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Сажетак. У раду се говори о десупстантивним предлозима у савременом 
српском ]езику. Основни задатак био ]е испитиваше конверзще као типа творбе речи 
из угла семантичких промена юце доводе до преласка лексема из ]едне врсте речи 
у другу (у овом случа]у из именица у предлоге). Анализа семантичког садржа]а 
свих седам полазних именица понаособ и предлога добщених од ших показала ]е 
да се приликом попредложаваша не врши десемантизаци|а, тj. граматикализацща 
именица (како се то често об]ашшава у литератури), веБ пресемантизацща шиховог 
семантичког садржа]а. Закручено ]е да се однос измену полазне именице и добщеног 
предлога не може третирати као хомонимща, веБ као граматикална (граматичка/ 
лексичко-граматичка) полисемща. Да би се именице могле попредложити, мора]у 
испушавати одре^ене семантичке услове, юци су описани у раду.

Клучне речи: конверзща, предлози, именице, граматикална полисемща, 
граматикализаци|а, српски ]език.

Ова] рад представка наставак истраживаша о именицама у служби предлога.1 
НавешБемо заклучке првог дела истраживаша.

Утвр^ено ]е да се само седам именица у српском ]езику могу попредложити, 
а то су следеБе именице: врх, дно, кра/, дуж, пут, место и чело. У истраживашу 
се пошло од семантичких карактеристика предлога и од БелиБевих схваташа о 
прилошком пореклу и значешу предлога. Насупрот често излаганом мишлешу 
да предлози поседу|у само граматичко значеше, изводи се заклучак да предлози 
поседу|у и лексичко значеше, слично прилозима. Констатовано ]е да ]е за сада 
когнитивна лингвистика понудила методе за анализу лексичког значеша предлога 
и да ]е задатак савремене семантике да дале у н ап р е^ е  те методе и осмишлава 
нове. На чишеници да предлози п осещ у лексичко значеше поставлена ]е хипо- 
теза да и попредложене именице има]у лексичко значеше и да процес шиховог
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1 Први део рада бийе об]авлен у 1ужнословенском филологу LXVIII под називом: О имени
цама у  служби предлога.

mailto:rajnad@yahoo.com


74 Ра]на М. ДрагиЬевиЬ

попредложавааа не подразумева, како се обично наводи у литератури, грамати- 
кализацщу (или ]е бар не подразумева у потпуном виду), веЬ пресемантизацщу 
аиховог семантичког садржа]а. Утвр^ено ]е да се лексичко значеае скоро свих 
попредложених именица саскуи из два сегмента -  прилошког (месног) и име- 
ничког (партитивног). Именице кеде се у српском ]езику могу употребити као 
предлози означава]у место (врх, дно, пут, место, краj, дуж) и употреблава]у 
се исклучиво уз генитив (на]чешЬе партитивни), чиме осим месног добща]у и 
партитивно значеае (исп. врх брда, дно бурета). Оне представла]у партикула- 
ризаторе. У реченицама у ко]има се користе попредложене именице, радаа често 
обухвата и део локализатора или се одвща на граници локализатора или у аегово] 
непосреджд близини. Куе значеае Ье превагнути зависи од саме именице, од 
значеаа глагола или од значеаа именице у генитиву. Однос измену именице и 
предлога добщеног од а е  попредложавааем третира се, као и у свим описним 
речницима српског ]езика, као однос измену две лексеме, кеде су самосталне, 
али блиско значеаски повезане, ]ер ]е предлог постао од именице процесом коди 
И. Грицкат (1967) назива граматикалном полисемщом, ту полисемщом са гра- 
матичким резултатом. У неким граматикама се истоветност облика предлога са 
номинативом и акузативом именице об]ашааава као хомоформща, а предлог и 
именица се назива]у хомоформима. БудуЬи да ]е хомоформща тип хомонимще, а 
да хомонимща, по дефиниции, подразумева непостсдаае семантичке везе ме^у 
лексемама, одбацили смо ова] термин за именоваае односа измену именице и 
предлога ко]и ]е настао од ае. У раду смо изнели претпоставку да се само не
колико именица у српском ]езику може попредложити због тога што само оне 
има]у могуЬност удруживааа семантички високопродуктивне спацщалности 
са партитивношЬу (ре^е посесивношЬу) кеду добща]у захвалу]уЬи обавезно] 
употреби уз партитивни (понекад посесивни) генитив. Предлошка употреба 
именица полако се губи из српског ]езика ]ер ]е аихова семантика непрецизна 
и у неким примерима не]асно разграничена од именичке, што значи да процес 
попредложавааа нще потпун. Због тога су данас фреквентни|и сложени предлози 
настали слагааем правог предлога с овим именицама (нпр. наврх, уврх, подно), 
]ер ]е аихова семантика знача_|но одре^енща и прецизнща захвалу]уЬи правим 
предлозима ко_|и се налазе у аиховом саставу.

Цил овог рада ]есте усредре^иваае на семантику именица ко]е се могу 
попредложити и предлога ксди су од аи х  добщени. Као што ]е веЬ заклучено, 
скоро све ове именице има]у месну и партикуларизаторску семантику. Именице из 
ове групе могу означавати неку граничну тачку, линщу, део ксди може бити мате
риализован, али и не мора, па се за анализу аихових значеаа погодном показу]е 
теорща прототипа и когнитивна анализа. Подршку за истраживаае пронашли смо 
у радовима Д. Кликовац (2000) и, посебно, К. РасулиЬ (2004). ВеЬ на први поглед 
запажа се одре^ена системност у ономе што ове именице значе, али и чиаеница да 
свако аихово повезиваае обавезно подразумева и одре^ене изузетке, ]ер нщедна 
мрежа у коду их умрежимо не уклучу|е свих 7 именица.

