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СТАНА С. РИСТИН*
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ 1ЕЗИК САНУ, БЕОГРАД, СРБША

УЛОГА ТВОРБЕ У КОНЦЕПТУАЛИЗАДШИ ПШ МА ’В И Ъ Е ^Е ’ 
У 1ЕЗИЧКО1 СЛИЦИ СВЕТА СРПСКОГ НАРОДА

Сажетак: У раду he на лексикографском материалу бити представлена уло- 
га афиксалних и семантичких деривата у параметризации и профилисалу пцма 
’в Д е а е ’ у ]езичюц слици света носилаца српског ]езика.

Клучне речи: српски ]език, ]езичка слика по]ма ’в Д е л е ’, профилисале 
пцм а ’в Д е а е ’, улога афиксалних и семантичких деривата у параметризации и 
профилисалу по]ма ’в Д е л е ’.

Уводна разматраша
1.0. У раду су представлене творбене лексичке ]единице юуе учеству|у у 

реализации концептосфере по]ма ’ви^еле’, са цилем да се укаже на лихову 
улогу у параметризации и профилисалу свакодневне, ]езички усталене тачке 
гледишта у обликовалу ]езичке слике овог жума.* * 1 У складу са концепциям ког- 
нитивног приступа бийе показано како на творбеном плану човеково ’ви^еле 
света’ концептуализу]у говорници српског ]езика, има]уйи у виду, пре свега, вей 
установлено схватале да се преко унутрашле форме речи и структурних елеме- 
ната творбених типова чува]у начини обраде информацща о свету ю Д  указу]у на 
процесе категоризацще и концептуалне интеграцще вдцмова (исп. Харитончик 
2009: 145-154).

1.1. Предмет разматрала бийе префиксални глаголи, и то углавном од ос- 
новних, прототипичних глагола визуелне перцепцще видети и гледати, као што 
су: превидети, предвидети, извидети, изгледати, загледати (се), надгледати, 
погледати, прогледати, нагледати (се), разгледати, прегледати, угледати, угле- 
дати (се), као и други префиксали и глаголи визуелне перцепцще: завири(ва)ти, 
извири(ва)ти, надвири(ва)ти, забленути се, осврнути се, освртати се, прочкили- 
ти, зачкилити, осмотрити, приметити, спазити, опазити, опажати, запазити, 
запажати и др.; затим префиксали глагола сматрати и мислити, семантичких 
еквивалената прототипичних глагола визуелне перцепцще из класе менталних
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1 О улози творбених деривата у реализации ]езичке слике света в. Бартмилски 2011: 36, 48, 
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глагола: посматрати, проматрати, разматрати, измишлати, замислити, за- 
мишл>ати, премишл>ати, умишлати и др.

1.2. Осим префиксалних глагола, улога других типова твореница у реализа
ции  концептосфере тум а ’ви^еае’ биЬе представлена твореницама афиксалне и 
семантичке деривацще, изведеним према валентним карактеристикама основних 
перцептивних глагола, и то пре свега именица ксуе означава]у аихове аргументе: 
суб]екат перцепцще, об]екат, инструмент, место и перспективу визуелне перцеп- 
цще, као што су: гледалац, посматрач, очевидац, визионар, приви^ете, вылете, 
око, вид, видик, поглед, видиковац, видокруг, видливост, гледалиште, гледиште, 
ста]алиште; а затим и твореницама других врста речи юуи профилишу аихове 
аргументе и перцептивни д о г а ^ , као што су придеви: видан, уочлив, видлив, 
невидлив, прегледан, кратковид, далековид; прилози и модалне речи, типа: 
привидно,очигледно, до ви^ета, видимо се.

2.1. Улога творбених ]единица наведеног типа разматраЬе се у ]езичко] сли- 
ци по]ма ’ви^еае’, ко]а ]е реконструисана на основу концептуализацще значеаа 
двовидског глагола видети (се), прототипичног глагола визуелне перцепцще, 
као и глагола несвршеног вида гледати (се). Коцептуализацща ]е ура^ена на 
лексикографском материалу тезаурусног Речника САНУ (РСАНУ), а допуаена 
]е лексичким материалом из шестотомног Речника Матице српске (РМС) за 
творенице од слова П, као и из два тома Семантичко-деривационог речника. Као 
контролни речнички извори коришЬени су Асоцщативни речник српског ]езика 
(APCJ), Обратни асоцщативни речник српског ]езика (ОАРСТ) и речници синонима 
Миодрага Лалевийа и Павла ’Ьосийа.2 Са творбеног апекта индикативне податке 
да]у томови Семантичко-деривационог речника (СДР), у юуима су представлене 
одреднице око и гледати.3

2.2. У асоцщативним речницима српског ]езика глагол видети дат ]е у об- 
лицима стимулуса видео и не видео и код аи х  се као реакцще ]авла]у углавном 
основне речи из перцептивне сфере у различитим облицима, док се деривати 
]авла]у у веома малом бро]у и са ]едним по]авливааем (код стимулуса видео: 
угледати, погледати, гледате, не видео и приметно, а код стимулуса не видео 
деривати се уопште не по]авлу]у). У Обратном асоцщативном речнику по]авли- 
ваае деривата проверено ]е само код глагола видети и гледати ксуи се ]авла]у у 
различитим облицима као реакцще, при чему ]е запажено да су глаголски дери
вати заступлени у знатно мааем бро]у од именичких, придевских и прилошких 
деривата.4 По]ам „ви^еаа“ у позицщи стимулуса и у позицщи реакцще репре
зентативно ]е представлен у сфери чулне перцепцще, док се ментална и друге 
сфере ]авла]у у незнатном бро]у потврда и на периферии.

2 У речницима синонима наведено jc преко 80 речи чща су значеаа у ближо] или дало] вези 
са значеаима глагола видети и гледати.

3 Творбено гнездо именице око има укупно 155 изведеница (67 именица, 60 придева, 20 при- 
лога и 8 глагола), док творбено гнездо глагола гледати има укупно 178 изведеница (73 именице, 30 
придева, 15 прилога, 58 глагола, 1 предлог и 1 узвик).

