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ЕТНОЛИНГВИСТИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
У ДЕСКРИПТИВНОМ РЕЧНИКУ

(на примерима лексема дом, домовина / отаџбина и мајка)1

Abstract: Corpus for these research was The Dictionary of the Serbo-Croatian Liter-
ary Language and Vernaculars. In this paper we signify the culture stereotypes of concepts 
home, fatherland and mother in Serbian language. Our aim is to indicate the most frequent 
conections and similarities between above mentioned stereotypes.
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1.0. Когнитивнолингвистичка проучавања подразумевају да је одређени 
језички израз тек уобличена ментална представа здружена са искуством, те 
је фокус ових истраживања на концептуализацији појмова који стоје иза тог 
језичког израза. Појам когнитивне лингвистике окупља више теорија са неко-
лико жаришних тачака: теорија прототипа, теорија појмовне метафоре, ког-
нитивна семантика итд. Поменуте теорије базиране су на јединственом пољу 
проучавања: односа између човекових когнитивних способности и језика, да-
кле, односа између ума и језичког значења и израза. 

1.1. Когнитивна етнолингвистика има сличан појмовни апарат, па „када 
се бави питањем повезаности језика и менталитета људи који њим говоре, 
постаје блиска савременој когнитивистици“ (Бартмињски 2011: 20). Међу-
тим, за разлику од когнитивне лингвистике, која се бави процесима разуме-
вања и сазнавања апстрактних процеса на основу језичког материјала, крајњи 
циљ истраживања когнитивне етнолингвистике јесте да допре до система 
вредности којима се носилац једног језика руководи, али и до његовог мен-
талитета (Бартмињски 2011: 21). Појам који повезује језик и мишљење на 
нивоу колектива који говори једним језиком, дакле, веза између онога што је 
језичко и онога што је заједничко за читаву нацију која се одређеним језиком 
служи, јесте појам језичке слике света (Бартмињски 2011: 41). Проучавање је-
зичке слике света подразумева да се проучавају језичке чињенице у контексту 
целокупног језичког и ванјезичког искуства, али и механизама стварности 
до којих се може допрети анализом језичких конструкција (Поповић 2008: 
9). Језичка слика света зависи од установљеног система вредности оличеног 
у одређеној култури (Бартмињски 2011: 74−75), а те вредности су повезане 
тачком гледишта и перспективом опажања света, које су такође условљене 
социо-културном средином. У том смислу, под стереотипом се подразумева 
„туђе искуство које је у вези са фрагментом екстралингвистичке стварности 
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[...] чијим преузимањем говорник стиче фрагмент колективне традиционалне 
језичке слике света“ (Поповић 2008: 11).

2.0. Предмет овог рада су стереотипи у језичкој слици света носилаца 
српског језика истражени на примерима лексема дом, домовина (отаџбина) и 
мајка. На лексикографском материјалу тезаурусног Речника српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ (у даљем раду РСАНУ) предстaвићемо 
стереотипе које је могуће потврдити на основу полисемне структуре лексема 
дом, домовина, отаџбина и мајка, али и на основу израза, фразеологизама, 
творбених деривата и других језичких јединица које се налазе у поменутом 
речнику. За анализу узети су управо поменути појмови јер сматрамо да чове-
ка као јединку једне заједнице најбоље одређује с једне стране однос према 
микрозаједници каква је породица у оквиру дома, а са друге стране, припад-
ност нацији и однос према домовини. 

Бартмињски скреће пажњу на то да се „мајка третира као централна тачка 
концептосфере домовине и функционише као прототип домовине“ наводећи 
примере у којима са стереотипом домовине стереотип мајка дели просторну, 
социјалну и културну димензију: мајчино тело је човекова прва просторна 
средина, човекова веза с мајком је егзистенцијално прва и први духовни свет 
се добија од мајке (Бартмињски 2011: 258). Међутим, Бартмињски се није 
детаљније бавио односом оца и домовине, бар не на онај начин који је нама 
послужио да овим радом укажемо на заједничке аспекте ових стереотипа.

2.1. Будући да су на материјалу српског језика стереотипи мајке и дома 
детаљно обрађени (Ристић 2012а; Ристић 2012б; Ристић, Коњик 2012), циљ 
овог рада је представити заједничке аспекте стереотипа мајка, дом и домови-
на (отаџбина). Полазимо од хипотезе да ће у складу са стереотипном поделом 
улога заснованој на опозицији мушко ≠ женско2 стереотипи дом и мајка има-
ти заједничке аспекте на основу сличних социолошких и културних модела, а 
са друге стране ће стајати стереотип домовине (отаџбине) као стереотип бли-
зак стереотипу оца.

