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Ми ла на Ра дић-Ду го њић (Бе о ра)

Срп ски jе зич ки тип и пре вод на) 
лек си ко гра фиjа

 Кључ не ре чи:
је зич ка лич нос, је зич ки 
и, ре во на 
лек си ко ра фи ја, сце на риј, 
кон це у а ли за ци ја.

У ра ду се на ма те риjа лу сце на риjа стра ха 
за сно ва ног на срп ској је зич кој гра ђи 
пред ла жу мо де ли ко ји мо гу по слу жи ти 
за ран ги ра ње сми сло ва уну тар реч нич ког 
члан ка срах. Он об у хва та: а) не га тив ну 
емо циjу гра ду и ра ног ин тен зи те та; б) 
по сле ди цу мо гу ћег не га тив ног ис хо да 
до га ђаjа; в) узроч ник по себ них фи зич ких и 
фи зи о ло шких ста ња; г) сред ство над мо ћи 
над не ким. Аутор сма тра да на ве де ни 
сце на риjи коjи ка рак те ри шу реч срах 
у срп ском jе зи ку чи не фраг мент си сте ма 
ба зних емо циjа, jед ног од наjсло же ниjих 
си сте ма у окви ру jе зич ке лич но сти. 

1. Пр вен стве но на чи њен с ци љем да 
пру жи еле мен тар ну ин фор ма циjу 

о мо гу ћим ме ђуjе зич ким екви ва лен ти ма 
ре чи ула зног jе зи ка, пре вод ни реч ник 
пред ста вља наjма сов ниjу лек си ко граф-
ску пу бли ка ци ју. За њим ће, као за књи-
гом-ета ло ном коjа ре ша ва jе зич ке не до-
у ми це (па jоj се са мим тим бес по го вор но 
ве руjе) наjче шће по сег ну ти про сеч ни 
ко ри сник он да ка да же ли да от криjе сми-

сао тек ста на пи са ног на стра ном jе зи ку 
или пак ка да же ли да сам фор ми ра текст 
на стра ном jе зи ку. У обе си ту а циjе (де-
ко ди ра ња и ко ди ра ња) у цен тру па жње 
ко ри сни ка на ла зи се стра ни jе зик. Али 
док jе за раз у ме ва ње тек ста, тj. за от-
кри ва ње сми сла ко ди ра ног у стра ном jе-
зи ку, на пр ви по глед до вољ но по зна ва ње 
при мар не но ми на циjе (jер оста ли фак-
то ри мо гу би ти на док на ђе ни сте пе ном 

) 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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ко ри сни ко ве ком пе тен циjе у ма тер њем 
jе зи ку), фор ми ра ње тек ста не мо же би ти 
за сно ва но ис кљу чи во на ње ном по зна-
ва њу. Она остаjе као пра зна љу шту ра 
чак и он да ка да би ва уком по но ва на у 
од го ва раjу ће мор фо син так сич ке струк-
ту ре, jер ко ри сник у пре вод ном реч ни ку 
не до биjа це ло ви ту ин фор ма циjу о си но-
ни миjи струк ту ра у коjи ма се поjа вљуjе 
од ре ђе на реч.

2. Прин цип се ман тич ке екви ва лент-
но сти jе ди ни ца ула зног и из ла зног 

jе зи ка при ме њуjе се у струк ту и ра њу реч-
нич ког члан ка пре вод ног реч ни ка ка ко 
код тзв. крат ких реч ни ка (оних коjи са-
др же око   реч нич ких од ред ни ца), 
та ко и код реч ни ка сред њег ти па (коjи са-
др же око   реч нич ких од ред ни ца). 
Оно, ме ђу тим, што бит но раз ли куjе ове 
две вр сте реч ни ка jе ко ли чи на ин фор-
ма циjа о ре чи ма коjе се у њи ма на ла зе. 
Крат ки пре вод ни реч ник, по ред основ-
них ин фор ма циjа о про зо диjскоj и мор-
фо ло шкоj вред но сти ре чи-од ред ни це, 
углав ном jе ориjен ти сан на пру жа ње ин-
фор ма циjа о се ман тич ким екви ва лен-
ти ма ре чи из ла зног jе зи ка за реч–од-
ред ни цу у ула зном jе зи ку. У из у зет ним 
слу чаjе ви ма ре чи су снаб де ве не и непот-
пу ном син так сич ком, од но сно сти ли-
стич ком ин фор ма циjом.