Оне чине сво]еврстан систем именовааа, кедим се, у прототипичном случа]у, 
покрива вертикална димензща неког об]екта. На основу дефиницща примарних 
(или важни|их секундарних) значеаа у Речнику САНУ и Речнику МС, може се
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у на^пштщим цртама конструисати изглед тог тродимензионалног o6jeKra и 
положа] делова исказаних именицама муе овде испшууемо. Врх представка нар 
виши део тог об]екта, а дно нанижи део. Чело ]е гораи или предаи део об]екта. 
Кра]аа линща ксуа ограничава површину тог об]екта или део површине уз ту 
линщу представка аегов крау. Део простора или тачка на том об]екту представка 
место. Овим системом именовала покривени су гранични делови, ивице, линще 
или тачке замишленог об]екта.2 Именице врх и дно сугеришу да се об]екат, у про
тотипичном случа]у, простире вертикално. Да би се разумело значеае именица 
муе се овде испиту]у, важно ]е установити на кеде се све начине може концепту- 
ализовати об]екат чщи се делови исказу]у овим лексемама.

ВРХ И ДНО. Об]екат коди има врх и дно не може бити човек. К. РасулиЙ 
(2004: 77), анализира]уйи top и bottom у енглеском ]езику, (односно именице 
врх и дно у српском), запажа да ]език показу]е како „човек одбща себе да кон- 
цептуализу]е на исти начин као остале ентитете око себе: поменуте лексеме не 
односе се на делове човека ко]и су одре^ени границама аеговог вертикалног 
простирааа.“2 3 4 С друге стране, називи за делове тела човека често се користе 
за именоваае других об]еката. Тако, чело, према Речнику САНУ, може бити 
предки део, предка, фронтална страна нечега, лице, фронт; фасада.4 Запа- 
зийемо, ме^утим, да се друштвена организацща може концептуализовати као 
об]екат коди има врх и дно. Врх сачиаава група луди кода се налази на на]вишем 
делу друштвене лествице, а дно представла група луди на нанижем делу те 
лествице: луди  с друштвеног дна; друштвени врх. Речник САНУ бележи да се 
група луди кода се налази на почетку колоне тако^е може назвати врхом или 
челом, а познато ]е да се, преко ове слике, друштво може концептуализовати и 
хоризонтално. На почетку су во^е, они су на врху, а за аим а иде народ. На кра]у 
колоне су они коди има]у нанижи статус.

Именице врх и дно има]у супротставлен, али сличан семантички садржа] и 
обе се могу попредложити. На основу тога очекивало би се да означава]у делове 
истог прототипичног об]екта, ]ер све што може имати врх, има и дно, и обрнуто. 
Ме^утим, асоцщацще говорника српског ]езика, распоред значеаа ових именица 
у Речнику САНУ, као и примери из електронског корпуса српског ]езика, указу]у 
на то да прототипичан об]екат коди има врх нще исти као прототипични об]екат 
коди има дно. Прототипичан врх ]е врх неког географског узвишеаа (брда, брега, 
планине) или, на другом месту, врх неког стамбеног об]екта (куйе, зграде)5, а 
прототипично дно ]е дно посуде (нпр. чаше, флаше) или, на другом месту, неке

2 Из овог система изузете су именице пут и дуж ко]е не означава]у делове об]екта. Именица 
место представла део, али не мора бити на граници.

3 Ипак, у српском ]езику говори се, о врху главе, углавном у фразеологизму попети се на врх 
главе некоме (досадити некоме тражейи, захтева]уйи нешто).

4 Готово сви називи за делове лудског тела могу се у секундарним значелима користити за 
означавале делова предмета: лице зграде, глава ексера, врат гитаре, нога моста,]'език на ципелама, 
нос авиона, ручица на ормару, око на вратима итд.

5 Прототичан врх припада, по речима К. Расулий (2004: 78), „ентитетима ко]и се перципира]у 
као високи“ ... и ко]и „стсде слободно у простору44.
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водене површине (нпр. мора, баре, реке).6 Распоред значеаа именица врх и дно 
у Речнику САНУ п о т в р ^ е  претпоставку о прототипичном врху и дну. Велики 
бро] потвр^ених синтагми врх брда и врх планине у гра^и за Речник САНУ навео 
]е лексикографе да та] врх издво]е као значеае 1.б. у овом речнику, исп: вис, наj- 
виши, наjистакнутцjи део брда или планине. Значеае 1.а. резервисано ]е, што ]е 
и очекивано, за уопштенщу дефиницщу: наjвиша тачка, наjвиши део. Значеаа 
именице дно обращена су тако као да су их лексикографи распоредили у складу 
са резултатима овде приказаног асоцщативног теста. Примарно значеае именице 
дно гласи: дота страна суда; основа, дота површина предмета на коjоj леже 
бочне стране градеки шуплину. Следейе значеае, обележено бро]ем 2, у Речнику 
САНУ овако гласи: површина земле на коjоj лежи водена маса, основа корита 
(реке, мора, jезера и сл.).

Дакле, прототипичан врх се налази са сполне стране об]екта са косим пади- 
нама (косих страна брда или крова), а прототипично дно се налази са унутрашае 
стране неког садржатела (нпр. чаше или корита неке водене површине). Ови 
прототипи омогуйили су концептуализацщу врха и дна као конкретних предмета, 
што регистру]е и Речник САНУ у виду посебних значеаа ових лексема. Врх као 
на]виши део брда има купаст облик, што ]е омогуйило значеае: краjти, истакну- 
ти део; ужи, тати, шиласти или слободн^и, одвоjениjи краj; шилак. -  Зубики 
као врхови игала оштри, извише се или поломише. Врх jе  сабле мало унапред 
изнет (исп. значеае 2 у РСАНУ). И док се прототипични врх куйе налази спола, 
прототипично дно куйе налази се унутар а е  и може се концептуализовати као 
конкретна просторща у нанижем делу куйе, тр подрум: наjнижи, у  землуукупани 
део зграде, подрум. -  Крал ме баци на дно у  тавницу (РСАНУ, значеае 3.а).

Пошто се прототипичан врх концептуализу]е као гораи део об]екта са 
косим страницама муе се спа]а]у у на]вишо] тачки или линщи, онда се поседо- 
ваае врха преноси и на све искошене површине: врх стрме улице, врх падине, 
врх степеништа, па ]е према овоме настало и дно улице, дно падине, што ]е у 
Речнику САНУ потвр^ено значеаем 3.б. именице дно (наjнижи део землишта 
валовитог или са стрмим странама. -  Пут jе  доводио овамо дном саме доли
не. Онда смо опет зашли у  дно кланца) и значеаем 3.а. именице врх (почетни, 
горти, виши део или кра), граница. -  Са врха наше улице угледах читаву хрпу 
жена како се сунча)у. Не потраjа дуго, а он се на^е на врх од тиве. Непрщател 
поново бомбарду)е врх вароши). Запажа се да се об]екат муи п о с е в е  врх и дно 
од усправног, тродимензионалног преобразио у искошени, дводимензионални. 
Запажа се р ш  нешто -  да су се врх и дно од на]више/на]ниже тачке односно 
дела об]екта преобразили у граничне тачке, линще или површи са горае/предае 
стране, односно доае/задае стране.

