издвојићемо поменуту књигу Б. Ћорића, који раз-
матра методолошка питања и појмовно-терминолошки апарат и указује на
из ве сно за о ста ја ње ју жно сло вен ске де ри ва то ло ги је у од но су на ру ску, пољ ску
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3 Та ко се, на при мер, у срп ском је зи ку сре ће спој ни во кал, спој ни ца, а да нас и тер ми -
ни из дру гих је зи ка као што су фу га (из не мач ког), ин тер фикс (из ру ског) и сл.

4 „Бошковић се служио развијеним и прецизним појмовно-терминолошким апаратом,
који, у много чему, савремена словенска дериватологија још није досегла. Он строго разгра-
ничава морфему од других појмова, али се служи термином морфолошки елеменат […] У једном
од последњих радова послужиће се и термином морфема …“ (Маројевић 2008: 163–164). „Од
свих лингвистичких дисциплина дериватологија је највише словенска: она има јединствену
теоријску концепцију и јединствену методолошку перспективу. Дериватолошка србистика са-
мо је конкретно поље посматрања и истраживања словенске творбе речи, са специфичности-
ма које су одређене вокабуларом српским и језичким осећањем савременим српским. Један
од парадокса србистике као науке у заснивању састоји се у томе што је она пости гла нај ви ше
до ме те у ди ја хро ној дериватологији (Радосав Бошковић и његова школа), а у синхроној и на-
став ној – у мр кло ме мра ку пре би ва“ (Маројевић 2005: 198).



и чешку (Ћорић 2008а: 13). Објављен је и зборник радова са Четрнаесте међу-
народне научне коференције Комисије за творбу речи при Међународном ко-
митету слависта,5 у коме се налазе значајни радови домаћих и страних аутора.

5. Појмови из морфематике већином су исто дефинисани у србистич-
кој литератури. Појмовно-терминолошки апарат који је директно везан за
морфологију у србистици је веома сиромашан, што је, вероватно, резултат и
опште словенске тенденције да се морфеме обрађују у оквиру творбе речи
(словообразование). Отуда би морфематика у целини попунила празнине у
појмовно-терминолошком смислу тако што би се јасно дефинисали и одре-
дили типови морфема у систему српског језика. Прецизно одређење грама-
тичких и творбених морфема олакшало би конкретне морфемске анализе ко-
је су значајне за морфологију српског језика.

Логично је да се не могу повући оштре црте међу граматичким дисци-
плинама, али не може се из појмовно-терминолошког апарата морфологије
ис ти сну ти мор фе ма као основ на је ди ни ца, па са мим тим и гра ма тич ке мор фе-
ме које су уско повезане са морфологијом. Из наведених разлога, увођење
морфематике у србистику ојачало би и учврстило појмовно-терминолошки
апарат и оставило простора да се сви типови морфема представе обједиње-
но на једном месту. Добар пример таквих студија већ постоји у објављеним
монографијама и радовима у руском (Казак 2012; Бутакова 2012), у пољском,
чешком и сл.

Овом приликом представићемо дефиниције основних појмова морфе-
матике и дати кратке коментаре у вези са терминима који се недоследно ко-
ристе и различито дефинишу.

5.1. Основ на је зич ка је ди ни ца ко ја је пред мет раз ма тра ња мор фе ма ти ке
јесте морфема. Постоји велики број дефиниција морфеме, али које су су-
штински исте.

„Morfema je minimalna dinstinktivna jedinica u gramatici i centralni pojam
morfologije. Prvobitno je bila zamišljena kao alternativa za pojam reči, koji se
pokazao teško upotrebljiv u poređenju jezika. Reči, osim toga, mogu biti veoma
složene po svojoj strukturi, a javila se potreba za jednim zajedničkim pojmom koji
bi uspostavio vezu među pojavama kao što su koren, prefiks, složenica itd. Mor-
fema je stoga isprva shvaćena kao najmanja funkcionalna jedinica u sastavu reči“
(Кристал 1998: 214).6
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5 Збор ник ра до ва са Че тр на е сте ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Ко ми си је за твор -
бу ре чи при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста: Творба речи и њени ресурси у словенским је-
зицима, глав ни уред ник Рај на Дра ги ће вић, Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2012.