У од но су на ње га сред њи пре вод ни 
реч ник по ред бо га тиjег слов ни ка ка рак-
те ри ше ши ра син так сич ка ин фор ма циjа, 
а са мим тим и обим ни ји илу стра тив ни 
ма те риjал.

У по гле ду струк ту и ра ња реч нич ког 
члан ка на ша лек си ко граф ска прак са у 
овом ти пу реч ни ка при ме њуjе два по-
ступ ка:

а) се ман тич ка ин фор ма циjа о ре чи–
по ли се му из но си се у са мом по чет ку, на-
во ђе њем си но ним ског ни за у из ла зном 
jе зи ку, док се огра ни че ња у сфе ри лек-
сич ко-син так сич ке споjи во сти на во де 
у бло ку, рас по ре ђе на по азбуч ном ре ду 
уну тар од го ва раjу ћих при мар них и се-
кун дар них син так сич ких це ли на (По ља-
нец ; Бен сон );

б) се ман тич ка ин фор ма циjа о ре чи 
ло ци ра се у за себ не лек сич ко се ман тич ке 
ва ри јан те по ли се ма, уну тар коjих се она 
наjпре мар ки ра у си но ним ском ни зу, а 
по том и у од го ва раjу ћем лек сич ко-син-
так сич ком окру же њу (Тол стоj , Стан-
ко вић ).

Дру ги по сту пак до не кле при бли жа ва 
реч нич ки чла нак пре вод ног реч ни ка 
члан ку де скрип тив ног реч ни ка. Али, ова-
кво „угле да ње“ у струк ту и ра њу члан ка 
пре вод ног реч ни ка на чла нак у де скрип-
тив ном реч ни ку не са мо да не по ма же, 

 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, на про тив, усло жња ва ко ри шће ње 
реч ни ка. Jер, не тре ба гу би ти из ви да 
основ ну функ циjу коjу пре вод ни реч ник 
тре ба да ре а ли зуjе – функ циjу утвр ђи-
ва ња ме ђу је зич ке екви ва лент но сти jе ди-
ни ца ко је при па да ју раз ли чи тим jе зич-
ким си сте ми ма.

Све што jе до са да ре че но од но си ло 
се на по ступ ке при ме њи ва не у тра ди ци-
о нал ноj де скрип тив ноj, од но сно пре вод-
ноj лек си ко гра фиjи па сив ног ка рак те ра, 
тj. на реч ни ке, ориjен ти са не пр вен стве но 
на раз у ме ва ње тек ста ула зног jе зи ка. Не 
тре ба, ме ђу тим, пре не брег ну ти чи ње-
ни цу да се у ова ко схва ће ној кон цеп-
ци ји раз у ме ва ња пре све га ра ди о крај ње 
упро шће ном, ре ла тив ном раз у ме ва њу 
тек ста. Сва ко иоле кон крет ни је раз у ме-
ва ње тек ста под ра зу ме ва и ис ти ца ње 
сти ли стич ког по тен ци ја ла ње го вих је-
ди ни ца (функ ци о нал ног, емо ци о нал но-
екс пре сив ног, жан ров ског и др.). Де ли-
мич но, аси стем ско ис ти ца ње по је ди них 
сти ли стич ких ква ли фи ка то ра, ве за но ис-
кљу чи во за са мо стал не од ред ни це ко је 
се при ме њу је у срп ској пре вод ној лек си-
ко гра фи ји, не са мо да не омо гу ћа ва оп-
ти мал но раз у ме ва ње, већ, на про тив, још 
ви ше усло жња ва и оте жа ва овај про цес. 
Та ко фор ми ран реч нич ки чла нак са мо 
при вид но вр ши уло гу по сред ни ка у ме-
ђу је зич ком кон так ту, по ста ју ћи у исто 
вре ме из вор број них гре ша ка про ис те-
клих из ме ђу је зич ке ин тер фе рен ци је. 