6 Од 35 студената Филолошког факултета очекивало се да допуне именице врх и дно првом 
именицом са конкретным значеаем у облику генитива ко]а им падне на памет. Чак 30 студената до- 
пунило ]е именицу врх именицама брдо, брег или планина, а остали су ]е допунили именицама кука 
или зграда. Jеданаест студената допунило ]е именицу дно именицама чаша, флаша, шола, шерпа, 
осам именицама море, бара или река, а остали су се сетили сликовитог израза дно дна ко]им говор- 
ници српског ]езика често оцеау]у лош квалитет па су именицу дно допунили том истом именицом 
у генитиву.
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Како с правом запажа К. РасулиЙ (2004: 87), примери типа врх/дно улице, 
трга, сале, ходника, стола, па чак и колоне, указу]у на то да ]е „могуЙа и мен- 
тална ротацща вертикалне димензще за 90 степени, тако да се представа о делу 
ентитета ксуи одговара горао] или доао] граници аеговог простирала про]екту]е 
на хоризонталну димензщу.“ И врхом и дном назива се, према речима К. РасулиЙ, 
она] део ограниченог простора ко]и се налази начале од посматрача. Тако су и 
врх баште и дно баште на]удаленщи аени делови у односу на посматрача.

Метафоричким путем врх и дно развили су и апстрактна значеаа. У Речнику 
САНУ регистру]е се да различите по]аве и процеси (баш као и друштвена органи- 
зацща о муо] ]е било речи) могу имати ступаеве, а на]виши ступаа, кулминацща, 
оно на]боле назива се врхом: -  Бугарска достиже врх сво]е силе. Париз]е врх 
цивилизаци]е, коме све друге вароши теже. Вазална Срби]а за седам година владе 
кнеза Михаила уздигла се до на]вишега врха. Маса ]е остала проста каква]е и 
била. Али горе, на врху, створена]е]една просвекена класа. Очекивало би се да се 
дно насупрот томе концептуализу]е као нанижи ступаа, оно наборе, друштвено 
неприхватливо. Ме^утим, не мора обавезно тако бити, ]ер према Речнику САНУ, 
дно може бити и на]та]ни]и, на]дубли део (душе, срца, бика и сл): -  Закопао ]е 
спомене на на]дубле дно себе, као и основа, бит, суштина; главна одлика: -  А 
дно]е п]есника и дно богомолца, бо]им се, исто.

Из овог кратког прегледа ксуи нще претендовао на исцрпност, веЙ на приказ 
основних тенденцща,7 може се видети како се врх и дно могу различите концеп- 
туализовати као гораи/предаи или доаи/задаи делови различитих ентитета од 
вертикалних (врх брда), преко искошених (врх падине) , до хоризонталних (врх 
стола), од тродимензионалних (врх брда) до дводимензионалних (врх харти]е), 
од конкретних (врх брда) до апстрактних (врх српске културе). Може се запази- 
ти и то да врх и дно ентитета нема]у исту прототипичну концептуализацщу, ]ер 
]е прототипични врх на]виша тачка или део са сполаш ае стране об]екта (врх 
брда, врх куке), а прототипично дно ]е хоризонтална површина са унутрашае 
стране об]екта (дно чаше, дно мора). Ме^утим, врх може означавати простор са 
унутрашае стране об]екта, испод аегове горае граничне ивице: Живим на врху 
солитера, што значи на последнем спрату (испод крова). Истовремено, дно може 
означавати и доаи  део об]екта са аегове сполаш ае стране (дно брда, осветлено 
дно катедрале). У апстрактном смислу, шуаве на врху су оне ксуе заузима]у ви- 
соко место на вредносно] листи, док се по]аве на дну разуме]у и као оне ко]е се 
налазе на нанижем месту вредносне лествице, али и као оне ко]е подразумева]у 
на]дубли, базични, суштински, на]истинитщи сло] или тачку, па самим тим и 
вредносно високо котирану по]аву. Концептуална анализа нас уверава како се 
значеаа лексема врх и дно у разним смеровима могу удалити од прототипичног 
значеаа. За нашу анализу важна ]е констатацща К. РасулиЙ (2004: 78) у вези са 
флексибилноЙу концептуализацще врха: „Може се имплицирати део вертикалне 
површине око горае границе ентитета, гораа површина, гораа граница, неод- 
ре^ени простор око а е  или сама на]виша тачка.“

За деталнщу анализу концептуализацще врха и дна исп. РасулиЙ 2004: 77-94.
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Из овога закъучэдемо да врх и дно (а слично ]е и са вейином преосталих 
именица, у вейо] или у маао] мери) има]у значеаа орщентира. Тешко се са 
сигурношйу може утврдити муи део брда означава врх брда. Дакле, чак се ни у 
контексту често не може прецизно разоткрити значеае ових лексема -  месних 
орщентира.8

Управо та флуктуира]уйа, непрецизна, апроксимативна семантика пред- 
ставлала ]е семантички окидач за попредложаваае именица врх и дно (као и 
вейини осталих из те групе). Предлог врх, тако, оствару|е семантички паралелизам 
са именицом од муе потиче. И он садржи семантичке компоненте муе указу]у на 
„део вертикалне површине око горае границе ентитета, гораа површина, гораа 
граница, неодре^ени простор око а е  или сама на]виша тачка“. Клучна разлика 
]е у томе што се предлогом не означава део по]ма у генитиву, вей однос тог дела 
према по]му у генитиву. Именичке семантичке компоненте само су се у предлогу 
распоредиле на нов начин, а семантички садржа] остао ]е суштински непромеаен. 
Предлог ]е у овим случа]евима пресемантизована именица. М. Стевановий (1989: 
336-337) указу|е на нарпштще значеае предлога врх (и осталих десупстантивних 
предлога), а то ]е значеае самог додира. Прецизнще, према Стевановийу, „пред
лог врх означава да се нешто налази на горао] страни, више по]ма с именом у 
генитиву, било да га додиру|е или се налази у непосредно] близини с те стране 
или доспева тамо.“

Прототипично значеае предлога врх]е аблативно (Птица лети врх брда = 
изнад брда), док ]е прототипично значеае именице врх партитивно (Посматрам 
врх брда = део брда на врху). И именица и предлог могу се концептуализовати 
као носители, исп. Антена се налази на врху солитера (РасулиЙ 2004: 82), али и 
Оро гщездо врх Тимора вще (РСАНУ). У оба случа]а радаа се одвща на горао] 
површини ентитета. Антена, односно гнездо, само сво_|ом доаом површином 
додиру]е ентитет и слободно се гораим делом уздиже у простору.

