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Д И Л А Н А  НЕДЕДКОВ*
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, СРБША

МЕСТО ВИШЕЧЛАНИХ ЛЕКСИЧКИХ JЕДИНИЦА У 
ЛЕКСИКОНУ И ГРАМАТИКАМА СРПСКОГ JЕЗИКА

Сажетак. У раду се говори о морфолошком, творбеном и лексиколошком 
аспекту вишечланих лексема. Морфолошки, усталени изрази- вишечлане лексеме 
има)у функцщу и значеае речи, али облички су оне настале семантичко-синтак- 
сичким повезивааем више )едночланих морфолошких облика, односно настале су 
синтаксичком творбом. Да)у се примери оваквих творбених )единица по врстама 
речи, указу)е се на теорщски аспект оваквих лексичких )единица у граматикама (у 
делу о творби речи ) и монографщама.

Каучне речи: творба речи, морфологща, лексикологща, фразеологща, ви- 
шечлана лексичка )единица.

Увод
Ако посматрамо теорщске поставке о структури лексикона видейемо да у 

сваком )езику, поред )едночланих, имамо и двочлане и вишечлане )езичке )единице 
ко)е се )авла)у у функцщи и са особинама лексеме као на)маае самосталне )еди- 
нице лексичког система. У општем речнику треба да буде представлен инвентар 
лексема по свим критерщумима, а то значи да треба водити рачуна не само о фун- 
кционалноф временсю) и територщално) компоненти, него и о структури лексеме 
у изворима иуи су послужили за формираае речника. Ове )единице лексикона 
у лексикологии се издва)а)у и обращ у као синтагматски лексички скупови, 
за аи х  нема )единственог назива у нашо) теорщско) лингвистичко) литератури 
(Згуста, 1990, ДрагиЙевиЙ, 2007), а у овом раду за аи х  Йе се употреблавати назив 
вишечлана лексичка]единица ( ДрагиЙевиЙ, 2007) .

Као што се )едночлане лексеме класифику)у у врсте речи по семантици и 
функцщи, исто тако и вишечлане лексеме могу бити у служби различитих врста 
речи. Речник треба да покаже оба структурна типа лексема, а у морфологи) и треба 
да до^е до изража)а одре^иваае, дескрипцща и експликацща неке )единице не 
само по облику, функции и значеау, него и по структури. У творби/ гра^еау речи, 
осим морфемске творбе, има и других начина и могуйности настанка речи, као 
што )е конверзща за ко)у се у ранщим уцбеницима не каже да )е посебан творбе-
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ни тип (СтевановиЙ, 1970), а у новщим приступима творби добща одговара]уЙе 
место (Стано]чиЙ, ПоповиЙ, 1995; Кла]н 2007). У теорщским поставкама наше 
творбе нще обухваЙена семантичка творба, мада ]е о ово] врсти именовала као 
творбеном поступку писала J. МатщашевиЙ. ко]а каже: «Семантичку творбу/ 
деривацщу не одва]ати од морфолошке (творбе) и приписивати ]е лексиколо
гии, она ]е саставни део творбе», а тако^е J. МатщашевиЙ каже и «Заосще се 
у терминолошком и методолошком погледу и у одре^ивалу самог предмета и 
обима науке о творби речи. и статусу деривацще у уцбеницима лексикологще“ 
(МатщашевиЙ, 1987: 109 фуснота).

Не можемо рейи да не постсуи номинацща саставлена од (на]чешЙе ) две 
аутосемантичке самосталне речи куе су у синтагматскиом односу, овакви синтаг- 
матски спо]еви могу бити у функцщи различитих врста речи, а у овом раду пажлу 
Йемо усмерити само на оне муи има]у именичку или глаголску финкцщу.

За ова] рад од битног знача]а ]е констатаци]а А. БелиЙа, ко] и уопштено 
говореЙи о творби речи каже : „По облич]у речи могу бити просте...или сложене 
ако су саставлене од на]маше две]у речи. (према Кла]н 2002: 05). Иако су по Бе- 
лиЙу „...речи...саставлене од на]маше две]у речи ...“ у ствари сложенице, шире 
посматрано, тачно ]е да „...по облич]у речи могу бити просте...или саставлене од 
на]маше две]у речи...“ Чиленица ]е да су то творбене могуЙности српског ]езика, 
само што треба проширити посматраше/одре^иваше оних речи ко]е су саставлене 
од на]мале две]у речи и на случа]еве када те две речи нису писане за]едно него та] 
синтагматски спо] две речи има значеле и функцщу ]едне речи. У нашо] творби 
детално су обра^ене нове лексичке ]единице доби]ене од две аутосемантичке 
речи, али само оне ко]е су писане као ]една реч, спо]ено (сложенице) или са цр- 
тицом (полусложенице), а лексичке ]единице са истом функци]ом и усталеним 
значелем ко]е су формално две одво]ено писане речи нису на одговара]уЙи начин 
представлене у теорщско] анализи настанка нових речи, типова номинацще и 
типова творбе у нашем ]езику.