6 Morfeme se obično dele na slobodne oblike (free forms), koji mogu da se jave kao zaseb-
ne reči i vezane oblike (bound forms), koji se ne javljaju samostalno (to su uglavnom afiksi). […]
Kao i sve emske pojave, morfeme su apstraktne jedinice, a u govoru se realizuju diskretnim jedini-
cama zvanim morfi. Odnos između jednih i drugih obično se opisuje kao odnos eksponencije, ili re-
alizacije“ (Кри стал 1998: 214).



„Naziv morfem uveo je krajem devetnaestog stoljeća poljski lingvist Jan
Baudouin de Courtenay, ali se taj naziv nije uvek upotrebljavao u modernome
smislu, koji je 1930-ih godina uspostavio američki lingvist Leonard Bloomfield.
Upravo su Bloomfield i njegovi američki nasljednici učinili proučavanje morfe-
ma središnjim dijelom lingvistike“ (Траск 2005: 205).

„Јединица морфологије је морфема = најмања језичка јединица која је
у стању да пренесе неко значење (по овој дефиницији морфема је цела реч –
нпр. цвет, и део речи – нпр. -ић у цветић). […]“ (Ивић 1996: 138).

Морфема се може дефинисати преко хијерархијског модела анализе је-
зич ких је ди ни ца, па је мор фе ма нај ма ња не са мо стал на је зич ка је ди ни ца ко јој
се може приписати неки садржај (значење или функција) и која је у хијерар-
хијском моделу анализе језичких јединица подређена речима, а надређена
фонемама.

Најчешћа дефиниција морфеме је да је то најмања језичка јединица ко-
ја има значење, односно одређену функцију у реченици.7 Морфеме се деле
на корене и афиксе. Афикси се деле на творбене и граматичке.

Морф су фонетски различите форме једне морфеме с општим значе-
њем. Иста мор фе ма у об ли ци ма исте ре чи или у раз ли чи тим ре чи ма не мо ра
имати исти израз-исти морф. Аломорфи су различити морфи који служе као
израз истој морфеми. Суплетивни аломорфи су потпуно различити аломор-
фи као нпр. човек : људи.

Морфеме се разликују по томе да ли могу да се употребљавају само-
стално или не и деле се на слободне и везане морфеме. Слободне морфеме
су носиоци лексичког значења и могу се самостално употребљавати. Везане
морфеме немају самостално значење и не могу се употребљавати самостал-
но, а деле се на творбене и граматичке. Творбене служе за грађење нових ре-
чи и према положају у речи деле се на префиксе и суфиксе. Граматичке или
флексивне морфеме имају граматичко значење и користе се за грађење гра-
матичких облика. То су наставци у деклинацији именица и других именских
речи, компарацији придева и конјугацији глагола. Инвентар граматичких
морфема је ограничен и познат и знатно мањи од творбених морфема. Скуп
граматичких морфема је затворен и условљен језичким системом. Граматич-
ким морфемама бави се искључиво морфологија.

Морфемски инвентар је број слободних морфема којим један језик рас-
полаже. То је отворен скуп.

5.2. У морфологији српског језика јасно се прави граница између мор-
фемске и творбене анализе. У морфемским анализама користимо термине
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7 „Са морфолошког и творбеног становишта, реч се састоји од једне или од више мор-
фема, а морфема је најмања језичка јединица која је носилац или значења или граматичке
службе у реченици“ (Станојчић–Поповић 2008: 70). „Морфема је најмањи део (сегмент) ре-
чи који има неко значење или функцију“ (Мразовић–Вукадиновић 2009: 20). „Морфема је нај-
мања језичка јединица која има значење“ (Пипер–Клајн 2013: 48).



корени и афикси, а у творбеној анализи творбена основа/основе и творбени
афикси. У литератури се често и у творби речи помињу корени као и код ста-
ри јих гра ма ти ча ра, али се мо ра ја сно од ре ди ти да се ко рен и твор бе на осно ва
могу подударати, али не морају, и да је боље у оквиру творбе говорити о
творбеној основи. Творбену основу, односно део мотивне речи који учеству-
је у творби мотивисане речи, може чинити:

а) граматичка (морфолошка) основа те речи или
б) корен речи.
Корен или коренска морфема је носилац лексичког значења речи, које

при па да са мо тој ре чи. Ко рен је нај ма ња је зич ка је ди ни ца ко ја има сво је зна че -
ње и ко ја се не мо же раз ла га ти на ма ње де ло ве. Ко рен ске мор фе ме на зи ва ју се
и лексичким морфемама. Инвентар коренских морфема је отворен јер нове
речи настају или се узимају из других језика. Коренске морфеме у већини
случајева могу се самостално употребити и зато спадају у слободне или са-
мосталне морфеме.