„Само на први поглед, рекло би се да у примеру: Врх оне боре на челу пока- 
заше се jош две преко те (СтевановиЙ 1989: 336) предлог врх значи изнад. Ме^у- 
тим, пошто ]е речено да су се две нове боре нашле преко посто]ейе, онда ]е ]асно 
да врх значи у  гортем делу, обухватаjуhи површину гортег дела“ (Драгийевий, у 
штампи). Дакле, овде потвр^ено значеае предлога сведочи о томе да се и предлог 
врх може односити на део ентитета (као именица од муе потиче), а не само на 
простор изнад аега. Ово значеае нще типично за предлог, али послуи.

И предлог врх се као именица врх може „ментално ротирати“ за 90 степени, 
исп. А коти нам ВРХливаде нека пасу (Стевановий 1989: 336). Будуйи да се из 
наведене реченице заклучу|е да коаи треба да пасу на ливади, а не изван ае ,

8 Посебно ]е питаае улоге лексема са орщентационим значеаем у ]езику. Jезик понекад не 
трпи превише формално изражаваае и уобличаваае мере, па се у ]езицима развща цео систем раз- 
личитих именовааа за непрецизно одре^иваае мере простора, количине, времена итд. Говорник йе 
радще рейи да ]е сипао кашичицу шекера у ча] него 15 гр. шекера, да ]е носио нарамак дрва, а не 
одре^ену количину дрва и сл. Оваквим избором лексичких могуйности потенцира се да за говорну 
ситуацщу нще од знача]а прецизно утвр^ена мера. Понекад ]е у комуникативном чину под^еднако 
важно истайи да прецизна мера нще битна као што ]е у неким ситуацщама важно експлицирати 
прецизну меру.
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предлог врх осим „хоризонталног“ значеша, ocrBapyje и партитивно. Из овакве 
хоризонталне перспективе, настало je и значеше ксуе се односи на слагаше одейе, 
нпр. Обукао]е кошулу, цемпер и на врху капут (разг.). М. СтевановиЙ примейу]е 
да ]е ово значеше често код предлога за означаваше да се нешто ставка или вей 
налази са сполне стране одейе с именом у генитиву: На дево]ци кошулица, врх 
кошуле доламица.

Апстрактном значешу именице врх -  врхунац, кулминаци]а, на]виши ступаю; 
на]важни]а ствар одговара предлошко значеше изнад (по вредности, важности, 
рангу): Один ]е бог врх свих боговах. За то су луди лубили чисти живот, дух 
подизали врх свакога добра ко]е пролази. Jер врх свега земног владам.9

Предлог дно п о с е в е  сличну семантичку структуру као именица дно. И 
док се именици врх и предлогу врх р а зл и в е  прототипично значеше, именици 
и предлогу дно прототипично значеше ]е оно муим се о д р е ^ е  доша површина 
са унурашше стране садржатела: Птиче паде дно пучине. Именица дно, баш 
као и предлог дно, има изразито орщентациону, непрецизну месну семантику. У 
Речнику САНУ стсуи да предлог дно означава испод, поред онога што ]е доле, 
на доюем кра]у; наниже, према дну (о правцу кретаюа). Дакле, овим предлогом 
може се означавати и место и правац, и место ксуе ]е на дну неког ентитета и 
место поред онога што ]е доле. Ово последше значеше ]е посебно занимливо: 
Чело главе копле пободоше, а дно ногу саблу оставише. Сабла се налази поред 
по]ма у генитиву, па ]е у предлог инкапсулирана двострука информацща о месту 
шеног налажеша. Као што именица може значити на]удаленщу тачку, завршетак 
нечега што се хоризонтално простире, тако се и предлог може односити на кра]ше 
тачке хоризонтално поставленог енитета: Дно баште га]или су зечеве. Предлог 
дно може развити и нека апстрактна значеша, по сличном моделу као именица 
дно, нпр: Дно срца чувала]е та]ну (= у дубини срца). Као што именица дно може 
развити апстрактна значеша ксуа се односе на нешто суштинско -  на]дубле, 
нарананще, на^скренще у човеку, тако и предлог дно може одре^ивати место 
таквих апстрактних дубина.

ЧЕЛО. У систему попредложених именица, доминантан дистинктивни пар 
чине именице врх и дно, али ]едан од парова чине и лекесеме врх и чело. Именица 
чело у свом основном значешу предствала део лица изнад очи]у до ивице косе. 
Основно значеше указу]е на то да ова именица, као и вейина других са способ- 
ношйу попредложаваша, има месно и партитивно значеше. Са именицом врх 
повезу]е ]е то што означава горши део, а од ове именице, као и од свих осталих 
из ове групе, одлику]е ]е то што ]едина има конкретно основно значеше, ]ер се 
односи на део лица човека. Док ]е за све остале именице потребно утврдити 
прототипично значеше (юуе би требало да ]е и основно), за ову именицу ]е ]асно 
од ко]ег значеша треба пойи у анализи.

