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ГОРДАНА ШТРБАЦ*
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, СРБША

Д Е Р И В А Ц И О Н И  П О Т Е Н Ц Ш А Л  А Ф Е К Т И В Н И Х  
ГЛАГОЛА**

Сажетак. У раду се разматра]у деривационе способности афективних глагола 
(као што су волети, мрзети, обожавати, презирати, дивити се, радовати се итд.) 
односно аихове могуйности да послуже као мотивне речи у творби именица с архи- 
семом ’особа’, нарочито именица из групе п о т т а  agentis. Анализа показу]е да афек- 
тивни глаголи испол>ава]у извесне специфичности у погледу деривацще агентивних 
именица. Деривате са значеаем правог вршиоца радае има]у ]едино глаголи куима 
се упуйу]е на неку врсту испоаавааа емоцще (]адати се, плакати и сл. ^  :адало, 
плакалац и сл.) односно глаголи с каузативном компонентом (веселити ^  веселител). 
Прави афективни глаголи, ме^утим, или нема]у способност деривирааа агентивних 
именица или деривира]у ]едну специфичну творбено-семантичку категорщу за жуу 
се не може рейи да припада групи правих вршилаца радае (волети, поштовати и сл. 
^  волител, поштовател и сл.). Знатан бро] афективних глагола (као што су нервирати 
(се), радовати (се), пренеразити (се) и сл.) нема могуйност да деривира именице из 
наведене групе, а слично се понаша]у и аихови префиксали.

Каучне речи: афективни глаголи, деривацща, п о т т а  agentis, п о т т а  
attributiva, префиксалне творенице.

1. Глаголске лексеме муима се обележава]у различити емоционални процеси, 
душевна стааа или расположеаа могу се повезати у ]едну лексичко-семантичку 
групу названу афективним глаголима или глаголима емоционалног садржа]а, 
какви су волети, мрзети, поштовати, радовати се, страховати итд. Ове речи 
испоаава]у специфичности на свим поаима: значеаском, творбеном, граматичком 
итд., што условаава не само аихово синтаксичко-семантичко понаш аае вей и 
деривациони потенцщал те о д р е ^ е  аихово место у деривационом систему речи. 
Овим истраживааем обухвайене су творбене могуйности афективних глагола, 
ту аихова способност да послуже као мотивне речи у процесу деривирааа име- 
ничких лексема с архисемом ’особа’ или ’човек’, посебно оних из групе п о т т а
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agentis.1 2 На]пре су описане нихове семантичке и творбене карактеристике, а потом 
су анализирани одговара]уйи типови именичких деривата.

2. У психологщи израз емоцща упуйу]е на „стана и процесе осейана и 
обично захтева накнадну ознаку лубави или мржне, страха или храбрости 
итд., са варщацщама тих ознака” (КрстиЙ 1988: 153), а такви процеси често су 
прайени телесним променама односно променама у понашану. Под афектом 
се подразумева „подстица] ко]и п о б у ^ е  осейана и утиче на них”, везан ]е „за 
дубоке, нагонске сло]еве личности и одатле утиче на целокупну осейа]ну сферу, 
а по психоаналитичким схватанима основни ]е конституент емоцща” (Крстий 
1988: 60). Има]уйи ово у виду, у афективне глаголе уврштени су они корима 
се указу]е на присуство каквог осейана у суб]екту, као што су лубав, мржта, 
страх, презир, срека, туга, жалост, брига, неспокоjство и сл. (какви су волети, 
мрзети, страховати, презирати, радовати се, туговати, жалити, бринути се 
итд.), затим они ксуи упуйу]у на сполашну манифестацщу одре^ене емоцще 
(као што су плакати, кукати, jадиковати, jадати се и сл.), као и глаголи корима 
се обележава сво]еврсно деловане суб]екта, што за последицу има изазиване 
одговара]уйег осейана или расположена у другом учеснику (нпр.: расплакати, 
насмеjати, плашити).

2.1. Иако, посматрано с психолошког аспекта, афективне глаголе повезу]е 
општа идеографска семантика, будуйи да сваки од них на себи сво]ствен начин 
упуйу]е на одре^ену емоцщу, стане или расположене, с лингвистичког аспекта, 
а пре свега с аспекта лексичке семантике ме^у нима се могу уочити знатне раз- 
лике, а оне се м аниф есту  и на граматичком плану као обележ]е активности / 
медщалности односно транзитивности / интранзитивности или рефлексивности. 
У том смислу ме^у афективним глаголима запажа]у се три велике групе, при чему 
се прве две могу повезати и у ]едну целину због блискости лексичке семантике 
сво]их представника.

У прво] су медщални интранзитивни, врло често, рефлексивни глаголи као 
што су дивити се, радовати се, веселити се, боjати се, патити, стрепети, туго
вати итд., ксуи се могу назвати глаголима емотивних стап>а.2 ]Ъима се обележава 
присуство одре^еног емоционалног садржа]а у самом носиоцу емоцще, ко]и ]е 
углавном изазван неким сполашним каузатором: д о га^ем , поступком и сл.

Другу групу чине тзв. глаголи емотивних односа (Гортан Премк 1971: 
95), какви су волети, мрзети, желети, зажелети се, ужелети се, презирати, 
поштовати, завидети, залубити се итд. То су медщални глаголи ксуе одливде 
права односно неправа транзитивност,1 2 3 а нима се денотира поседоване одре^еног 
осейана усмереног према неком об]екту -  особи, предмету, активности итд., при

1 Глаголи и аихови деривати ексцерпирани су из Речника српскохрватскога к^ижевног]ези- 
ка Матице српске (у далем тексту РМС) и Речника српскохрватског к^ижевног и народног ]'езика 
САНУ (у далем тексту РСАНУ).

2 Семантичка систематизацща афективних глагола дата ]е према: Штрбац 2006.

3 Терминологща ]е преузета из: Стевановий 1970. Уз неке од транзитивних глагола у запад- 
нщим штокавским говорима срейе се генитив уместо акузатива (Гортан Премк 97-103).
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чему наведена релацща не доводи ни до каквих промена об]екатског тума, веЬ 
се она исклучиво заснива на усмерености.

