
203

Јована Јовановић 
(Београд)

ОБРАДА ТРПНИХ ПРИДЕВА У ДЕСКРИПТИВНИМ 
РЕЧНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА1

Abstract: The article focuses on passive participle and [it’s] treatment in descriptive 
dictionaries of Serbian language. Our research aims to discover the circumstences under 
which this formally known as a verb form becomes proper adjective, as well as to find out 
when it is being lexicalized and accepted as an independent dictionary entry. Lexicographical 
analysis which this article presents indicates that there is no uniform systemic standpoint 
in lexicographic treatment of this type of lexemes. Undoubtedly, this problem is closely 
related to functional, morphological and semantic characteristics of the passive participle 
in Serbian language. Therefore, we will seek to describe some of the difficulties that 
lexicographers are faced with in lexicographic descriptions of these words. We will also 
discuss different treatment of various examples which contain passive participle preceding 
noun as an attribute (noun-modifier).
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0. Захваљујући својој двојакој природи, трпни глаголски придев привла-
чи већ дуго пажњу истраживача и у српској лингвистици приступа му се са 
различитих становишта – морфолошког, синтаксичког, семантичког, а у но-
вије време – и лексикографског. Још су Петар Ђорђић (Ђорђић 1931) и Алек-
сандар Белић (Белић 1935; Белић 1937) указали на способност трпног при-
дева да развије придевско и глаголско значење, објашњавајући дато својство 
са дијахронијског аспекта, партиципским пореклом2 овог облика. Познато је 
да глаголска компонента значења доминира у случајевима када се трпни при-
дев појављује у функцији предиката реченице у пасивној форми (Стевановић 
1979: 726; Танасић 2001: 33), док у атрибутској, апозитивној и предикативној 
функцији – трпни придев развија семантичку вредност правог придева (Сте-
вановић 1979: 726). Према нашем увиду у литературу посвећену сложеној 
семантици трпног придева, досадашња истраживања текла су у два смера – 
поједини лингвисти су се усредсређивали на то да утврде морфо-семантичка 
обележја глаголâ чији трпни придеви развијају значење и функцију правих 
придева (Белић 1934; Белић 1937; Стевановић 1962), док су други у фокус 
стављали конструкцију са трпним придевом и глаголом бити, утврђујући 
притом када се њоме изражава пасивна дијатеза, а када трпни придев функ-
ционише као именски део предиката (Милошевић 1972; Милошевић 1973; 
Танасић 1982; Танасић 1996; Танасић 2001). У вези са овим питањем, С. Та-
насић (Танасић 1996) први се осврнуо на проблем пред којим се често налазе 
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лексикографи, сусрећући се у грађи са примерима у којима се јављају трпни 
придеви3. Недавно је и М. Спасојевић4 посебну пажњу посветила третману 
трпног (и радног) глаголског придева у дескриптивним речницима, анализи-
рајући добре и лоше стране лексикографских поступака у њиховом предста-
вљању и истичући нужност изналажења одговарајућег системског решења у 
обради овог типа лексема. 

1.0. У овом раду трпном глаголском придеву приступићемо са лекси-
кографског становишта, интересујући се пре свега за статус који лексеме 
овог типа добијају у дескриптивним речницима српског језика. Циљ нам 
је да испитамо када се и на који начин овај формално глаголски облик лек-
сикализује у српском језику, при чему му се у лексикографској обради даје 
статус самосталне речничке одреднице. Указаћемо на неуједначеност која је 
карактеристична за дефинисање овог типа лексема у домаћој пракси израде 
речника, а која је заправо последица функционално-граматичке и семантичке 
специфичности трпних придева у српском језику. С тим у вези, настојећемо 
да опишемо неколико проблема на које лексикографи наилазе када су у пи-
тању примери из грађе у оквиру којих постоји конструкција са трпним при-
девом. Притом ћемо се посебно осврнути на различито третирање примерâ са 
трпним придевом у атрибутској функцији (иначе карактеристичној за праве 
придеве), које постоји у домаћој лексикографској пракси. Недоследност се, 
наиме, огледа у чињеници да лексикографи овакве примере каткад наводе у 
структури речничког чланка глаголске одреднице, илуструјући њима неко од 
значења глагола, док их каткад дају као потврду лексикализованих трпних 
придева. 