5.3. Афикс или афиксална морфема најмања је несамостална (везана)
језичка јединица која се може употребити само када се дода другој морфе-
ми (корену или основи). Сви афикси деле се на творбене (лексичке) и грама-
тичке. По положају у речи афикси се деле на префиксе, интерфиксе8 (спојни
вокал) и суфиксе као творбене морфеме и наставке за облик, инфиксе и пре-
фикс нај- (граматичке морфеме).

а) префикс или префиксална морфема несамостална је (везана) морфе-
ма која долази испред корена речи или неког другог префикса и служи за
формирање нових значења речи са истим кореном;

б) суфикс или суфиксална морфема несамостална је (везана) морфема
ко ја до ла зи иза ко ре на ре чи, ин фик са или иза не ког дру гог су фик са. Су фик си
могу имати лексичко и граматичко значење. Нпр. пис-ар: писати (лексичко)
и учитељ-ø: учитељ-ица (граматичко);

в) на ста вак за об лик је не са мо стал на (ве за на) мор фе ма ко ја се на ла зи иза
корена речи, иза суфикса и иза основе и означава разне граматичке односе у
које ступају речи у реченици, чиме обележавају разна граматичка значења;

г) инфикс је несамостална морфема у виду гласа или скупине гласова
који долази иза корена речи или иза суфикса, увек испред наставка за облик
речи. Инфикси или проширења су: -ов-/-ев-, -н-, -т-, -с- (нпр. град-градови,
краљ-краљеви, име-имена, дрво-дрвета, небо-небеса).

5.4. Нулта морфема и нулти суфикс. Позиција нулте морфеме је тачно
одређена и нулта морфема јавља се код именица које се завршавају сугла-
сником и код придева неодређеног вида (односно експлицитно указују на од-
суство наставка, тј. да имамо само корене). „Морфема може бити гласовно

218 Сања Ж. Ђуровић

8 Ин тер фикс или спој ни во кал би ће по себ но раз ма тран у па ра гра фу 4.6.



изражена или гласовно неизражена. Гласовно неизражена морфема назива
се нулта морфема. Префикс и постификс су увек гласовно изражени. Најче-
шће су гласовно неизражени наставци“ (Маројевић 2005: 215). Нулти суфикс
није детаљно описан у србистици и једина стална позиција нултог суфикса
јесте у речима које су поствербали типа: водовод, кишобран, лов и сл.

5.5. Нај ви ше раз ли чи тих тер ми на и де фи ни ци ја у ср би сти ци има мо са пој-
мом спојни вокал/интерфикс9 (још и: спојник, везивна морфема, интерфикс,
фуга и сл.). Терминолошки имамо шаренило, а у одређењу типа морфеме
различите приступе па тако једни говоре о творбеној, а други о граматичкој
морфеми. Клајн се ограђује од разних приступа јер, како каже, тешко је од-
редити статус интерфикса, па зато само разматра колико спојних вокала има-
мо у српском језику.

Пре ма Зем ској, ин тер фик си су ме ђу мор фем ски уме ци ко ји у струк ту ри
речи имају чисту функцију спајања. Она не прихвата идеју о нултим интер-
фиксима и у интерфиксе убраја сегменте који спајају две основе у сложени-
цама, затим -ов-, -ев-, -ан. Земска сматра да, ако би се интерфикси ставили у
исти ред са су фик си ма и пре фик си ма ко ји су зна чењ ски сег мен ти ре чи, на ру-
шило би се одређење морфеме као најмањег значењског елемента у саставу
речи, па би се термином морфема назвале појаве функционално различите.
Сматра да су настали као резултат перинтеграције (према: Матијашевић
2007: 491–492).

У србистици се најчешће терминолошки раздвајају инфикси (грама-
тичке морфеме) и интерфикси (творбене морфеме), али и ту има колебања.

