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ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ШЗИК САНУ, БЕОГРАД, СРБША

СЕМАНТИЧКО-ДЕРИВАЦИОНИ ПОТЕНЦШАЛ РЕЧИ У 
ОТКРИВА^У ЛЕКСИЧКИХ И КУЛТУРАЛНИХ КОНОТАЦША 

(на примеру концепта живот)**

Сажетак. На примеру речи-псума живот показу]е се улога семантичких и 
творбених деривата у откриваау неких лексичких и културалних конотацща ос- 
новног назива у ]езичком сазнаау носилаца српског ]езика, куе  нису на доволно 
кохерентан начин представлене у речничким дефиницщама, а важне су са стано- 
вишта концептуализацще датог ж]ма, установлавала укупног семантичког обима 
и начина функционисааа у конкретним текстовима, ту ]езику.

Клучне речи: живот, постсуаае, семантичко-деривационо гнездо, творбени 
деривати, концепт, ]езичка слика света, конотацща, култура, српски ]език.

1. На основу анализе семантичко-деривационог гнезда са значеаем ’живот’, 
представийе се неке лексичке и културалне конотацще речи-концепта живот, кеде 
су се усталиле у колективно] свести носилаца српског ]езика и ]езичко] слици овог 
по]ма, а лексикографске дефиниииjе их по правилу недоволно узима]у у обзир.

1.1. Лингвистичка истраживааа когнитивне и лингвокултуролошке (етно- 
лингвистичке) орщентацще показала су да ]е за проучаваае укупног семантичког 
богатства неке речи и реконструкцщу ]езичко-културалне слике света, ту аених 
фрагмената (по]мова, концепата), неопходно узимати у обзир различите типове 
података свих нивоа или подсистема ]езика (Бартмиаски 2011: 48). Знача]ну 
улогу у том смислу свакако има анализа творбених деривата и других парадиг- 
матских односа, будуйи да се на та] начин открива]у извесне скривене лексичке 
и прагматичке компоненте, кеде се другим видовима анализа не могу препознати 
у доволно] мери, или се уопште не могу открити.

1.2. Истраживаае Йе бити засновано на лексикографском материалу пред
ставленом у Семантичко-деривационом речнику, св. 2 (СДР2) под одредницом 
жив и на корпусу два речника савременог српског ]езика, Речника српскохрват-

* e-mail: ivana.konjik@gmail.com
** Рад je настао у оквиру npojeKTa 178009 Лингвистичка истраживата савременог српског 

ктижевног ]'езика и израда Речника српскохрватског ктижевног и народног ]'езика САНУ, KojH у 
целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког pa3Boja Републике Србще.

mailto:ivana.konjik@gmail.com


610 Ивана В. Лазий-Кошик

ског ктижевног и народног jезика САНУ (РСАНУ) и Речника српскохрватскога 
ктижевног jезика (РМС6), за лексему живот и лексичке ]единице шеног твор- 
беног гнезда.

1.3. У истраживашу Ье се поЬи од схваташа израженог у бродим радовима 
когнитивнолингвистичке орщентацще о синкретизму по]мова живот и смрт, 
шихово] ме^усобно] супротставлености и уклоплености у систем бинарних 
опозицща у ]езику (исп. нпр. ПавловиЬ 2004: 15-29 и 64-69; Джиан Пинг и др. 
2010: 114 и 118; Талицкая 2011: 5; о бинарним опозицщама у ]езику писали су 
В. В. Иванов и В. Н. Топоров, Н. И. Толсто]).

2. ПокушаЬемо да покажемо на муи начин семантички и творбени деривати 
лексеме живот преузима]у и открива]у неке скривене конотацще основног назива 
и укажемо на оне елементе у концептуализации шеног значеша ко]и открива]у 
специфичности културе носилаца српског ]езика. Разлог интересовала баш за ову 
лексему лежи у чишеници да припада апстрактним именицама тзв. културалним 
концептима, муима се имену]у основне егзистенцщалне категорще, као што 
су ма]ка, дом, породица, земла, народ (Бартмишски 2011: 195), и у]едно кругу 
по]мова тзв. mdefinibШa (по]мови юуи се не могу дефинисати), што имплицира 
потешкоЬе приликом покуша]а ]езичког идентификоваша и лексикографског 
представлаша.

2.1. Иако се концептуализаци|а оваквих по]мова заснива на универзалним 
компонентама знаша о свету, шихово конституисаше у сваком ]езику у вези ]е и 
са особеностима наивног поимаша света, па су за укупно семантичко одре^и- 
ваше (више него за неке друге шумове), важне карактеристичне особине ко]е 
им говорници српског ]езика суб]ективно припису]у. Ове особине, као резултат 
суб]ективног доживла]а света од стране носилаца српског ]езика, друштвено су 
прихваЬене и усталене у ]езику и култури српског народа и одражава]у нацио- 
нална схваташа и вредности у складу са друштвено-исторщским приликама и 
животним искуством за]еднице (исп. Бартмишски 2011: 46).

3. Концепти живот и смрт нису били предмет деталнщег истраживаша у 
досадашшим србистичким лингвистичким истраживашима,1 па ни ]езичка сли- 
ка о овим щумовима с аспекта поимаша носилаца српког ]езика нще доволно 
проучена.

