 .–.

Милана Радић-Дугоњић (Беора)

Српски jезички тип и преводна)
лексикографиjа

Кључне речи:
језичка личнос, језички
и, ревона
лексикорафија, сценариј,
концеуализација.

1.

Првенствено начињен с циљем да
пружи елементарну информациjу
о могућим међуjезичким еквивалентима
речи улазног jезика, преводни речник
представља наjмасовниjу лексикографску публикацију. За њим ће, као за књигом-еталоном коjа решава jезичке недоумице (па jоj се самим тим беспоговорно
веруjе) наjчешће посегну ти просечни
корисник онда када жели да откриjе сми-



У раду се на материjалу сценариjа страха
заснованог на српској језичкој грађи
предлажу модели који могу послужити
за рангирање смислова уну тар речничког
чланка срах. Он обу хвата: а) негативну
емоциjу градуираног интензитета; б)
последицу могућег негативног исхода
догађаjа; в) узрочник посебних физичких и
физиолошких стања; г) средство надмоћи
над неким. Аутор сматра да наведени
сценариjи коjи карактеришу реч срах
у српском jезику чине фрагмент система
базних емоциjа, jедног од наjсложениjих
система у оквиру jезичке личности.

сао текста написаног на страном jезику
или пак када жели да сам формира текст
на страном jезику. У обе ситуациjе (декодирања и кодирања) у центру пажње
корисника налази се страни jезик. Али
док jе за разумевање текста, тj. за откривање смисла кодираног у страном jезику, на први поглед довољно познавање
примарне номинациjе (jер остали фактори могу бити надокнађени степеном

) Термин двоjезична лексикографиjа коjи се код нас користи уместо термина преводна
лексикографиjа не одражава основне поjмовне садржаjе коjи се њиме исказуjу.
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корисникове компетенциjе у матерњем
jезику), формирање текста не може бити
засновано искључиво на њеном познавању. Она остаjе као празна љуштура
чак и онда када бива укомпонована у
одговараjуће морфосинтаксичке структуре, jер корисник у преводном речнику
не добиjа целовиту информациjу о синонимиjи структура у коjима се поjављуjе
одређена реч.
Принцип семантичке еквивалентности jединица улазног и излазног
jезика примењуjе се у структуирању речничког чланка преводног речника како
код тзв. кратких речника (оних коjи садрже око   речничких одредница),
тако и код речника средњег типа (коjи садрже око   речничких одредница).
Оно, међу тим, што битно разликуjе ове
две врсте речника jе количина информациjа о речима коjе се у њима налазе.
Кратки преводни речник, поред основних информациjа о прозодиjскоj и морфолошкоj вредности речи-одреднице,
углавном jе ориjентисан на пружање информациjа о семантичким еквивалентима речи излазног jезика за реч–одредницу у улазном jезику. У изузетним
случаjевима речи су снабдевене и непотпуном синтаксичком, односно стилистичком информациjом.

2.

У односу на њега средњи преводни
речник поред богатиjег словника карактерише шира синтаксичка информациjа,
а самим тим и обимнији илустративни
материjал.
У погледу структуирања речничког
чланка наша лексикографска пракса у
овом типу речника примењуjе два поступка:
а) семантичка информациjа о речи–
полисему износи се у самом почетку, навођењем синонимског низа у излазном
jезику, док се ограничења у сфери лексичко-синтаксичке споjивости наводе
у блоку, распоређена по азбучном реду
уну тар одговараjућих примарних и секундарних синтаксичких целина (Пољанец ; Бенсон );
б) семантичка информациjа о речи
лоцира се у засебне лексичкосемантичке
варијанте полисема, уну тар коjих се она
наjпре маркира у синонимском низу, а
потом и у одговараjућем лексичко-синтаксичком окружењу (Толстоj , Станковић ).
Други поступак донекле приближава
речнички чланак преводног речника
чланку дескриптивног речника. Али, овакво „угледање“ у структуирању чланка
преводног речника на чланак у дескриптивном речнику не само да не помаже,