У овим двема скупинама налазе се и такве лексеме ксуе се условно могу свр- 
стати у лексичко-семантичку групу афективних глагола ]ер се аим а обележава]у 
извесне радае и понашааа ко]е на сво]сврстан начин п редставку  манифестацщу 
одговара]уЬег емотивног стааа или односа: жалити се (’изражавати жалост, не- 
задоволство; саопштавати [коме] да се осеЬа бол, незадоволство и сл.), ]адати 
се (’тужити се, жалити се [на кога, на што]’), плакати (’лити, проливати, ронити 
сузе, [од бола или каквог ]аког душевног узбу^еаа]’), сме]ати се (’нарочитим 
покретом мишиЬа лица, отварааем уста и развлачеаем усана, испрекиданим 
карактеристичним гласовима и узвицима изражавати добро расположеае и за- 
доволство’)4 итд.

И на кра]у, издва]а]у се тзв. глаголи каузираних емотивних стап>а, ксуи се 
могу сматрати афективним у на]ширем смислу ]ер се аихова архисема не своди 
на ’поседоваае каквог осеЬааа’ односно ’присуство каквог душевног стааа’ у 
носиоцу емоцще. То су, наиме, активни транзитивни глаголи корима се обележава 
иницираае емоцще у другом учеснику денотиране ситуацще, тако да ]е кауза- 
тивност ]едно од аихових на]важнщих сво]става. То могу бити прави глаголи 
каузираних емотивних стааа, као што су бодрити, храбрити, тешити, вре^ати 
итд., уколико се аим а денотира свесно ангажоваае суб]екатског по]ма с наме- 
ром да делу]е на другог учесника, а аихово битно категорщално обележjе ]есте 
права прелазност. Другачще су природе неправи глаголи каузираних емотивних 
стааа ксуи су постали формално транзитивни када су се почели употреблавати 
без морфеме се и с беспредлошким акузативом: веселити, гневити, нервирати 
итд. У спо]у с типичним об]екатским падежом аихова примарна медщалност ]е 
потиснута каузативношЬу, а први десни аргумент у реченичном моделу с овим 
глаголом по правилу има улогу семантичког (логичког) суб]екта. За разлику од 
претходне скупине, глаголи каузираних емотивних стааа изазива]у модификацще 
об]екатског по]ма односно по]ма у функцщи логичког суб]екта, што често може 
имати и сполаш ае манифестацще (нпр. расплакати неког).

2.2. На плану творбених карактеристика афективни глаголи, тако^е, испола- 
ва]у извесне специфичности.

У знатном бро]у примера ради се о мотивисаним речима добщеним од 
именичке или придевске основе; именичку основу има]у: бринути (се) (< брига), 
гневити (се) (< гнев),]адати (се), ]адовати (се), ]адиковати (< ] ад), страховати 
(< страх), туговати (< туга), надати се (< нада) итд.;5 као директни деривати или 
деривати другог степена, придевску основу има]у: бодрити (< бодар), веселити

4 Значе^а лексема давана су према РМС. Уколико лексема нще потвр^ена у РМС или уколико 
nocroje извесне неподударности, значе^а се да)у према РСАНУ, што Ье бити посебно истакнуто.

5 Ово су лексеме таквог семантичко-деривационог типа код ко)их мотивациони смер иде од 
именице ка глаголу: мотивна лексема ко)ом се обележава извесно осеЬаае ^  глагол као првостепе- 
ни дериват ко)и има значе^е ’имати или причи^авати дато осеЬаае’ (Штасни 2010а: 95). Ова) твор- 
бени вид постанка глагола Б. ТошовиЬ (2002: 40) сврстава у тзв. екстракатегорщалну деривацщу 
напоми^уЬи да се „прилаго^аваае супстантивног значе^а глаголском одвща [...] на та) начин што 
се у семантику глагола укъучу)е именско значе^е [...] односно долази до трансформацще (транспо-
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(се) (< весео), лутити (се) (< лут), храбрити (< храбар), беснети (< бесан < 
бес) итд. Немотивисаним глаголским речима, са синхронщског аспекта, могу 
се сматрати: бо]ати се, желети, жудети, ка]ати (се), патити, радовати (се), 
сме]ати се, тешити итд.6 У корпус су, свакако, уклучене и префиксалне тво- 
ренице афективних глагола, ко]их има у веома великом бро]у, односно лихови 
видски корелати: побеснети, разбеснети (се), забринути (се) / забритавати (се), 
навеселити се, развеселити (се) / развеселавати (се), сневеселити (се) /  сневе- 
селавати (се) / сневеселивати (се), на]адиковати се, налутити (се), одлутити 
се итд. Ове форме бийе посебно анализиране.

3. У погледу способности деривирала именичких образовала с архисемом 
’особа’ односно из групе агентивних именица наведене скупине афективних глагола 
понаша]у се различите, што ]е условлено лиховом лексичком семантиком, твор- 
беним карактеристикама, али и другим чиниоцима. Преглед именичких деривата 
с архисемом овог типа бийе изложен према поменутим глаголским групама.

3.1. Глаголи емотивних односа и глаголи емотивних стала, због природе 
свог значела, углавном нису способни за деривирале правих агентивних име
ница, ту оних форми муима се имену]у вршиоци радле у правом смислу речи. 
Они се ]авла]у у основи ]едне специфичне семантичко-творбене групе речи, као 
и атрибутивних именица.

3.1.1. Праве вршиоце радле могу дати ]едино они глаголи емотивних односа 
и стала  муима се денотира не емоцща као унутраш ли процес, вей лено испола- 
вале одговара]уйим понашалем, што показу]у следейи примери:

:адати се ^  :адало7
’тужити се, жалити се (на кога, на што)’ ’особа юца стално ]ада, юца ]е увек неза-

доволна’ (РСАНУ)

плакати ^  плакавац / плакалац : плакалица

’лити, проливали, ронити сузе, (од бола ’она] куи плаче’ : ’жена плакалац’
или каквог ]аког душевног узбу^ела)’

Сличан статус има]у р ш  само лексеме обжубник ’ко]и (из)врши облубу, 
об луб ли вале’ и прежубник ’она] муи ]е извршио прелубу’ према прежубница ’она 
ко]а ]е извршила прелубу’, за ко]е се претпоставла следейи мотивациони смер: 
лубити ^  облубити ^  облуба ^  облубник односно лубити ^  прелубити ^  
прелуба ^  прелубник (Кла] н 2003: 157; СДР 2006: 355), као и придевска изведе- 
ница брижник (брижница) ’она] ко]и се о некоме, нечему брине, стара; старалац’8 
(брига > брижан > брижник [СДГ: 47]).