Термин синтаксна творба постои у Енциклопедщскомр]ечнику лингвистич- 
ких термина Р. Симеона где се под овим називом подразумева „творба сложених 
и сложеноизведених рщечи ко]е се врши лексикализаци]ом скупова ри]ечи“ а 
да]у се примери сумашедши], сорвиголова, односно обе су сложенице, ]една ]е 
сраслица, а друга императивна сложеница. Под именом синтаксическа]а дери- 
ваци]а издва]а се у руско] лингвистичко] литератури посебан тип творбе, али се 
под овим називом не подразумева именовале по]мова синтагматским спо]евима 
(Гинзбург, 2010: 36).

У овом раду усмерила сам пажлу на ова], у нашо] творби запоставлен на
чин гра^ела нових назива, желим да скренем пажлу на то да су овако створене 
речи фреквентне лексичке ]единице у српском ]езику и да укажем на место овако 
насталим називима у лингвистичким дисциплинама ко]е се баве реч]у.

Колико ]е пажле посвеЙено вишечланим лексемама у актуелним уцбеницима 
и научним радовима ко]и се баве нивоом речи? Колико обрада ових лексичких 
]единица у теори]ским лингвистичким дисциплинама утиче на лихов третман у 
нашо] лексикографи]и? Jасно ]е да обрада било ко]ег типа лексичких ]единица
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у лексикографии зависи од аихове теорщске утемелености у одговара]уЬо] 
лингвистичко] дисциплини.

А. ГРАМАТИЧКА ЛИТЕРАТУРА НА СРПСКОМ JЕЗИKУ KOJA СЕ 
БАВИ НИВООМ РЕЧИ

Овде Ье се представити два типа уцбеника муи се баве нивоом речи и то:
1. они делови граматика и творбе речи муима ]е за]едничко то да констату]у 

вишечлане лексичке ]единице образлажу их теорщски и поткреплу]у примери- 
ма

2. оне граматике муе, иако не наводе вишечлане речи као могуЬност ис- 
полавааа именске или глаголске речи (измену осталог), наводе примере за неку 
тврдау (у реченици или само таксативно) где су контекстуално употреблене (и) 
вишечлане лексичке ]единице

А. 1.1. Прво Ье бити речи о граматици П. МразовиЬ, З. ВукадиновиЬ Гра
матика српскохрватског ]езика за странце1 (1990) ]ер се у ао] у оквиру мор- 
фологще указу]е на поспуаае речи од више чланова. У оквиру тематске целине 
Променливеречи издва]а се оделак Глаголска перифраза где се да]е дефиницща 
овог морфолошког облика: “Под глаголском перифразом подразумева се чврст 
спо] функционалног глагола и именице с предлогом или без шега“ и да]е при
мере: ставити на располагав, вршити испитивате... (МразовиЬ, ВукадиновиЬ 
1990:166). Ауторке примеЬу]у да су глаголске перифразе све чешЬе у употреби, 
и истичу да „...у глаголсму перифрази пунозначни глагол делимично губи сво]е 
значеше и модифику]е значеше именице. Носилац значеша посщ е именица, а 
функционални глагол има само граматичку функцщу обележавааа лица, рода и 
бро]а, времена и начина вршеша радше...“ (МразовиЬ, ВукадиновиЬ 1990:167). 
ГовореЬи систематично и темелно ауторке наводе моделе и типове ових вишечла
них лексичких ]единица2, критерще за разграничеше глаголских перифраза од 
самосталних глагола са шиховом допуном, функцще глаголских перифраза1 2 3 4, а за 
потребе овог рада издво]иЬу само функцщу4: Попутавате лексичких празнина у  
глаголском систему ]езика када не постоуи одговара]уки глагол за изражавате 
одре^ених садржа]а па се може реЬи да ]е глаголска перифраза значаща и за 
творбу речи, односно да ]е ]едан од начина богаЬеша лексикона, ]едан од начина 
номинацще : вршити трансакцщу, бити у праву, ступити на снагу, ставити на 
дневни ред, узети у обзир, дати прилику, посветити пажиу, придавати знача], 
давати повода, имати прилику (МразовиЬ, ВукадиновиЬ 1990:172). Наводе се и 
примери где глаголске перифразе попуаава]у лексичке празнине при изражавашу 
глаголског вида и прецизира]у исказ:: извршити / вршити анализу, дати/ давати 1

1 Ново издаше има наслов Граматика српског]'езика за странце.
2 Постоне два основна морфосинтаксичка модела, а у оквиру ших више типова (МразовиЬ, 

ВукадиновиЬ 1990:168).

3 Наводи се осам функцща: стилска, терминолошка,прецизираше исказа, прецизнще изража- 
ваше... (МразовиЬ, ВукадиновиЬ 1990:170).