3. Као што jе по зна то, со лид ни пре-
вод ни реч ник ба зи ра се на со лид-

ном де скрип тив ном реч ни ку уз ла зног 

и из ла зног jе зи ка. С дру ге стра не, пре-
вод ни реч ник као ме сто не по сред ног jе-
зич ког кон так та, на гла ша ва и ис ти че у 
пр ви план по тре бу се лек циjе оних ин-
фор ма циjа коjе су од су штин ске ва жно-
сти за функ ци о ни са ње ре чи у си сте му. 
Са мим тим он мо же да вр ши по врат ни 
ути цаj на мо дел лек си ко граф ског опи са у 
де скрип тив ном реч ни ку, усло вља ваjу ћи 
из дваjа ње оних ти по ва ин фор ма циjа коjе 
тра ди ци о нал но ни су би ли укљу че не у 
де скрип тив ни реч ник.

Идеjа де таљ ног лек си ко граф ског 
опи са коjи би обез бе дио из дваjа ње ин-
фор ма циjа мор фо ло шког, сти ли стич ког), 
се ман тич ког, праг ма тич ког, про зо диј ског 
и ко му ни ка тив ног, син так сич ко-спо ји-
во сног и фра зе о ло шког ти па, коjа jе ре а-
ли зо ва на у тзв. ор ре у ре чи у окви ру 
реч ни ка ин те грал ног опи са jе зи ка J. Д. 
Апресjа на, та ко ђе jе по ни кла из ме ђуjе-
зич ких су че ља ва ња (Апресjан , : 
). Про ис те кла из по тре бе за ства ра-
њем реч ни ка ак тив не ориjен та циjе (коjи 
би ко ри сни ку дао мо гућ ност фор ми ра ња 
тек ста на од ре ђе ном jе зи ку, наjслич ниjег 
тек сту на тив ног го вор ни ка), ова идеjа 
ини ци ра ла jе при бли жа ва ње де скрип-
тив не и пре вод не лек си ко гра фиjе. Реч-
ни ци коjи су на ста ли у ње ном окри љу 
пред ста вљаjу но ву ета пу у раз воjу лек-
си ко гра фиjе сто га што у се би обjе ди њуjу 
лек сич ку и гра ма тич ку ин фор ма циjу, тj. 
пред ста вљаjу ме сто син те зе лек си ко на 
и гра ма ти ке (Зо ло то ва : ). 

Реч нич ки чла нак у ак тив ном реч ни ку 
син те тич ког ти па (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 ин фор ма циjе о ре чи рас по ре ђе не у 
ње го вим раз ли чи тим зо на ма (се ман тич-
коj зо ни, зо ни син так сич ке споjи во сти 
и зо ни лек сич ке споjи во сти са ја сно ис-
так ну тим стил ским па ра ме три ма) умно-
го ме се раз ли куjу од реч нич ког члан ка 
у тра ди ци о нал ном реч ни ку ана ли тич-
ког ти па. За опи си ва ње ре чи ко ри сти 
се по себ ни ме таjе зик, док се лек сич ка 
споjи вост пред ста вља по мо ћу лек сич-
ких функ циjа (Ра дић-Ду го њић : 
–). 

Пре вод ни реч ник ак тив ног ти па, са-
ста вљен по на ве де ним кри те риjу ми ма, 
ба зи ра се на син те тич ки кон ци пи ра ном 
де скрип тив ном реч ни ку. Ка ко та квих 
реч ни ка углав ном не ма ка да су у пи та њу 
мно ги ма њи сло вен ски jе зи ци као што 
jе, на при мер, срп ски, ло гич но jе прет по-
ста ви ти да се пред са ста вља ча пре вод ног 
реч ни ка по ста вља из у зет но те жак за да-
так. Сва ки реч нич ки чла нак по ме ну тог 
реч ни ка ак тив ног ти па, на и ме, пред ста-
вља у ства ри за себ ну лин гви стич ку сту-
диjу, а реч ник у це ли ни наjслич ниjи jе 
ори ги нал ноj, це ло ви тоj фи ло ло шкоj мо-
но гра фиjи.