Када се користи за неживе об]екте, именица чело обично значи предюи 
део, предюа, фронтална страна нечега, лице, фронт; фасада: чело куке (РМС). 
Гранично значеше (тако^е карактеристично за скоро све именице из ове групе) 
у овом секундарном значешу премешта се са површине на врху об]екга на целу

Примеры су преузети из Речника САНУ.
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предку површ, од врха до дна. Именица чело, и када означава врх и када се од- 
носи на предау страну, нема тако широку дистрибуцщу као именица врх. Она ]е 
застарела и обично се употреблава да означи део само неколико по]мова. Ипак, и 
тако ограничена дистрибуцща открива аене семантичке одлике: од значеаа врха 
вертикално поставленог ентитета, преко целе аегове предае стране, до почетног 
дела хоризонтално поставленог ентитета, као у следейем значеау у Речнику Ма
тице српске: почетак, предтиредови какви колоне, масеу покрету; супр. зачеле. 
-  „Колона, брже“ -  преносило се од чела према зачелу. У том клизаау значеаа 
од врха вертикалног до почетног дела хоризонталног ентитета, пажау привлачи 
следейе значеае: почасно место у  врху стола; прочеле:10 сести у  чело стола. 
Сести у чело стола значи сести поред (испред) почетног дела стола. Означаваае 
места поред по]ма исказаног партитивном синтагмом с именицом чело, постайе 
знача_|но у семантици предлога посталог од ове именице.

Синхронщски посматрано, сва наведена месна значеаа именице чело воде 
порекло од аеног основног значеаа муе се односи на гораи део лица. Има]уйи у 
виду дщахронщски аспект, А. Лома (у штампи) доводи у везу просторна значеаа 
ове именице са прасл. *сф1о, рус. начало (почетак), а не са основним значеаем 
именице чело. Овоме у прилог иду примери кеде он наводи за горте чело и доте 
чело. Да су просторна значеаа ове лексеме настала од значеаа горти део лица, 
тешко би било об]аснити доте чело. Према А. Ломи (у штампи), иоди ]е испитивао 
топонимщу Светостефанске хрисовуле, „горте чело треба схватити као почетак, 
а доте чело као кра] неке просторне целине (дола, потока, села) при кретаау кроз 
ау, или обратно, зависно од тога да ли се иде узбрдо или низбрдо, узводно или 
низводно.“ Додайемо овоме да постов могуйност да ]е данас основно значеае 
именице чело и само могло настати од прасл. *с^1о (почетак). Данас ]е то значеае 
примарно, али ]е у прошлости могло бити ]едно од значеаа ове именице, чще ]е 
основно значеае било апстрактно и односило се на било какав почетак.11

Не желейи да се упуштамо у порекло просторних значеаа именице чело, 
заклучу|емо оно што ]е важно за потребе овог рада: ова именица, као и друге из 
ове групе, може имати месно, партитивно значеае. Део ентитета иоди означава 
налази се на граници са сполашаом средином, па у том смислу, кажемо да ова 
именица (као и врх и дно) има значеае граничника и нема прецизну семантику, 
вей се она, у зависности од контекста, м еаа од дела вертикалног ентитета до дела 
хоризонталног ентитета, па и до позицще поред почетног дела ентитета.

Има]уйи све наведене одлике, именица чело имала ]е одговара]уйе услове да 
се попредложи. У Речнику МС, као и у Jеднотомнику, предлог чело неоправдано 10 11

10 У савременом српском ]езику, како ]е и показано у Речнику МС, прочеле ]е предан део 
колоне, стола или других ентитета, а зачеле  ]е кра]аи део ентитета. Другачще, ме^утим, на то гледа 
Вук С. Караций. Ево како он дефинише зачеле  у свом Р]ечнику: „горае чело, тр м]есто наврх стола, 
^е обично стар]ешина седи кад се руча или вечера.“ Прочеле нще обращено у овом речнику.

11 П. Скок не наводи ову нашу претпоставку да српска именица чело и прасловенска *с^1о  
(почетак) има]у исто порекло. Он их раздава]а, па тако именице челник и прочелник потичу од име
нице чело, док начелник потиче од именице начело (почетак, шНит). За именицу чело Скок пише да 
]е то балтословенска реч прасловенског порекла и да аена индоевропска основа гласи *qel- (стрши- 
ти, бити у  висини). Првобитно значеае свесловенске именице било ]е оно што]е уздигнуто.
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]е обратен као хомоним именице чело и у том смислу лексикографи су направили 
изузетак у односу на све попредложене именице ко]е нису означили као хомониме 
именице од муе потичу.12 Предлог чело не употребшава се у савременом српском 
]езику. М. СтевановиЙ (1989: 340) констатэде да се ова] предлог користи само уз 
„именице глава и, нешто ре^е, с генитивом именице сто и трпеза или софра и 
врло ретко с ген. друге муе именице.“ Као што именица чело може означавати 
гораи део ентитета, тако и предлог чело, према Речнику МС, може имати зна- 
чеае изнад, врх (чега). Основно значеае именице чело и предлога добщеног од 
а е  у истом су односу као основно значеае именице и предлога врх. Као предлог 
врх, тако и предлог чело у том значеау не мора]у увек прецизно значити изнад, 
вей могу подразумевать и обухватаае радаом самог гораег дела вертикалног 
ентитета. Као што именица чело може означавати и простор поред гораег дела 
по]ма у генитиву (Сео]е у  чело стола), тако и предлог чело, према Речнику МС, 
може значити и покра] (чега), уза (што). Примере за ова два значеаа предлога 
чело нще лако раздвоите, а према нашо] оцени, говорницима то и нще био циш, 
]ер да ]есте, употребили би предлог ко]им се прецизно о д р е ^ е  место некога 
или нечега у односу на по]ам у генитиву: Нев]еста му сто]и чело главе (нар. пе- 
сма). Чело главе копле ударише (нар. песма). Седи му чело главе, па плаче (нар. 
приповетка). Чело главе воду изведите (В. Назор). Седе чело куке на пригревци 
(Ъ. JакшиЙ).13