4 По мом мишлешу од битне важности у идентификации стварности лексиком.
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савет, дойи/долазити до изража,|а (МразовиЙ, ВукадиновиЙ 1990:173). Знача]но 
]е и то што се у ово] граматици да]е списак од око 60 фреквентнщих глагола, а од 
сваког од аи х  гради се више перифрастичних облика:

-  десетак перифраза гради се од глагола ДАТИ СЕ (дати се на посао/ у бег/ 
у бекство / бригу / мисли...),

-  око 80 перифраза гради се од глагола ИМАТИ (бригу, част, дозволу, 
ефекта, храбрости, интерес, искуство, кондицщу, могуйности, налог, оби- 
чаj, образ(а), обзира, ощека, повереше, потребе, повода, предност, рачуна, 
разумеваша, реч, смисла, став, шансе, успеха, утицаj, увид, вере, везе, власт, 
волу/воле, задоволство, значаj...). СкреЙе се пажаа у раду да то нще ни близу 
коначан списак ових вишечланих ]езичких ]единица! ((МразовиЙ, ВукадиновиЙ 
1990:173 , 179 -185)

Захвалу]уЙи добро] презентации овог типа вишечланих лексичких ]еди- 
ница стиче се ]асна представа да ова] начин номинацще има сво]е место у лек
сикону нашег ]езика и да му свакако треба посветити много више пажъе како 
у лингвистичким истраживааима тако и у представлаау у оквиру граматика и 
монографских радова.

А. 1. 2. У Граматици српског jезика за гимназ^е и стручне школе Ж. Ста- 
но]чиЙа и Л . Поповийа у поглавлу посвейеном лексикологии издва]а се обрада 
фразеологизама муи се дефинише као „сложенща усталена ]езичка ]единица, 
усталени скуп од две или више речи коjе имаjу jединствено значеп>е5. “..(испод 
жита,царски рез, Ахилова пета, обейавати златна брда и долине, кад на врби 
роди грож^е) ...“ ме^у муима ]е на]више назива са конотативним значеаем и 
само ]едан са денотативним (царски рез). Истиче се трокомпонентност фразео
логизама: усталеност, структура (састав) и семантика. Аутори да]у примере 
фразеологизама са именицом жито где се да]у два стручна/научна вишечлана 
термина (бела жита, стрмна жита) где имамо денотац^у и ]едан фразеологизам 
са конотаци)ом (испод жита) (Стано]чиЙ, ПоповиЙ 1995:175). Констатацща „... 
да пунозначна реч у фразеологизму обично има пренесено значеае...“ (Стано]- 
чиЙ, ПоповиЙ 1995:175) п о т в р ^ е  се у веЙини примера, ме^утим, има их и са 
примарним значеаем: бела жита, стрмна жита, царски рез.

Фразеологизми се у ово] граматици класифику]у по структури и семантици, 
а за сваки тип да]е се само фразеологизам са конотативном вредношЙу, истиче 
се битна особина фразеологизама (и фразеологще) да „...се расло]ава зависно од 
функционалног стила.“ (СтажучиЙ, ПоповиЙ 1995: 176).Пошто су за тему овог 
рада одабрани само фразеологизми са денотативном вредношЙу, овде Йу дати 
само део класификацще из ове граматике где ]е реч о денотативно] функцщи ви- 
шечланог назива. Аутори да]у примере у различитим функционалним стиловима: 
1. Професионална фразеолог^а (да]у се примери глаголских перифраза у главном 
из спорта и позоришног живота) У У

У граматици пише зраче^е.
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2. Научна фразеологща (термини из математике, медицине, хемще и еконо- 
мще). Неки уобича]ени вишечлани називи синтагматског типа: знак ]еднакости, 
специфична тежина да]у се као (потенцщални) перифрастични глаголи: (ста- 
вити) знак ]еднакости6, (имати) специфичну тежину7.

3. Административно -  правна фразеологи]а: примери су углавном глаголске 
перифразе у оквиру ю]их ]е именски део синтагматски спо^ вишечлани фразео- 
логизам (спровести оставински поступак, ставити ад акта, ставити на дневни 
ред,извести на оптуженичку клупу...) па осим те четири глаголске перифразе 
имамо терминолошке синтагме именице: оставински поступак, дневни ред, 
оптуженичка клупа. Некад термин нще дат у основном облику (у диспозитиву 
решеша), или ]е у оквиру трочлане синтагме двочлана (право доживотног ужи- 
ваша на куйи)8

У оделку о „фразеолошким ]единицама терминолошког характера“ каже 
се да постсуе „ вишечлани називи по]мова у наукама, струкама, и у свакодневжу 
комуникацщи, а да]у се примери из медицине (крвни притисак,ангина пек- 
торис, мале богише), граматике, економще (политичка економща, тржишна 
економща), физике (тренутно убрзаше, праволинщско креташе, инерцщална 
сила) (Стано]чий, ПоповиЙ 1995:177).

Посебан пасус посвейу|е се „сложеним називима „ „у свакодневном ]езику“ 
д и вл а  ружа, д и вл а  трешша, дикино око, царево око, л у т а  паприка, ужички 
сир, месни нарезак. У питалу су термини из ботанике и гастрономще/кулинарс- 
тва ксди су познати на_|ширем кругу носилаца српског ]езика9.