С дру ге стра не, струк ту ра реч нич-
ког члан ка пре вод ног реч ни ка коjа jе за-
сно ва на на на ве де ним па ра ме три ма, чак 
иако jоj се ме таjе зик не знат но раз ли куjе 
од при род ног, обез бе ђуjе ко ри сни ку не-
сме та ну ко му ни ка циjу на стра ном jе зи ку, 
наjслич ниjу оноj коjу оства руjе на тив ни 
но си лац jе зи ка. У скло пу ова квог члан ка 
уз то оства руjе се идеjа jе зи ка у кон так ту, 
при коjоj се из ла зни jе зик реч ни ка не 
ста вља у дру ги план. 

Иако jе до са да шња лек си ко граф ска 
прак са по твр ди ла да су ова кви ти по ви 
пре вод ног реч ни ка по год ни за опис 
ме ђуjе зич ког кон так та не срод них jе-
зи ка (на при мер, ен гле ско-ру ски реч ник 
Апресjан , фран цу ско-ру ски реч ник 

Гак  и др.), они су из у зет но по год ни 
за опис jе зич ког кон так та бли ско срод-
них jе зи ка, ка кве пред ста вљаjу срп ски и 
ру ски. Jер, упра во та мо где се услед ме-
ђуjе зич ког кон так та у све сти jе зич ке лич-
но сти фор ми ра jе дан оп шти хи брид ни 
си стем си сте ма, па jе те шко утвр ди ти 
где пре стаjе jе дан, а где по чи ње дру ги 
jе зик, пре вод ни реч ник но ве ге не ра циjе 
омо гу ћа ва да се на зру њи хо ве осо бе не 
фор мал но-се ман тич ке ка рак те ри сти ке. 
Сто га он по стаjе уни вер зал ни уџ бе ник 
за усваjа ње стра ног jе зи ка и пре ва зи ла зи 
на ме ну скром ног при руч нич ког по моћ-
ног сред ства (Бу да гов : ).

4. Пре вод ни реч ник, пре ма то ме, 
мо же се по сма тра ти као ме сто на 

ко ме се од виjа ме ђуjе зич ки кон такт, а 
са мим тим и кон такт двеjу кул ту ра, два 
мен та ли те та, два са мо стал на по гле да на 
свет из ра же на кроз jе зик. 

Идеjа по коjоj jе jе зик огле да ло коjе 
од ра жа ва еле мен те на род ног би ћа и по 
коjоj он пред ста вља ба зу ин фор ма циjа 
о схва та њу (по зна ва њу) све та око се бе, 
ство ре ну од стра не ко лек тив не jе зич ке 
лич но сти, не пред ста вља те ко ви ну лин-
гви сти ке два де се тог ве ка. Она се ци-
клич но ак ту е ли зуjе у лин гви стич ким ис-
тра жи ва њи ма, и углав ном се поjа вљуjе у 
пе ри о ди ма на раз ме ђи ве ко ва. Ова идеjа 
на ла зи се у осно ви ис тра жи ва ња ког ни-
тив не ориjен та циjе.

Те жи ште от кри ва ња и раз у ме ва ња ин-
фор ма циjа коjе се криjу у про зо диjскоj, 
син так сич коj и се ман тич ко-сти ли стич-
кој рав ни ис ка за не за сни ва се ви ше на 
пи та њу ка ко не шо ре ћи, већ на пи та њу 
за шо а ко ре ћи и са коjим ци љем. Пи-
та ње ка ко не шо ре ћи у ко лек тив ноj jе-
зич коj лич но сти при па да ње ном нул том 
вер бал но-се ман тич ком ни воу, док пи-
та ње за шо а ко ре ћи и са коjим ци љем 
при па да пр вом, ког ни тив ном и дру гом – 