4 О одсуству деривата у асоци]ативним везама са мотивним речима и разлоге аиховог одсус- 
тва в. ДрагиЬевиЬ 2010: 71-76.
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2.3. Концептосфера шума ’ви^еле’, како показу]е лексикографски материал 
глаголских лексема видети (се) и гледати (се) из тезаурусног Речника САНУ, 
осим концептуалног пола визуелне перцепцще, великим сво]им делом обухвата 
ментално концептуално поле поимаша, схваташа, у чщо] се умрежешу структури 
издва]а]у елементи емоционалног и аксиолошког пола. У српском ]езику, као и 
у другим словенским ]езицима (полском и руском нпр.), ови основни глаголи 
визуелне перцепцще има]у и значеле ’поимати, схватати’ (на основу видливих 
особина) (исп. Бартмилски 2011: 134-162 и Иомдин 2006: 569). Оваква семан- 
тичка повезаност, означена шумом „смешанное пространство -  blended space“, 
како се у литератури истиче, има знача]ну улогу на творбеном плану зато што 
се много пута понавла у процесима другостепене номинацще у виду регуларне 
полисемще или у виду ономасиолошких повезивала у творби (Харитончик 2009: 
148-149). То ]е евидентно и у концептосфери шума ’ви^еле’ ко]а показу]е да ]е 
у наивно] слици света носилаца српског ]езика ’поимале, схватале’ засновано 
на метафори видела. Метафора ’поимале ]е ви^еле’, како показу]е и гра^а из 
Речника САНУ, продуктивна ]е и жива у српском ]езику, засведочена ]е многим 
глаголима и другим лексичким ]единицама из сфере визуелне перцепцще, и отва
ра могуйности за образовале нових речи и идиома, повезаних идерм поимала, 
схватала у на]ширем смислу (исп. Иомдин 2006: 571).5

2.4. Примери у РСАНУ репрезентативно представла]у употребу глагола ви
дети (се) и гледати (се) на временско], просторно] и функционалностилско] равни 
српског ]езика, тако да у велико] мери указу]у на обича]не норме и конвенцще 
употребе ових лексема у разговорном ]езику и у текстовима. Они репрезенту]у 
]езичку слику по]ма ’ви^еле’, ко]а се разлику]е од енциклопедщске (научне) слике 
и по томе што ]е, како се истиче у етнолингвистичким приступима, об]ективни]а 
и стабилнща (исп. Бартмилски 2011: 134).

3. Општи по]ам ’видела’ у српском ]езику реализован ]е помойу више де- 
сетина глагола и од лих изведених именица, придева, прилога и фразеолошких 
]единица. Типични глаголи видела у српском ]езику су глагол видети (се) и гле
дати (се), а на основу граматичко-семантичких карактеристика, у раду РистиЙ 
(2011: 33-41), утвр^ено ]е да ]е глагол видети прототипични глагол визуелне 
перцепцще. Свака од наведних основних или изведених речи овог концептуал
ног пола, са сопственим, експлицитним лексичким значелем, профилише вдуам 
’видела’ на посебан начин, истичуйи по]едине легове аспекте и од р е^у й и  
хи]ерархи]у тих аспеката у оквирима прихвайене перспективе посматрала (исп. 
Харитончик 2009: 149).

4.1. Основни параметри свакодневне, уобича]ене концептуализацще по]ма 
’ви^еле’ потвр^ени су у граматичким, синтаксичким карактеристикама гл. видети, 
чще се значеле визуелне перцепцще може на]општи]е дефинисати „реаговати 
на надража]е; опажати“, а деривирана, метафорична значела из менталне, ева- 
луативне и емоционалне сфере, значелима „замишлати, стварати представу у

5 О когнитивно] природи повезивала ]едне смисаоне категорще са другом или са више лих 
преко одабране мотивне основе, као „за]едничког семантичког атрибута“, и лене унутрашле форме, 
као и о когнитивно] ефективности и економичности ко]а се исполава кроз високу продуктивност 
вербалних номинативних или репрезентативних стратеги]а у ]езику в. Харитончик 2009: 148-149.
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мислима, сеЬаау или машти“, „претпоставлати, сматрати; судити, просу^ивати“ 
и „исполавати неко емотивно стаае“. Типична ситуаци|а визуелне перцепцще 
одлику]е се двовалентном схемом обавезних аргумената: суб]екта, живо бийе 
или човек, и об]екта ксуи ]е или предмет радае или дога^аае, као и деривираном 
тровалентном схемом са факултативним об]ектом ксуи уводи назив ока, очи]у и 
погледа као ору^е (инструмент), с обавезним атрибутом (сво]им очима, ]едним 
(здравим) оком, оштрим погледом и сл.). Уз значеае из менталне сфере гл. видети 
„видети нешто у некоме, сматрати некога / нешто неким / нечим другим“ „судити 
некоме / нечему“, валентна схема се проширу]е на четворовалентне аргументе, 
па поред суб]екта и об]екта, уводи се став личног суб]екта и локализатор. Осим 
обавезних аргумената за концепт ’ви^еаа’ важни су и начин и време посматрааа, 
као што су важни и односи ме^у аргументима.

4.2. Значеаа прототипичног глагола видети (се), представлена у РСАНУ 
(неповратна форма 15 главних значеаа, од ко_|их веЬина има више подзна- 
чеаа, и повратна форма 9 главних значеаа са подзначеаима), могу се свести 
на когнитивне дефиницще, кфе на адекватнщи начин од лексикографских 
репрезенту]у свакодневну, усталену ]езичку слику шума ’видела’. На основу 
таквог уопштавааа утвр^ени су параметри за профилисаае по]ма ви^еае по 
моделу Jежиjа Бартмиаског, оснивача и главог представника Лублинске етно- 
лингвистичке школе, ксуи ]е представио ]езичку слику овог шума у полском 
]езику (Бартмилски 2011: 131—168).6 Тако су у српском ]езику, као и у полском, 
издво]ени следейи профили: 1) начин посматрааа, 2) предмет посматрааа, 3) 
орган вида и ору^е куе потпомаже гледаае, 4) видно поле, 5) видливост, 6) 
планови (први, други, дали) и позадина на к о ^  ]е локализован об]екат перцеп- 
цще, 7) угао посматрааа -  пресек линще погледа и линще суб]екат -  об]екат, 
8) тачка посматрааа -  место са ксуега се нешто види, 9) тачка гледишта и 10) 
перспектива (нав. дело: 138).

У далем излагаау бийе показана улога творбених ]единица у реализации 
наведених профила.