зицще) именског значела у глаголско [...] Вербализацща (оглаголивале) обухвата само ]едну или 
више сема именица” (Тошовий 2002: 44).

6 Мотивацща глаголских лексема дата ]е према: Скок (1971-1974) и СДР.

7 Као покра] инска обележена ]е 1адажа ’она ко]а ]ада, ]адику]е’ (РСАНУ).

8 То одговара следейем значелу глагола бринути се ’водити бригу, старати се, трудити се око 
кога или чега’.
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3.1.2. Од извесног бро]а глагола емотивних односа, ре^е глагола емотивних 
ст а м , добща се ]една специфична творбено-семантичка категорща речи:

волети ^  волилац

’осеЬати лубав, наклоност, приврженост ’она] кун воли’
према коме или чему жуа се оснива на 

за]едници идеала, крвног сродства и сл.’

Ово] скупини ]ош припада]у форме мушког рода уз одговара]уЬа моциона 
образовала:9 обожавалац / обожаватеж (обожаватежица / обожаватежка) / обожавач, 
жудник, волилац / волитеж, жубитеж / жубилац (жубитежица / жубитежка),9 10 11 мрзитеж 
(мрзитежица) / мрзилац / мрзац, поштовалац / поштоватеж (поштоватежица / пошто- 
ватежка) / поштовач, презиратеж / презирач,9 10 11 сажалник (сажалница),12 насладник,13 14 15 16 17 18 
уживалац, катаник14 15 16 17 18 (катаница), калалица, покатник (покалница), патник (патница), 
злопатник (злопатница). 15 Иако се именице са суфиксима: -ац, -лац,16 -тел,17 -ник,18

9 У целом корпусу среЬу се образовала са моционим суфиксима -ка, -ица, -кита, ко)и се 
иначе издва)а)у сво)ом продуктивношЬу и ко)и са суфиксима изведене именице граматичког мушког 
рода чине корелативне суфиксне парове (ЪориЬ 2008: 200). Деталнще о по)му именичке моцще в. 
у: ЪориЬ 2008. За многе моционе форме у коришЬеним речницима нису прона^ене потврде иако су 
оне теоретски изводливе.

10 Моционо образоваше жубилица оквалификовано )е у РСАНУ као необично.

11 Образовала увредитеж, тешитеж, жубитеж, жалитеж, мрзитеж, обожаватеж, поштоватеж, пре
зиратеж С. РистиЬ (1982: 204-205) сврстава у групу именица с квалификативним значешем, ко)е се 
реализу)е одре^ивашем лица по неко) процесно) одредби као особини или квалитету.

12 Иако се у СДР ова именица посматра као придевски дериват, у овом случа)у, због значеша 
-  ’она) ко)и кога сажалева’, изводи се од глагола.

13 №ено значеше у РСАНУ дефинисано )е на следеЬи начин: а. ’она) ко)и се насла^у)е, ко)и 
ужива у нечему’; б. ’сладострастан човек, сладострасник’.

14 Ова изведеница оквалификована )е у РСАНУ као застарела.

15 Сасвим су другачи)е природе именице жалилац (жалижа / жалилица) / жалитеж (жалитежица 
/ жалитежка), деривиране од глагола жалити се, када не оствару)е сво)е примарно -  афективно зна
чеше, веЬ секундарно -  ’подносити жалбу, тужити некога’.

16 Суфикс -лац)е по значешу често еквивалентан суфиксу -тел  (Кла)н 2003: 142). Образоваша 
с овим завршетком СтевановиЬ (1970: 524) изводи од радног глаголског придева и суфикса -ац напо- 
мишуЬи да она увек значе вршиоца радше основног глагола или имаоца сташа ко)е се тим глаголом 
означава. С. БабиЬ (1986: 65), као и И. Кла)н (2003: 142), сматра да )е оправдание -лац посматрати 
као засебан суфикс ко)и се дода)е на инфинитивну основу.

17 Ова) прасловенски суфикс индоевропског порекла у српском )езику )е моновалентан )ер 
„сво)е творбено значеше реализу)е само у категории именица ко)е означава)у вршиоца радше” (Ри- 
стиЬ 1928: 202). У то) улози био )е веома продуктиван у ранним периодима истори)ског разво)а 
српског )езика (уп. Штрбац 2005: 13-17), а у литертури се издва)а као кшишка категори)а (в. о томе 
у: РистиЬ 1982).

18 Ова) суфикс нема исти статус код свих аутора )ер )е веома тешко направити разграничеше 
измену шега и суфикса -ик, будуЬи да )е врло мали бро) речи са завршетком -ик коме не претходи н, 
а нарочито )е опозици)а ме^у шима неутралисана у изведеницама од придева и глаголских трпних 
придева (Кла)н 2003: 85). М. СтевановиЬ (1970: 483-484) говори само о суфиксу -ик, у оквиру ко)ег 
помише примере заточник, заручник, уредник. С. БабиЬ (1986: 194) посматра ова) суфикс као само- 
сталан указ)уЬи на проблеме при шеговом одва)ашу од суфикса --ик.
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-лица,19 -ач итд. у литератури сврстава]у у класу nomina agentis (Babic 1986; Сте- 
вановий 1970; Кла]н 2003), побро]ане лексеме, заправо, не означава]у вршиоца 
радне у правом смислу те речи будуйи да се мотивним глаголом не обележава 
виднива радна, активност доступна чулима, вей сво]еврстан душевни процес 
ко]и се одиграва у самом суб]екту. Оне су у речницима дефинисане на следейи 
начин ’она] ко]и нешто воли’, ’она] ко]и за нечим жуди’, ’она] ко]и мрзи некога 
или нешто’ итд. па би се могле сврстати у творбено-семантичку групу ’носилац 
неког осейана, стана или расположена’ денотираног мотивном глаголском речjу. 
Иста семантичка обележ]а има]у и другостепени деривати -  именице изведене од 
трпног придева глагола емотивних стана: мученик (мученица), паъеник (паъени- 
ца), заьубьеник (заьубьеница).20

У речницима су обележене као индивидуалне, необичне, неуобича]ене, не- 
распространене, застареле и сл. следейе именице: дивилац / дивитеь, желилац,21 
одушевьеник / одушевьенко, зазиратеь, уживач, надалац.