Наиме, атрибутом ‘преводни’ одређуjе се тип речника коjи jе урађен по установљеним
методама, док атрибут двоjезичан указуjе првенствено на броj jезичких система.
У рускоj лексикографиjи, на пример, када се имаjу у виду два, принципиjелно
различита типа речника, употребљаваjу се термини: толковые словари / переводные
словари. Први од њих одговара српском термину дескриптивни речници, код којих
се jасно истиче природа лексикографског поступка коjи се примењуjе приликом
обраде jединица. Управо зато сматрамо да jе уместо термина двоjезични речници
боље употребити термин преводни речници, jер он тачниjе одражава саму њихову
природу. Уз то, у српскоj лексикографиjи познати су и речници прелазног типа,
коjи би се могли окарактерисати као дескриптивно-преводни. Наjбољи пример за то
представља Вуков Рjечник у коме су речи српског jезика описане помоћу њихових
немачких и латинских еквивалената, али су, уз то, наjчешће описане и по принципу
коjи се примењуjе у дескриптивном речнику.
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већ, напротив, усложњава коришћење
речника. Jер, не треба губити из вида
основну функциjу коjу преводни речник
треба да реализуjе – функциjу утврђивања међујезичке еквивалентности jединица које припадају различитим jезичким системима.
Све што jе до сада речено односило
се на поступке примењиване у традиционалноj дескриптивноj, односно преводноj лексикографиjи пасивног карактера,
тj. на речнике, ориjентисане првенствено
на разумевање текста улазног jезика. Не
треба, међу тим, пренебрегну ти чињеницу да се у овако схваћеној концепцији разумевања пре свега ради о крајње
упрошћеном, релативном разумевању
текста. Свако иоле конкретније разумевање текста подразумева и истицање
стилистичког потенцијала његових јединица (функционалног, емоционалноекспресивног, жанровског и др.). Делимично, асистемско истицање појединих
стилистичких квалификатора, везано искључиво за самосталне одреднице које
се примењује у српској преводној лексикографији, не само да не омогућава оптимално разумевање, већ, напротив, још
више усложњава и отежава овај процес.
Тако формиран речнички чланак само
привидно врши улогу посредника у међујезичком контакту, постајући у исто
време извор бројних грешака проистеклих из међујезичке интерференције.
Као што jе познато, солидни преводни речник базира се на солидном дескриптивном речнику узлазног

3.

и излазног jезика. С друге стране, преводни речник као место непосредног jезичког контакта, наглашава и истиче у
први план потребу селекциjе оних информациjа коjе су од суштинске важности за функционисање речи у систему.
Самим тим он може да врши повратни
утицаj на модел лексикографског описа у
дескриптивном речнику, условљаваjући
издваjање оних типова информациjа коjе
традиционално нису били укључене у
дескриптивни речник.
Идеjа де таљног лексикографског
описа коjи би обезбедио издваjање информациjа морфолошког, стилистичког),
семантичког, прагматичког, прозодијског
и комуникативног, синтаксичко-спојивосног и фразеолошког типа, коjа jе реализована у тзв. орреу речи у оквиру
речника интегралног описа jезика J. Д.
Апресjана, такође jе поникла из међуjезичких сучељавања (Апресjан , :
). Проистекла из потребе за стварањем речника активне ориjентациjе (коjи
би кориснику дао могућност формирања
текста на одређеном jезику, наjсличниjег
тексту нативног говорника), ова идеjа
иницирала jе приближавање дескриптивне и преводне лексикографиjе. Речници коjи су настали у њеном окриљу
представљаjу нову етапу у развоjу лексикографиjе стога што у себи обjедињуjу
лексичку и граматичку информациjу, тj.
представљаjу место синтезе лексикона
и граматике (Золотова : ).
Речнички чланак у активном речнику
синтетичког типа (Апресjан , ))