3.0. У тезаурусном Речнику САНУ лексема мајка представљена је у 5 
главних значења и 7 подзначења у оквиру главних. На основу њих, али и на 
основу фразеолошких израза, синонима и творбеног гнезда са мотивном речи 
мајка, издвојене су основне семантичке особине које чине базу, језгро сте-
реотипа мајка у српском језику, и из њих изведене особине које чине његову 
периферију, а које се на основу различитих аспекта могу сврстати у семан-
тичке поткатегорије. Ове семантичке особине, осим типичних, обухватају и 
све оне које у сазнању носилаца српског језика граде стереоти „праве“ мајке. 
Тако су за српски стереотип мајка издвојене следеће: 1. биолошке особине, 
2. психолошке особине; 3. социјалне особине (однос према другим људима); 
4. особине везане за свакодневни живот; и 5. етичке особине (о овоме више у 
Ристић 2012а; Бартмињски 2011).

3.1. На основу социолошких аспеката заснован је велики број особина 
стереотипа мајке. Тако је значење „очева супруга“, у оквиру брачног модела, 
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засведочена примером фигуративне употребе варијантне лексеме мати: „Ми, 
сестре ... смо њој и мати и отац (Петровић В.)“, као и дериватом мајкавић 
„брат по мајци, а не по оцу“. Истом моделу припада и особина „живи за своју 
децу“, потврђено изразима: бити мајка, живети као мајка и примером упо-
требе деривата мајковати: „Престала /је/ младовати и већ давно /је/ мајкова-
ла“ (Јамбречак Д., Виенац 1871: 331); затим, особина „штити, чува своје дете, 
децу, жртвује се“, засведочена изразом бити мајчино дете ’бити заштићен’, 
као и дериватима материн и матерњи у примеру: „Зар ми нисмо материни 
синови, или смо ваљда кучкини?“ (Московљевић М.), као и у спојевима ма-
териње њежности, значај материњи. 

3.2. Висока друштвена позиција мајке садржана је у особини „заузима 
важну, најважнију позицију“, потврђено лексемом мати у значењу ’старе-
шина женског манастира, игуманија’, која се употребљава у обраћању или 
упућивању игуманији, без употребе личног имена или уз име (Ристић 2012а). 

3.3.У оквиру породичног модела развила се особина „пружа уточиште, 
сигурност, топлину“, видљива у изреци: Мајка је стожер породице, родног 
дома, као и у фигуративној употреби лексеме мати: „Сад нам је шума мати 
а борба све“ (Поповић Ј.) (уп. Ристић 2012а).

3.4. На основу високог друштвеног вредновања мајке и особине „пружа 
уточиште“ развио се родољубиви модел стереотипа мајке преко фигуративног 
значења лексеме мајка добијеног метонимијски проширењем 4.б. „домовина, 
завичај“. То је реализовано захваљујући традиционалним симболичким фор-
мулама: мајка Србија, мајка земља, мајка домовина. На симболичном плану 
мајка домовина, у језичкој слици света носилаца српског језика заснивају се 
следеће особине мајке: „спремна да жртвује своју децу“, „мученица је, пати 
због страдања своје деце“ и „сурова је у својој спремности на жртву“: „Да 
ли ће ... да се наше тежње ... потпуно остваре у овој намученој мајци Ср-
бији“ (Домановић Р.); „Наши најбољи јунаци ... служе другоме, а мати Ср-
бија цвили“ (Игњатовић Ј.); „Сурова и врлетна мајка Босна ... не да ти ни у 
посљедњим тренуцима растанка да се нагледаш свога најрођенијега“ (Ћопић 
Б.) (Ристић 2012а).