Начини посматраша (ви^еша)
5.1. Различите начине посматрааа, релевантне за профилисаае по]ма 

’ви^еае’, показу|у глаголске лексеме и фразеолошке ]единице ксуе имещуу чин 
визуелне перцепцще и ко]е представла]у на]вейи бро] ]единица. Тако се издва]а]у 
називи ко]и представла]у д о г а ^  само из угла посматрача, а то су, осим глагола
видети и гледати, у смислу Неко види /  гледа некога /  нешто, и изведени гл.: 
посматрати, запазити, опазити, опажати, смотрити, спазити, угледати, као 
и називи ко_|и наглашава]у само посматрани предмет, а маскира]у суб]екат ко_|и 
посматра, па осим гл. видети се у значеау „бити опажен, запажен“, то су изведени 
глаголи, придеви и идиоми: истицати се, истаки се, показати (се), показивати 
се, по]авити се, по]авл>ивати се, вирити, извирити, извиривати, помолити (се), 
помалати (се), очитовати се, штрчати, излазити, показати (се), показивати

6 О истраживашима етнолингвистичке школе у Дублину в. Бартмиаски 2011: 20-38, а о ос
новным по]мовима и инструментар^уму когнитивне етнолингвистике в. нав. дело: 38.
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(се); одати се, открити се; уочлив, неуочлив, очевидан, очигледан; пасти / па- 
дати у  очи, запети за око и др.

5.2. У визуелно] перцепции изда]а]у се називи у виду повратних глагола 
у муима суб]екат опажа сам себе (сво] лик у огледалу), па осим гл. видети се, 
гледати се, то су и изведени глаголи: огледати се, угледати се, или уза]амно, 
ме^усобно опажаае учесника визуелног д о г а ^ а  у смислу: Они се виде /  гледа]у 
(кроз прозор), што п о тв р ^ у  и деривирани глаголи: угледати се, погледати се, 
загледати се, загледати се, разазнати се, примекивати се, уочити се, суочити 
се, суочавати се и сл.

5.3. У реализации начина визуелне перцепцще истиче се разлика измену 
доброг и лошег вида, што се исказу]е ре^е глаголима типа: назирати, назрети, 
недовидети, а чешйе изразима и фраземама: види као кроз маглу, види не]асно 
/  мутно, игра му све пред очима, муи за разлику од глагола видети означава]у 
ситуациу отежане перцепцще, узроковане или слабошйу органа вида или због 
присуства неке препреке, због удааености и сл. Могуйе ]е слабо видети на ]ако] 
светлости, на сунцу: заслепети (од светлости / сунца) (исп. Бартмиаски 2011: 
139). Добар вид се исказу]е изразима: оштро видети, видети и по мраку, види 
као у  огледалу, видети као на длану, видети као мачка и сл.

5.4. У вези са исказивааем визуелне перцепцще реализу]е се и аспекат од- 
суства способности визуелне перцепцще, што се исказу]е деривираним глаголима: 
обневидети, ослепети, придевом слеп и именицом слепац и невид у значеау „при- 
времени или стални губитак вида, обневиделост; слепило, слепойа“, као и аспекат 
врайааа те способности, што показу]у деривирани глаголи прогледати и провидети 
у значеау „повратити вид, способност опажааа“: прогледати / провидети на опери- 
сано око. Наведене речи реализу]у и значеае ’поимааа, схватааа’ преко метафоре 
’поимаае ]е ви^еае’ и ’поимаае ]е светлост’: прозрети, прозрете, просветлиому 
се ум и сл. Тако се и потпуно одсуство поимааа поистовейу]е са слепилом: слепа 
лубав (вера, преданост, послушност) (исп. Иомдин 2006: 569).

5.5. Аспекат чина посматрааа може бити лишен интересовааа, што се 
исказу]е изразима типа: гледати као теле у  шарена врата, гледати бело, али и 
другим простим или изведеним глаголима: бленути, забленути се, зи]ати, зева- 
ти, зурити и сл., а може бити реализован и са усмереним интересовааем, што 
показу]у изрази типа: држати на оку, испитивати погледом, узимати на око, али 
и префиксални глаголи посматрати, разгледати, загледати, погледати (некога), 
пригледати, прегледати (некога, нешто), надгледати, осматрати, мотрити, 
осмотрити, проматрати, испитати, испитивати, извидити, изви^ати и др. 
(исп. Бартмиаски 2011: 139).

5.6. Евидентна ]е разлика у чину визуелне перцепцще према интензитету 
пажае посматрача, што се исказу]е гл. видети у значеау „запазити, запажати, 
закауч(ива)ти“ и гледати у значеау „обухватати погледом, посматрати, мотрити; 
управаати, упирати поглед, очи (у некога, нешто)“; затим изразима: не скидати 
ока с некога /  с нечега, гледати као сврака у]а]е, оте ми се око (за неким, нечим), 
гутати погледом /  очима, као и концентрисааем на изабрану тачку: упирати 
поглед /  очи у  нешто, упилити погледом, загледати се, испитивати, извидети,
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запажати, запазити, осматрати, посматрати, разматрати и сл. (исп. нав. 
дело: 139-140). Могуйе ]е гледале у ]едну тачку без размишлала: гледати као 
теле у  шарена врата, зурити, булити, пилити. Одсуство пажле при гледалу 
исказу]е се глаголом превидети у значелу „не видети, не опазити“ и „изоставити, 
пропустити нешто“.

5.7. Гледале може бити краткотра]но и површно: бацити поглед, летимично 
погледати, преки погледом, вирнути, зиркати, ждракнути и сл., или дуготра]но 
и темелито: упирати поглед /  очи у  нешто, мерити, одмеравати, проматрати, 
загледати, булити, надгледати; или преношелем погледа са об]екат на об]ект: 
обухватати /  прелетати очима /  погледом, разгледати.

5.8. У емоционално] сфери опажале може бити прайено емоцщама ко]е се 
открива]у у начину гледала: бечити (рогачити, разрогачити, изрогачити, ширити) 
очи значи „гледати зачу^ено и изнена^ено“; гледати као у  икону, као у  бога, на- 
па]ати се погледом, гледати као зачаран / као ома^и]ан, гутати очима / погледом, 
стрелати /  севати очима, гледати испод ока, ждракати очима, парити очи (исп. 
нав. дело: 140), или у називу лица, особе на основу изгледа очщу: живоок „ко]и ]е 
живих, веселих очщу“; тужноок „ко]и има тужне очи, тужан поглед“.