3.1.3. И на кра]у, ови глаголи у основи су образована из класе nomina 
attributiva, у чщем су семантичком садржа]у, поред архисеме ’човек, особа’, и 
семе муима се дати референт квалифику]е у одре^еном смислу, позитивно или 
негативно, преко емотивног процеса, стана или расположена ко]е узроку]е на- 
станак негових сталних или привремених особина:

:адиковати ^  :адиковац

’бити тужан, жалостан, патити, ]адати’ ’невонник, ]адник’ (РСАНУ)
(РСАНУ)

Ме^утим, бро] атрибутивних именица ко]е су доби]ене непосредно од 
глагола прилично ]е ограничен, вей самим тим што су неке од них изведене и 
преко трпног придева. Оне углавном обележава]у карактерне и друге црте (нпр. 
кукавица22 ’плашнивац, страшнивац, морално слаб човек’; заьубьенко ’она] ко]и 
]е занубниве природе; занубнив човек’), те различите нудске особине настале 
као резултат емотивних стана и расположена (омъеник ’о]а^ен, несрейан човек, 
]адник’: отаъеница ’о]а^ена, несрейна жена, ]адница’; ожалошъеник ’она] ко]и ]е 
ожалошйен’ [РСАНУ]) односно учесталим понавнанем радне именоване гла
голом ко]ом се обележава манифестацща расположена (сметач ’она] ко]и се радо 
и много сме]е’: сметуьа ’она ко]а се радо и много сме]е’).23

19 Настао )е  од -л- из радног глаголског придева и суфикса -ица. Деривати ко)има се обеле- 
жава)у особе има)у граматички наставак -а, али се пощеднако при м еау)у  и на ж ене и на мушкарце 
(Кла)н 2003: 147).

20 Лексема нападение, оквалификована као покра)инска у  РСАНУ, има резултативно значеае: 
’она) ко се много напатио, намучио, пайеник, мученик’.

21 Именичку основу има лексема желник ’она) ко)и што ж ели’ (желети > жела > желник).

22 Ову именицу, као назив ж ивотике, И. Кга)н (2003: 121) изводи од глаголске основе и су
фикса -авица.

23 С квалификаторима нераспрострааено, необично и покра)инско срейу се именице: на- 
cмEJAHKo ’она) ко)и се радо сме)е, ко)и )е  насме)ан, в есео ’ (РСАН У), плакало /  плачко ’она) ко)и често 
и за сваку ситницу плаче’, мрзавац ’леаивац, ленштина’ и ’она) ко)и заслужу)е м рж ау, презир, нит- 
ков, скот, гад’, мрзало ’особа  ко)а не воли да ради, ленчуга’.
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На другу страни, знатно ]е више именица из ове семантичке групе юуе 
има]у придевску основу те се ]авла]у као другостепени деривати афективних 
глагола. У значеаском погледу оне исполава]у слична сво]ства. У ово] скупини 
често се код именица мушког рода као конкуретни срейу суфикси -ац и -ко. Ту
су, дакле, следейи примери: жалобник (жалобница),24 завидживац (завидживица) / 
завидживко / завидник25 (завидница), осетживац (осетживица), бомжживац / Б01А- 
жживко,26 плашживац (плашживица) / плашживко, страш(ж)ивац (страшживица) / 
страшживко, срамежживац (срамежживица)27 / срамежживко, стидживац (стидживи- 
ца)28 / стидживко, зажубживко, плачживац (плачживица) / плачживко, плачкавица, 
кукавеж / кукавац,29 кукавник (кукавница), кукавко, кукавка.30

Другостепеним дериватима добщеним од именица куима ]е у основи афек- 
тивни глагол обележава]у се сво]еврсне улоге у юуима се човек може по]авити: 
жубавник31 ’она] юуи са неком женском особом одржава ванбрачне интимне 
односе; уопште мушкарац ко]и се доста упушта у лубавне авантуре и удвараае 
женама’ (РСАНУ): жубавница ’она муа са неким мушкарцем одржава ванбрачне 
интимне односе; она ко]а се радо упушта у лубавне авантуре’ (РСАНУ).24 25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Трейестепени деривати жалосник ’несрейник, ]адник’ : жалосница ’несрей- 
ница, ]адница’,33 очатник ’оча]ан човек’ : очашица ’оча]на жена’34 има]у следейи

24 У РСАНУ форма женског рода не наводи се као моционо образовав, вей се лена семанти
ка своди на следейе: ’(уз речи, песма, суза) она ко]а изражава жалост; тужбалица, жалопо]ка’.

25 Код ове речи, у начелу, основа може бити и глаголска: завид(-ети) + -ник. Иако се у извес- 
ним случа]евима ]авла]у недоумице у погледу избора мотивне речи неких деривата, ова] поступак 
сматра се веома важним у творби речи, нарочито при одре^ивалу лиховог деривационог статуса. В. 
о томе више у: Штасни 2010б.

26 Придев бо]'ажлив етимолошки ]е добщен од именице бо/азан, али ]е могао настати и дода- 
валем суфикса -ажлив на глаголски основу (Кла]н 2003: 286).

27 Придев срамежлив И. Кла]н (2003: 287) изводи од глаголске основе и суфикса -ежлив, као 
и П. Скок (1971-1974). У СДР мотивацща ]е представлена другачще: срам ^  срамеж ^  срамежлив 
^  срамежливац.

28 И. Кла]н (2003: 337) сматра да ]е овде оправдание изводити именицу од глагола него обрну- 
то. У СДР, ме^утим, придев стидлив и глагол стидети се изведени су од именице стид, а тако ]е и 
у Етимологщском р]ечнику (Skok 1971-1974).

29 За ову именицу И. Кла]н (2003: 53, 267) наводи да ]е добщена од придева кукавни (< кука- 
ти), док ]е П. Скок (1971-1974) изводи од придева кукав. У речницима су као покра]инске оквали- 
фиковане лексеме кукавела, кукавелица, кукавеша, кукавула.

30 Као покра]инске у РСАНУ обележене су именице мрзешливац ’она] ко]и ]е мрзешлив, лел, 
леливац’ : мрзешливица / мрзешливка ’она ко] а ] е мрзешлива, лела, леливица’, ЗAJAДHик ^адник, 
несрейник’ и ЗAJAДHИЦA ^адница, несрейница’ (РСАНУ).