3.1. Шумови живот и смрт се у лингвистичко] литератури уобича]ено пос- 
матра]у за]едно, као елементи ]едног бинарно структурираног концепта живот 
-  смрт, у коме сваки елемент има сво]е значеше и под|еднак знача]. Иако у по]- 
мовном смислу исполава]у сво]ство апсолутне супротставлености (означава]у 
два супротна човекова сташа, смрт представла негаци]у живота, т]. одсуство

1 За разлику од неких других ]езика, нпр. руског, у ко]ем су свестрано проучени (в. ПавловиЬ 
2004; Ипанова 2005; Пименов и др. 2007; Лоскутова 2009; Джиан Пинг и др. 2010, као и бро]ни 
радови посвеЬени концептуализации по]мова живот и смрт у различитим врстама текстова у руском 
]езику, нарочито у кшижевно-поетском дискурсу). За српски ]език, нама ]е ]едино познат рад Живот 
и смрт у  }взику и култури (на руском и српском материалу) (Павловий 2004) и два необ]авлена 
рада: мастер Концептуализацща по]'мова ЖИВОТ и СМРТ у  српском ]езику ^ . Jовановиh) и рад 
предат за Зборник са недавно одржаног научног скупа у Нишу Вредности у  концептуализации речи 
живот и смрт говорника српског]'езика (И. ЛазиЬ-Кошик и J. МилошевиЬ).
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живота), аихов ме^усобни однос толико ]е сложен, да их ]е некада веома тешко 
раздворти. Живот и смрт су повезани узрочно-последичним односом почетка и 
кра]а; смрт означава кра] живота или прекид живота, али у исто време и почетак 
неког новог живота или аеговог новог облика,2 па се мора посматрати и као 
исходно и као потоае (по]мовно) подруч]е постсуааа суб]екта у времену и про
стору. Овакво тумачеае саобразно ]е филозофском схватаау повезаности ове две 
категорще, као и различитим религщским и културним системима, а у српском 
]езику ]е потвр^ено брорим примерима типа: загробни живот, на живот и (на) 
смрт, кидисати своме животу, кидисати на сво] живот, отргнути животом, 
раскинути са животом, смирити се животом, жив премрети, жив умрети, ни 
жив ни мртав, жив(и) мртвац и др. 3

4. Уобича]ено ]е да концепти носе називе према лексичким ]единицама ко]е 
их садржински на]адекватни]е представаа]у (живот), али ]е несумаиво да су у 
]езику репрезентовани кроз читав низ лексема ко]е улазе у одговара]уйа творбена 
гнезда. Постс]аае творбено обележених форми у ]езику указу]е на аихов знача] 
у ]езичко] свести говорника, будуйи да творбено] детерминации подлежу оне 
особине по]ава из стварности ко]е су по нечему важне за носиоце датог ]езика 
(Вендина 1998: 41). Како су садржа]и концепата живот и смрт у непосредно] 
вези са значеаима одговара]уйих лексичко-семантичких парадигми, анализа 
творбених деривата представаа знача]но средство у откриваау и реконструкци]и 
]езичко-културалне слике предмета/по]ма ко]и се истражу]е, ту ]езичке слике 
света у целини.

4.1. Подаци из СДР2 показу]у да ]е творбено гнездо лексеме живот у српс
ком ]езику веома разгранато (171 дериват, од тога 53 изведена деривата). Уочава 
се да су деривати по правилу у вези са изражавааем основног по]ма ’живот’ и 
по]ава ко]е се са аим  доводе у везу.

5. Три лексеме у савременом српском ]езику има]у централни статус по 
питаау вербализаци]е концепта живот. То су им. живот, гл. живети и пр. жив. 
Дефиницща речи живот у РСАНУ показу]е прилично богатство у наво^еау 
значеаа,4 иако се не може превидети недостатак традиционалне лексикографске 
обраде по кор] се значеаа да]у у виду хщерархщске структуре и (прекомерно) 
рашчлааено, што не одговара стварном начину концептуализацще по]мова. 
Вейина предочених значеаа су ме^усобно повезана и условлена, па се оваквим 
рашчлааавааем отежава реконструкцща представе о датом по]му, за ко]у су од 
знача]а неке особине наведене тек у периферно] зони значеаа или у примерима 
употребе датим после дефиницще.

2 У традиционално], обредно] српско] култури прелазак из ]едног ритуалног стааа у друго 
представаан ]е симболички у виду смрти. Смрт се схватала као прелазни тренутак, моменат од- 
ва]ааа, када човек умире у ]едном животном статусу, да би се родио, тр ступио у други.

3 У српском ]езику и лексеме предживот „пре^ашаи, претходни живот (у односу на сад- 
ш аи)” и заживот „индив. оно што наста]е после нечи]ег живота”, ко]е су индикативне у погледу 
иде]е постсуааа различитих (видова) живота.