Milana.indd 13.10.2002, 16:37314



С Р П С К И  Ј Е З И Ч К И  Т И П  И  П Р Е В О Д Н А  Л Е КС И КО Г РАФ И Ј А

 



мо ти ва ци о ном ни воу.) Ис каз коjи ка рак-
те ри ше од ре ђе ну jе зич ку лич ност, пре ма 
то ме, са др жи по ред ин фор ма циjа коjе 
при па даjу нул том ни воу и ин фор ма циjе 
из сфе ре ког ни тив ног и мо ти ва ци о ног 
ни воа. Али док се ин фор ма циjе вер бал-
но-се ман тич ког и ког ни тив ног ни воа 
на ла зе у окви ру ма њих jе ди ни ца, ин фор-
ма циjе мо ти ва ци о ног ни воа за бе ле же не 
су у пре це дент ним тек сто ви ма, ка рак те-
ри стич ним за jе зич ку лич ност.

Ди на мич ка при ро да ко лек тив не jе-
зич ке лич но сти огле да се у два бит на 
обе лежjа, коjа се ме ђу соб но про жи маjу: 
на jед ноj стра ни је зич ка лич ност по се-
дуjе ин ва риjант на своjства, коjа пре но-
се ћи се из ге не ра циjе у ге не ра циjу обез-
бе ђуjу ње ну ста бил ност, док, на дру гоj, 
ње но бит но обе леж је пред ста вља ју ва-
риjант на своjства, ко ји ма је де тер ми-
ни сан њен раз воj. Ко хе рент ност ко лек-
тив не jе зич ке лич но сти оства руjе се, 
пре ма то ме, кроз jе дин ство ње них оп-
штих или ин ва риjант них своjста ва, коjа 
по стаjу ње на тип ска обе лежjа у од но су 
на дру ге jе зич ке лич но сти. Она и чи не 
онаj фе но мен коjи се име нуjе тер ми ном 
jе зич ки тип. (Ка ра у лов : ).

Обе лежjа коjа ка рак те ри шу од ре ђе ни 
jе зич ки тип у ис ка зу ути чу на то да ин-
ди ви ду ал на jе зич ка лич ност ове ис ка зе 
пре по знаjе као своjе, мар ки ра не ка рак-
те ри сти ком вла си о у ха jе зи ка, док, 
на про тив, ис ка зе без ова ко ис так ну тих 
обе лежjа ла ко уоча ва као стра не, тј. као 
део ту ђе jе зич ке лич но сти. У до са да-
шњоj лек си ко граф скоj прак си при са ста-
вља њу пре вод них реч ни ка ова обе лежjа 
уоча ва на су ин ту и тив но и пре пу шта на 
су са ста вља че воj jе зич коj ком пе тен циjи. 
Сто га је ра зу мљи во за што ка рак те ри-

сти ке на ци о нал ног jе зич ког ти па мо раjу 
би ти за сту пље не у реч нич ком члан ку 
ак тив ног пре вод ног реч ни ка. Дру го jе 
пи та ње, ме ђу тим, мо же ли се оваj по сту-
пак си стем ски ре а ли зо ва ти у срп ско-ру-
ском реч ни ку, ако се он не ба зи ра на ак-
тив ном де скрип тив ном реч ни ку срп ског 
jе зи ка. У пре вод ноj лек си ко гра фиjи кла-
сич ног ти па код нас, ка квоj при па даjу 
по ме ну ти пре вод ни реч ни ци коjи као 
ула зни имаjу срп ски jе зик, пре о вла ђуjу 
од ред ни це у коjи ма се реч нич ки чла нак 
сво ди на но ми на ци о ну ра ван (срах – 
страх, ра ос – ра до сть итд.), Ова чи ње-
ни ца до во ди до ства ра ња своjе вр сног за-
ча ра ног кру га, тj. до то га да се на гло бал-
ном пла ну ба зни реч нич ки фонд срп ског 
и ру ског jе зи ка по и сто ве ћуjе. С дру ге 
стра не, ин ту и тив но на во ђе ње кључ них 
обе лежjа срп ског jе зич ког ти па до во ди 
до про из вољ ног пред ста вља ња ме ђуjе-
зич ке ре ла циjе, без по у зда не ар гу мен та-
циjе (коjи су мо ти ви да се, на при мер, 
реч страх у срп ско-ру ском реч ни ку пред-
ста вља по зи циjа ма срах о смр и, за-
а и срах, би и у сра ху за не ко а, за 
не шо – у коjи ма се срах поjа вљуjе у 
зна че њу по сле ди це, сред ства ка у за циjе 
и ста ња).