КРАJ. Баш као и именице врх, дно и чело, тако и кра) примарно има парти
тивно значеае. Део муи означава налази се, прототипично, на завршетку неког 
ентитета. Ипак, нема исту семантику као дно ]ер се ентитет муи има кра] кон- 
цептуализу]е, пре свега, као об]екат ко]и се хоризонтално распростире. О томе 
сведоче примери за основно значеае ове именице у Речнику САНУ: Дете отрча 
до кра]а стазе. На кра]у шуме оставили смо нашу оружану пратщу. У односу на 
позицщу говорника, кра] ]е увек на]удаженщи део. Jедан од два на]фреквентни]а 
одговора испитаника од муих ]е тражено да лексему кра) допуне именицом у 
генитиву ко]а им прво падне на памет био ]е света (кра) света). Оно што ]е кра] 
света за некога ко живи у ]едном делу света нще исто што и кра] за онога ко живи 
у другом кра]у, па се тим примером ]асно показу]е специфичност ове именице у 
систему именица о ко]има говоримо -  само она, за сада, означава део по]ма чща 
]е позицща релативна. Пошто ]е кра] на]чешйе део по]ава ко]е се хоризонтално 
простиру, ако их говорник посматра са стране, а не унутар аих, онда хоризонталне 
по]аве могу имати два кра]а. Ево примера из Речника САНУ ко]и на то указу]е: У 
кра]евима лених усана било ]е много горчине. Преко основног, просторног зна-

12 У првом делу истраживааа о конверзи]и именица у предлоге (ДрагиЙевиЙ: у штампи), за- 
узели смо став да однос измену именице и предлога добщеног од ае , не може бити одре^ен као 
хомонимща, вей само као граматикална (или граматичка) полисеми]'а. Многи руски научници (исп. 
Чепасова и др. 2007: 69; Ермакова: у штампи) продукте конверзи]е сматра]у хомонимщом. Анализа 
семантичког садржа]а именица и предлога доби]ених од аих  ко]у спроводимо у овом раду треба 
]асно да покаже да ]е семантички садржа] предлога само пресемантизован у односу на полазну име- 
ницу и да велики бро] истих сема (разуме се, са изузетком грамеме и архисеме, ]ер су у питаау две 
различите врсте речи) сведочи о томе да су ове лексеме семантички повезане и да никако не могу 
бити хомоними.

13 Сви примери преутети су од М. Стевановийа (1989: 340).
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чежа, именица кра] лако развща временско значеже и тада се односи на завршни 
исечак неке временске целине: кра/ дана, кра/ месеца, кра/ године, на шта се 
мисли и када се неке друге именице употребе у генитиву уз именицу кра], нпр. 
кра] живота, кра] младости итд, што, у ствари, значи кра] временског периода 
иуи ]е одре^ен тра]ажем нечщег живота, младости итд. Ова именица ]е, затим, 
даже развщала сво]а значежа и може означавати завршетак било какве по]аве, 
предмета, стажа итд.14

За потребе овог истраживажа посебну пажжу заслужу]е значеже ове именице 
обращено као 1.а. у Речнику САНУ: кра]на лини]а ко]а ограничава површину неког 
равног предмета, кра]на ивица; део површинеуз ту лини]у, периферна површина, 
страна нечега. -  Кра]ем друма распео шатора. Значеже именице кра] се, како 
видимо, од завршног, кра]жег дела неког по]ма проширило и на граничну, кра]жу, 
завршну бочну линщу неког обично дужег ентитета, као што ]е, рецимо, пут, а 
затим и на део површине уз ту линщу. На та] начин ова именица, као и све друге 
о юуима ]е овде било речи, тако^е оствару]е орщентациону семантику -  често 
не]асно означава границу и део простора око те границе. Та] простор око границе 
може бити део по]ма у генитиву или део простора изван по]ма у генитиву. И зато 
би се положа] шатора у Вуковом примеру Кра]ем друма распео шатора могао 
схватити и као положа] на месту где се пут завршава, али и положа] уз бочну ивицу 
пута, и као положа] уз ивицу пута на само] жегово] површини, али и непосредно 
изван же. Ово последже ]е, наравно, на]вероватнще.

Управо оваква семантика именице омогуйила ]е да се и она, као и све друге 
о юуима смо говорили, попредложи и да основно значеже предлога кра], као и 
скоро свих других предлога из ове групе, буде просторно, орщентационо и у вези 
са границом неког ентитета: означава да се неко или нешто налази или креке 
сасвим близу, у  непосредено] близини онога што ]е означено именом у  генитиву. 
-  Домакица сто]и кра] огшишта (РСАНУ).15 Као што ]е вей речено, ]една од две 
на]фреквентни]е именице у генитиву ко]ом су испитаници допужавали лексему 
кра] била ]е света (кра] света), а друга гласи пута (кра] пута). Пошто студентима 
нще речено да ли ]е кра] именица или предлог, значеже ове конструкцще може се 
различите тумачити, али чиженица ]е да се ова лексема фреквентно употребжава 
уз именице у генитиву ко]е означава]у ентитете ко]и се хоризонтално растежу. То 
се односи, као што ]е приказано, на именицу кра], али и на предлог кра]. Ово ]е 
запазио и М. СтевановиЙ (1989: 318), анализира]уЙи значежа скоро синонимичних 
предлога кра] и код: „Код означава ]едно одре^ено место у непосредно] близини 
шума с именом у генитиву, а предлог кра], иуи тако^е може означавати исто такво 
место, уз то ]ош о д р е ^ е  и место у близини по]ма означеног генитивом ко]и се 
протеже на извесном просторном размаку.“ Ако се живот и збиважа юуа га чине

14 Ево како су, на пример, студенти допужавали лексему крау именицом у генитиву ко]а им 
прво падне на памет: кра] места, града,села, пола, приче, везе, писма, сна, часа, филма, живота, 
рунде ...

15 Вук КарациЙ ]е у свом Р}ечнику само лексему кра] од свих о ко]има се говори у овом раду 
обрадио као две лексеме -  као именицу и као предлог. Вукови примери за именичко значеже: крау 
од мараме, отишао на кра] свщета; у  нашем кра/у тога нема; од кра^а до конца. Вукови примери за 
предлошко значеже: Ъево]'ка с/еди кра] мора. Ъево]'ка]е кра] горе ста]'ала.
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концептуализу]у као пут, онда се различити фактори ко]и ремете или узроку]у 
кретаае по том путу концептуализу]у као ентитети размештени на путу и поред 
пута. Зато се и за аи х  користи предлог кра]. - Кра] свих тих претши и опасности, 
]ош уве]е жив. Кра] такве жене нисам био за министра.

Значеаа именице и предлога кра] као да се прелива]у ]една у друге и сва су 
уза]амно повезана, што аихово тумачеае хомонимщом чини неодрживим.