) Стилистичка информација не своди се искључиво на истицање више или мање
детаљних квалификатора саме лексеме, фраземе или граматичких облика, већ се
истиче стилистичка вредност конструкција, слободних спојева, односно реченица.
(Апресјан : ).
) Први речник оваквог типа на руском jезику представља Толково-комбинаторный
словарь русского языка И. А. Мељчука и А. А. Жолковског, обjављен у Бечу .
године. Видети о томе Мељчук .
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и информациjе о речи распоређене у
његовим различитим зонама (семантичкоj зони, зони синтаксичке споjивости
и зони лексичке споjивости са јасно истакну тим стилским параметрима) умногоме се разликуjу од речничког чланка
у традиционалном речнику аналитичког типа. За описивање речи користи
се посебни метаjезик, док се лексичка
споjивост представља помоћу лексичких функциjа (Радић-Дугоњић :
–).
Преводни речник активног типа, састављен по наведеним критериjумима,
базира се на синтетички конципираном
дескриптивном речнику. Како таквих
речника углавном нема када су у питању
многи мањи словенски jезици као што
jе, на пример, српски, логично jе претпоставити да се пред састављача преводног
речника поставља изузетно тежак задатак. Сваки речнички чланак помену тог
речника активног типа, наиме, представља у ствари засебну лингвистичку студиjу, а речник у целини наjсличниjи jе
оригиналноj, целовитоj филолошкоj монографиjи.
С друге стране, структура речничког чланка преводног речника коjа jе заснована на наведеним параметрима, чак
иако jоj се метаjезик незнатно разликуjе
од природног, обезбеђуjе кориснику несметану комуникациjу на страном jезику,
наjсличниjу оноj коjу остваруjе нативни
носилац jезика. У склопу оваквог чланка
уз то остваруjе се идеjа jезика у контакту,
при коjоj се излазни jезик речника не
ставља у други план.
Иако jе досадашња лексикографска
пракса потврдила да су овакви типови
преводног речника погодни за опис
међуjезичког контакта несродних jезика (на пример, енглеско-руски речник
Апресjан , француско-руски речник

Гак  и др.), они су изузетно погодни
за опис jезичког контакта блискосродних jезика, какве представљаjу српски и
руски. Jер, управо тамо где се услед међуjезичког контакта у свести jезичке личности формира jедан општи хибридни
систем система, па jе тешко утврдити
где престаjе jедан, а где почиње други
jезик, преводни речник нове генерациjе
омогућава да се назру њихове особене
формално-семантичке карактеристике.
Стога он постаjе универзални уџбеник
за усваjање страног jезика и превазилази
намену скромног приручничког помоћног средства (Будагов : ).
Преводни речник, према томе,
може се посматрати као место на
коме се одвиjа међуjезички контакт, а
самим тим и контакт двеjу култура, два
менталитета, два самостална погледа на
свет изражена кроз jезик.
Идеjа по коjоj jе jезик огледало коjе
одражава елементе народног бића и по
коjоj он представља базу информациjа
о схватању (познавању) света око себе,
створену од стране колективне jезичке
личности, не представља тековину лингвистике двадесетог века. Она се циклично актуелизуjе у лингвистичким истраживањима, и углавном се поjављуjе у
периодима на размеђи векова. Ова идеjа
налази се у основи истраживања когнитивне ориjентациjе.
Тежиште откривања и разумевања информациjа коjе се криjу у прозодиjскоj,
синтаксичкоj и семантичко-стилистичкој равни исказа не заснива се више на
питању како нешо рећи, већ на питању
зашо ако рећи и са коjим циљем. Питање како нешо рећи у колективноj jезичкоj личности припада њеном нултом
вербално-семантичком нивоу, док питање зашо ако рећи и са коjим циљем
припада првом, когнитивном и другом –

4.
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мотивационом нивоу.) Исказ коjи карактерише одређену jезичку личност, према
томе, садржи поред информациjа коjе
припадаjу нултом нивоу и информациjе
из сфере когнитивног и мотивационог
нивоа. Али док се информациjе вербално-семантичког и когнитивног нивоа
налазе у оквиру мањих jединица, информациjе мотивационог нивоа забележене
су у прецедентним текстовима, карактеристичним за jезичку личност.
Динамичка природа колективне jезичке личности огледа се у два битна
обележjа, коjа се међусобно прожимаjу:
на jедноj страни језичка личност поседуjе инвариjантна своjства, коjа преносећи се из генерациjе у генерациjу обезбеђуjу њену стабилност, док, на другоj,
њено битно обележје представљају вариjантна своjства, којима је детерминисан њен развоj. Кохерентност колективне jезичке личности остваруjе се,
према томе, кроз jединство њених општих или инвариjантних своjстава, коjа
постаjу њена типска обележjа у односу
на друге jезичке личности. Она и чине
онаj феномен коjи се именуjе термином
jезички тип. (Караулов : ).
Обележjа коjа карактеришу одређени
jезички тип у исказу утичу на то да индивидуална jезичка личност ове исказе
препознаjе као своjе, маркиране карактеристиком власио уха jезика, док,
напротив, исказе без овако истакну тих
обележjа лако уочава као стране, тј. као
део туђе jезичке личности. У досадашњоj лексикографскоj пракси при састављању преводних речника ова обележjа
уочавана су интуитивно и препуштана
су састављачевоj jезичкоj компетенциjи.
Стога је разумљиво зашто карактери-