5.9. Шири друштвено-културни оквир концептосфере видела оствару]е се и 
преко других садржа]а. Тако се у концептосфери ’видела’ одсуство вида односно 
немогуйности видела, ока да види, преко метафоре ’одсуство морала]е немогуйност 
видела (шта ]е исправно)’ уводе и етички парамерти, што п о твр ^ у  изведенице: 
безочан „бестидан, дрзак, безобразан“, безочник „она] ко]и ]е безочан, бестидник“; 
безочница, безочно, безочност. Метафорични потенцщал ’видела’, ’вида’ и ’ока’, 
’очщу’ у концептосферу визуелне перцепцще уводи и естетске параметре, што 
показу]у примери деривата ко]им се имену]у особе на основу изгледа очщу: }асноок 
„ко]и има ]асне, бистре очи“; златноок „ко]и има да]не очи попут злата“; лепоок, 
милоок, с]а]ноок „ко]и има да]не очи“; као и примери аугментативних и деми- 
нутивних назива ока, очи]у: очурде, очурине; оканце. Значела се функционално 
шире све до друштвено-комуникативне сфере: ’ви^еле’ у смислу сусретала са 
неким или нечим, што се осим глаголима видети се, гледати се исказу]е и глаго
лом очи]укати у значелу „загублено гледати, кокетирати с неким погледима“. У 
друштвено-комуникативно] сфери функционишу идиоми са именицом вылете: из 
(од) ви^ета (знати, познавати) (некога) у значелу „препознати некога (на основу 
ранщих ви^ела)“; а и као екскламативни изрази у говорним чиновима, поздрава 
на растанку: до (скора, скорог) ви^ета (данас разговорно видимо се) и у здравици 
за срекна ви^ета у значелу „да нам буде срейан сусрет“.

Предмет иосматраиа
6.0. У прототипично] ситуаци]и и трочланом односу: суб]екат -  радла -  об]е- 

кат, позицща об]екта ]е ситуирана у сфери „реалности“ и „стварности“ односно 
у физичком свету, ко]и се опажа чулима, али и у ]езичко-културном свету ко]и ]е 
производ човекове сазна]не активности.7

7 Реалан предмет чина перцепцще представлен ]е, пресликан као призор на нивоу „друге 
стварности“, тако да предмет посматрала добща сво] портет, поста]е слика (Бартмилски 2011: 143). 
Суб]ективност, несталност, променливост слике опаженог об]екта у ]езичко-културно] стварности
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6.1. У српском ]езику за именоваае сполног изгледа и форме об]екта, осим 
именица слика и портрет, употреблава се именица вид у значеау „изглед, 
сполаи  изглед ствари“ и „форма, облик, облике куе нешто има ... у коме се нешто 
види, приказэде“, а у ширем значеау и именица поглед „оно што се открива оку, 
призор, слика нечега што се види с неког места“, као и читав низ блискозначних 
одре^еаа об]екта посматрааа, к^и  се ме^усобно р азл и ч у  у погледу онтолошког 
статуса, са два супротна пола, именована лексемама: слика и приви^ете. Осим 
наведених именица ]авла]у се и други називи: визи]а, утвара, сабласт, авет, 
снови^ете и халуцинаци]а.

6.2. Надре^ен назив за об]екте нереаланог онтолошког статуса ]е именица 
приви^ете, ксуа осим конкретног значеаа „приказа, утвара“ има и апстрактно 
значеае као именица вылете „слика муу човек види у сну или каквом заносу, 
приви^еае, визща, халуцинацща“ (уметничка ви^ета), док именица привид, са 
значеаима „варлива / лажна слика, представа о нечему; надаае без основа“ осим 
онтолошког статуса исказу]е и истиносну вредност об]екта. Именица снови^ете, 
осим конкретног значеаа „приказа, утвара у сну“, реализу]е и емотивно значеае 
желе „оно о чему се машта, снева“ (песничко снови^ете). Наведене именице, као 
и халуцинаци]а, авет, сабласт, визи]а представла]у називе оних об]еката ксуи по 
оцени говорника има]у статус представе лишене реалне основе (исп. Бартмиаски 
2011: 143).

6.3. На основу особина слике предмета (не самог предмета), аеговог он
толошког статуса, могу се доносити заклучци о суб]екту ксуи посматра, као и о 
осталим елементима чина посматрааа (нав. дело: 144). Тако полисемна лексема 
вид, као и глагол видети, у семантичко] деривацщи реализу]у значеаа из менталне 
сфере ’схватааа, поимааа’, ко]а се могу реализовати и као менталне карактерис- 
тике суб]екта визуелне перцепцще, као у пр. визионар юуи према РСАНУ има 
значеае „човек ксуи има визще; видовит човек; сааар“, односно „маштовита 
особа, обично са смелим стваралачким визщама“, или пример израза духовни 
(душевни) вид са значеаем „памет, разум“, док се идиом хумик вида употреблава 
као термин у значеау „део средаег мозга одакле потичу влакна ко]а улазе у очни 
живац, thalamus opticus“.

6.4. У српском ]езику об]екат посматрааа се профилише и на основу естетс- 
ког утиска ксуи оставла на посматрача, што показу]е деривирани глагол свидети 
се (некоме) у значеау „оставити прщатан утисак (на некога), допасти се (некоме)“: 
свидела му се деворка. Осим овог глагола овакво профилисаае имещ]у и деривати 
наочит „допадлив, згодан“ и наочитост.

Суб]екат иосматраи.а
7.0. Надре^ени назив за суб]екат посматрааа ]е „она] ко]и опажа“. Суб]е- 

кат посматрааа у српском ]езику, као и у полском, профилише се с обзиром на 
присуство односно одсуство интенционалности опажааа, па имамо неколико 
основних назива: гледалац, посматрач, контролор (према глаголу контролисати

потвр^эде пример: видети /  гледати (некога, нешто) другим очима, а аену варливост пример: сад 
га видиш, сад га не видиш у значе^у „варане, подвала, подвалива^е“.
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у значеау „надгледати“), надзирател, надзорник, очевидац; затим воа^ер, жар- 
гонски кибицер (према кибицовати), зи]ало и зевало.

7.1. Тако ]е гледалац „особа муа гледа у нешто“ и има углавном сензорно 
значеае; посматрач -  „особа муа посматра нешто, муа загледа нешто с пажаом, 
муа прати, истражу]е нешто“ и исказэде активнее понашаае суб]екта реализо
вано и у значеау гл. посматрати; з^ало  и зевало -  „споредна, случала особа 
ко]а нще учесник д о г а ^ а , ко]а гледа у нешто без размишлааа, ко]а блене у 
нешто“. Гледалац ]е суб]екат иуи прима визуелне утиске само пасивно, без ]асне 
намере, док посматрач, контролор, воа)ер, кибицер чине то с намером и активно. 
Пасивна опсервацща утисака, повезана са одсуством размишлааа, представка 
карактеристичну особину з^ала  и зевала иуи има]у особину „споредности“, 
оних ко]и у посматраном д о г а ^ у  учеству]у случало, подстакнути радозналошЪу 
и без сагласности метанаратора. И гледалац и посматрач указу]у на улоге юуе 
се истовремено схващу као сензорне и менталне радае и супротставлени су 
пасивним посматрачима типа з^ало  и зевало. С обзиром на то да ]е посматраае 
сензорна и ментална радаа, категорща суб]екта посматрааа се у свакодневном 
уобича]еном миш леау доводи у везу са суб]ектом ко]и доживлава и мисли, па 
творбени деривати гледалац и посматрач лако преузима]у улогу интерпретатора 
и коментатора (исп. Бартмиаски 2011: 146).