4 У РСАНУ ]е издво]ено 9 посебних значеаа са бродим подзначеаима што укупно чини 23 
представаене семантичке реализацще.
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У РСАНУ су издвсуена следейа значела за лексему живот:5
(11) ’облик кретала и постонала матерще као живог (за разлику од неживог)’; 

семе: ’кретале’, ’посто]але’
(12) ’живо бийе, човек, луди’; семе: ’човек, живо бийе’
(13) ’живост, кретале шуе ствара]у живи организми’; семе: ’кретале’, ’бр-

зина’
(21) ’биолошко постегал  живог бийа, временски период од робела до смр- 

ти’; супр. смрт; семе: ’физиолошко постсуале’, ’функционисале’, ’тра]але’
(22) ’смисао постегала човека, суштина живлела: радост, срейа, уживале’; 

семе: ’квалитет’, ’вредност’
(3) ’израз физичке и духовне снаге, животности, живости’; семе: ’кретале’, 

’квалитет’
(4) ’време од робела до смрти, човек (живо бийе) и све оно што га окружу|е’;6 

семе: ’човек/живо бийе’, ’друштво, стварност, активност’, ’целовитост’
(5) ’животопис, биографща’; семе: ’артефакт’
(6) ’начин, стил живлела, поспуала (куи се по нему с в о ^  особини издва]а 

од уобича]еног)’; семе: ’квалитет’
(71) ’реалан свет, стварност’; семе: ’реалност’
(72) ’свакодневна примена, пракса’; семе: ’активност’
(8) ’свеукупност факата, по]ава битних за постсуале у креталу, развитку 

некога или нечега’; семе: ’целовитост’
(9) ’лудски организам, тело’; семе: ’тело’
(10) ’посто]але, опстанак, тра]але’(РМС6);7 семе: ’посто]але’, ’тра]але’
У народним говорима и значела:
(11) ’одре^ени део тела: струк; стомак; мушки полни орган; женске груди’; 

’физичка снага, крепкост, здравле’; семе: ’тело’, ’орган’, ’здравле’
6. Представлена речничка слика лескеме живот, у виду система дефиницща, 

одражава у првом реду научну (биолошку и медицинску), а затим и уобича]ену 
савремену слику истоименог жума, што се препозна]е у хщерархиском устро]а- 
валу и наво^елу надре^еног, опшег жумовног смисла (11) као основног.8 Реч]у

5 В. дефиницщу за живот у РСАНУ. Ради боле прегледности и уштеде у простору, значела 
наводимо у виду основних апстрахованих смислова; тако^е издва]амо семе ко]е су релевантне за 
по]мовну структуру концепта живот.

6 У РСАНУ се под тачком 4 за лексему живот наводи значеле „време од робела до смрти 
или до извесног тренутка кад се нешто збива, о нечему говори и сл.; век”. Примеры наведени после 
дефиницще показу]у да се не ради о апстрактном временском тра]алу, вей о конкретном периоду 
оме^еном ро^елем и смрйу (човека), дакле, о периоду ко]и се односи на човека и (жива бийа), коЯ 
]е испулен различитим д ога^им а, активностима, предметима и сл.

7 Ово значеле наводимо према РМС6, будуйи да нще издво]ено у РСАНУ

8 Треба рейи да се у РМС6 као прво значеле наводи „стале живих бийа од робела до смрти”, 
што ]е ближе уобича]еном схваталу по]ма. Научна интерпретацща по]ма се не наводи. Треба, тако^е, 
приметити и то да ]е утица] научне слике на уобича]ену ]езичку слику живота у савременом српс- 
ком ]езику веома изражен и да ]е у велико] мери потиснуо утица] неких других у ранним епохама 
заступлениях дискурса, нпр. религи]ског, што се препозна]е у не-наво^елу значела ’вечни живот’
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живот се на плану научног знааа заиста имену]е прилично апстрактан гоуам (об
лик егзистенци|е сво]ствен живим бийима заснован на кретаау), али се на плану 
савременог наивног тумачеаа ово значеае не п о твр ^ е  као типично, будуйи да се 
живот схвата конкретнее, као (21) и (4). У наивном сазнаау, концептуализаци|а 
живота се у првом реду заснива на матерщално] опозицщи према по]му смрти, у 
складу са карактеристиком да оба ова по]ма представжа]у апсолутна, ме^усобно 
супротставжена стажа.* 9

6.1. Народна свест увек тежи туедноставживажу, па по]мове живот и смрт, 
о муима има непосредно искуство, користи као ]езичке и по]мовне категори|е 
помойу юуих разумева апстрактни|е, метафизичке вдцмове посто]ааа/непос- 
тсуажа. Зато су с позицще свакодневног, уобича]еног знааа, суштински важне оне 
особине и вредности муе су резултат индивидуалног сазнааа говорника српског 
]езика, надгра^ене прагматиком речи, ]ер тек оне доприносе разумеваау укупног 
лексичког значеаа живота, начина функционисажа и употребе у ]езичким тек- 
стовима и односа муи се од стране говорника српског ]езика успоставжа према 
овом по]му (исп. Бартмиаски 2011: 199). Значеаа творбених деривата могу да 
открщу неке елементе ко]и су секундарни или изгубжени у актуелно] семантици 
основне речи, а релевантни су с позицще семантичко-деривационе мотивацще и 
укупног (концептуалног) значеаа. Наспуа^емо то да покажемо.