31 У СДР именица лубавник изводити се непосредно од именице лубав, ко]а ]е првостепени 
дериват глагола лубити. П. Скок (1971-1974: 337-338), ме^утим, да]е следейу мотивацщу: л у б  ^  
лубав ^  лубавни ^  лубавник.

32 Као покра] инска означена ] е лексема жалбар ’она] ко]и долази на из]аву саучешйа, она] ко]и 
присуству]е сахрани и другим погребним обредима’ (РСАНУ).

33 У СДР да]е се следейа мотиваци]а: жалити ^  жалост ^  жалостан ^  жалосник. Имени
ца жалост може се изводити било од глагола жалити било од речи жао (К л ]н  2003: 180).

34 У РСАНУ су као покра]инске обележене лексеме жалбеник ’она] ко]и долази на из]аву сау
чешйа, она] ко]и присуству]е сахрани и другим погребним обредима’; ’она] ко]и, према утвр^еним
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мотивациони смер: афективни глагол ^  именица ^  придев ^  атрибутивна 
именица.

3.1.4. Знатан бро] атрибутивних именица има придевску основу ко]а се срейе 
и код одговара]уйих афективних глагола.

Немотивисани придев у основи ]е  следейих деривата: (лутити се ^  л ут  
^•) лутац ’лут, жесток човек’, лутица ’она] ко]и ]е лут, напрасит, жестоке нара- 
ви’; (веселити (се)-^  весео ^ )  веселик /  веселник ’она] ко]и изазива с а ж а л е н ,  
саучешйе, несрейник, ]адник’ и ’она] ко]и ]е расположен, весео, срейан човек’: 
веселица /  веселница ’жена веселник, несрейница’ и ’она чщи ]е  живот безбрижан, 
при]атан; ведра жена, дево]ка’, веселак ’она] ко]и ]е весео, ведар, ко]и воли досетку, 
ко]и воли да се сме]е и да насме]е друге, шаливчина’ и ’она] ко]и воли седелке уз 
пийе и песму, ко]и пиру]е’ : веселака /  веселакила ’жена веселак, она ко]а воли 
шалу, смех, досетку’, веселко ’она] ко]и ]е весео, ведар, ко]и воли досетку, ко]и 
воли да се сме]е и да насме]е друге, шаливчина’ (РСАНУ).35

Jедна скупина атрибутивних образовала у основи има придев добщ ен од 
именице ко]ом се обележава каква емоци]а, емотивно стале или р асполож ен  
(срам, 1ад, туга), а к уа ]е мотивисала и одговара]уйи афективни глагол. Код ових 
обр азов ан  мотивацща има следейи смер: афективни глагол ^  именица ^  придев 
^  атрибутивна именица. Овде су, дакле, следейи примери: бесник35 35 36 37 38 39 ’она] ко]и ]е 
бесан, махнит’ и ’враголан, лола’ : бесница ’она ко]а бесни’ и ’враголаста дево]ка 
или жена’, беснула ’обесна жена’, беснов ’обестан, бесан човек’ (РСАНУ); срамник 
’ко]и се срамно влада, срамотник’ : срамница ’жена ко]а се срамно влада, бестидница, 
срамотница’; срамотник / срамотлак ’она] ко]и се не срами, бестидник, бесрамник’ 
: срамотница ’жена ко]а се срамотно влада, бестидница, срамница’; чудак / чудлак37 38 39 
’чудан, необичан човек куи живи на сво] начин, друкчщи него остали луди, настран 
човек, особеаак’ : ч удак и н  ’женска особа чудак’;38 мдник ’она] ко]и изазива са- 
ж ал еае , неволник, патник’: 1адница ’она ко]а]е ]адна, несрейница, она ко]а изазива 
самилост’, 1адов ^адник, несрейник’ и ’она] ко]и нще ни за шта, беда’, мдовник 
’]адник, бедник, несрейник, сиромашак’;39 тужник / тужлак ’она] ко]и ]е пун туге, 
бедник, ]адник, несрейник’ : тужница ’женска особа тужник’.

3.1.5. Као мотивне речи деривата с архисемом ’особа’ не могу се ]авити 
следейи глаголи емотивних с т а н  и односа:

а. тупице као што су: секирати се /  насекирати се, шокирати се, префе- 
рирати;

обича)има жали, оплакэде неки д о г а ^ ’ : жалбеница ’она Koja оплаку)е поко)ника, Koja нариче за 
поко)ником’ (РСАНУ). Као застарела у РМС оквалификована je лексема оча]'аник ’оча)ан човек’.

35 Квалификатор застарело има лексема веселач ’она) ко)и воли седелке уз пийе и песму, ко)и 
пиру)е’, а као покра)инска оквалификована )е веселача ’жена веселак, она ко)а воли шалу, смех, 
досетку’ (РСАНУ).

36 Jeдинo у овом примеру афективни глагол добщен )е од придева бесан > беснети (СДГ).

37 У РМС именица чудник има квалификатор индивидуално.

38 И. Кла)н (2003: 31) сматра да )е исправнее изводити атрибутивну именицу од придева 
чудан него од именице чудо.

39 Као покра)инска у РСАНУ обележена )е именица JAДOвн>AK ’несрейник, )адник’.
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б. мотивисани и немотивисани глаголи ксуи за]едно са сво]им префиксалима 
и одговара]уйим видским корелатима чине семантичко-деривациона микрогнезда:
галити се, изгалити се, прогалити се, разгалити се / разгаливати се; гневити се, 
нагневити се, разгневити се / разгневливати се; жестити се, нажестити се, 
прежестити се, ражестити се / ражешкивати се, ужестити се; запрепастити 
се /  запрепаштавати се /  запрепашкавати се /  запрепашкивати се; ]адовати 
(се), на]адовати се; нервирати се, изнервирати се; обеспокоуити се / обеспоко]а- 
вати се, онеспокоуити се /  онеспоко]авати се, успокоуити се / успоко]авати се; 
пренеразити се /  пренеражавати се; препасти се /  препадати се, препаднути 
се, испрепадати се; радовати се, зарадовати се, израдовати се, нарадовати се, 
обрадовати се, порадовати се, разрадовати се, узрадовати се; расположити 
се, орасположити се, онерасположити се /  онерасположавати се /  онерасполо- 
живати се; трпети, истрпети, натрпети се, отрпети, потрпети, претрпети, 
притрпети се, протрпети, устрпети; узбудити се /  узбу^ивати се, преузбудити 
се; узнемирити се / узнемиравати се; узру]ати се / узру]авати се, наузру]авати 
се; чезнути, зачезнути, пречезнути;