5. Пи та ње на ци о нал ног jе зич ког 
ти па, као из во ра ин фор ма циjа ког-

ни тив ног ка рак те ра, по ста вља се он да 
ка да се цен тар по сма тра ња фо ку си ра 
на „jе зич ку сли ку све та“. Гле да но из ове 
пер спек ти ве ког ни тив на вред ност поjе-
ди нач них ре чи ис по ља ва се он да ка да се 
оне по сма траjу као де скрип то ри уну тар 
ова квог отво ре ног хи по те тич ког кон-
струк та.

Ста тус де скрип то ра сти чу ре чи ба-
зног jе зич ког фон да коjе се ме ђу соб но 

) Овом проблему посвећене су многоброjне студиjе, међу коjима издваjамо Караулов 
.
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по ве зуjу у хиjе рар хиjски за сно ва ну 
струк ту ру, у чиjем се цен тру на ла зи „Jа 
би ће“.

Уло гу ком по нен ти срп ског jе зич ког 
ти па и њи хо ву ког ни тив ну вред ност по-
ку ша ће мо да пред ста ви мо на при ме ру 
ре чи–де скрип то ра срах. За ову реч смо 
се од лу чи ли из не ко ли ко раз ло га:

а) она пред ста вља при мар ну емо-
циjу;

б) она обра зуjе раз гра нат си стем ме-
та фо ра; 

в) она по се дуjе слич ни фор мал ни лик 
у срп ском и ру ском jе зи ку;

г) ње не асер тив не ком по нен те ни су 
це ло ви то пред ста вље не у срп скоj лек-
си ко гра фиjи, док су ког ни тив не ком по-
нен те ван окви ра екс пли цит ног лек си-
ко граф ског опи са.

6. Срах jе, као што jе по зна то, реч 
коjа име нуjе jед ну од при мар них 

емо циjа, своjстве них пр вен стве но чо ве ку 
као жи вом би ћу (по се дуjу га и жи во-
ти ње). Кон цеп ту а ли за циjа ове ре чи у 
раз ли чи тим jе зи ци ма ви ше пу та jе би ла 
пред мет сту ди о зних лин гви стич ких ана-
ли за. Ме ђу мно ги ма по ме ну ће мо два ме-
то до ло шки раз ли чи та при сту па овоj емо-
циjи, из ло же на у уче њу J. Д. Апресjа на 
(Апресjан ; : –) и А. Вjе-
жбиц ке (Вjе жбиц ка : –). 

7. У Апресjа но воj ме то до ло гиjи, коjа 
се за сни ва на ру скоj ре чи срах, 

узи маjу се у об зир сле де ћи сце на риjи: 
пер цеп циjа си ту а циjе, коjа се оце њуjе 
као опа сна за чо ве ка; као ре зул тат то га 
ства ра се емо циjа – не приjат но осе ћа ње; 
она се ис по ља ва у фи зи о ло шким ре-
ак циjа ма те ла, не за ви сно од чо ве ко ве 

во ље, у же ља ма, коjе мо гу би ти по ве-
за не са субjек то вим кон тро ли са ним мо-
то рич ким и вер бал ним ак тив но сти ма 
(Апресjан : ). А. Вjе жбиц ка ис ти че 
сле де ће, по ње ноj тер ми но ло гиjи, про то-
тип ске си ту а циjе на стан ка jед ног од не-
мач ких екви ва ле на та за срах (Angst): 
мо гућ ност по сле ди ца ло ших по чо ве ка, 
ње му не по зна тих, услед че га он осе ћа 
не што ло ше (Вjе жбиц ка : –).