„Напомињемо да има, и не мало, и друкчијих схватања; има схватања
пре ма ко ји ма ин тер фикс уоп ште ни је мор фе ма, за тим има оних пре ма ко ји ма
је ин тер фикс мор фе ма са по себ ним ап стракт ним се ман тич ким са др жа јем, а и
оних пре ма ко ји ма је без ика квог са др жа ја, без ика кве ин фор ма ци је. А ми др -
жи мо да је ин тер фикс гра ма тич ка мор фе ма ко ја пре но си ин фор ма ци ју о сла га-
њу самосталних јединица или њихових творбених основа у нову лексичку
јединицу“ (Гортан Премк 1996: 23). Ово питање и даље је отворено у науци.

Појмовно шаренило имамо и код појма који се најчешће у србистици
назива префиксоид10 – елементи из грчког и латинског језика који имају лек-
сичко значење. У литератури је показано да је бољи термин везана основа.

5.7. Предмет морфологије јесу граматичке морфеме. У граматичке
морфеме спадају наставци и њихов инвентар је ограничен тако да их је лако
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9 Као датум увођења појма интерфикс даје се 1934. и приписује се Трубецком, а тер-
мина 1938. А. М. Сухотину, који су затим подржали Панов (1966), Реформатски (1967), Тихонов
(1971). За конкретну примену на руски језички материјал највећи допринос дала је Јелена
Андрејевна Земска и Владимир Владимирович Лопатин.

10 У истом или сличном значењу срећу се и појмови: квазипрефикс, полипрефикс, ра-
диксоид, термино е ле мент, уни фикс, уни ра дик со ид итд.



набројати. Граматичке морфеме су, углавном, јасно и прецизно одређене, али
се јављају случајеви где је тешко одредити да ли се ради о граматичкој или
творбеној морфеми.11

Предмет творбе речи јесу творбене морфеме. У творбене морфеме спа-
да ју твор бе ни афик си (пре фикс, ин тер фикс, су фикс). Твор бе не мор фе ме слу же
за стварање нових речи и њихов инвентар је мање ограничен и теже их је
све набројати јер стално настају нове, а мање продуктивне нестају.

6. Може се закључити да је у србистици питање морфема обрађивано
само у оквиру творбе речи, док се у морфологији само дају опште назнаке.
За морфологију је важно прецизно дефинисање морфеме и типова морфема
у ци љу до след не мор фем ске ана ли зе. Ипак, има и оних лин гви ста ко ји сма тра-
ју да морфеме имају место само у творби речи (дериватологији). Утврђен и
стабилан терминолошки систем омогућио би израду и морфематског речни-
ка у српском језику, по узору на остале словенске језике.

Терминолошко шаренило је резултат слабе норме у српској термино-
логији уопште. Израда лингвистичког речника српског језика умногоме би
побољшала ситуацију и стабилизовала терминологију. Уједначавање и ста-
билизација у оквиру терминолошког система је неизбежна и неопходна и то
не само у оквиру морфематике већ у оквиру читаве граматике.

При сут но је ме ша ње ста ри јег тер ми но ло шког на но са и но ви је тер ми но-
логије, а многи појмови су различито одређени (нпр. статус спојних вокала/
интерфикса, инфикса и сл.). Услов за научно засновану морфематику јесте
да буду правилно постављени основни појмови у вези са морфемама, као и
одређење места морфеме у србистици. У словенским језицима постоји од-
лична појмовно-терминолошка база, израђени речници и разрађена методо-
логија тако да би све то олакшало израду истих у србистици.
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Sanja Ž. Đurović

THE BASIC CONCEPTS OF THE MORPHEMICS OF THE SERBIAN LANGUAGE

S u m m a r y

The paper analyzes the basic concepts of morphemics, a separate discipline of morphology
dealing with morphemes and types of morphemes. This is a field which has been somewhat poorly
described in Serbian philological studies. Although the concept of morphemics and types of morphe-
mes have been thoroughly researched and defined in other Slavic languages, primarily Russian, the
totality of knowledge about morphemes in Serbian studies is confined to a review in grammar bo-
oks and a few minor contributions related to theories of the morpheme. Discordant definitions of
the basic concepts, necessary for application in concrete analyses, often represent a significant dif-
ficulty. In the presented paper we analyze the concepts of morphemes, allomorphs, zero morphs,
endings, roots, bases, affixes, prefixes, infixes, suffixes, etc.