А. 1.3. У Творби ри]ечи у  хрватском ]езику (1986) Степана Бабийа аутор, 
каже ксди йе типови творбе бити обра^ени, а ксди неЙе (поглавле 6. Начини блиски 
творби (гранична подруч]а): унутрашла творба, преобразба, прщенос значела 
(Бабий, 1986:35) па, измену осталог, као област о к о ^  у монографии неЙе бити 
речи, издва]а и „вишечлане називе" (термин С. Бабийа)) и каже „Нове по]мове 
често означу|емо везом досадашлих рщечи и да]е примере (прсни кош, црни 
слез, дивли  кестен,плесна дворана,кисело млщеко, основна школа, хладни 
рат, Нови Загреб). Дале каже да ова] начин нще права творба „... ]ер се ни лиме 
не повейава бро] ознака, него само бро] значела.. На]више што бисмо могли рейи 
]ест „синтаксичко-семантичка творба. “ (Бабий, 1986: 37). Иако посвейу|е мало 
пажле ]едном типу именовала стварности, Бабий ]е тачно дефинисао вишечлане 
термине, дао типичне примере ових речи у служби именице и употребио назив 
за ова] тип творбе ко_|и му сасвим одговара.

6 Наде фразеологизам ]ер се место ставити може употребити било ксди глагол , нпр. написати.
7 Ова трочлана синтагма нще фразеологизам ]ер се место имати може употребити и други 

глагол, нпр. мерити, проверавати.

8 Где нще добро извршена сегментацща, одн. на куйи нще обавезни део вишечланог правног 
термина, термини су право доживотног уживаша и  доживотно уживаше.

9 Став аутора према овим лексичким ]единицама: „Овакви се фразеологизмы, посебно они у 
научном стилу ]езика, врло често сматра]у и само вишечланим терминима, а не фразеологизмима
(Стано]чий, Поповий 1995:178)
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А. 1. 4. Говорейи о сложеницама у Творби речи у  српском je-зику, Први део, 
Слагате и префиксаци)а (2002) Иван Кла)н каже: „...у српском (]е) ...раширена 
употреба синтагми придев+именица са усталеним значеаем, ту са вредношйу 
)едне лексеме...“(Кла)н, 2002: 63) . Истиче „...распрострааеност лексикализованих 
(па и терминолошких) синтагми...“ и да)е многобро)не примере из РМС у муем, по 
аеговим речима, оне нису обра^ене као одреднице него под „Изр.“= израз (Кла)н, 
2002: 64). Из примера се види да значеае лексеме има)у синтагматски спо)еви 
ко)има се имену)у билке (дебели корен, лепа ката, мртва коприва, ха^учка 
трава,вранино око, орлови нокти ), животиае (нилски кош, ластин репак), 
анатомски називи (мртва кост, слепо црево), црквени празник (Лазарева субота), 
метеоролошка по)ава (бабина свила) (Кла)н, 2002: 64).

Наведеним скупом вишечланих именица ни близу нще представлен репер- 
тоар назива овог типа ни по областима у корима се )авла, ни по типу везе измену 
две речи у усталено) синтагми10, али се може уочити присуство овог начина 
именовааа у различитим функционалним стиловима* 11, што нам говори о томе да 
)е ова) творбени поступак у знача)но) мери присутан, а да о аему у граматкама 
нема теорщског образложеаа.

Иако се у ово) монографии о „лексикализованим синтагмама“ (Кланов 
термин) говори кратко у делу о слагаау, и не указу)е се на то да )е и усталена 
синтагма са вредношйу лексеме нова реч, по разноврсности примера може се 
заклучити да )е ова) начин номинацще присутан у различитим фундаменталним 
тематским целинама.

А. 2. 1. У Стевановийево) граматици Савремени српскохрватски je3UK 1, 
(1970) не наводе се вишечлане речи као могуйност исполавааа именске или 
глаголске речи (измену осталог), ме^утим, има доста примера у реченицама- при- 
мерима или само таксативно где су контекстуално употреблене (и) вишечлане 
лексичке )единице. Код глагола аутор после дефиницще12 13 14 спационирано да)е при
мер за глагол „...и з д а в а о ̂ ]е и каже „- припису)е се радаа Абидаги“ у реченици 
(Абидага jе  издавао наре^еша) (СтевановиЙ 1970:172).

У оквиру оделка Именице не да)е као илустрацщу за властите именице 
вишечлане облике, али да)е у реченицама са примерима: Панамски землоуз, 
Пейка Бистрица, Дечанска Бистрица, Призренска Бистрица, Бели Дрим, 
Црни Дрим (6 примера). За вишечлане властите именице има )ош примера у 
прво) каизи: Биоград на мору, Бела Ц рква13, Свети Иван, Свети Стефанм 
(населе).

10 Поред наведених примера за структуру придев+именица, чести типови синтагматских име
ница су и: распоред часова, паста за зубе, камен теме.ъац.