8. Наш из бор сце на риjа сра ха за-
сно ван jе на срп скоj jе зич коj гра ђи, 

екс цер пи ра ној из лек си ко граф ских из-
во ра). Мо дел коjи пред ла же мо мо же по-
слу жи ти за ран ги ра ње сми сло ва уну тар 
реч нич ког члан ка срах, у срп ско-ру-
ском реч ни ку ак тив ног ти па. Он об у-
хва та сле де ће jе ди ни це:

а) не га тив ну емо циjу гра ду и ра ног ин-
тен зи те та;

б) по сле ди цу мо гу ћег не га тив ног ис-
хо да до га ђаjа;

в) узроч ник по себ них фи зич ких и 
фи зи о ло шких ста ња;

г) сред ство над мо ћи над не ким;
д) емо циjу коjа се криjе од дру гих.

9. Као до ми нан та из у зет но раз виjе-
ног, екс пре сив но мар ки ра ног си-

но ним ског ни за (боjа зан, зеб ња, ла шња, 
сре ња, ро за, сра ва, сра хо а, ужас), 
срах jе по своjоj основ ноj при ро ди 
о ша ме ра на ска ли ра су ће ин ен зи-
е а не а ив но. Гра ду и ра ност ин тен-
зи те та он ис по ља ва у мо гућ но сти по-
ве зи ва ња са при де ви ма хла ан, ве ли ки, 
ужа сан, а ни чан и. Мак си мал ни сте-
пен ин тен зи те та срах ре а ли зуjе 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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скло пу са дру гим, стил ски мар ки ра ним 
чла но ви ма овог си но ним ског ни за: срах 
и ужас ухва и ср це, срах и сра ва за-
вла а ше, он jе срах и ре е и.

Ана лог но дру гим чла но ви ма си но ним-
ског ни за срах у срп ском jе зи ку по ред 
зна че ња емо циjе или ста ња субjек та (р-
е и срах, а и и о сра ха, би и 
у сра ху) из ра жа ва и узроч ни ка ста ња 
субjек та (со а а ло ме jе со сра хо ва). 
Као узроч ник ста ња субjек та срах jе 
обич но у об ли ку плу ра ла.

10. Срах на стаjе као по сле ди ца 
оче ки ва ног не га тив ног исхо да 

до га ђаjа, формираног на основу искуства 
или на основу претпоставке (срах о 
ави о на – мо гућ ност не сре ће, срах о 
во е – мо гућ ност да вље ња, срах о ви-
си не – мо гућ ност па да, срах о за во ре-
но ро со ра – мо гућ ност гу ше ња, срах 
о смр и – мо гућ ност пре стан ка жи во та 
итд.).

11. Као узроч ник по себ них фи-
зич ких и фи зи о ло шких ста ња 

срах по стоjи у ве ли ком броjу ис ка за. 
Оваj сце на рио ре а ли зуjе се кроз боjу и 
из раз ли ца: о зе ле не и о сра ха, ре-
бле е и о сра ха, у сра ху су ве ли ке 
очи, раз ро а чи и очи о сра ха; ре ак-
циjу те ла: рх а и о сра ха, наjе жи и 
се о сра ха, о и ла зе а рн ци (жмар ци) 
о сра ха, охла и и се о сра ха, о 
сра ха крв му се ле и у жи ла ма, уми ра и 
о сра ха, ре мре и о сра ха, ко ле на 
му кле цаjу о сра ха, ко са му се и ла на 
ла ви о сра ха; гу би так спо соб но сти 
кре та ња: уко чи и се о сра ха, а ра-
ли зо ва и се о сра ха, но е му се о се-
ко ше о сра ха; гу би так спо соб но сти 
го во ра: оне ме и о сра ха, за не ме и 
о сра ха. 