The results of the analysis demonstrate that there is a mixture of the older terminological fra-
mework and newer terminology, and that many of the concepts have been defined in various ways
(e.g. the status of connecting vowels/interfixes, infixes, etc.). The condition for scientifically-based
morphemics is the proper definition of the basic concepts related to morphemes, as well as the de-
signation of a specific position to morphemes in Serbian philological studies. There is an excellent
conceptual and terminological framework, compiled dictionaries and an elaborate methodology in
the Slavic languages, which would serve to facilitate the structuring of the very same solid base in
Serbian studies. The results of the analysis are presented in a short glossary in the form of an ap-
pendix.

Keywords: morphology, word formation, morpheme, affix, the Serbian language            
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Прилог: Појмовник из морфематике српског језика

Пој мов ник је на пра вљен на осно ву пре гле да не ли те ра ту ре и као по чет на
ли ста пој мо ва из мор фе ма ти ка, ко ја би се мо гла да ље про ши ри ва ти и ме то до-
лошки побољшавати. Дефиниције су преузимане из коришћене литературе.12

Адвербијализација – претварање речи других врста у прилоге, адвербе.
Адјективизација (попридевљавање) – претварање других врста речи у при-

деве, адјективе.
Афикс (афиксална морфема) – заједнички назив за све граматичке и твор-

бене морфеме које се додају на корен одн. творбену основу.
Афиксација – назив за творбени процес додавања афиксалних морфема на

творбену основу (префиксација, инфиксација, суфиксација).
Афиксоид или везана основа – хипероним за термине префиксоид и суфик-

соид. То је несамостална морфема са лексичким значењем, која чини
део морфемског састава речи, али не потиче из корена неке речи која
се може самостално употребити.

Аломорф – различити морф који служи као израз истом морфему. Потпуно
различити аломорфи једног морфема зову се суплетивни аломорфи
(нпр. кле-, кун- у клети, кунем).

Везана основа – несамостална морфема са лексичким значењем, која чини
део морфемског састава речи. У зависности од места које заузимају по
редоследу везане основе одређују се као префиксоиди и суфиксоиди.

Везивни вокал – в. интерфикс.
Грађење речи13 – в. творба речи.                          
Граматичка морфема – несамостална морфема која служи за обележавање

различитих облика једне те исте речи.
Граматичка основа – в. морфолошка основа.
Граматички суфикс/префикс – чија је творбена функција образовање об-

лика који омогућавају разликовање граматичке категорије рода и бро-
ја код неких именица и обележавање граматичке категорије суперлати-
ва у компарацији придева.

Деривација – у ширем значењу јавља се као еквивалент термину творба/гра-
ђење/образовање речи. У ужем значењу као процес којим се образују
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12 Спи сак ли те ра ту ре мно го је ши ри од ов де пред ста вље ног и зах те ва мно го ви ше вре -
ме на. Огра ни че но вре ме за за вр ше так овог ис тра жи ва ња огра ни чи ло је и пој мов ник ко ји сле ди.
Не су мњи во је да су не ки пој мо ви пре ско че ни, али циљ је био са мо ука за ти на зна чај из ра де
истог и под сти цај да се не што слич но, уз са рад њу лек си ко гра фа, при ре ди у ср би сти ци.

13 „У србистици је ранији (традиционални) назив грађење речи наког новосадског до-
говора потиснут термином творба речи. Последњих деценија све се чешће употребљава и
интернационализам дериватологија (нема га у Мозаику), еквивалентан називу наука о творби
речи, односно једном од значења назива творба речи: погодан је јер недвосмислено упућује
на научну дисциплину“ (Ћорић 2008в: 15).



речи додавањем суфикса на творбену основу, суфиксација. Резултат
овог процеса назива се изведеница, изведена реч, дериват.

Дериват (изведеница, изведена реч) – настаје као резултат деривације.
Дериватологија – назив научне дисциплине чије је предмет творба речи.
Извођење – в. деривација
Интерфикс (спојни вокал, спојник, спојница, везивни вокал, везивна мор-

фема, спојни формант, инфикс) – морфема која повезује две творбене
основе у твореницу. У српском језику то су вокали -о-и -е-14.