11 Разговорни ]език-општепозната лексика; стручно-научни функционални стил у свим стру-
кама.

12 „...татли..ю уи припису]у особине...ономе што значе именице...глаголи ...припису]у коме 
или чему неки процес...“ (СтевановиЬ1970:172).

13 СтевановиЬ1970:97 ( замена ]ата).

14 СтевановиЬ1970: 191: у делу о акузативу
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Иако не констатэде вишечлане облике за]едничких именица, у реченицама 
са примерима има их: зрело доба, годишше доба15 велико вщейе16, тийи ждра- 
ловийи17, топлотни п<)|ас, умерени по]ас18 (СтевановиЙ1970:181).

У делу о творби речи СтевановиЙ наводи само морфемску творбу (Стевано- 
вий1970:388), а говорейи о знача]у сво^еша акцента за правлеше сложеница да]е 
пример двочланог назива Нови Сад 19, док у оквиру сложеница наводи и називе 
за билке муе су по сво]о] структури реченице пусти баба кошу крв, крсти куме 
дете за муе каже да су синтаксичке целине ко]е има]у значете по]единих речи и 
да „...интонационо и по форми оста]у оно што су биле, групе засебнихречи ко]е 
означава]у само по]едан по]ам“ (СтевановиЙ, 1970: 403).

Б. СТРУКТУРНИ ТИПОВИ ЛЕКСЕМА У ЛЕКСИКОЛОШ КИМ УЦ- 
БЕНИЦИМА НА СРПСКОМ JЕЗИКУ

За]едничко за овде анализиране лексиколошке монографще ]е то да конста- 
ту]у посто]аше поред ]едночланих (ко]е су детално анализиране у граматикама 
деклинационо и деривационо), и двочланих (вишечланих) лексема , а могу бити 
са конотативном15 16 17 18 19 20 или денотативном вредношйу. Функционална расло]еност 
овог типа лексема у различите] мери ]е експлицирана у овим монографщама, у 
некима се та расло]еност констату]е, ове лексеме се класифику]у по структурним, 
функционалним и семантичким критериумима, док у другим монографща- 
ма овакви називи нису доволно прецизно дефинисани и разграничени према 
функционалним стиловима муима припада]у (са конотацщом у кшижевности, 
са денотацщом у стручно -  научном стилу). Тако се за]едно наводе примери 
вишечланих лексичких ]единица и са денотативном вредношйу муе припада]у 
научно -стручном функционалном стилу (углавном вишечлани термини у служби 
именице: ма]чина душица, мотрес мозга, чир на дванаестомалачном цреву, 
птица мевачица, сила теже (гравитации), прибор за ]ело (есца]г), ре^е глаго
ла: смашити притисак, дати преглед, вршити оглед, довести до смашеша) и 
са конотативном вредношйу (именица йорава Ан^елща = врста ветра, глагол 
отийи Богу на истину= умрети) кеде су културолошки условлене. Вишечлане 
лексичке ]единице са конотативном вредношйу истражу]е лингвокултурологща 
(ДрагиЙевиЙ, 2010: 9 -11)

Б. 1. Монографии Драгане Мршевий Фразеолошке глаголско -  именичке 
синтагме у  савременом српскохрватском jезику (1987) бави се структурном и 
семантичком природом фразеолошких ]единица, а свака ]е по структури и семан-

15 У делу о именицама сред^ег рода: „Он ]е био у  зрелом добу.“ „...носио у  свим годишшим 
добима" (Стевановий1970: 214)

16 За именицу властела: У великом вщейу су дедили сви властели. ( Стевановий1970:182).
17 У делу о ном.мн. „...остали су тийи ждраловийи (Стевановий1970: 201).

18 У делу где говори о суфиксу ов/ -ев: „...размешта] топлотних по]асева...“ „...у умереним 
по]асевима/е тако исто“ (Стевановий1970: 204).

19 Да ]е чуваше посебног акцента била сметаа да до ствара^а сложенице до^е „..^асно нам 
говори пример двочланог назива Нови Сад у коме ]е значе^е потпуно изме№ено....нще ово никакав 
нови сад, нити сад (врт) уопште него ]едан град" (Стевановий, 1970: 401).

20 Што се уочава и детално опису]е и класифику]е по различитим критери]умима.
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тици лексичка ]единица од више речи. У деталюу обради Д. Мршевий тврди да 
су фразеолошке синтагме „...готово неописан фразеолошки матерщал у српскох- 
рватском ]езику (Мршевий, 1987:09), дефинише их, да]е жихове карактеристике и 
класиф и^е их по функцщи, семантици и структури (дели их на глобалне обрати 
зелен бостан и компонентне прокиснути до костщу). Д. Мршевий истиче да ]е 
номинационо, денотативно значеже примарно према ко]ем се развща]у остала 
секундарна денотативна значежа, а према денотативним сва друга асоцщативна 
конотативна значежа (Мршевий, 1987: 16). Истиче се да ]е измену фразеолошке 
]единице и терминолошке синтагме основна разлика на функционалном плану 
и каже се да терминолошке синтагме има]у исклучиво номинациону функцщу: 
3e4je ухо, зеч]и мак, медве^а шапа, попино прасе (Мршевий, 1987: 21). У ово] 
монографии дат ]е деталан и свеобухватан приступ синтагматским лексичким 
]единицама и она би обавезно требало да буде полазна тачка за свако истраживаже 
ове проблематике.