4.1. Стереотип дома у српском језику одговара значењу које је у РСАНУ 
представљено као прво, примарно значење лексеме дом: 1. а. „кућа као место 
где човек живи са својом породицом“. Примећено је да су у првом значењу 
наведеном у РСАНУ заједно представљене семе дома као физичког објекта 
(’зграда’) и као друштвене заједнице (’породица’: 1. б. „домаће огњиште, 
породица, породична заједница“), што је у складу са уобичајеним начином 
концептуализације овог појма у српском језику (Ристић, Коњик 2012). Ва-
жно је, због природе нашег истраживања, приметити да се најпре издваја као 
подзначење оно које се односи на породицу, не само као на најмању јединицу 
друштва, већ и као на интимнију, личнију представу у односу на представу 
дома као „родног краја, постојбине, отаџбине“ (1. в.), која је чак маркирана 
квалификатором фиг.
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4.2. Поред језгрених физичких карактеристика стереотип дома у српском 
језику обухвата и друге битне особине на основу којих се структурира као 
вишедимензионална категорија која укључује различите параметре: физичке, 
друштвене, функционалне, емоционалне и аксиолошке (исп. Ристић, Коњик 
2012; Бартмињски 2011).

4.3. У српском језику друштвени аспекти дома на синтаксичком плану 
реализују се у синтагматским спојевима и предикатским јединицама истовре-
мено са аксиолошким и емотивним аспектима. Стереотип дома као породице 
потврђују примери: породични дом/кућа, родни дом, домаће огњиште, стећи 
свој дом/кућу, заснивати дом, који је профилисан и емотивним параметрима, 
што потврђују и спојеви типа: опростити се са домаћим својим, поштовати 
свој дом (исп. Ристић, Коњик 2012). Друштвени аспекти у стереотипу дома 
допуњују се и другим вредностима, као изразом личног, индивидуалног ис-
куства, сазнања, па је на плану друштвене конвенције дом конципиран и као 
брачна заједница са основним, патријархалним вредностима, у којима су до-
маћин и домаћица стубови дома, породице, брачне заједнице и родоначелни-
ци новог нараштаја (Ристић, Коњик 2012). 

4.4. У досадашњим истраживањима стереотипа дома примећено је да 
поједини примери указују на амбивалентан однос према жени и њеној уло-
зи у породици, видљиво у изрекама не стоји кућа на земљи, него на жени; 
на жени кућа стоји „жена знатним делом одржава кућу, породицу“ или се 
релативизује: женски пород туђа кућа „женско дете удајом прелази у туђу 
кућу“ (према Ристић, Коњик 2012). Укорењеност овог стереотипа огледа се 
и у самом примеру који је гномског карактера, дакле, последица колективног 
искуства народа, а не последица стилске употребе лексеме.

4.5. Функционални аспект стереотипа дома који подразумева модел „оба-
вљања службе“ (на основу примера војна (војничка) кућа „војне јединице до-
дељене владару“) заједнички је за стереотипе домовина (отаџбина) и стерео-
тип оца (мушкарца који је задужен за друштвену улогу у односу на мајку која 
је задужена за емотивну улогу уп. Бурдје 2001: 57).

4.6. Једна група деривата лексеме дом показују да дом дели више ас-
пеката са стереотипом домовине (отаџбине), с тим што квалификатори који 
указују на временску раслојеност лексике (заст. и ист.) указују и на вари-
рања њихових заједничких аспеката кроз време: дома прил. „у свом крају, у 
домовини, отаџбини“, „у свој крај, у своју постојбину“; домаја заст.; домо-
вина; домобран; домољуб, домољубље, домородство и др. На периферији 
творбеног гнезда лексеме дом налазе се деривати који именују реалије ван 
овог семантичког поља, али припадају поменутим заједнички аспектима 
стереотипа дом и домовина: „документ“: домовница; „непостојање дома“: 
бездом, бездоман; издомити; „туђина, туђе“: недомаћи; недомаћин; недо-
маћински и т.д. 

4.7. Емотивни и родољубиви аспекти стереотипа дома и домовине доводе 
се у везу у поетским примерима у РСАНУ: „Не љубит тебе мученички доме, | 
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... Ој как’ бих мого“ (Крањч. С. 3, 7); „Сјај ми сунце домовини слаткој | ... Шта 
ја не ћу, да угледат можеш, | Да ми дом мој слободу доживи! (Бот. 2, 140) “.

5.0. отаџбина / домовина, према речима Бартмињског, припада појмови-
ма који су општеевропски и са дугом традицијом (Бартмињски 2011: 245). У 
просецу историјског обликовања овог појма у почетку је схватање домовине 
било везано за дом, кућу, оца и наследство по оцу, а касније углавном за ин-
ституцију државе (Бармитњски 2011: 245). У језичкој слици света носилаца 
српског језика у обликовању стереотипа домовине, отац (чак и корен сино-
нима отаџбина, уп. енгл. fatherland, лат. patria и сл.) и дом су два најважнија 
појма, али је стереотип домовине на различитим нивоима и по различитим 
параметрима и, свакако, неуједначено с њима повезан. 