1.1. Као извори за формирање корпуса за наше истраживање послужили 
су нормативни речници српског језика – Речник српскохрватског књижевног 
и народног језика САНУ (даље у раду РСАНУ) и Речник српскохрватскога 
књижевног језика Матице српске (даље РМС). У наведеним лексикограф-
ским делима посматрали смо одреднице које имају форму трпног придева, 
поклањајући посебну пажњу начинима њиховог дефинисања и примерима 
који се иза дефиниције у речнику наводе као потврде придевског значења. 
Поређењем речничких чланака ових двају описних речника, приметили смо 
да се у њиховој изради примењује различита пракса при обради лексикализо-
ваних трпних придева, при чему дивергентност у лексикографском опису не 
изостаје чак ни у оквиру истог тома неког речника. 

1.2. Према Упутствима за израду РСАНУ5, „трпне глаголске придеве 
треба давати као засебне одреднице само кад су постали прави придеви (нпр. 
ваљан, васпитан итд.), а постали су прави придеви ако се могу дефинисати 
тако да дефиниција не буде с каквим трпним придевом: нпр. одеран (трпни 
придев): (који је) поцепан, васпитан (прави придев): који се уљудно, учтиво 
понаша“. Притом се сугерише да приликом дефинисања трпних придева не 
треба наглашавати да су посреди глаголски придеви, већ их треба обрађивати 
као праве придеве. У оквиру члана 302 Упутстава напомиње се такође и да 
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при обради глаголских лексема треба уносити примере са облицима трпних 
придева само уколико они „значе јасну акцију“. 

Из овога следи да је критеријум који се у РСАНУ узима у обзир при 
потпуној лексикализацији трпног глаголског придева начелно семантички. 
Сугерише се, дакле, да трпни придев треба да добије статус самосталне реч-
ничке одреднице тек у случајевима где је претходно дошло до развијања неке 
нове семантичке компоненте у односу на структуру глаголске лексеме од које 
је овај облик добијен, као и да га тада треба дефинисати описно. Примећује-
мо, међутим, да код 23 од укупно 284 лексеме које су из РСАНУ ексцерпиране 
за потребе овог истаживања, начин дефинисања одступа од сугерисаног. У 
таквим случајевима, трпни придев дефинише се функционално-граматичком 
или само граматичком дефиницијом „у прид. служби: трп. пр. од ...“ / „трп 
пр. од ...“, којима се указује на уобичајену синтаксичку функцију одредничке 
лексеме и/или на њене граматичке (морфолошке) карактеристике, док се не-
где пак функционално-граматичка дефиниција бележи као примарна, да би се 
затим, у полисемној структури, бележила и описно дефинисала она значења 
која су типично придевска. Искључиво граматички опис јавља се у РСАНУ 
тек спорадично (само 2 примера у нашем корпусу), и то, чини се, у случајеви-
ма где деривација трпног придева од глагола подразумева какве фонетске про-
мене, те бисмо морфолошкој дефиницији овде могли приписати упућивачки 
карактер. Тако се придеви везен и натрвен у РСАНУ дефинишу искључиво са 
аспекта морфологије, као „трп. од вести“ и „трп. од натрти (се)“, при чему 
се у оквиру чланка не наводе примери који илуструју њихову употребу у кон-
тексту. У лексикографској пракси Речника САНУ нешто је уобичајеније да се 
трпни придев опише искључиво својим функционално-морфолошким својст-
вима, те су тако придеви задивљан, истанчан, истањен и истлачен у овом 
речнику дефинисани помоћу конструкције „у придевској служби: трп. прид. 
од ...“. Уочавамо притом да лексикографи за илустрацију њиховог значења 
махом бирају примере у којима се одредничка реч јавља у функцији атрибута 
(нпр. Луташе у пустој задивљаној њиви; Нос [јој] танахан, шиљаст, носнице 
истанчане), док примере са трпним придевом у конструкцији са помоћним 
глаголом бити налазимо само тамо где је на основу контекста несумњиво да 
не може бити посреди пасивна дијатеза6. 