7. Концептуализацща значеаа глагола живети у савременом српском ]е- 
зику ко]а се, како показу]е дефиницща у РСАНУ, заснива на наивно] представи 
о животу као биолошком постсуаау живог бийа од ро^еаа до смрти, открива 
на]важнще аспекте живота у ]езичко] слици овог по]ма носилаца српског ]езика. 
Jасно ]е да многе од ових карактеристика има]у универзални карактер, утемежен 
на општежудском искуству, али ]е несумаиво да неке од аи х  припада]у нацио- 
налном искуству српске ]езичке за]еднице и да се могу издво]ити као особености 
српског ]езика и културе.

у дефиниции, иако се оно сачувало у концептосфери овог по]ма у виду израза загробни (будуки, 
вечни, вечити) живот „(по схватааима разних религща) живот, посто]аае човекове душе и после 
аегове физичке смрти”.

9 У прилог оваквом ви^еау, поред сопствене ]езичке компетенцще, иде и бро] примера на- 
ведених уз одговара]уйа значеаа у РСАНУ, као и резултати асоцщативног теста представжени у 
Асоцщативном речнику српског]'езика (АРШ) под одредницом живот. Нще без знача]а чиаеница 
да ]е за значеае дато под 1а у РСАНУ („посебан облик кретааа матерке настао на одре^ено] етапи 
аеног развитка; облик посто]ааа везан за индивидуализовану, високо организовану матерку”) 
потвр^ено само са два примера, а значеае под 2а („биолошко посто]аае (човека, животиае, рас- 
тиаа), посто]аае од ро^еаа до смрти (често и у устаженим говорним обртима с глаголима: дати, 
одузети, положити, изгубити и сл.); супр. смрт”) са чак седам (иако ]е гораа граница бро]а потврда 
за неко значеае у РСАНУ према интерним Упутствима за израду РСАНУ, шест), исто важи за 
значеае наведено под 4 („време од ро^еаа до смрти или до извесног тренутка кад се нешто збива, 
о нечему говори и сл.; век”), ко]е ]е тако^е потвр^ено са седам примера. У А РО , на]фреквентнще 
асоци]аци]е на стимулус живот показу]у да се у свакодневном поимаау живот концептуализу]е 
као биолошко посто]аае човека у времену и простору, у периоду од ро^еаа до смрти, с посебним 
истицааем соцщалне и духовне (емоционалне) компоненте: смрт (135), срейа (57), радост (32), 
леп (30), лепота (26), жубав (24), борба (19), беба (13), човек, дуг, ро^еае, Сунце (11). Асоци]аци]е 
ко]е би упийивале на научну, религиозну или филозофску интерпретаци]у, знатно су ре^е, нпр. 
Сунце (11), пролазност (8), вечност (7), посто]аае, ра], светлост, тра]аае (3), бийа, бийе, Бог, вера, 
време, живот (2) итд.
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7.1. Речничка слика глагола живети показэде да у наивно] представи 
живота говорника српског ]езика антропоцентрични принцип долази до пуног 
изража]а, будуйи да се живот концептуализу]е не у виду апстрактне по]аве, вей 
у виду физиолошког п о сщ а аа  човека у времену и простору, са различитим 
особинама и у вези са свим оним што га окружу]е. У првом плану ]е витални, 
физиолошки аспект (живети ’одржавати у себи живот (каквом храном или 
сл. средствима’), али не издво]ено, вей у вези са свим осталим аспектима са 
юуима чини по]мовну целину: егзистенцщални (’бити, посто]ати, одржавати 
се, опста]ати’), физички и функционални (’пребивати, становати’, ’обавлати 
важнще послове’, ’водити одре^ени начин живота ко]и се по нему свор] особини 
издва]а од уобича]еног’), економски (’издржавати се’), духовни (’посвейивати, 
усмеравати живот, испуаавати га старааем, бригом (око некога, нечега)’), 
друштвени и емоционални (’бити у за]едници’, ’бити у одре^еним (добрим 
или ржавим) односима’, ’налазити се у брачно] за]едници’, ’бити у интимним 
везама’, у нар. говорима ’волети се, пазити се’), вредносни и хедонистички 
(’проводити живот са свешйу о аегово] вредности, добро искоришйавати живот, 
уживати у аем у ’).

8. Разумеваае тако апстрактног и сложеног по]ма, какав ]е живот, нще се 
могло остварити без повезивааа са различитим другим концептима конкретнщег, 
и према томе, наивно] свести ближег садржа]а. Зато су у периферним значеаима 
основног по]ма, као и у речима образованим од корена жив-, изражена бро]на 
друга предметна значеаа, ]езички и екстралингвистички мотивисана.

8.1. Дериват живал, ко]и у ]едном од сво]их периферних значеаа (потвр^ено 
у старщим изворима) реализу]е смисао ’састо]ак, елеменат’, показу]е начин на 
ко]и ]е народна свест схватала апстрактан по]ам живота (исто или слично значеае 
присутно ]е у ]ош неким словенским ]езицима у лексемама са кореном жив- : рус. 
живок ’атом живота’ и ’наррайи могуйи период живота’; гораелужичко 2гу|о1 
и пож. zywizl ’елеменат’ (Павловий 2004: 110-111), што показу]е да се „живот 
замишжао као саставжен од елемената у квантитативном смислу, од изв]есних 
’атома’”).