в. префиксалне творенице оних афективних глагола од муих се деривира]у 
агентивне и друге именице: забринути се /  забритавати се, пребринути, на- 
веселити се, обвеселити се /  обвеселавати се, развеселити се / развеселавати 
се, сневеселити се /  сневеселавати се, оджалити, пожалити (се), прежалити, 
осрамотити се, из]адати се, по]адати се, за]адиковати, из]адиковати се, на]а- 
диковати се, налутити се, одлутити се, разлутити се, замрзети, засрамити 
се, посрамити се, зачудити се /  зачу^авати се, ишчудити се /  ишчу^авати се, 
начудити се, почудити се итд.;

г. те туединачни глаголи као што су: запатити се, испаштати, ликовати, 
поносити се, зазирати.40

3.2. Од глагола каузираних емотивних сташа, ксуе само на основу опште 
семантике сматрамо афективним, деривира]у се прави представници агентивних 
именица, а оне су на]чешЬе изведене типичним агентивним суфиксима -лац и -тел, 
ре^е суфиксима -ик, -ник, -ач, -ло, -авац, уз одговара]уЬа моциона образовала:

тешити ^  тешител / тешилац : тешилица,
тешителица / тешителка

’благом и разборитом реч]у пружати утеху, ’она) ю)н теши’ : ’она ю)а теши’
ублажавати тугу, бол ономе ко ]е тужан, 

ожалошЬен, умиривати’

веселити ^
’чинити веселим, увесешавати, радовати’

веселилац / веселител 
’она] ю)и развесешу)е кога’

40 НемогуЬност деривирааа агентивних именица испошава]у и глаголи из других лексичко- 
-семантичких група, на пример глаголи дисати и]ести (Штасни 2011).
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Овакве су и лексеме добщене од непрефиксираних глагола: бодрилац / бодри- 
тел, вреъач (вреъачица), мучилац41 / мучител (мучителка / мучителица), срамотител, 
страшило,42 односно од префиксираних глаголских речи: повредител, увредилац 
/ увредител (увредителица), исмевач (исмевачица), исметавало / исметавач / ис- 
meja4 (исметачица),43 потцеьивач, охрабрител, утешилац / утешител (утешителица 
/ утешителка) / утешник (утешница), умирилац / умиривач / умирник,44 увеселител 
(увеселителка),45 застрашилац / застрашител / застрашивач, усревилац / усревеник46 
/ усревител (усревителица / усревителка), или чак с дуплом префиксацщом: уне- 
сревител. Ово су деривати транзитивних глагола у чщем се семантичком садржа]у 
удружу]у афективна и каузативна компонента тако да се аима денотира ситуацща 
у rop j вршилац радае свесно или несвесно предузима одре^ену активност те у 
другом учеснику ситуацще изазива одговара]уйе осейаае, стаае или расположеае. 
Специфична глаголска семантика омогуйава именичким дериватима да означе 
правог вршиоца радае као носиоца одговара]уйе активности ко]а ]е видлива, 
доступна чулима и на]чешйе се оствару|е као говорна.41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 47 На основу творбеног 
значеаа (датог у РМС и РСАНУ) ко]им се упуйу]е на вршиоца радае обележене 
глаголом у основи: ’она] муи бодри, подстиче, крепи’; ’она] ко]и умиру]е, ко]и 
развала, миротворац’; ’она] ко]и теши’ ’она] ко]и увеселава’итд., види се да се 
референти именовани побро]аним лексемама ]авла]у у семантичко] улози ’кау- 
затора’ или ’изазивача’ одре^ених афективних стааа.

Ту су и лексеме у РСАНУ оквалификоване као неодомайене, необичне, 
нераспрострааене, индивидуалне и сл.: изненадилац, изненадник, изненаъивач,
HACMEJA4, ОДУШЕВЛАВАЧ.48

Ипак, могуйност деривирааа агентивних именица изоста]е код знатног 
бро]а глагола из ове скупине:

41 Ова лексема има врло занимливу семантичку структуру ]ер jc способна да реализу]е кон- 
верзивна значеаа: ’она] ко]и мучи, злоставла, киаи, она] ко]и зада]е бол, муке’ и ’она] ко]ег муче, 
она] ко]и се мучи; мученик, пайеник’ (РСАНУ), при чему ]е ово друго у наведеном речнику обеле- 
жено као покра]инско.

42 Овде се наведена лексема посматра у значеау ’она] ко]и улива, зада]е страх, баук’.

43 У РСАНУ ]е лексема исметавател обележена као неуобича]ена, а лексема исметател -  као 
застарела.

44 У ово] су групи лексема напатник ’она] ко]и ствара, изазива патау, муку, она] ко]и чини 
лудима зла, недайе’, оквалификована као нераспрострааена у РМС односно омразник, обележена 
као покра]инска, али с могуйношйу да оствари следейа значеаа: ’она] ко]и омразу]е, завала, ко]и 
уноси омразу измену некога, сплеткар’ и ’она] ко]и мрзи, ко]и ]е непри]ателски расположен према 
некоме’.

45 Jедно од секундарних значеаа лексеме веселак гласи ’она] ко]и по дужности занима, уве- 
селава, ствара добро расположеае или изазива смех’ (РСАНУ). Исто значеае, само оквалификовано 
као необично, има и лексема веселаш.

46 Ова форма доби]ена ]е од трпног придева.

47 Стога неки од наведених глагола могу припадати и лексичко-семантичко] групи комуника- 
тивних (бодрити, тешити и сл.).