7.2. Jавлаjу се и називи иуи има]у уже спецщализовано значеае. Тако нпр.: 
очевидац -  „особа ко]а присуству]е нечему, ко]а може да потврди то што ]е виде
ла, а у правном смислу и да сведочи о ономе чему ]е присуствовала“; извидник, 
изви^ач и извидница -  „по]единац или група ко]а извила, испиту]е терен“, што ]е 
на]чешЬе везано за во]ну или полицщску терминологщу, а затим и мртвозорник 
-  „особа (обично лекар) ко]а по службено] дужности прегледом умрлог установла- 
ва смрт и изда]е дозволу за сахрану“. Наведени називи профилишу основни годам 
суб]екта посматрааа, ставлааем у први план одре^ених функцща, сво]става и 
околности посматрааа.

7.3. До диференцщацще профила суб]екта долази и с обзиром на сферу у 
к о ^  ]е смештен посматрани об]екат: ако ]е у питаау реална сфера, суб]екат се 
имену]е речима: гледалац, посматрач, очевидац, сведок; з^ало, воаjер, кибицер, 
а ако ]е у питаау измишлена сфера, суб]екат се назива визионар, халуцинатор и 
духовидац у значеау „она] иоди има способност да види и схвата натчулне годаве“ 
(исп. нав. дело: 144).

7.4. За профилисаае суб]екта релевантна ]е и аегова позицща у визуел- 
ном д ога^у . За суб]екат на позицщи ван посматраног д о г а ^ а  употреблава]у 
се називи гледалац са стране, воаjер, кибицер, з^ало  и зевало, сви у значеау: 
„посматрач са стране“; ако се наглашава присуство суб]екта д о г а ^ у  у питаау 
]е „посматрач учесник“ : очевидац, очевидник: очевици синоктег призора, чути 
нешто из прве руке од очевидаца.

7.5. Профилисаае суб]екта по параметру способности и ефикасности опа- 
ж ааа исказу]е се придевским дериватима: бистроок „иоди ]е бистрог ока, иоди 
]асно види“; брзоок „ко]и ]е брзог, хитрог погледа“, оштроок „ко]и ]е оштра ока“, 
а по параметру дефектности чула вида, очщу, придевским и именичким дерива-
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тима: безок „ко]и нема ]едног ока“, врлоок, врлоокаст, разроок „врлав, зрикав“, 
злоочник, злоочница „она] /она ко]а има зле, урокливе очи“, ]едноок, }едоокац, 
косоок „ко]и има косе очи“, мркоокаст „ко]и не види добро; слеп“. Профилисале 
суб]екта реализу]е се и по вредносним параметрима менталне способности, па се 
по нарочито] способности суб]екат имещ]е као далековидац, далековидник „она] 
муи има способност предви^ала нечега из реалног света“.

Орган чула вида, справе ко]е поболшава]у или потпомажу вид
8.1. Око као орган чула вида ]авла се у изразима видети нешто сворим 

очима, покр. не стурати с очи]у у значелу „не испуштаи из вида“, бечити очи, 
држати нешто на оку. Око]е творбена основа за деривате очевидац, очи]укати, 
очитовати, наочари. Наведени називи истину инструменталну улогу ’очщу’ и 
наглашава]у активан карактер посматрала. Бро]ни фразеологизми засновани су на 
метафоризацщи ’очи]у’, представла]уйи их у категории других предмета: оруж]а: 
стрелати очима, проби]ати погледом; ствари за бацале: бацити поглед; оштрог 
алата, сврдла, шила, игле: проби]ати погледом / очима; прибора за ]ело: гутати 
очима, прождирати погледом; затим других делова тела, руку: обухватити очима 
/  погледом, ухватити /  уловити нешто погледом и сл.

8.2. Осим ока, очи]у у истом значелу али ре^е употреблава се и именица 
вид: уморити вид глед]уки, па ]е у РСАНУ под одредницом вид, очни вид пред
ставлен на следейи начин: „(песн. и разг. у заклилалу) очи“; „фиг. „оно што ]е 
на]драгоценще, на]милще“: Волим брата од очитег вида; Нисам а]дуке ни видио, 
очитег ми вида.8 У српском ]езику се имену]е и способност визуелног опажала 
именицом вид, полисемном лексемом са сличним профилима као и глагол видети, 
и то у значелу „мой примала светлосних утисака; примале светлосних утисака, 
ви^еле“ : бити доброг вида, очи су чуло за вид, сумтати у  здрав вид сворих очи]у, 
имати слаб вид; вид га]е издао, вратити некоме вид, губити вид; као и именицом 
поглед у значелу „мой ви^ела“.

8.3. Орган чула вида може бити несавршен и дефектан: имати мрену на 
очима у значелу „бити заслеплен“, имати поклопце на очима у значелу „уско 
гледати, исполавати умну ограниченост“, па ако некоме спада мрена са очи]у значи 
да се та] неко уверава у истинску вредност нечега, а израз замазати очи (некоме) 
има значеле „довести некога у заблуду“ (исп. Бартмилски 2011: 148).

8.4. Орган чула вида може се поболшати додатним справама, инструмен- 
тима: наочари, лупа, дурбин, двоглед, визир, а справа може на неки начин да 
промени, улепша или наружи слику: видети /  гледати кроз ружичасте (друге, 
нечи]е, мутне, црне) наочари; гледати кроз нечи]у призму. 8 8

8 У српском ]езику ’очи’ као орган вида у концептосфери по]ма ’ви^еле’ високо се вредну|у, 
што осим наведених примера мере лубави и вредности, драгоцености юуа се полаже у заклетву и 
клетву, покажу и примери типа: гледати као мало воде на длану, гледати као зеницу (ока свога) 
/  као око, али и као мера нетрпеливости, непрщателства, што показу|у примери: не моНи очима 
видети /  гледати (некога, нешто), гледати непрц/ателским очима (мрко, зло, криво /  кривим оком) 
(некога).
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Видно поле, видливост
9.1. Видно поле има сво]е лексичке експоненте: видик у значеау „ви^ени, 

посматрани простор, фрагмент простора испуаеног деталима“, видокруг у зна- 
чеау „линща привидног додира неба и земле или површине воде“, хоризонт у 
значеау „граница видног пола“.