Инфикс (проширење, уметак) – граматичка морфема која служи за грађење
облика исте речи и која се умеће између корена и наставака (нпр. -ов-
/-ев-, -н-,-т-,-с-).

Инфиксација – уметање појединих морфема између основе и суфикса који
уносе у настали глагол ново значење, нову нијансу у значењу или из-
мену у роду одн. Виду (нпр. меркати (: мерити), пискарати (: писати),
севнути (: севати) и сл.).

Комбинована творба – модел творбе при чему нова реч настаје комбинаци-
јом различитих творбених начина.

Композиција – творбени модел, поступак по којем од двеју (или, ретко ви-
ше) речи настаје једна. Речи настале слагањем називају се сложенице.
По сто је два основ на ти па сло же ни ца: 1) сло же ни це ин тер фик сом (спој ним
вокалом) о (или, позиционо условљено е), нпр. блат-о-бран, роман-о -
-писац, десет-о-годишњи итд. Ако изузмемо префиксална образовања, ово
је основни сложенички модел у српском језику. 2) сложенице с нултим
интерфиксом (или, како то кажу неки граматичари, сложенице настале
простим срастањем15): нпр. Београд, дуванкеса, црвенперка, стармали
и сл.

Конверзија – процес при којем речи прелазе из једне у другу врсту при че-
му се не врши комбинација основа и морфема (нпр. Она је млада : Млада
је била обучена у бело). Иако се често разматра о конверзији заједно
са осталим моделима творбе у српском језику, конверзија није права
творба. При конверзији (творби претварањем) не мења се фонемски
(гласовни) састав речи, као што је случај при извођењу или слагању.

Корен (коренска морфема) – низ фонема који је заједнички у свим облицима
једне речи или у више изведених речи. Стевановић поред корен кори-
сти и општи део.

Лексичка морфема – в. корен
Модификативни суфикси/префикси – остављају мотивне речи у истој вр-

сти, не преводећи их у друге врсте речи.
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14 Подељена су мишљења да ли је граматичка или творбена морфема.
15 Овај модел сложеница није у духу српског језика, али је под утицајем енглеских кон-

струкција у великом надирању, углавном у називима предузећа, фабрика, организација и сл.,
нпр. Београдпут, Србијашуме итд.



Морф – израз морфема. Исти морфем у свим облицима исте речи или у раз-
личитим речима нема исти израз тј. исти морф.

Морфем(а) – најмања несамостална језичка јединица којој се може припи-
сати неки садржај (значење или функција) и која је у хијерархијском
моделу анализе језичких јединица подређена речима, а надређена фо-
немама.

Морфематика (морфемика) – граматичка дисциплина која се бави проуча-
вањем граматичких и творбених морфема, њиховим функционисањем
и употребом у систему једног језика.

Морфемска анализа – рашчлањавање речи на морфеме.
Морфемски шав – граница између две морфеме.
Морфологија (грч. мorphe ’облик’ и logos, реч, знање) – грана граматике ко-

ја проучава облике и структуру, састав речи. У ширем смислу дели се
на две одвојене области: флексивну (или флективну) морфологију (ко-
ја се бави променом речи у парадигми) и творбу речи.

Морфолошка анализа – рашчлањавање речи на морфолошку (граматичку)
основу и наставак.

Морфолошка (граматичка) основа – добија се поређењем облика исте ре-
чи. Код именских речи добија се упоређивањем облика номинатива и
генитива. Оно што је исто чини морфолошку (граматичку) основу, а
оно што се мења јесте наставак за облик. Код глагола морфолошку
основу чине инфинитивна (аористна) и презентска основа.

Наставак (завршетак) – несамостална (везана) морфема која се налази иза
корена речи, иза суфикса и иза основе и означава разне граматичке од-
носе у које ступају речи у реченици.

Нулта морфема – „празно место“ на крају речи које стоји у опозицији са
осталим граматичким морфемима (наставцима) исте речи.