48 Према значеаском критери]у (значеаа су посматрана према РСАНУ) ово] скупини припа- 
да]у и лексеме гнусник (гнусница) и веселко, само што су оне доби]ене од придевске основе.
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а. код тупица као што су: секирати /  насекирати, шокирати, фрапирати, 
фрустрирати;

б. код мотивисаних и немотивисаних глагола кор  за]едно са сворм пре- 
фиксалима и одговара]уйим видским корелатима чине семантичко-деривациона 
микрогнезда: бринути, забринути /  забритавати, галити, изгалити; ганути, 
тиштати, затиштати; запатити /  запативати; лутити, налутити, разлу- 
тити; прогалити, разгалити / разгаливати; гневити, прогневити, разгневити /  
разгневливати; жестити, ражестити / ражешкивати, ужестити; запрепастити 
/ запрепаштавати / запрепашкавати / запрепашкивати; нервирати, изнервирати, 
узнервирати; обеспокофити /  обеспоко]авати, онеспокофити /  онеспоко]авати, 
успоко]ити / успоко]авати (се); пренеразити / пренеражавати; препасти / препа- 
дати, препаднути, испрепадати; радовати, зарадовати, обрадовати, узрадовати; 
расположити, орасположити, онерасположити /  онерасположавати /  онераспо- 
ложивати; срамити, засрамити, посрамити; узбудити /  узбу^ивати; узнемирити 
/ узнемиравати; узру]ати / узру]авати; чудити, зачудити / зачу^авати

в. код мотивисаних глагола кор  се у реченичним моделима по]авлу]у с 
логичким (семантичким) суб]ектом у дативу: до]адити, дозлогрдити, допасти 
се, доди]ати /  доди]авати;

г. код префиксалних твореница глагола од корх се деривира]у агентивне 
именице: обвеселити /  обвеселавати, развеселити / развеселавати, сневеселити 
/  сневеселавати; осрамотити, зачудити итд.

3.3. Од трпног придева неких транзитивних глагола емотивних односа и гла
гола каузираних емотивних стала деривиране су именице корма се на сво]еврстан 
начин обележава пацщенс, ту особа ка кор] ]е усмерена одговара]уйа емоцща, 
ко]а ]е предмет обухвайен сво]еврсним емотивним процесом (лубленик ’она] кор 
]е волен, волени човек’ : лубленица ’она ко]а ]е волена, волена женска особа’; 
желеник ’она] кор се жели, за ко]им се чезне’ : желеница ’она ко]а се жели, за 
ко]ом се чезне’; жуьеник ’она] за ко]им се жуди, чезне, ко]и се жели’ : жуъеница 
’она за ко]ом се жуди чезне, ко]а се жели’), односно у кор] ]е изазвана одре^ена 
емоци]а (повреъеник ’она] ко]и ]е повре^ен’; увреъеник ’она] ко]и ]е увре^ен’; 
унесреъеник ’она] ко]и ]е унесрейен’ : унесреъеница ’она ко]а ]е унесрейена’). Од 
старог партиципа презента (Клар 2003: 53) добщена ]е форма лубимац ’она] ко]и 
]е некоме посебно мио, драг, кор ]е веома омилен, на]више волен, миленик’ и 
’она] ко]и ужива посебну наклоност, милост, заштиту (обично какве важне, мойне 
личности), штийеник’ (РСАНУ) и одговара]уйе моционо образовале лубимица. С 
квалификаторима необично, покра]ински, застарело, поетски и сл. у речницима 
се срейу лексеме поштованик ’она] ко]ему се исказу]е поштовале, кор ]е вредан, 
досто]ан поштовала’, лубленка ’женска особа ко]а се радо луби’, облубленик ’она] 
ко]и ]е волен, ко]и ужива нечи]у наклоност, миленик’ (РСАНУ), омраженик ’мр- 
зак, омрзнут човек’ (РСАНУ) односно образовала с нешто другачи]ом творбеном 
структуром -  глаголска основа + суфикс: мрзило ’она] ко]ег мрзе, кор ]е омражен, 
мрзан’ (РСАНУ), мрзан ’она] ко]и се не воли, ко]ег мрзе, ко]и ]е омражен’ (РСАНУ),49

49 Занимливу семантичку структуру исполава лексема мрза, обележена у РСАНУ као по- 
кра]инска и разговорна. У ]едном сегменту ломе се обележава особа ка к о ^  ]е усмерена емоцща
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обожавалица ’она муу неко посебно обожава, воли’ (РСАНУ), лубица ’она према 
к о ^  се осейа лубав, наклоност, драга, вожена, гублена’ (РСАНУ).

Ове именице ступа]у у сво]еврстан однос конверзще с агентивним имени- 
цама односно с лиховим подтипом юуи има опште значеле ’носилац осейала’:
повредител -  повреъеник, увредилац / увредител -  увреъеник, унесревител -  уне- 
сревеник, лубител -  лубленик, поштовалац / поштовател -  поштованик итд.50

4. Префиксацща као твробени поступак веома ]е заступлена у лексичко- 
-семантичко] групи афективних глагола, што ]е иначе одлика глаголског система у 
целини. Додавалем префикса: за-, од-, по-, на-, об-, при-, про-, раз-, у- итд. насщ у 
творенице као што су: забринути (се), побринути се, навеселити се, развеселити 
(се), удивити (се), ражестити (се), налутити (се), намучити (се), устидети се, 
растужити (се) и сл., а сам поступак у мало] или вейо] мери прати модифика- 
цща семантике мотивног глагола. У том смислу сасвим ]е очекивано поставити 
питале ко]е се тиче деривационог потенцщала одговара]уйих префиксала, ту 
лихове способности да се ]авла]у у улози мотивних речи именичких деривата с 
архисемом ’особа’ или ’човек’.

Анализа показу]е да префиксалне творенице афективних глагола исполава]у 
врло ограничене способности у погледу деривирала поменутих именичких обра
зовала. Деривати префиксираних глагола могу се начелно поделити у неколико 
скупина.

У прво] се налазе именице изведене од оних префиксала код ко]их префикс 
не мела семантику мотивног глагола, вей утиче на промену видске категорще 
ствара]уйи перфективне видске корелате од имперфективних глагола (нпр. весе- 
лити ^  увеслити, храбрити ^  охрабрити, тешити ^  утешити, ка]ати се ^  
пока]ати се, сме]ати се ^  насме]ати се итд.). Ту су именице добщене од глагола 
каузираних емотивних стала са општим значелем ’изазивача’: увеселител, уве- 
селителка, застрашилац, застрашител,51 омразник (у РСАНУ: покр.), охрабрител, 
повредител, увредилац, увредител, увредителица, утешилац, утешител, утеши- 
телица, утешителка, утешник, утешница, затим именице са општом семантиком 
’носилац емоцще’: покахник, покахница, напавеник (у РСАНУ: покр.), залубленик, 
залубленица, сажалник, сажалница, оне са значелем ’пацщенса’ повреъеник, 
увреъеник, облубленик,52 као и атрибутивне именице ожалошвеник, охаъеник, 
охаъеница, залубленко и насмеханко (с квалификатором нераспростралено у 
РСАНУ). Важно ]е, ме^утим, приметити да нема]у сва образовала еквивалентне 
форме од непрефиксираног, мотивног глагола.