9. У периферним значеаима речи живот (у народним говорима) одражена 
]е наивна представа по ко]о] се живот локализу]е у стварне и измишжене органе. 
Живот се, тако, поима као тело (организам, цело бийе), као органи у корма су 
смештене на]важни]е виталне функци]е (мушки полни орган, стомак, женске 
груди), или као садржа] унутрашаег човековог бийа (живица са значеаем необ. 
’дух, душа’). Оваква ]езичка слика не само да показу]е неке елементе семантичког 
потенци]ала ове речи (семе ’тело’, ’орган’, ’душа’), вей указу]е на функционалну 
и аксиолошку димензщу по]ма, истичуйи физиолошки аспект као на]важнщи с 
позици]е наивног сазнааа: стомак се може довести у везу са животом посредством 
хране ко]а ]е покретач и извор живота (присуство семе ’храна’ п о твр ^ у  ]ош неки 
деривати, о чему йе више речи бити каснще), мушки полни орган и женске груди 
тако^е су извор живота ]ер омогуйава]у н асщ аае  и тра]аае (одржаае врсте), 
душа ]е оно што чини тело живим (у сазнаау носилаца српског ]езика душа као 
’унутрашае, психичко бийе човека’, како ]е показала С. Ристий (Ристий и др.
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1999: 189-190), има суштински знача], то ]е на]важнщи део, суштина човекове 
личности10 11 12).

9.1. У вези са концептуализациям живота као духа, душе, треба истайи да 
]е ово значеае знатно шире присутно у савременом српском ]езику у значеау 
лексеме живот, него што то показу]е лексикографска дефиницща (у куо] оно нще 
чак ни регистровано), или творбено гнездо, у юуем поспуи само ]едан дериват 
са значеаем ’дух, душа’ (живица). О томе ]асно сведоче лексичко-семантички 
спо]еви типа духовни живот (психички живот, унутрашти живот, мисаони 
живот, интелектуални живот), са значеаем ’посебан облик човековог унут- 
рашаег живота, муи се односи на разум или осейааа, мисаону, интелектуалну, 
душевну активност’.10 11 12

9.2. Лексеме живац и живо12 тако^е чува]у представу о суштинсюу улози 
живота, у виду схватааа да представка срж и заузима средишаи, централни по
ложа] (попут живаца, нерава ко]и представла]у нарсет-ъивще органе смештене 
унутар лудског одн. животиаског организма с улогом координацще и регулаци]е 
свих животних функцща). О овоме сведоче примери секундарних реализаци]а 
речи живац у свакодневном говору: „оно што ]е битно, суштина, срж, покретачка 
снага”, „средиште, центар”, а у народним говорима и зачеаа: „живо месо, миший, 
мишийна тетива, крвни суд, дамар”, „кошчати део (или аегово спорно ткиво) 
у рогу шуплорогих преживара, испод рожне навлаке”, „срж у дршци птич]ег 
пера”.

9.3. Сема ’храна’ ни]е сачувана у савременом значеау лексеме живот, али ]е 
присутна у бродим творбеним дериватима, као израз конкретизацще физиолош- 
ког аспекта. У примерима живеж „животне намирнице, храна”; живиндробота 
„покр. врста качамака”; жив „покр. економски ]ак, имуйан”; живолазан „покр. ко]и 
]е доброг имовног стааа, имуйан”; живостан имовином „покр. имуйан, богат”; 
живнути „побо-шшати имовно стаае”, реализовано ]е значеае ’животне намир
нице, храна’ или ’имовина, богатство’, т]. све оно што ]е потребно за одржаваае 
и тра]аае живота. Као израз човекових матерщалних потреба у исту групу могу 
се сврстати и примери са значеаем ’домайе животиае (обично ко]е се користе 
за рад)’ (исп. Павловий 2004: 113): жив „(у именичко] служби) домайе животиае 
уопште; стока, благо; крупна стока (обично теглейа и товарна)”; живина „пернате 
домайе животиае” и „четвороножне домайе животиае, марва”, мала живина 
„ситна стока (козе и овце)”; прихватна живина „четвороножне домайе животиае 
од споредног знача]а”; живинче; живеж „живина”.

10 С. Ристий ]е у више радова писала о концептуализации значеаа речи дух и душа у савре
меном српском ]езику (в. у Ристий и др. 1999). Према аеном истраживаау, носиоци српског ]езика 
има]у следейе представе о души: „душа ]е посебна функционална целина у односу на тело [...]; душа 
]е део човека, орган у коме су лоциране све на]важни]е психичке фунмцще [...]; душа ]е фиксирани 
или покретни део лоциран у дубини, у средишаем делу човека [...]; душа ]е на^сетаивщ и део чо
века [...]; душа ]е на]важни]и део, суштина човекове личности” (Ристий и др. 1999: 189-190).

11 В. у РСАНУ духован (1в) и посебно примере после дефиници]е, као и примере наведене код 
придева психички, унутрашти, мисаон, интелектуални.