Нулти спојни вокал – в. нулти интерфикс
Нулти суфикс – непостојање суфикса у датој речи. Нулти суфикс бележи се

у примерима типа: водовод, кишобран, лов, рукопис и сл.
Нулти интерфикс – „празно место“ између две творбене основе у сложе-

ницама. Нигде се прецизно не дефинише и подељена су мишљења о
његовом постојању.

Постфикс – морфема која долази после наставка. У српском је то год у са-
ставу сложених заменица и прилошких структура (доклегод, кадгод).
Никада се не јавља уз глаголске речи (према Ћорић 2010).

Препозиционализација – претварање речи у предлоге (препозиције).
Префикс16 – творбена морфема која се при грађењу речи додаје испред твор-

бене основе. Префикси модификују значење творбене основе.
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16 Није јасно дефинисан у нашим граматикама и студијама о творби речи. У речнику
Рикарда Симеона (1969) понуђено је десетак дефиниција из разних извора и префикс се углав-



Префиксално-суфиксална творба – в. комбинована творба
Префиксација – творбени модел, поступак по којем се на творбену основу

додају префикси17.
Префиксоид – везана основа у првом делу сложенице, најчешће од основа

грчких и латинских речи.
Радиксоид – в. везана основа.
Слагање – в. композиција
Срастање – в. композиција
Слободна морфема – носилац лексичког значења и може се самостално упо-

требљавати.
Сложено-суфиксална творба – в. комбинована творба
Сложеница – в. композиција.
Спојни вокал (спојница, спојник, интерфикс, везивни морфем, везивни во-

кал) в. интерфикс.
Структурни суфикси – суфикс који мења граматичку структуру речи (нпр.

од глагола добијемо именицу (Станојчић–Поповић 142–143).
Субморфема – сегмент без значења чија је функција да спаја или проширу-

је коренске морфеме.
Суплетивни аломорфи – потпуно различити аломорфи као: ја: мен
Супстантивизација (поименичавање) – творба именица претварањем.
Суфикс – афикс, везана морфема, који долази иза творбене основе и у срп-

ској лингвистичкој пракси суфикс представљамо кумулативно са флек-
тивним елементом. Немају самостално значење. Речи преводе из једне
врсте у другу или само модификују значење остављајући их у истој вр-
сти речи.

Суфиксација – в. деривација.
Суфиксална творба – в. деривација.
Суфиксоид – везана основа у другом делу сложенице, најчешће од основа

грчких и латинских речи.
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ном описује као афикс, морфем или елемент творбе и сл. Неки граматичари префиксе дефини-
шу као засебне речи (најчешће су то предлози) и зато су речи које имају префиксе сложене.
Ипак, неки префикси нису више предлози као нпр. пре-, про-, раз-, па- […] а ипак су и речи
с тим префиксима сложенице. У РМС уз одредницу префикс стоји упутна одредница на пред-
метак, а предметак је у „сложеним речима онај део који је испред корена (обично предлог)“.
То је назив за афикс који се на почетку речи додаје корену или основи. „Подударност између
префикса и предлога је само привидна и дијахронијска. Префикси су највећим делом поста-
ли од предлога али функционално представљају другачију језичку јединицу, формант, а не
реч“ (Клајн 2002: 176).

17 Традиционална граматика префиксална образовања сматра сложеницама, док део
модерне (нпр. руске) граматике овакве речи третира као изведенице. Постоје различити лин-
гвистички разлози да се префиксација третира као посебан тип, модел, начин творбе речи,
различит и од слагања и од деривације. Овакво становиште заступају многи савремени гра-
матичари, међу њима и И. Клајн.



Терминоелемент – в. везана основа.
Творба речи – део науке о језику који проучава грађење речи. То је такво

слагање морфема или речи којим настаје нова реч, нова лексичка једи-
ница, за разлику од морфологије у којој слагањем морфема настаје са-
мо други облик исте речи.

Творба претварањем – в. конверзија.
Творбена морфема – морфема која служи за грађење нових речи.
Творбена основа – низ фонема заједничких основној, полазној и твореној

речи.
Транспозиција – в. конверзија.
Трансфигурација – в. конверзија.
Универбација/универбизација – поступак (и резултат) претварања вишеч-

ланих синтаксичких конструкција у једну једину реч творбеним сред-
ствима.

Унификс – в. везана основа.
Формант – в. афикс.
Фуга – в. интерфикс.
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