Б. 2. У с в о ^  кжизи Приручниклексикографи)е (1991) Ладислав Згуста ука- 
зу]е на ]едночлану и вишечлану структуру речи истичуйи да ]е форма неважна, а 
да су речи оформлене лексичким значежем муе носе (Згуста, 1991: 28, 29). Дале 
указу]е на могуйност комбиноважа речи у невезане и везане комбинацще (Згуста, 
1991:135), а за везане комбинаци]е употреблава термин лексичке]единице од више 
речи и каже да има]у десигнативну функцщу. Аутор да]е енглеске и француске 
примере вишечланих термина (примитивне морске билке и животиже, у српс- 
ком ]е само ]една од жих вишечлана: морски краставац) и наводи критерщуме 
за жихово издва]аже од невезаних комбинацща, а примери ко]е да]е су такви да 
значеже термина нще изводиво из значежа по]единачних конституената: морско 
прасе (Згуста, 1991:138, 139). Осим термина, Згуста наводи идиоматске изразе 
(примери су из француског, енглеског, кинеског) истичуйи да су засебна катего- 
рща ]ер има]у конотативну вредност (Згуста, 1991:141). Згуста с правом каже 
да ]е на]важнща правилна идентификацща и презентацща ових ]единица и да 
им треба дати место одреднице или пододреднице, мада наводи да такав статус 
ове лексеме има]у само у неким новщим енглеским и француским речницима 
(Згуста, 1991:150, 152).

Б. 3. Дефинишуйи лексему Твртко Прйий у с в о ^  монографии Семантика 
и прагматика речи (1998, 2008) указу]е на фразне лексеме кеде се од ]едночланих 
лексема р азл и ч у  само по с в о ^  синтагматско] форми (Прйий, 1998: 12). У одел- 
ку посвейеном синтагматским лексичким односима дефинише лексички enoj као 
компактну целину, а незаменливост делова, непрозирност и постсданост су услови 
да спо] лексема буде идиоматизован (Прйий, 1998:115). Наводи примере идиома 
са конотативном вредношйу21, идиоме дели на 3 типа од кедих вредност лексеме 
има]у само фразне лексеме где издва]а фразне именице (троjански кож, непи- 
сани закон, летейи тажир, тачка гледишта, ток свести) юде правилно о д р е ^ е  
као подврста оног што именица значи, односно у питажу су вишечлани термини.

21 Лукав као лисица, правити од комарца магарца... (Прйий, 1998: 123)
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Издва]а р ш  и глаголске фразне лексеме, - глаголске синтагме где да]е примере са 
конотативним значешем, глагол je проширен об]екгом или неком допуном (спо^ти 
Kpaj с KpajeM (124,127), вртети неког око малог прста (125), купити мачку 
у цаку (127), окретати неког око малог прста (127), ухватити се у коштац с 
нечим (127). У ово] монографии Прйий вишечлане лексичке ]единице о б р а з е  
на концизан, али целовиг, садржа]ан и савремен начин на основу чега се може 
сгейи ]асна слика о ово] недоволно обра^иважу геми у нашо] лингвисгици.

Б. 4. У с в о ^  монографии Основи лексикологи]е и сродних дисциплина (1998, 
2006) Данко Шипка говори о не]еднаком ставу наших лингвисга лексиколога 
о обиму гворбе, о б р а з е  и гворбу као дисциплину лескикологще са високим 
сгепеном аугономще чщи ]е задагак да проучи елеменге и процесе формираша 
лексема и о д р е ^ е  морфемску гворбу за подруч]е ко]им се бави гворба (Шипка, 
1998: 102 - 109). Шго се гиче лексичких ]единица од више речи о б р а з е  их у 
поглавлу Фразеологи]а, иденгифику]е их називом вишечлане лексичке]единице, 
и каже да су фраземе шихова подврсга. Исгиче важносг ових ]единица не само 
за фразеологщу него за лексикон у целини, ]единице дели на слободне (невезане) 
и усталене (везане ) комбинацще и да]е примере за герминолошке сингагме: 
теш ка вода, морска звезда, камени угал , брзи воз, бели лук. Позива]уйи се 
на Згусгу наводи списак од 9 обележ]а „...юуа могу биги приписана овим лек- 
сичким ]единицама.“...а шго их ]е више присугно го ]е одре^ена дагосг ближа 
прогогипсю] лексичю] ]единици од више речи.“( Шипка, 1998: 111). Шго се 
гиче деногагивних вредности ових лексема, аугор исгиче: „Лексичке ]единице 
од више рщечи могу имаги исги гаксономщски сгагус као и ]едночлане ]едини- 
це: основна школа, средша школа, факултет“ (Шипка, 1998: 112). Осим горе 
наведених герминолошких сингагми, примери муе аугор да]е у далем гексгу 
углавном има]у коногагивну вредносг. Део о вишечланим лексичким ]единицама 
у ово] монографии да]е бигне и прецизне информацще, гако да се из ове кшиге 
може сгейи ]асна слика о овом гипу лексема.