ДУЖ. Именица дуж као математички термин означава праву лини]у огра- 
ничену двема тачкама. И остала, нетерминолошка, значеаа ове именице у вези 
су са хоризонталним протезааем нечега као мере. Хоризонтално протезаае под- 
разумева и обухватаае тог простора, па ]е значеае и ове именице, као и осталих 
из ове групе, месно. Водоравно простираае, као ]една од основних семантичких 
карактеристика ове именице, пренесена ]е у процесу граматиклане полисемще 
и на предлог дуж. Ова] предлог ]е у на]ближо] вези са предлогом кра], ]ер као и 
предлог кра] може означавати простираае у непосредно] близини по]ма с именом 
у генитиву. Та] по]ам се простире водоравно, и то ]е обавезно у случа]у предлога 
дуж и често у случа]у предлога кра]. И  ви други дуж Дунава, и ви други где]е 
Драва. Уронимо]а и]едан инжешер дуж прокопа намаграцима (СтевановиЙ 1989. 
328). Друго значеае овог предлога ко]е регистру]у описни речници савременог 
српског ]езика, као и М. СтевановиЙ (1989. 329), ]есте значеае целом дужином 
или на цело] дужини. -  Па кренуше дуж села п]ева]уки. Распори га дуж трбуха. 
Дакле, предлог дуж може се односити како на простор по]ма с именом у генитиву, 
тако и на простор непосредно поред аега, уз саму линщу аеговог хоризонталног 
простирала. Управо оваква семантика уклучу]е предлог дуж у систем десупс
тантивних предлога у српском ]езику. И он, као и сви остали, има орщентациону 
семантику и означава простор муи обухвата одре^ени по]ам, границу тог ж ]ма 
са сполашаом средином, као и простор непосредно изван по]ма у генитиву. Због 
тога често нще лако прецизно одредити значеае овог предлога. Тако, рецимо, М. 
СтевановиЙ (1989. 328) у групу примера ко]има илустру]е значеае простираша 
у  близини предлога дуж, наводи и примере муе бисмо могли сврстати и у групу 
примера муима се илусту]е значеае целом дужином. Били су сво]у во]ску пос
тавили дуж све Црне Горе. Авли]а се отегла дуж читавих шива. Према нашо] 
оцени, во]ска ]е била поставлена целим пространством Црне Горе, а не изван 
аених граница. Авлща се простирала преко аива, а не поред аих.

Jезичко осеЙаае младих говорника савременог српског ]езика п о т в р ^ е  да 
предлог дуж има значеае границе, аене површине и/или простора уз ау. На]чешЙа 
спонтано осмишлена допуна лексеми дуж муу су дали студенти била ]е. дуж 
пута.16 Затим следи дуж обале, дуж лини]е и дуж улице, а жуединачни одговори 
гласе овако. дуж ивице, осе, хриди, ока, кривине, хоризонта, реке, дужи, круга. 
Из ових одговора ]асно се види и утица] именичке семантике на предлог. Дуж  
мора бити нека линща, и то, обично (али не и обавезно), права.

Та непрецизна, орщентациона месна семантика ко]а обухвата границу и не- 
одре^ени простор с аене ]едне и друге стране повезу]е ова] предлог са осталима 16

16 Дуж пута, на]чешЙи одговор испитаника, видели смо, може се, у зависности од ширег 
контекста тумачити и као целом дужином пута и као дужином поред пута.
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из ове групе. С друге стране, вейина предлога (прототипично, али не и обавезно) 
односи се на делове ентитета муи се пружа]у вертикално, док предлози кра] и 
дуж чине подсистем ]ер се односе на хоризонтално пружаае.

ПУТ И МЕСТО. Сасвим посебно место у ово] групи има]у предлози пут 
и место због тога што по много чему одступа]у од општих семантичких карак- 
теристика муе повезу]у остале предлоге из ове групе. Именица врх представка 
прототипипичан случа] попредложавааа предлога, а све остале се више или маае 
удалава]у од тог прототипа и на овде описан начин групишу у подгрупе (нпр. врх 
и дно, врх и чело, дуж и кра]). Ипак, постсуе семантичке компоненте ко]е их чине 
повезаном лексичком групом. Пут и место повезу]у се у неко] мери са неким 
члановима ове групе, али нема]у компоненте ко]е их уклапа]у у целу групу.

Именица пут семантички се додиру]е са именицом дуж. Према Речнику 
МС, пут у основном значеау представка дуги и уски део земле у  облику траке 
щ и  служи за ходале и уопште кретале. Именице дуж и пут повезу]е значеае 
хоризонталног распростирала и улога повезивааа две]у тачака. Пошто ]е пут 
дефинисан као уски део земле, може се рейи да ]е са осталим именицама у вези 
захв.ъа]уйи томе што означава место и део неке површине. У предлошко] служби, 
ме^утим, пут значи искъучиво правац према коме, чему: к, према, у  правцу, у  смеру 
(у правом или пренесеном смислу). Свим осталим предлозима означава се и место 
исказано именицом, граница тог места са сполашаом средином или непосредна 
околина тог места. У случа]у предлога пут потпуно се губи семантичка веза са зна- 
чеаем именице и оно поста]е право предлошко. У примеру: Идемо пут Београда, 
ни на ]едан начин не може се успоставити семантичка веза са самим путем или 
аеговом границом са околином. Ево како А. Белий (1998: 93), констату]уйи да ]е 
попредложаваае именица пут и место другачще него попредложаваае именица 
врх, дно, краj, чело, об]ашаава случа] именице пут: „Погледа пут сунца значи 
правац сунца, па према томе и према сунцу. У овом последаем значеау пут се 
схвата као да о д р е ^ е  ближе генитив сунца и поста]е предлог.“