Међу трпним придевима који су примарно у РСАНУ дефинисани функ-
ционално-граматички, а затим и описно (или синонимски), налазимо следеће: 
надувен „1. трп. пр. од надути (се). 2. својствен надутим, уображеним особа-
ма, који одаје уображеност“; обојен „1. трп. пр. од обојити (се). 2. а. који није 
беле расе (најчешће о људима црне расе, о црнцима)“; одабран „1. трп. пр. од 
одабрати (се). 2. а. који се по својим врлинама, положају у друштву и др. исти-2. а. који се по својим врлинама, положају у друштву и др. исти-
че, који спада у најбоље представнике своје средине, виђен, истакнут“; по ис-
том принципу дефинисани су и придеви овејан, одељен, одичен, одрт, одсе-
чен, окривљен, осигуран, основан, осољен, очуван. Сви остали трпни придеви 
из корпуса који је ексцерпиран из РСАНУ (укупно њих 261) дефинисани су 
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као прави придеви, у складу са напоменама у Упутствима за израду Речника 
САНУ. То су, између осталог, придеви виђен „који има велики углед, уважен, 
познат“, „који пада у очи, који се нечим истиче, упадљив, знатан“; забачен 
„удаљен, усамљен, забитан, пуст“; завијен „у којему се избегава јасно, отво-
рено саопштавање, околишан, заобилазан“; набијен „добро ухрањен, дебео, 
пун; једар“, као и придеви гледан, грађен, забарушен, заклољен, заљубљен, 
избачен, избезумљен, изгубљен, истурен, камуфлиран, куван, култивисан, 
маркиран, млаћен, наборан, накинђурен, намрштен, научен, обједињен, 
огарављен, одрешен, одсечен, осољен, оцарињен и др. Творбено-семантичка 
анализа описно дефинисаних трпних придева показује да су у РСАНУ ста-
тус самосталне речничке одреднице махом добијали они глаголски придеви 
који су добијени конверзијом свршених, префиксираних глагола, с префик-
сима за-, из-, на-, о-, од-. Још су А. Белић (Белић 1934: 39) и М. Стевановић 
(Стевановић 1962: 208) истакли да трпни глаголски придев прелазних глагола 
у атрибутској функцији развија значење „особине предмета на коме је дотич-
на радња вршена или извршена“, добијене „у резултату тог вршења, одно-
сно извршења“7. Стевановић је, такође, у више наврата (Стевановић 1940: 
197–198; Стевановић 1962: 208) истицао да се у функцији правих придева са 
значењем стања, особине и сл. може наћи трпни придев свих прелазних гла-
гола (курзив – Ј. Ј.). Међутим, од укупно 263 лексикализована трпна придева 
које смо ексцерпирали из РСАНУ – свега је њих 8 добијено од несвршених 
глагола (везен, грађен, жежен, жељен, жењен, кићен, куван, млаћен). Оту-
да проистиче да је један од значајних параметара при утврђивању потпуног 
осамостаљења и лексикализације трпног придева у дескриптивном речнику 
– заправо категорија вида глагола од ког је овај облик добијен. 

1.3. Анализа речничких чланака трпних глаголских придева који су у 
РМС добили статус самосталне одреднице, показује да је у изради овог реч-
ника примењена другачија лексикографска пракса у односу на РСАНУ. Пред-
ност се при уређивању чланка даје граматичком дефинисању овог типа лексе-
ма, о чему сведочи податак да код чак 313 од 345 ексцерпираних трпних при-
дева у РМС под бројем 1. налазимо граматички опис „трп. прид. од ...“, док 
су остала значења дефинисана описно или синонимски. Тако је придев виђен 
примарно дефинисан као „трп. прид. од видети“, а секундарно као „цењен, 
уважен, угледан“; завијен је примарно „трп. прид. од завити“, а секундар-
но „заобилазан, околишан, који се изражава у посредним наговештајима“; 
набијен је примарно „трп. прид. од набити“, а тек секундарно „здепаст, де-
бео“ итд. У овом речнику далеко ређе наилазимо на одреднице које формално 
представљају трпне глаголске придеве, а које се притом не доводе у везу са 
глаголском лексемом, већ се дефинишу описно, добијајући притом статус са-
мосталног придева. Такав је нпр. у РМС случај са придевима замишљен „а. 
утонуо у мисли. б. који постоји само у мислима“, изненађен „који одражава 
изненађење, изазван изненадним догађајем“, изношен „дотрајао од употре-
бе, похабан“, кићен „1. украшен ... 2. леп, красан“ итд. Системско решење, 
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тј. јасан критеријум по коме се трпни придев у потпуности осамостаљује, 
при чему му се у лексикографском опису даје статус правог придева – у Ма-
тичином речнику нису прецизно утврђени. Тако, рецимо, остаје под знаком 
питања зашто је придев уједињен у РМС примарно дефинисан граматички, 
као „трп. прид. од ујединити (се)“, а код блискозначног (и истим префиксом 
деривираног) придева удружен налазимо синонимску дефиницију „спојен, 
здружен, уједињен“. 