Б.5. Ра]на Драгийевий у монографии Лексикологи]а српског]езика (2007) 
овом гипу лексичких ]единица посвейэде пажшу у више оделака. Говорейи о сгрук- 
гури лексикона указу]е на го да га чине ]едночлане и вишечлане лексичке ]единице, 
а вишечлане дели на фразеологизме и герминолошке сингагме. Ра]на Драгийевий 
анализира сгагус вишечланих лексичких ]единица гиполошки и лексикографски 
позива]уйи се на аугоре муи су о шима писали, исгиче несналажеше лексикографа 
у вези са грегманом вишечланих гермина (у речницима ]е она час лексема час нще 
лексема) и чини jcj се ,,...на]прикладнщим овакав грегман: овакве ]единице нису 
лексеме, али ]есу део лексикона. Оне спада]у у лексикон због сво]е семангичке и 
сингаксичке самосгалносги“ (Драгийевий, 2007: 41). За фразеологизме каже да 
захгева]у посебну семангичку обраду, сгрукгурну анализу, исграживаше порекла 
и указу]е на го да се понекад посгавла]у пигаша у вези са шиховом иденгифика- 
цщом (Драгийевий, 2007:41). У оделку Синтагматски лексички односи указу]е 
на чишеницу да се маша пажша придавала гиповима сингагмагских лексичких
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односа, и истиче суштину ме^усобних односа у синтагматском лексичком скупу, 
а то ]е „...семантички утица] ]едне лексеме на другу у линеарном низу“. За ово 
испитивале ]е знача]но што се овде поставка и суштинско питале места ви- 
шечланих лексема у лексичком систему уопште (ДрагиЙевиЙ, 2007: 213). Дале 
се у овом поглавлу опширно говори о различитим називима за синтагматске 
лексичке односе код по]единих аутора, а за вишечлане лексичке ]единице каже 
се да им се не може ]асно одредити статус и да се не уклучу]у у лексикон, али то 
не значи да оне не постсуе (ДрагиЙевиЙ, 2007:219). Ауторка се позива на страну 
и домаЬу литературу и тврди на основу досадашлих радова да се може уочити 
аргументована теорщска утемеленост свих поставки о синтагматским односима 
ме^у лексемама муе има]у функцщу именовала.

В. Н ОВШ И НАУЧНИ РАДОВИ О ВИШ ЕЧЛАНИМ ЛЕКСИЧКИМ  
■ТЕДИНИЦАМА

Иако о вишечланим лексичким ]единицама има доста радова писаних са 
различитих аспеката, овде Ье се навести само неколико новщих у ко]има се 
констату]е постсуале оваквог типа номинацще, наводе се (углавном) типови 
именичких и глаголских синтагматских лексема, а оно што ]е за]едничко за све 
лих  ]е да се указу]е на недоволну проученост номиновала вишечланим лексич
ким ]единицама.

В. 1. Твртко ПрЬиЬ написао ]е рад И  синтагме и речи: фразне именице у  
српском jезику о вишечланим речима, конкретно именицама (фразне именице) 
где се теорщски образлаже тзв. фразна именица, да]у се творбени типови за лих 
и обиле примера из свакодневног живота са муима се сусреЬемо, а о муима нще 
било до сада овако свеобухватног приступа (ПрЬиЬ, 2011).

Познато ]е да ]е у синтакси велика пажла посвеЬена декомпонованом пре
дикату22, али овде кощугациони облици нису тема о кор] ]е расправла, па Ье се 
само скренути пажла на оне радове из области синтаксе у корма се полази од 
декомпоновала глагола. Иако се у лима првенствено говори о декомпонованом 
предикату, уочава се нов приступ основном облику глагола као вишечлано] гла- 
голско] лексеми.

В. 2. У раду Декомпоновате глагола и структура просте реченице Срето 
ТанасиЬ говореЬи детално о декомпоновалу предиката каже да се о ово] теми 
ранще мало говорило у нашо] уцбеничко] литератури, наводи да СтевановиЬ у 
сво]о] Синтакси да]е примере дойи до убе^еша, стейи утисак... и означава их 
као вишечлане изразе и истиче : „У овим изразима...имамо глаголе са лиховим 
именским допунама“ (ТанасиЬ, 1995:158). Аутор каже „...глагол се у одре^еним 
приликама подвргава процесу декомпоновала...“ па „...би било разложно термино- 
лошко р]ешеле декомпоновате предиката зами]енити р]ешелем декомпоновате 
глагола...“ ( ТанасиЬ, 1995:159).