9.2. У српском ]езику, према РСАНУ, ’видик’ се концептуализу]е као ’повр- 
шина, простор’ видик 1а „простор муи се, посматран обично са неког вишег места, 
може обухватити погледом“: бити заклотен на целоме видику, покрити цео видик, 
разгледати по видику, пуца видик на нешто, или као ’линща’ видик 1б, в, у истим 
значеау као видокруг и хоризонт: одскочити изнад видика, по]авити се на видику 
/  наспрам видика, нешто ]е иза видика и сл.; затим као ’призор, слика’: видик 2 
„призор на посматраном простору, изглед, слика“ : лепи видици, красити видик; 
као ’схватаае’ видик 3а: проширити духовни видик, открити нове видике, нови 
видици, снажни видици, и као ’гледиште, ста]алиште’ видик 3б: видици општих 
интереса, набацити видике за нека решета.

9.3. На]истурени]а тачка видика]е видиковац „место (од природе згодно или 
нарочито удешено) за посматраае нечега“, а простор изван видика, по РСАНУ, 
исказу]е се лексемом невидело 2: долина стерала се у  невидело.

9.4. Видно поле или ]е веома широко или веома уско, па суб]екат концентри- 
ше пажау или на више об]еката истовремено (макропоглед): одмерити погледом, 
прелетети погледом, обухватити погледом, или пак на ]едан конкретан об]екат 
изабран из „позадине“ (микропоглед): упирати поглед у  нешто, не испуштати 
из вида, спазити, угледати, открити, запазити, опазити. Об]екат се у видном 
полу може налазити на велико] удалености од посматрача: видети из далека, 
упукивати поглед у  далину, допирати погледом, или на мало] удалености, што 
показу]е метафорични израз: видети само кра] властитог носа, а придеви дале- 
ковид и кратковид поред вредновааа перцептивне способности исказу]у и вред- 
новааа менталне способности суб]екта опажааа у смислу „ко]и има способност 
предви^ааа / ко]и нема способност предви^ааа“ (исп. нав. дело: 149).

9.5. Профилисаае ’видика’, ’видног пола’ пре свега као физичког, а затим 
и као менталног простора, у српском ]езику реализу]е се и на основу места, по- 
зици]е об]еката или могуйности аиховог уклааааа, што п о твр ^ у  бро]ни изрази 
са називима из овог сегмента перцептивне сфере. Тако изрази са дериватом видик 
знача]но обогайу]у профилисаае позици]е об]еката у видном полу: бити на ви
дику у значеау „бити на таквоме месту где свако може видети, падати у очи“ и 
„помалати се, по]авливати се“: сватови на видику; изаки, излазити, изби(/а)ти 
на видик у значеау „показ(ив)ати се“; изаки (доки) на видик у значеау „дойи 
надомак погледа, на место одакле се нешто може видети“; изнети, износити, 
извести на видик „об]авити, изложити“.

9.6. Изрази и фразеологизми са лексемом вид у основи тако^е се концептуа- 
лизу]у као ’површина, простор’, у физичком и у менталном смислу, као и лексема 
видик, што се, према гра^и РСАНУ, имену]е изразима круг вида, поле вида (заст. 
поле ви^ета) „простор ко]и се погледом може обухватити, простор ко]и се може 
видети очима“ : уки у  круг нечи]ег вида, велико поле вида; пишчево поле вида,
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лик се про/екту]е изван пола видела, на основу муих су настали фраземи корима 
се профилишу позицще об]екта у физичком и менталном простору: (из)губити 
из вида „преста(]а)ти видети (некога, нешто)“ и „не узети, не узимати у обзир, 
занемарити, занемаривати, заборавити, заборавлати“; (из)губити се (ишчезну- 
ти, ишчезавати, нестати, неста]ати, отики, уклонити се) из вида „не видети 
се, не ви^ати се, не туавити се, не по]авливати се“; измаки (испасти) из вида 
„промаЪи незапажено“; имати (држати) у  виду „имати на уму, водити рачуна, не 
заборавлати“; испустити, испуштати, пустити, пуштати из вида „занемарити, 
занемаривати, не узети, не узимати у обзир“.

9.7. Опажале може бити боле или лошще, а видливост ]ача или слабща. 
На светлости предмети поста]у видливи, што се исказу]е модалним придевима 
видлив, уочлив  (са дериватима видливо, уочливо, видливост, уочливост), у 
значелу „такав да се може видети“, и антонимима невидлив, неуочлив (исп. нав. 
дело: 148). Надре^ен назив у српском ]езику ]е видело ко]е се, према РСАНУ кон- 
цептуализу]е као ’светлост, светлосни зраци’: видело од свеке, видело месечево, 
видело бож)ега сунца; као ’дневна светлост, дан’: учинити нешто пре видела, 
вратити се за видела; као ’небеско тело ксуе светли (сунце, месец, звезде)’ и као 
’извор светлости, светилка’: запалити видело, погасити видело. На сличан начин 
се концептуализу]е и видик 4: ики за видика на конак и вид у изразу за вида „док 
се ]ош види, док ]е р ш  дан“.

9.8. Одсуство видливости у визуелном д о г а ^ у  концептуализу]е се као 
’одсуство светлости, мрак, тама’, а именовано ]е, поред речи мрак, тама и лек- 
семом невидело у значелу „простор без светлости“ или „простор изван видика, 
видног пола“. Исто значеле се исказу]е деривираном лексемом невид: неста]ати 
у  невиду, облачак се изгуби у  невиду.

9.9. Лексема видело по свом основном значелу „светло“ у изразима, као и 
видик, профилише об]екат опажала у друштвено-комуникативно] сфери: изики, 
излазити (изби(]а)ти, доки) на видело „обелоданити се, откри(ва)ти се“; изнети, 
износити на видело „об]авити, об]авливати, показ(ив)ати; откри(ва)ти“, ре^е у 
физичку сфери: ступити на видело „по]авити се“. Профилисале у друштвено- 
комуникативно] сфери исказу]у прилози очито, очевидно и очигледно у значелу 
„видливо, ]авно“ и очинице „отворено, у очи“.