5.1. У српском језику стереотип домовине (отаџбине) проучавали смо 
на основу лексичкосемантичког, творбеног и синтагматско-парадигматског 
потенцијала две лексеме домовина и отаџбина. Интересантно је да постоји 
још један синоним, стилски маркиран, отачаство, чија је мотивна реч отац, 
дакле, иста као и у отаџбини, што сведочи о мушком принципу, за који су 
углавном везане све симболичне и стереотипне представе у вези са „оба-
вљањем дужности“. Исто је и са дериватима лексема домовина и отаџби-
на који се преко мотивне речи чешће доводе у везу са појмом дом односно 
отац, а тек се преко значења и контекста открива да се односе на домови-
ну: отачаствољубље, отаџбеница, отаџбеништво, отаџба, отаџбеник (са 
заст.), домољуб, доморанштина (са пејоративним и ироничним призвуком), 
домобранство, домобрижан, домољубље, домобран, домобранац, домољуб, 
домољубац, домољубан, домољубив, домољубље, домољубив итд. 

5.2. На заједничким аспектима стереотипа дома и домовине заснива се 
и значење придева домаћи (4. а. који се односи на сопствену земљу, домови-
ну, засведочено у примеру: „Како ти је чудно при души кад у туђем свијету 
штогод домаће видиш“) именице колевка (3. а. „домовина, отаџбина“, засве-
дочено у примеру: „Дижемо устанак у Шумадији, колијевци првог српског 
устанка“), као и именице огњиште (3. б. фиг. „родни крај, постојбинам домо-
вина, завичај“, засведочено у примеру: „Зашто ти несрећници оставише своје 
огњиште да би им се кости развлачиле по туђим пољима“). Лексема домо-
вина у РСАНУ у значењу маркираном квалификатором заст. под 5. означава 
„мужеву породицу и родбину“, што је још један показатељ преовлађујућих 
мушких принципа у стереотипу домовине. 

5.2. Опажа се да се стереотип домовине повезује са женским принципом, 
изузетно, у фразеологизму мекано је крило материно са значењем најбоље се 
живи у својој кући, у својој домовини.

5.3. У конституисању стереотипа домовине учествује и опозиција јавно, 
заједничко наспрам приватног и интимног, што је такође могуће посматрати 
кроз опозицију мушко наспрам женског, када се у обзир узму значења лексе-
ме домовина: кроз значења 1. и 2. (1. „земља, држава у којој се неко родио и 
у којој је одрастао, постојбина, отаџбина“ и 2. „земља или крај одакле нешто 
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води порекло“) формира се димензија националног идентитета, места рођења 
и порекла, кроз значења 3. и 4. (3. „в. дом“ и 4. „в. домаћинство“) димензија 
родне куће, дома. Овај принцип уочљив је још у примеру за лексему домаја: 
„Сви на кућу мисле, на домају своју“ који, према РСАНУ, илуструје значење 
отаџбина, постојбина; домовина, завичај.

Закључна разматрања

6.0. На парадигматском и синтагматском језичком потенцијалу лексема 
мајка, дом, домовина и отаџбина у овом раду представљени су заједнички 
аспекти стереотипа мајка, дом и домовина, а истовремено је указано на мо-
гућност коришћења тезаурусних речника као извора етнолингвистичких ин-
формација.

6.1. Показали смо да је заједнички именитељ за стереотипе мајка и дом, 
поред породичног модела ’мајка као стожер породице, породичног дома’, 
заснован на психолошким елементима топлине, сигурности и социјалним 
елементима присности и заједништва са породицом, јесте и метонимијски 
однос између стереотипа дом и стереотипа домовине (отаџбине) као ’мајчи-
ног односно очевог просторног домена’ (у смислу родне поделе улога, мајка 
је заштитница у кући, везана за емотивни принцип, а отац је заштитник ван 
куће, везан за рационални, борбени принцип). Дакле, стереотипи домовина и 
мајка углавном су повезани на основу просторне димензија (мајка је у кући), 
а домовина и отац на основу социјалне димензије (отац је бранитељ, чувар и 
дома и домовине), међутим, детаљна истраживања стереотипа оца и његовог 
односа према стереотипу домовине и дома тек предстоје.
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