стике националног jезичког типа мораjу
бити заступљене у речничком чланку
активног преводног речника. Друго jе
питање, међу тим, може ли се оваj поступак системски реализовати у српско-руском речнику, ако се он не базира на активном дескриптивном речнику српског
jезика. У преводноj лексикографиjи класичног типа код нас, каквоj припадаjу
помену ти преводни речници коjи као
улазни имаjу српски jезик, преовлађуjу
одреднице у коjима се речнички чланак
своди на номинациону раван (срах –
страх, раос – радость итд.), Ова чињеница доводи до стварања своjеврсног зачараног круга, тj. до тога да се на глобалном плану базни речнички фонд српског
и руског jезика поистовећуjе. С друге
стране, интуитивно навођење кључних
обележjа српског jезичког типа доводи
до произвољног представљања међуjезичке релациjе, без поуздане аргументациjе (коjи су мотиви да се, на пример,
реч страх у српско-руском речнику представља позициjама срах о смри, зааи срах, бии у сраху за некоа, за
нешо – у коjима се срах поjављуjе у
значењу последице, средства каузациjе
и стања).
Питање националног jезичког
типа, као извора информациjа когнитивног карактера, поставља се онда
када се центар посматрања фокусира
на „jезичку слику света“. Гледано из ове
перспективе когнитивна вредност поjединачних речи испољава се онда када се
оне посматраjу као дескриптори уну тар
оваквог отвореног хипотетичког конструкта.
Статус дескриптора стичу речи базног jезичког фонда коjе се међусобно



5.

) Овом проблему посвећене су многоброjне студиjе, међу коjима издваjамо Караулов
.
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повезуjу у хиjерархиjски засновану
структуру, у чиjем се центру налази „Jа
биће“.
Улогу компоненти српског jезичког
типа и њихову когнитивну вредност покушаћемо да представимо на примеру
речи–дескриптора срах. За ову реч смо
се одлучили из неколико разлога:
а) она представља примарну емоциjу;
б) она образуjе разгранат систем метафора;
в) она поседуjе слични формални лик
у српском и руском jезику;
г) њене асертивне компоненте нису
целовито представљене у српскоj лексикографиjи, док су когнитивне компоненте ван оквира експлицитног лексикографског описа.
Срах jе, као што jе познато, реч
коjа именуjе jедну од примарних
емоциjа, своjствених првенствено човеку
као живом бићу (поседуjу га и животиње). Концептуализациjа ове речи у
различитим jезицима више пу та jе била
предмет студиозних лингвистичких анализа. Међу многима поменућемо два методолошки различита приступа овоj емоциjи, изложена у учењу J. Д. Апресjана
(Апресjан ; : –) и А. Вjежбицке (Вjежбицка : –).
У Апресjановоj методологиjи, коjа
се заснива на рускоj речи срах,
узимаjу се у обзир следећи сценариjи:
перцепциjа ситуациjе, коjа се оцењуjе
као опасна за човека; као резултат тога
ствара се емоциjа – неприjатно осећање;
она се испољава у физиолошким реакциjама тела, независно од човекове

6.
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воље, у жељама, коjе могу бити повезане са субjектовим контролисаним моторичким и вербалним активностима
(Апресjан : ). А. Вjежбицка истиче
следеће, по њеноj терминологиjи, прототипске ситуациjе настанка jедног од немачких еквивалената за срах (Angst):
могућност последица лоших по човека,
њему непознатих, услед чега он осећа
нешто лоше (Вjежбицка : –).
Наш избор сценариjа сраха заснован jе на српскоj jезичкоj грађи,
ексцерпираној из лексикографских извора). Модел коjи предлажемо може послужити за рангирање смислова уну тар
речничког чланка срах, у српско-руском речнику активног типа. Он обухвата следеће jединице:

8.

а) негативну емоциjу градуираног интензитета;
б) последицу могућег негативног исхода догађаjа;
в) узрочник посебних физичких и
физиолошких стања;
г) средство надмоћи над неким;
д) емоциjу коjа се криjе од других.

9.