12 Придев жив у облику сред. рода у именичко] служби са значеаем ’живац’ у народним 
говорима.
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10. За разумевале начина концептуализацще значела лексеме живот у 
]езичком сазналу говорника српског ]езика, од посебног су знача]а секундарне 
семантичке реализацще придева жив мотивисане семом кетала из основног 
по]мовног садржа]а. Осим што п о тв р ^ у  присуство поменуте особине, ]авла]у 
се у функцщи когнитивних ]единица повезивала апстрактних садржа]а са кон- 
кретним реалщама и показу]у како се апстрактна особина кретала из основног 
смисла дале прецизира и модифику]е: жив -  ’активан, покретлив’ живи вулкан, 
живи песак; ’ксуи нще зарастао, ]ош активан, незалечен’ жива рана; ’ксуи ]ош 
гори, неугашен’ живи пламен, жива жеравица; ’ксуи стално тече’ жива вода; 
’живахан, немиран’ жив дечак, живе очи; ’пун кретала, динамичан, прометан’ 
Ж ивлим корацима отиде у  манастир, Градови са живим улицама; ’изразито 
активан, интензиван, жустар, гласан’ жива дебата, живо занимате (за нешто); 
’животворан, покретачки’ Тома Вучик Перишик |]е] био она жива сила, ко]а]е 
извршила преврат (РСАНУ).

10.1. Ище тешко уочити да значеле кретала има дистинктивну улогу као 
особина по к о ^  се жива матерща р а зл и в е  од неживе, а живот од уопштеног 
постегала. Jедно од секундарних значела гл. живети п о т в р ^ е  овакво ви^еле 
„показивати, одавати одговара]уЬе знаке живота, кретати се, мицати се (о дело- 
вима живих организама)” (РСАНУ), као и гл. живлати „покр. показивати знаке 
живота, бити у покрету”. Да особина кретала има централно место у концеп
туализации живота показу]е тако^е лексика из семантичког пола кретала ксуу 
користимо када говоримо о животу, у виду по]мовних метафора: живот пролази, 
тече (живот де течна материда у покрету), живот ]е кренуо, живот иде, живот 
]е стао (живот де путоваье).13

11. Можемо навести и низ других примера, творбених деривата корена жив-, 
ксуи на непосредан или посредан начин реализу]у значеле ’кретале, активност’, 
углавном у народним говорима: жива „жар, жеравица”; живахан; живаран; 
живаст; живлахан; живахно; живахност; живахнути; живосно; живост 
(живкост) „брзина реаговала, динамичност; снага, интензивност (о духовним 
гоуавама)”, „активност, енергща, полет”, „брзина, хитрина, покретливост”, „врева, 
ускомешаност, ужурбаност, кретале”, „живахност, чилост, веселост; ведрина, 
озареност”; животан; живока; живуласт; преживахан; живац „(често са до- 
датком ксуи значи напрезале) стале узнемирености, узбу^ености” и „(често са 
додатком ксуи значи слабост и сл.) склоност узбу^ивалу, плашелу, преосетливост, 
раздражливост”; живчан „ксуи ]е стално у покрету, покретлив, жив, динамичан”; 
живица „(често као апозицща уз реч „вода“) жива вода”; живкати „помало се 
опоравлати, поправлати се (здравствено, имовно и сл.), лагано напредовати”; 
живнути „постати живахан, ведар, расположен, разговоран”, „добити полета, 
снаге, постати активнии; испунити се живошЬу, акциюм, покретом”; живо прил. 
„(као одредба стала, изгледа суб]екта) кад се указу]е на живост, вреву, шаренило, 
акциу”, „ревносно, агилно, активно”, „са заносом, полетно, темпераментно, оду
шевлено”, „брзо, хитро, журно, нагло”; живолазан; живолазно; живолазност;

13 Примеры по]мовних метафора су преузети из необ]авленог мастер-рада J. Jанковиh о кон
цептуализации по]мова живот и смрт у српском ]езику, посматрано из угла когнитивне семантике.
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живоласт; живоок; ж ивула „покр. жива вода, извор”; ж ивулав „ко]и се хитро 
покрейе, юуи живо поиграва, трепери”; заживети „почети бу]ати (после зимског 
засто]а), потерати пупожке, изданке”.

11.1. Свим наведеним примерима за]едничко ]е да означава]у динамично, 
брзо кретаае, сталну активност и конотира]у позитивна сво]ства полета и напрет- 
ка. Како показу]у примери, сема ’присуство кретааа’, ко]а се у основном смислу 
односи на физички аспект (кретаае, активност, брзина), у ]езичко] слици живота 
говорника српског ]езика се трансформише у првацу значеаа ко]а се односе на 
психолошки аспект унутрашае карактеризацще човекове личности.