-  ’особа ш ]у мрзе, омрзнута неволена особа’, затим -  ’особа ко]а осейа мржлу, ко]а мрзи некога 
или нешто’, и на кра]у ’особа ко]у мрзи да ради, лела особа, ленчуга’ (РСАНУ). Дакле, захвалу]уйи 
с в о ^  полисемичности, наведена лексема ]авла се у улози ’носилац осейала’, затим као сво]еврстан 
пацщенс, али и као члан групе п о т т а  attributiva.

50 Семантичком структуром лексеме омразница, обележене као покра]инске у РСАНУ, обу- 
хвайена су оба значелска сегмента ко]а ступа]у у однос конверзще: ’она ко]а неког мрзи’ и ’омра- 
жена женска особа’.

51 Ту ]е и именица застрашивач ш ]а ]е добщ ена од имперфективне форме префиксала.

52 Овде корелира]у следейа значела: лубити  ’волети’ и облубити ’заволети кога’, при чему ]е 
ово друго обележено као застарело.
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Неколико именица изведено ]е од глагола куи су додавааем префикса изгуби
ли сво]е примарно обележ]е медщалности и постали транзитивни, с компонентом 
каузативности, добща]уйи у исто време нову семантику, нпр. сме]ати се ’нарочи- 
тим покретом мишийа лица, отварааем уста и развлачеаем усана, испрекиданим 
карактеристичним гласовима и узвицима изражавати добро расположеае и задо- 
волство’^ - насме]ати ’учинити да се неко сме]е, изазвати код кога смех, засме]ати’ 
^  насме1ач ’она] ко]и насме]ава кога, увеселивач’ (У РСАНУ има квалификатор 
нераспр.). Такве су ]ош именице: исметач, исмемчица, исметател (РСАНУ: заст.), од 
имперфективне форме -  исметавач, исметавало, исметавател (РСАНУ: неуоб.).

Jедну маау скупину чине именице добщене од глагола чща ]е семантика, 
приклучивааем префикса, у машу или вейо] мери промеаена у односу на значеае 
мотивног глагола, нпр.: лубити  ’волети’ ^  прелубити ’изневерити у лубави’ ^  
прелуба ’прекрша] брачне верности’ ^  прелубник ’она] ко] и ]е извршио прелубу’ 
и прелубница ’она ко]а ]е извршила прелубу’. У ово] су скупини ]ош облубник и 
потцеьивач. Без семантичких промена у односу на изведенице од непрефиксиране 
форме оста]у деривати омраженик и омразица.

Лексема оплакивач ’она] ко]и оплаку]е, жали’ доби] ена ] е од глагола опла- 
кивати ’плачуйи жалити за нечим, због нечега, изражавати, осейати тугу због 
нечега, тужити, туговати’ (РСАНУ), што одговара]едном од значеаских сегмената 
глагола плакати ’оплакивати кога, жалити за ким’, али ]е занимливо да основни, 
непрефиксирани облик нема еквивалентни дериват.

5. Разматра]уйи деривациони потенци]ал афективних глагола, нарочито она] 
сегмент ко]и се тиче могуйности деривирааа именица с архисемом ’особа’ или 
’човек’, у првом реду творбено-семантичке категорще потопа agentis, може се 
извести неколико заклучака.

Начелно се може рейи да афективни глаголи не представла]у продуктивну 
категорщу у погледу способности деривирааа агентивних именица, што п о твр ^е  
чиаеница да се веома велик бро] не може ]авити у улози мотивних речи не само 
наведене творбено-семантичке категорще вей и целе лексичко-семантичке групе 
с архисемом ’особа’. На овако ограничен деривациони потенцщал у знатно] мери 
утичу аихове значеаске карактеристике. Наиме, посматрано с аспекта лексичке 
семантике, у праве афективне глаголе ушли би само глаголи емотивних стааа и 
односа ко] има се обележава]у унутрашаи процеси (какви су патити, туговати, 
радовати се, волети, мрзети, презирати итд.), без прелазних скупина ко] има се 
денотира исполаваае емоцще као видлива, чулима доступна активност (кука- 
ти, плакати, ]адати се, жалити се и сл.). Анализа показу] е да овако схвайени 
глаголи емотивних стааа и односа нема]у способност деривирааа именица са 
значеаем правог вршиоца радае, вей аихова образовааа (обожавалац, волител, 
мрзител, поштовалац и сл.), иако с типичним агентивним суфиксима, доби]а]у 
опште значеае ’носилац осейааа или емотивног стааа’. Од ових глагола ретко 
се непосредно изводе и атрибутивне именице ]ер се мотивацща углавном одвща 
преко придева (плашити се ^  плашлив ^  плашливац). Способност деривирааа 
правих агентивних именица има]у исклучиво афективни глаголи у ширем смислу, 
ко]има се обележава конкретна активност -  глаголи са значеаем ’исполавааа



770 Гордана Ш трбац

емоцще’ (1адало, плакалац) и каузирани глаголи емотивних стам  (увредитеь, 
мучитеь, тешитеь, срамотитеь и сл.).
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Gordana Štrbac

DERIVATIONAL POTENTIAL OF EMOTIONAL VERBS 

Summ ary

The paper deals with the derivational potential of emotional verbs, such as voleti, mrzeti, 
prezirati, radovati se, tugovati, patiti etc., particularly with their ability to give the derivatives 
which belong to nomina agentis.

The analysis shows that the emotional verbs have very limited ability to give nomina 
agentis because of the specific lexical meaning. Only verbs which denote the demonstration of 
emotion (jadati se, plakati...)  or with the causative component in their lexical meaning ( tešiti, 
veseliti...)  can have derivatives which mean the real performer of action: jadalo, plakalac, 
tešitelj, veselitelj.