На ве де ни при ме ри те ле сних ме та-
фо ра у ве зи са ком по нен том срах у 

наjве ћем броjу при ме ра (нр. о зе ле не и 
о…, охла и и се о…, крв му се ле и у 
жи ла ма о…, уко чи и се о…) раз виjаjу 
асо циjа циjу срах-смр.

12. Срах се у срп скоj jе зич коj лич-
но сти по и ма као сред ство над-

мо ћи над дру гим би ћем: р жа и ко а у 
сра ху, за а и ко ме срах, итд. 

По себ но ме сто у овом сце на риjу при-
па да оним ис ка зи ма у коjи ма се ре а-
ли зуjе ду а ли зам у ша–е ло. Срп ска jе-
зич ка лич ност ло ци ра срах у у ши. По 
ана ло гиjи хра ни и е ло–хра ни и у шу 
обра зо ва но jе хра ни и се не чиjим сра-
хом (туђ страх као ду шев на хра на). Дис-
ло ци ра ност сра ха из у ше озна ча ва 
траjни, мак си мал ни сте пен емо циjе (нпр. 
уе ра и ко ме срах у ко си).

13. Срах пред ста вља из ра зи то не-
га тив ну емо циjу коjу, уко ли ко 

нас об у зме, не де ли мо са дру ги ма, већ 
jе скри ва мо. Он се асо ци ра са жен ским 
прин ци пом и пред ста вља из раз сла бо-
сти. Сто га се у срп ском jе зи ку за му-
шкар ца коjи jе стра шљив ко ри сте ана-
ло зи сри на, же на, ку ка ви ца. По бе и и, 
са вла а и срах пред ста вља вр ли ну. 
Он има од ли ке ре чи–та буа, па оту да и 
броjне екс пре сив не си но ни ме р а, ву на, 
зор, сра хић.

14. На ве де ни сце на риjи коjи ка рак-
те ри шу реч срах у срп ском 

jе зи ку чи не фраг мент си сте ма ба зних 
емо циjа, коjи пред ста вља jе дан од наjсло-
же ниjих си сте ма у окви ру jе зич ке лич но-
сти. От кри ва ње си стем ске по ве за но сти 
сце на риjа и из на ла же ње њи хо ве ког-
ни тив не вред но сти омо гу ћа ва да се на 
осно ву ова ко струк ту ри ра ног ми кро си-
сте ма са гле даjу осо бе но сти срп ског jе-
зич ког ти па коjе имаjу кључ ну уло гу при 
фор ми ра њу реч нич ког члан ка срп ско-
ру ског пре вод ног реч ни ка.
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 summary
 Σ Ser bian Lan gu a ge Type and the Bi lin gual Le xi co graphy

Th e “naive pic tu re of the world” con ta ins con cep tu a li zed know led ge of a man abo ut 
the world that sur ro unds him. Cur rent know led ge is re fl ec ted by the system of 
lin gu o cul tu ral iso glos ses, that con tain va ri ant as well as in va ri ant ele ments, which 
be long to the na ti o nal lan gu a ge type. Th o se ele ments play the de ci si ve ro le in 
con struc ting the dic ti o nary ar tic le of an ac ti ve bi lin gual dic ti o nary of si mi lar lan gu a ges.

In the cur rent ar tic le, ba sed on the con cept срах (fear) in Ser bian lan gu a ge, the 
aut hor tri es to re veal the sce na ri os that are cha rac te ri stic to the Ser bian lan gu a ge type, 
and thus re pre sent re qu i red struc tu re com po nents of the dic ti o nary ar tic le of the ac ti ve 
Ser bian-Rus sian bi lin gual dic ti o nary.
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Р С К Ј  -: Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка. – Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. 

– Том –. 
Стан ко вић : Стан ко вић, Б. Ру ско-срп ско хр ват ски реч ник. – Но ви Сад–Мо сква. –  с. 
С С Р С Ј  : Јо ва но вић, Р, Ата нац ко вић, Л. Си сте мат ски реч ник срп ско хр ват ско га је зи ка. – 

Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. –  с.
Тол стоj : Тол стой, И. И. Серб ско-хор ват ско-рус ский сло ва рь. – Мо сква. –  с.
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