12. Префиксирани деривати с префиксом не- (за означаваае негацще) и без- 
(за значаваае одсутности или изузимааа) п о твр ^у  присуство поменутих особина 
ко]е се односен на психолошки аспект у значеау лексеме живот (беживотан „у 
коме нема живота, живахности”, беживотно „тромо”; беживотност „безизраз- 
ност, укоченост, сувопарност”, нежив „у коме нема динамичности, спор, тром”; 
неживот „одсуство, непоспуаае животности, динамичности, беживотност”). 
Што ]е важнще, открива]у особину ко]а нще дата у лексикографско] дефиниции 
живота, нити ]е садржана у дефиницщама претходно анализираних творбених 
деривата. Реч ]е о особини ’променживости’ ко]а има веома важно место у кон
цептуализации значеаа ове лексеме (нежив „ко]и се не меаа, непроменжив, 
статичан, устажен”), ]ер се у ]езичко] слици живот представжа кроз кретаае, 
одвщаае, у виду сталних промена и активности, што се на когнитивном плану 
конотира као напредак, увеЬаваае, интензивираае.

12.1. Префиксирани облици гл. живети одражава]у начин концептуализаище 
живота у виду процеса муи се одвща кроз фазе: заживети, поживети ’почети 
живети’, доживети „доспети до кра]а живота”, одживети „завршити, окончати 
живот, престати живети”. Глаголи поживети, преживети, проживети ’провести 
живот’ сведоче о концептуализации живота као временски ограниченог периода 
муи, с позицще наивног схватааа, има уобича]ену, нормалну дужину тра]ааа 
(просечан жудски век). Примери у ]езику (надживети, преживати) показу]у да 
се ова граница може нарушити, у смислу прекорачавааа или неиспуаавааа, што 
се у наивном поимаау доживжава као одступаае од норме, а у вези ]е са народ- 
ним веровааем да сувише дуг живот или прерано окончан живот представжа]у 
сво]еврстан ексцес ко]и ]е у домену „нечистог”, демонског. Ово у ]езику п о твр ^ у  
примери лексема дугожив, дугоживац „покр. она] ко]и дуго живи”, а посебно 
]е илустративан пример наведен после дефиници]е за им. дугоживац: Луди су 
првотти држали за велики назадак и за велики гри]ех, ко]и би пуно живили. Викали 
би дугоживцим, да им се запекла душа у  косте (!), па се и они на овом сви]ету 
опекли и закаменили.14

12.2. Глаголи изведени суфиксацщом од гл. живети (и аихови деривати) 
открива]у неке аспекте ващезичке стварности ко]и утичу на формираае погледа 
на свет српског народа. Вейина ових глагола (реализованих у стандардном ]езику 
или у народним говорима) има негативну конотацщу сиромашног и тешког жи

14 Уп. и природна смрт, умрети сво)ом смрку, нагла (напрасна, насилна, прека, силовита) 
смрт; запекла се душа у  некоме (у костима).
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вота: животарити, живуцкати, живарити, живаркати, живее'ати, живкерити, 
живкати, живукарити, проживарити, проживотарити. Jош су бро]нщи гла
голи синонимног значеаа од других творбених основа у муима се основна сема 
’живете’ варира према параметрима начина и квалитета: живинчити, вегетира- 
ти, деверати, дурати, крпарити, кубурити, ластовати, левентовати, лолати 
се, локати се, мравовати, паразитирати, петлати, самовати, сиротовати, 
слепарити, таворити, тетаурати, тралати, чемерати и др.15 Малобро]ни су 
глаголи са позитивном конотацщом: уживати ’живети задовожно, безбрижно’, 
добровати ’живети у добру, благостаау’, ра]евати, луксузирати се, раскошити 
се, слоговати, па се чак и они (неки од аих: луксузирати се, раскошити се), 
иако у основи носе позитивну аксиолошку црту, употребжава]у и као средства за 
исказиваае негативне оцене, у виду неодобравааа са становишта за]еднице, што 
одражава наивно схватите по коме све што ]е прекомерно, у било ком погледу, 
не може бити позитивно. И овде се, дакле, п о т в р ^ е  ранще истакнуто правило, 
за]едничко многим ]езицима, о бро]чаном превладаваау лексике са непожежним 
значеаем у односу на позитивно конотирану лексику, те прихватаае позитив- 
них особина за норму (исп. РужиЙ 2008: 314), па се у складу са тим негативна 
страна живота односи као маркирани члан опозицще према позитивно], ко]а се 
доживжава као образац.16 Нема, ме^утим, сумае да су на овакву слику утицали 
и фактори ващезичке природе -  (тешки, лоши) услови живота српског народа, о 
чему на]боже сведоче бро]на лексичка образовала у народним говорима.

13. Придев жив у сво]им периферним значеаима чува ]ош нека значеаа 
важна за разумеваае концепта живот у наивном сазнаау носилаца српског ]езика. 
То су значеаа ’пресан, сиров’ и ’целовит’ (о храни) („непечен, некуван; недопечен, 
недокуван”, „неиситаен, несажвакан; несварен” жив залога], жива храна, живо 
зрно) и блиско значеае ’целовит’, ’природан’, ’неоштеЙен’ („ко]и се ]ош налази у 
првобитном, природном стаау (непрокрчен, необра^иван, неугажен и сл.)” жива 
шума, жива слама; „чист, непатворен” живо сребро, живи мрамор). Ова значеаа 
потвр^ена су и у руском ]езику (исп. ПавловиЙ 2004: 115-120), разлика можда 
постс]и само у степену заступжености. Очигледно ]е да се ради о веома старо] 
представи по кор] се живот схвата као нешто целовито, природно, ненарушено, 
непокварено деловааем човека (на шта ]е указала Т. ПавловиЙ, а што ]е у виду 
апстрактне семе ’целовитост’ регистровано у значеау лексеме живот у РСАНУ: 
„свеукупност факата, по]ава битних за поспуаае у кретаау, развитку некога или 
нечега”; уп. и значеае придева мртав ’ко]и нще природан, вештачки’). У српском 
]езику посто]е бро]ни примери мотивисани овим значеаем, посведочени у ста
ршим изворима или покра]инским говорима: живал „елементарна сила, стихи]а и 
природни амбщент, животна средина”; живац „ивица, руб (тканине, ]едра итд.)”;