2. Са аспекта лексикографије важно је размотрити још један проблем који 
је у тесној вези са третманом трпних глаголских придева у једнојезичним реч-
ницима српског језика. Примена семантичког критеријума у лексикализацији 
трпног придева има за последицу чињеницу да лексикографи каткад у 
структури речничког чланка глаголске одреднице, као потврду глаголског 
значења, бележе примере у којима се трпни придев појављује у атрибутској 
функцији. Наиме, лексичко-семантички приступ подразумева да се у речнику 
лексикализују само трпни придеви који су у придевској функцији потврђени 
у значењима која не налазимо код глаголске лексеме. Другим речима, сви 
примери у којима трпни придев у придевској функцији не развија неку нову 
значењску компоненту у односу на глаголску лексему, већ само показује да 
је на датом предмету вршена или извршена радња означена глаголом – биће 
забележени код глаголске одреднице. Овакав третман начелно је проблемати-
чан, јер доводи до тога да се глаголској лексеми посредно приписују грама-
тичке категорије именских речи – падеж и род. Тако је у РСАНУ глагол изош-
трити илустрован примером Харпуна је била копље на чијем се врху налазио 
изоштрен челични шиљак; гл. оголити примером Огољене књиге улазе у ма-
шину за сечење хартије; гл. огулити примером Људи су… сушили огуљене, 
крваве, набрекле говедске коже итд. Сматрамо да би оваква решења треба-
ло избегавати, те да би наведеним примерима требало илустровати значења 
лексикализованих трпних придева (у РСАНУ су као самосталне одреднице 
обрађени придеви изоштрен, огољен, огуљен). У прилог оваквом становишту 
говорe и две Танасићеве констатације – прва, да се приликом одабира примерâ 
који у једнојезичним речницима служе као потврда значења приписаних не-
кој лексеми „мора водити рачуна о разним граматичким питањима везаним 
за дату категорију ријечи која се обрађује“ и друга, да је „логично да се за 
илустрацију значења неког глагола наводе такви примјери гдје трпни придјев 
има глаголску вриједност“ (Танасић 1996: 24–25). Отуда произлази да морфо-
синтаксичком аспекту треба дати предност над семантичким када је посреди 
лексикализација и дефинисање трпних придева у дескриптивним речницима.

2.1. Упркос чињеници да су први радови о трпном глаголском придеву 
и његовој функционално-семантичкој дивергентности објављени још 30-их 
година прошлог века, тек у новије време у српској лингвистици поклања се 
пажња третману ових лексема у дескриптивној лексикографији8. Проуча-
вајући атрибутску употребу трпних придева, ранији лингвисти махом су се 
усредсређивали на то да ли специфична синтаксичка позиција условљава се-
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мантичку промену која је карактеристична за трпне придеве у српском језику. 
С тим у вези нарочито су значајна два Белићева запажања, која су умногоме 
утицала и на лексикографску обраду трпних придева: прво – да функција јед-
ног облика није довољна „да се њоме објасни његова стварна вредност“ и 
друго – да значење пасивног партиципа (данашњег трпног придева) треба 
тражити у сложеном односу између функције коју овај облик обавља, његовог 
значења и значења конкретне речи у чијој се функцији он јавља (Белић 1937: 
129–130). Одавде следи да је при успостављању значења трпног придева не-
опходно „одредити значење целог реченичног дела или синтагме“ у којима 
налазимо тај облик (Белић 1937: 130). Када је реч о атрибутској употреби 
трпног придева у српском језику, Белић помиње две могућности. Атрибутски 
употребљен трпни придев може постати прави придев, уколико му то „од-
нос његова значења према именичком значењу допушта“. Постоје, међутим, 
и случајеви када атрибутски употребљен трпни глаголски придев „не може 
никако да добије значење резултативности“, већ задржава своје партиципско 
временско значење и у таквим примерима њиме се заправо само „скраћује 
каква реченица“ (Белић 1937: 130). Наше истраживање показује да управо 
такви примери задају највише проблема практичној лексикографији, јер на 
основу контекста није увек могуће поуздано утврдити да ли је трпни глагол-
ски придев у атрибутској функцији изгубио временско обележје или је нијан-
са пасивности у њему и даље уочљива. Другим речима, у пракси је каткад 
тешко одвојити стање/особину коју неки предмет развија од радње глагола 
који проузрокује то стање. 