9.10. Шуам ’поглед’ се тако и имену]е, а у РМС поглед 1 дефинише се као 
„управленост очщу на кога или што, правац гледала“: уперити поглед, летими- 
чан поглед, оштар поглед, скренути поглед, бацити поглед, подики /  спустити 
поглед и сл., али и као поглед 3а „место одакле се што може видети, домак ока“: 
леп поглед, широк поглед и сл. У профилисалу ’погледа’, с обзиром на видно 
поле, као што ]е показано, заступлен ]е параметар домета вида, што се у српском 
]езику исказу]е придевским дериватима далековид и кратковид. На основу гра^е 
РСАНУ ’домет’ се поима у физичком и менталном смислу. Лексема далековид 
(далековидан) 1 реализу]е значеле „куи не види ]асно изблиза, куи  ]аснще види 
удаление предмете“, али и значела из менталне сфере: далековид 2а „куи ]е 
кадар да предвиди будуЬе д о г а ^ е  и далекосежне последице“: далековиди евро- 
пски духови; далековид 2б „куи се руководи будуйим потребама и интересима,
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плански“: далековида помок државе, далековида политика. Сличан по значеау je 
и дериват широковид „ксуи je широких погледа, ксуи напоредо прати и правилно 
оцеау]е велики круг по]ава“ : широковиди и далековиди луди. Придев кратковид 
1 реализу]е значеае „ко]и види ]асно само на кратком растсуаау, изблиза, ко]и 
]аснще види предмете у близини“: постати кратковид и кратковид 2 „ксуи нще 
способан да предвиди будуЬе д о га^ е , ко]и ]е скучених схватааа, непроницлив“: 
кратковиди противници, кратковида опозици]а. Прилог далековидо у значеау 
„на далековид начин, проницливо“ истиче вредносне аспекте концептосфере 
ви^еае.

Први план, други план, д ал и  план; позадина
10. Насловлени по]мови су дефинисани лексемом план ко]а ]е у РМС план 

3 дефинисана као „место, положа] према важности“: остати у  првом плану, 
потиснути (некога, нешто) у  други план, у физичком и менталном смислу, али 
се у видном полу значеае конкретизу]е у смислу позицще об]еката као „група 
предмета или особа ко]и се издва]а]у с обзирим на сво]у удаленост од посматрача“. 
Истицаае присуства об]екта у актуелизованом видном полу исказу]е се дери- 
ватима назочан „ксуи се налази на месту о коме се говори, присутан“, назочник, 
назочност. Све оно што ]е смештено у видном полу дале од предмета посматрааа 
назива се позадина, а а у  чине предмети, луди, предели и сл. ксуи се налазе иза 
онога што видимо. Према РМС полисемна лексема позадина се концептуализу]е 
у физичко] и ментално] сфери. У физичко] сфери то ]е „задаи део нечега“ и „оно 
што се налази иза нечега“, а у спецщалном значеау то ]е „подруч]е иза бо]не 
линще“. У ментално] сфери то су значеаа „скривено деловаае“, што п о тв р ^ е  
фразема: бити, држати се, остати у  позадини и значеае „неважан положа]“ 
реализовано у изразу бацити, потиснути у  позадину.

Угао гледаша, посматраша
11.0. Параметар за профилисаае ’угла посматрааа’ ]е линщски однос измену

об]екта и суб]екта визуелне перцепцще. Сам назив односа угао гледала, угао 
посматрала и угао вида представла]у идиоме деривираних лексема, а значеае 
идиома угао вида дефинисано ]е у РСАНУ под изразима лексеме вид као „угао 
ксуи склапа]у две линще повучене од кра]аих тачака неког тела према оку“.

11.1. Основни модел чина визуелне перцепцще, устален у ]езику, ]есте ин- 
терперсонални модел, када ]е предмет посматрааа саговорник с ко]им ]е суб]екат 
повезан линщом погледа, што се у српском ]езику исказу]е лексемом суочавале и 
глаголима суочавати се, суочити се у значеау „сусрести се, сретати се, састати, 
сасщ ати се с неким, нечим очи у очи, непосредно“, али и у специфичнщем зна- 
чеау намештене ситуацще, обично ради утвр^ивааа истине, чиаеница „довести, 
доводити, поставити, поставлати (некога) очи у очи, лично, непосредно са неким 
односно нечим другим“. У случа]у када об]екат нще човек, метафорично се про- 
ширу]е прототипична ситуацща: стати лицем према предлем делу об]екта /  с 
предле стране нечега/ са сполле стране и сл., што се у српском ]езику исказу]е 
идиомом с вида (са вида) „спола, са сполне стране“.
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11.2. Осим оваквог директног гледааа у друштвено-комуникативжу сфери 
jaRbajy се и другачщи начини: гледати испод ока/ кра)ичком (углом) ока, гледати 
попреко / преким оком, гледати криво /  кривим оком, гледати преко ока, гледати 
преко рамена / с висине (свисока) у значеау „омаловажавати, потцеаивати некога, 
презирати некога“. Наведени начини гледааа маркира]у ненормалне ситуацще у 
директном суочаваау у муима се не пошту|у норме лепог понашааа, обавезу|уйе 
у одре^ежу култури (исп. Бартмиаски 2011: 150-151). У вейини случа]ева такви 
начини гледааа р а ^ у  подозрете, сумау у искреност и добронамерност комуни- 
цирааа, што изазива подозривост, неповереае или непрщателски однос према 
саговорнику, као и оправдан разлог да се буде подозрив.

Тачка посматраша, тачка гледишта
12.1. Насловлени вдумови представла]у клучни елеменат концептосфере 

по]ма ’ви^еае’ зато што спа]а]у суб]екат, радау и об]екат посматрааа. Сами 
називи овог профила представла]у идиоме деривата посматрате и гледиште: 
тачка посматрата, тачка гледишта. На први поглед и у перцепцщи тешко ]е 
разликовати ова два шума, али разлике проистичу из чиаенице да се за профил 
’тачка посматрааа’ узима чисто физички, сензорни параметар места (а секундар- 
но и времена) са кога суб]екат врши сензорне операцще: види, гледа, посматра 
об]екат. №уам ’тачка посматрааа’ поистовейу|е се и са шумом ’перспектива’, што 
п о т в р ^ е  и РМС, у коме се ]едно од значеаа лексеме перспектива, перспектива 
3 дефинише као „тачка гледааа, ста]алиште са кога се нешто посматра“.