15 Примери су узети из необ]авжене докторске дисертацще И. ЛазиЙ-Коаик Глаголи са егзис- 
тенцщ'алним значеаем у  српском ]'езику.

16 Истраживааа су показала да ]е негативна оцена чешйа у семантичко] структуры српских 
експресивних глагола у савременом ]езику, него позитивна (РистиЙ 2004: 131), односно да се унутар 
групе лексема повезаних неком парадигматском везом ]авжа више чланова са негативном конота- 
цщом него са позитивном (ДрагиЙевиЙ 2010: 115, в. и стр. 115-123), што ]е одлика и веЙине других 
]езика.
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живина „фиг. нижи, неразвщени део човекове природе, инстинкти”; живица 
„земла ко]а дуго нще обра^ивана; ледина, рудина”, „природни сло] земле испод 
оранице ко]и ]е постао без утица]а човека, здравица”, „празан простор, белина 
са стране на писаним или штампаним листовима, маргина”.

14. На кра]у Йемо се кратко осврнути на аксиологщу живота, с обзиром на 
сементичко-деривациони потенцщал.17 За говорнике српског ]езика, сама реч 
живот представла вредност и то вредност на]вишег ранга (в. значеае (22) за 
лексему живот). Творбени деривати тако^е врло ]асно разоткрива]у основну 
аксиолошку димензщу лексеме живот као „чисто вредну]уЙе“ т]. „примарно 
вредну]уЙе“18 у позитивном смислу, засноване на опозицщи према по]му смрти 
као антивредности. Без обзира на бро]на морфолошка и лексичка образовала 
корима се имену]е негативна страна живота, живот се у наивно] свести српског 
народа (и не само српског) схвата као оно на]вреднще, на]драгоценще што човек 
има и сходно томе повезу]е са бродим другим позитивним принципима и аспек- 
тима (бу]ааем, напредовааем, благосташем итд). Jасно ]е да би се спушташем 
на по]единачни ниво анализе и конкретне особине могле уочити и другачще, 
амбиваленте оцене, што ]е иначе одлика разликовааа глобалног и аспекатског 
вредновааа (исп. Бартмишски 2011:85-86).

Заклучак. Семантичка анализа творбених деривата деривационог гнез
да живот открила ]е читав низ особина (значеаа) карактеристичних за начин 
концептуализацще овог по]ма у свакодневном, уобича]еном сазнаау говорника 
српског ]езика, у виду кохерентне слике, и показала улогу творбених деривата 
у преузимаау и откриваау скривених конотацща лексичког значеаа у правцу 
семантичког прошириваша у односу на (традиционалну) речничку дефиницщу. 
НавешЙемо за кра] оне на]важнще: живот -  биолошко постсуаае, живот -  тра]аае, 
живот -  брзо кретаае, живот -  човек, живот -  активност, живот -  целовитост, 
живот -  вредност, живот -  квалитет19 (или, другачще написано, живот се у 
]езичком сазнаау говорника српског ]езика концептуализу]е као биолошко пос- 
то]аае ко]е има одре^ену дужину тра]ааа (од ро^еаа до смрти), у виду стааа 
или процеса кроз сталне промене ко]е се дешава]у суб]екту, у виду целине ко]а 
уклучу]е више разнородних елемената, активности и дешавааа, са суштинским 
знача]ем за човека).

17 О вредностима у концептуализации речи живот и смрт говорника српског ]езика детал- 
ище смо говорили у раду прочитаном на научном скупу у Нишу, Зезик, ктижевност, вредности 
(резиме ]е об]авлен у истоимено] Кшизи резимеа, стр. 53-54; рад ]е предат за Зборник радова са 
поменутог скупа).

18 Термине чисто вредну}уЬи и примарно вредно]'уки употреблавамо у значешу ко]е им да]е 
Пузишина (према Бартмишски 2011: 79).

19 Исп. Ипанова (2005).
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Ивана В. ЛазиЙ-Кощик

СЕМАНТИЧЕСКИЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ КОННОТАЦИЙ 

(на примере концепта жизнь)

Р е з ю м е

В настоящей статье представлены некоторые лексические и культуральные коно- 
тации слова-концепта жизнь (живот) в языковом сознании носителей сербского языка, 
на основе анализа слов входящих в соответствующую словообразовательную парадигму. 
Выделены следующие основные характеристики (значения): жизнь -  биологическое су
ществование, жизнь -  длительность, жизнь -  (быстро) движение, жизнь -  человек, жизнь 
-  деятельность, жизнь -  целостность, жизнь -  ценность, жизнь -  качество.