2.2. Премда је семантички аспект неизоставни део сваког лексикограф-
ског подухвата, при обради трпних придева и разврставању примера где 
се ови облици јављају у атрибутској функцији – показао се као недовољан. 
Последица семантичке дивергентности атрибутски употребљеног трпног 
придева јесте чињеница да лексикографи њиме неретко илуструју значење 
глаголске лексеме, те их тако налазимо у речничком чланку глаголске од-
реднице. На тај начин пренебрегавају се морфолошке специфичности и ка-
тегоријална припадност глаголских и придевских речи, што корисницима 
речника (посебно онима којима српски није матерњи језик) – умногоме оте-
жава разумевање. 

У лексикографској обради неопходно је зато успоставити јасно систем-
ско решење када је посреди третман примерâ у којима се трпни придев јавља 
у атрибутској функцији и ваљало би да то решење буде засновано на њего-
вим функционално-граматичким својствима у тој позицији. Сматрамо да би 
трпном глаголском придеву у речнику увек требало дати статус самосталне 
ордреднице уколико у грађи постоје примери за његову атрибутску употребу, 
јер атрибутска позиција даје овом облику обележје одређеног вида, а неретко и 
семантичке специфичности, указујући истовремено на могућност његове про-
мене кроз падеже. Лексикализовани трпни придев примарно би ваљало дефи-
нисати функционално-граматичком дефиницијом „у прид. служби: трп. пр. од 
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...“, док секундарна значења (уколико она постоје) треба дефинисати описно 
(конструкцијом са релативном заменицом који) и/или синонимски. Коначно, 
примере у којима је трпни придев атрибутски употребљен не би требало бе-
лежити као потврде глаголског значења, већ искључиво у оквиру речничког 
чланка чију одредничку лексему представља лексикализовани трпни придев.

БЕЛЕЖКИ
1 Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савреме-

ног српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и на-
родног језика САНУ, који у целини финансира Министарство за просвету и науку 
Републике Србије.

2 Данашњи трпни глаголски придев води порекло од старијег партиципа перфекта 
(Ђорђић 1931: 273), а, како истиче А. Белић (Белић 1999: 386), сачувао се и у при-
девској и у глаголској употреби, при чему у оба случаја развија другачије значење.

3 Говорећи о хомонимичности конструкције са трпним придевом уз помоћни глагол 
у српском језику, С. Танасић (Танасић 1996: 25) указује на неке аспекте обраде гла-
голских лексема у дескриптивним речницима. 

4 Рад М. Спасојевић О радном и трпном глаголском придеву са лексикографског ас-
пекта саопштен је на 42. међународном научном састанку слависта у Вукове дане 
13. септембра 2012. године. 

5 Упутства су намењена за интерну употребу обрађивачима Речника српскохрват-
ског књижевног и народног језика САНУ. 

6 О посредном утврђивању значења трпног придева у пасивним конструкцијама в. у 
Милошевић 1972, Милошевић 1973.

7 Белић нпр. објашњава да синтагма плетене венце, у примеру Донели су плетене 
венце „значи – венце извесне врсте, извесне особине, [...] чиме се „обележава да се 
нешто, додавањем партиципа именици венци, у њој изменило“ (Белић 1937: 130).

8 О томе је посредно, са аспекта пасивне дијатезе, говорио С. Танасић (Танасић 1996: 
24–34), док се овим питањем подробно, са лексикографског аспекта, на обимној 
грађи из РСАНУ и РМС бави тек М. Спасојевић у поменутом реферату.
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