Именица место има месно, партитивно значеае и по томе ]е у вези с 
осталим именицама из ове групе (Речник САНУ: простор у  квантитативном 
смислу, односно мали или веки део површине, обично ограничене, щ и  се може 
употребити за пребивале, смештаj и сл. некога или нечега, расположиви про
стор). За разлику од осталих именица, аено месно значеае нще одре^ено на 
вертикално] или хоризонтално] оси, нще прецизирано ни као тачка, линща или 
вейа површина, а не зна се ни да ли се распростире у гораем или доаем, почетном 
или завршном делу ентитета. Као предлог, уз генитив неке именске речи казу)е 
да jе  поjам у  генитиву замелен неким другим поjмом. -  Бисер ти ишао из оч^у  
место суза. Место шума и пашлака, беше ту густа шума.11 А. Белий (1998: 93) 
о попредложаваау именице место каже следейе: „Сео jе  на место Петра значи 
и Сео jе  замелу)уки Петра, где „замеау]уйи“ о д р е ^ е  ближе Петра и ]авла се 
вей у функцщи предлога [...] У нашем ]езику предлог место (Дошао jе  место 
мене или сл.) значи начин, „замеау]уйи“, што ]е као значеае непознато гени- 17

17 Вук КарациЬ о б р а з е  у свом Р}ечнику лексему место као предлог у оквиру полисеман- 
тичке структуре именице место (1. Der Ort, Platz; 2. vide варош; 3. Mj'ecmo мене).
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тиву; али под изнесеним приликама оно се у само] синтагми развило иако ]е, у 
ствари, генитив („мене“) по пореклу посесивни генитив ко]и ]е првобитно ближе 
одре^ивао именицу место “

ЗАКЛУЧНА РАЗМАТРАйА. Из ове анализе могу се извуйи два за ово 
истраживаае важна закжучка. Први ]е да насупрот увреженом мишжеау да у 
основи конверзще лежи граматикализацща, т]. губжеае семантичких сво]става 
именица или неке друге врсте полазних лексема (нпр. Шарий 1999; Бучар 2009), 
конверзщу об]ашаавамо граматикалном полисемщом, т]. пресемантизацщом 
полазног садржа]а. Резултат граматикалне полисемще нще ново значеае полаз- 
не лексеме (што ]е уобича]ено за полисемщу), вей нова лексема. Друго често 
навожено схватаае ]есте да су полазна лексема и лексема конверзщом добщена 
од а е  у односу хомонимще. У овом раду доказу]емо да та] однос не може бити 
хомонимичан, ]ер су изворна и цижна лексема у изразито] семантичко] вези.18

Други закжучак се односи на чиаеницу да предлози добщени од именица 
има]у за]едничке семантичке компоненте ко]е су им омогуйиле конверзщу и да 
нще необично то што тако мало именица у српском ]езику има способност поп- 
редложавааа. Све оне има]у месно, а вейина их има и партитивно значеае. Све 
се оне употребжава]у уз именице у генитиву, а предлози добщени од аи х  има]у 
непрецизно значеае вршеаа радае око границе по]ма у генитиву (на само] гра- 
ници или у аено] непосредно] околини (унутар по]ма у генитиву или изван аега). 
Место вршеаа радае увек се тиче и онога што значи попредложена именица, па 
део именичке семантике прелази и у предлог.

Именице са способношйу попредложавааа чине сво]еврсну семантичку 
мрежу са унутрашаом организаци]ом. Прототипична именица склона попредло- 
жаваау ]е врх. Она има на]више значеаа у служби предлога. У то] замишжено] 
структури, недалеко од а е  су дно, кра/ и чело. Нешто даже ]е дуж. На периферии 
су пут и место, ко]е по много чему одступа]у од семантичких карактеристика 
осталих лексема. У извесном смислу, унутрашаа организаци]а ни]е у сагласности 
са употребом овако добщених предлога у савременом српском ]езику. На]чешйе се 
употребжава]у предлози пут, кра) и дуж, ретко место (а честоуместо),]ош ре^е 
дно и врх, а на]ре^е чело. Унутар структуре ових лексема постсуе дистинктивни 
парови, као што су врх и дно, врх и чело, кра/ и место, дуж и пут итд. Доказ за то 
су и дефиницще у описним речницима савременог српског ]езика. Тако, рецимо, у 
неким дефиницщама именице врх у РСАНУ лексикографи користе лексеме чело 
и краj: 2. ужи, тати, шиластщи или слободни)и, одвоjениjи КРАJ; шилак. 3.а. 
почетни, горти, виши део или КРАJ, граница. 3.б. први, предти редово колоне, 
воjних jединица у  маршу, масе у  покрету и сл., ЧЕЛО. 3.в. почасно место за сто
лом, ПРОЧЕЛЕ. Именица дно повремено у дефиниции понеког значеаа садржи 
именицу кра), нпр: 5. На)удалени)и, кра]ти део нечега што се уздуж простире, 
завршетак, КРАJ. Понеко значеае именице чело дефинише се преко именице врх, 
нпр: 3. почасно место у  ВРХУ стола, прочеле. Именица место у значеау 3.а. 
представжа предео, КРАJ, а важи и обрнуто, да се кра/ дефинише преко именице

18 Ова] наш закжучак нще нов у лингвистици. Исторщу проблема и случа]еве лексичко-грама- 
тичке полисеми]е у руском и енглеском ]езику детажно описала М. А. Стернина (1999).
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место. Именица пут се у значеау 2.а. тако^е дефинише као МЕСТО, землиште 
ко]им треба проки, пролаз.

Ове семантичке везе ме^у именицама кеде могу да се попредложе сведоче 
о томе да та] процес нще био случа]ан и да ]е изазван карактеристикама аихове 
семантичке структуре. И дале -  конверзща као творбени процес дубоко ]е семан- 
тички условлена и треба ]е разумети и као семантички процес.
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Rajna M. Dragicevic

SEMANTIC ANALYSIS OF DISPUTATIVE ADJECTIVES 
IN SERBIAN LANGUAGE

S u m m a r y

This paper analyzes disputative adjectives in the contemporary Serbian language. The 
main goal was to investigate conversion as a type of word formation from the perspective of 
semantic changes, which as a result lead to conversion of one part of speech to another (in this 
case, nouns to prepositions). The separate analysis of semantic content of all seven nouns and 
prepositions formed by conversion process show that these nouns during the process of acquir
ing prepositional function do not undergo desemantization, i.e. grammaticalization of nouns 
(more frequently called), but they go through the process of pre-sematization of their semantic 
content. It is concluded that the relations between nouns and converted prepositions cannot be 
treated as homonymy, but as grammatical polysemy. In order to undergo the process of conver
sion nouns must meet certain semantic criteria described in this article.