Као доминанта изузетно развиjеног, експресивно маркираног синонимског низа (боjазан, зебња, лашња,
срења, роза, срава, срахоа, ужас),
срах jе по своjоj основноj природи
оша мера на скали расуће инензиеа неаивно. Градуираност интензитета он испољава у могућности повезивања са придевима хлаан, велики,
ужасан, аничан и. Максимални степен интензитета срах реализуjе тек у

) Као извори послужили су нам дескриптивни и специјализовани речници српског
језика Р С К Ј –, М С Л , С Р С Ј , српско-руски преводни речник Толстој
 као и новински текстови из „Нина“, „Гласа јавности“, „Политике“ у периоду од
јануара до марта . године.
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склопу са другим, стилски маркираним
члановима овог синонимског низа: срах
и ужас ухваи срце, срах и срава завлааше, он jе срах и рее и.
Аналогно другим члановима синонимског низа срах у српском jезику поред
значења емоциjе или стања субjекта (реи срах, аии о сраха, бии
у сраху) изражава и узрочника стања
субjекта (соаало ме jе со срахова).
Као узрочник стања субjекта срах jе
обично у облику плурала.
Срах настаjе као последица
очекиваног негативног исхода
догађаjа, формираног на основу искуства
или на основу претпоставке (срах о
авиона – могућност несреће, срах о
вое – могућност дављења, срах о висине – могућност пада, срах о заворено росора – могућност гушења, срах
о смри – могућност престанка живота
итд.).
Као узрочник посебних физичких и физиолошких стања
срах постоjи у великом броjу исказа.
Оваj сценарио реализуjе се кроз боjу и
израз лица: озеленеи о сраха, реблееи о сраха, у сраху су велике
очи, разроачии очи о сраха; реакциjу тела: рхаи о сраха, наjежии
се о сраха, оилазе а рнци (жмарци)
о сраха, охлаии се о сраха, о
сраха крв му се леи у жилама, умираи
о сраха, ремреи о сраха, колена
му клецаjу о сраха, коса му се ила на
лави о сраха; губитак способности
кре тања: укочии се о сраха, арализоваи се о сраха, ное му се осекоше о сраха; губитак способности
говора: онемеи о сраха, занемеи
о сраха.
Наведени примери телесних метафора у вези са компонентом срах у

10.

11.

наjвећем броjу примера (нр. озеленеи
о…, охлаии се о…, крв му се леи у
жилама о…, укочии се о…) развиjаjу
асоциjациjу срах-смр.
Срах се у српскоj jезичкоj личности поима као средство надмоћи над другим бићем: ржаи коа у
сраху, зааи коме срах, итд.
Посебно место у овом сценариjу припада оним исказима у коjима се реализуjе дуализам уша–ело. Српска jезичка личност лоцира срах у уши. По
аналогиjи хрании ело–хрании ушу
образовано jе хрании се нечиjим срахом (туђ страх као душевна храна). Дислоцираност сраха из уше означава
траjни, максимални степен емоциjе (нпр.
уераи коме срах у коси).
Срах представља изразито негативну емоциjу коjу, уколико
нас обузме, не делимо са другима, већ
jе скривамо. Он се асоцира са женским
принципом и представља израз слабости. Стога се у српском jезику за мушкарца коjи jе страшљив користе аналози срина, жена, кукавица. Побеии,
савлааи срах представља врлину.
Он има одлике речи–табуа, па отуда и
броjне експресивне синониме ра, вуна,
зор, срахић.
Наведени сценариjи коjи карактеришу реч срах у српском
jезику чине фрагмент система базних
емоциjа, коjи представља jедан од наjсложениjих система у оквиру jезичке личности. Откривање системске повезаности
сценариjа и изналажење њихове когнитивне вредности омогућава да се на
основу овако структурираног микросистема сагледаjу особености српског jезичког типа коjе имаjу кључну улогу при
формирању речничког чланка српскоруског преводног речника.
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summary

Serbian Language Type and the Bilingual Lexicography
The “naive picture of the world” contains conceptualized knowledge of a man about
the world that surrounds him. Current knowledge is reﬂected by the system of
linguocultural isoglosses, that contain variant as well as invariant elements, which
belong to the national language type. Those elements play the decisive role in
constructing the dictionary article of an active bilingual dictionary of similar languages.
In the current article, based on the concept срах (fear) in Serbian language, the
author tries to reveal the scenarios that are characteristic to the Serbian language type,
and thus represent required structure components of the dictionary article of the active
Serbian-Russian bilingual dictionary.
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