12.2. Профил ’тачке гледишта’ о д р е ^ е  се параметрима из менталне сфере, 
прототипично повезане са суб]ектом, юоуи не само што посматра, вей врши и 
концептуализацщу об]екта (аегову идентификацщу, категоризацщу и интерпре- 
тацщу), претвара]уйи чулне податке у ]езичко-културну слику предмета, што се 
коначно исполава кроз даваае назива об]екту (нав. дело: 151). У српском ]езику 
осим идиома тачка гледишта у истом или сличном значеау ]авла се читав низ 
]едночланих назива: гледиште, становиште, назор, схватате, уверете, а према 
РМС и поглед у значеау „начин гледааа на што, миш леае, суд о чему, схватаае, 
назор, увереае“: идеалистички (матери]алистички, религиозни, напредни) поглед 
и сл. У РСАНУ гледиште и тачка гледишта има]у исто значеае „становиште 
са кога се нешто п р о су ^ е ; мишлеае, схватаае, поглед на нешто“: филозофско 
гледиште, различита гледишта, разилажетеу гледиштима, правилно гледиште, 
гледати са националне и моралне тачке гледишта. Резултат таквог просу^ивааа 
исказу|е се и дериватом увид юоуи има значеае „поглед у нешто, у неку ствар ради 
знааа, обавештености, преглед“: увидом се уверити у  нешто; послужити као 
увид у  нешто. Изрази са овим дериватом има]у физичку и менталну димензщу: 
бити (изложен) на увид, ста]ати на увид „бити доступан ви^еау, прегледу, 
упознаваау“; допустити увид у  нешто, ставити на увид „дозволити, дати да се 
нешто види, разгледа, да се с нечим упозна“; имати увид(а) у  нешто „познавати 
нешто, бити обавештен о нечему“ и поднети, послати, предати на увид „дати 
некоме да нешто види, прегледа“.
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Перспектива
13.1. Шуам je именован поза]мленицом из латинског, а у српском ]езику се 

концептуализу]е у физичком и менталном смислу. Према РМС значеле ове речи 
у физичку сфери представлено ]е као перспектива 3 у значелу „тачка гледала, 
ста]алиште са кога се нешто посматра“, перспектива 4а „поглед у далину куи 
се пружа с неког места“ и перспектива 4б „далина, простор“. Значеле у мен
талном смислу представлено ]е као перспектива 5а „будуйност“, перспектива 
5б „изгледи, наде, могуйности, услови за будуйност“ и перспектива 5в „вера у 
успех, поуздале“; као и изразима имати нешто у  перспективи „имати у виду, у 
изгледу“; из птичи]е перспективе и из жабле перспективе (и у значелу тачке 
гледишта, тачке посматрала). Слично значеле у менталном смислу, према РСА- 
НУ има видик 3 са значелем „схватале, поглед на нешто“ и вылете 2а у значелу 
„призор, сцена“: Чудно беше из брода ви^ете.

13.2. У концептосфери ’видела’, као што показу]е РМС, ’перспектива’ се 
реализу]е као сложен по]ам, надре^ен над по]мовима ’видног пола’, ’угла пос- 
матрала’, ’тачке гледишта’ и ’тачке посматрала’,9 што показу]у примери типа: 
перспектива се отвара пред неким /  протеже се на нешто; може се стремити 
према перспективи; може се у  перспективи нешто обезбедити; нешто може 
имати перспективу разво]а; она може да буде широка, далека, замаглена, нова, 
свако]ака; нека препрека може перспективу затворити, заклонити; перспектива 
се може изгубити /открити. ’Перспектива’, за разлику од ’тачке гледишта’, по- 
чиле на месту где се налази посматрач и спа]а га линиюм погледа са предметом 
смештеним у видном полу (исп. Бартмилски 2011: 151-152).

Заклучак
На основу лексикографског материала дескриптивних речника, РСАНУ и 

РМС, утвр^ено ]е да творбени деривати, како афиксални тако и семантички, има]у 
знача]ног удела у формиралу ]езичке слике по]ма ’ви^еле’ у српском ]езику. Они 
знатно увейава]у бро] параметара у реализации издво]ених профила овог по]ма, 
проширу]уйи легову концептосферу деривираним метафоричним значелима 
много деталнще него типични глаголи визуелне перцепцще видети и гледати. У 
профилима куи о д р е ^ у  друге елементе шума ви^еле, осим основних -  суб]екта, 
радле и об]екта -  деривати, лихови и други изрази и фраземи, знатно обогайэду 
номинацщу концептосфере ’видела’ у сегментима ’видливости’, ’видног пола’, 
’угла посматрала’, ’тачке гледишта’, ’плана’ и ’перспективе’.

9 По]мови ’тачка гледишта’ и ’перспектива’ има]у и терминолошку употребу и значеле у ког
нитивно] етнолингвистици и спада]у у ред лених основних по]мова и инструментарща (Бартмилс
ки 2011: 40).
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Стана С. Ристич

РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ ‘ВИДЕНИЕ’
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СЕРБСКОГО ЯЗЫКА

Р е з ю м е

В работе на лексикографическом материале показана роль аффиксальных и семан
тических дериватов в параметризации и профилировании понятия ‘видение’ в языковой 
картине мира носителей сербского языка. В соответствии с концепцией когнитивного 
подхода к словообразовательным явлениям, показано, что словообразования, мотиви
рованные названиями из семантического поля визуального восприятия, прежде всего 
глаголами видети и гледати, указывают на способы обработки информации о мире, на 
процессы категоризации своей внутренней формой и структурными элементами слово
образовательным типов, а внутри установленных профилей -  и на процессы интегра
ции концептосферы понятия ‘видение’. Речь идет об аффиксальных и семантических 
дериватов типа: превидети, извидети, увидети, изгледати, загледати (се), надгледати, 
прогледати, разгледати, угледати, угледати (се), нагледати се; завири(ва)ти, зачкили- 
ти, жмурити; посматрати, приметити, спазити; ослепети, обневидети; замишлати, 
премишлати, умишлати; забленути се, бленути; гледалац, посматрач, очевидац, визи- 
онар, приви^епе, снови^епе, ви^епе, уви^а)'; око, вид, видик, поглед, видиковац, видокруг, 
видливост, гледалиште, гледиште, ста/алиште; тачка гледишта, тачка посматрапа, 
угао посматрапа, перспектива посматрпа, план посматрапа; угледан, изгледан, ви^ен, 
прегледан, кратковид, далековид; слепац, видно, привидно, очигледно, до ви^епа, видимо 
се, изгледа; бацити поглед, продирати (стрлати, сеЬи) погледом, бечити / разрогачити 
очи, колутати очима и др.