22 На пример, рад М. РадовановиЬа (1977) Декомпоновале предиката. (На примерима из ср- 
пскохрватског ]езика). Зужнословенски филолог 33. Београд. Институт за српскохрватски ]език, 53
-  88.
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В. 3. Предраг Пипер у раду Аналитички глаголски изрази и декомпоновани 
предикати типа „ изразити захвалност “ говорейи о декомпонованом предикату 
употреблава за глаголски елеменат декомпонованог предиката у уобичаЯном по- 
лазном глаголском облику назив аналитички глаголски израз дефинишуйи и образ- 
лажуйи типове аналитизма у граматичком и лексичком значешу (Пипер, 1999).

ЗАКЪУЧАК
У нашо] лингвистици вишечлане лексеме и по своЯ] структури и по семан- 

тици нису доволно образложене и анализиране; то Я  маргинализован морфо-твор- 
бени облик, мада по присуству у лексикону српског Язика заслужуЯ одговара]уйу 
теорщску експликацщу и дескрипцщу.

Проблематика вишечланих лексичких Ядиница у нашо] теорщсю] лите- 
ратури имала Я  сво] разво] од првобитног неконстатоваша овог типа лексема, 
преко ретких указиваша на то да осим Ядночланих лексичких Ядиница постоЯ 
и вишечлане, да би се у новщим радовима показала шихова велика заступленост 
у различитим функционалним стиловима, односно у лексикону српског Язика с 
Ядне стране, а с друге стране, испитиваша су показала коЯ све творбени, семан- 
тички и функционални типови ових лексичких Ядиница постоЯ. Ме^утим, има 
Я ш  недефинисаних аспеката, а рад коЯ сам написала, поред систематизоваша 
досадашших испитиваша, аргументовано показуЯ да по]ам речи у морфологщи 
не покрива дефинициям и примерима све структурне облике у муима се реч 
исполава. Ни кад су у питашу творбени поступци за номиноваше по]мова и про- 
цеса, на основу података из наших уцбеника о траншу речи, може се рейи да се 
описаним творбеним типовима не обухвата]у сви облици коЯ има]у функцщу но- 
минацще. С друге стране, у уцбеницима лексикология порм лексеме, као и шене 
дефиниция (по структури) Я  свеобухватан : поред Ядночланих лексема наводе се 
вишечлане коЯ се, негде деталнще, негде маше детално, дефинишу, класификЯ 
и експлицира]у. Пошто свака лексема има своЯ место у морфологщи као одре^ена 
врста речи, а тако^е настаЯ по одре^еним принципима транша речи, може се 
рейи да постоЯ неусаглашеност у приступу основним Ядиницама испитиваша 
у оним лингвистичким дисциплинама коЯ се баве нивоом речи (у морфологиЯ 
и траншу речи као реч се теретира само Ядночлани облик, а у лексикологии, 
поред Ядночланих, уводе се и вишечлане лексичке Ядинице).

Недоволно дефинисан статус вишечланих назива као лексичких Ядиница 
има реперкусща и на шихово лексикографско представлаше . Различити типо
ви ових лексичких Ядиница само по изузетку има]у место одредничке речи и 
обра^ени су тако у нашим дескриптивним речницима (Неделков, 2002:246). 
Углавном су ови облици дати под изр. (израз) уз главну реч -  именицу, али има 
одступаша ]ер су неки вишечлани називи обра^ени уз придев, а неки (зато што 
су вишечлани) нису ни дати у речнику. У зборницима реферата са лексиког
рафском проблематиком доста Я  писано о томе (Мршевий, 1982, Деший, 1984, 
Неделков, 2002, Николий, 2002). Овакве недоследности у обради ових Ядиница 
у речнику сасвим су разумливе кад се има у виду шихов неодговара]уйи статус 
у теорщско] литератури коЯ се бави структуром и обликом речи, и оно] коЯ се 
бави семантиком лексике.
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Систематизоваже теорщских знажа поткрепжених одговара]уйим примери- 
ма, као и нова испитиважа ове проблематике омогуйийе да се жуам вишечлане 
лексичке ]единице правилно сагледа, прецизира и дефинише, а кад будемо имали 
]единствен и проверен теорщски приступ овом проблему, у практичном раду на 
жихово] лексикографско] обради не би требало да буде недоумица, односно бийе 
у равноправном односу са ]едночланим лексемама.
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Ljiljana Nedeljkov

THE PLACE OF MULTI-WORD LEXICAL ITEMS IN SERBIAN LEXICON 
AND GRAMMAR BOOKS

S u m m a r y

This paper deals with the morphological, formational and lexicographical aspect of 
multi-word lexemes. Morphologically, established expressions -  multi-word lexemes have the 
function and meaning of words, but derivationally they are the result of semantic-syntactic con
nection of more one-word morphological items, i.e. they are syntactic creation. The examples 
of such items are provided according to the part of speech and therefore, it is pointed out the 
theoretical aspect of these lexical items in grammar books (in chapters related to word forma
tion) and monographs.


