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Abstract: The aim of this study is to analyze the lexicographical descriptions of 
emotional verbs in the Serbian language. Verbs denoting emotions (i.e. voleti, mrzeti, 
tugovati, ljutiti se, želeti etc.) form a specific lexical set with a complex semantical 
structure, and are therefore not easily defined and classified. In this study we will inventory 
lexicographical definitions which are used to describe the meanings of emotional verbs. Our 
aim is to recognize existing models and propose a definite number of forms which would 
define the specific differences between the meanings of similar emotional verbs. This would 
enable systematic processing and consistent defining of other emotional verbs in future 
lexicographical interpretations.
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1. Увод

Емоционални глаголи представљају лексичко-семантичку класу која 
обухвата глаголе којима се означавају осећања, психолошка стања и рас-
положења.1 Они чине део тзв. емоционалне лексике, која обухвата речи које 
имају посебну, емоционалну семантику.2 У овом истраживању емоционалне 
глаголе анализираћемо у контексту њихових речничких дефиниција. Њихово 
значење посматраћемо кроз призму емоционалне ситуације коју чине носи-
лац и каузатор емоције (Миленковић 2015), као и информација које се тичу 
интензитета и трајања емоције, интенције, емоционалне експресије и др. 
Наше истраживање биће дескриптивног карактера, без намере да се бавимо 
теоријским аспектом лексикографије. Циљ нам је да анализирамо постојеће 
лексикографске дефиниције емоционалних глагола, да утврдимо основна зна-

∗ Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика 
САНУ, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
1 Због терминолошке неусклађености назива појмова којима се у литератури означавају 
различити аспекти човековог душевног живота, у овом раду користићемо општи термин 
емоција и од њега изведен назив емоционални глаголи.
2 Више о различитим приступима емоционалној лексици в. Ристић 2004; Бајић 2005; 
Штрбац 2006; Драгићевић 2010; Маринковић 2012 и др.
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чења и препознамо специфичне обрасце којима су дата значења лексикограф-
ски обрађена.3 

2. О лексикографској дефиницији
Основни начин да се упознамо са значењем неке речи јесте разумевање 

лексикографске дефиниције којом је дата реч у речнику описана. Она 
подразумева идентификацију семантичке структуре речи, која се састоји 
у интелектуалној интерпретацији појма с релевантним елементима, 
релевантним за парадигматски тип коме реч припада (Гортан-Премк 1982: 
51). Задатак лексикографа јесте да препозна ове специфичне елементе и 
помоћу њих формулише дефиницију која ће што јасније осликати значење 
речи. Речнички опис мора бити веран лексичкој грађи којом лексикограф 
располаже, а довољно исцрпан и јасан да задовољи потребе корисника речника 
(Еткинс, Рандел 2008). У нашем истраживању трагаћемо за елементима који 
чине срж емоционалног значења, тако што ћемо анализирати лексикографске 
дефиниције емоционалних глагола у српском језику. 

3. Опис грађе
Емоционални глаголи представљају лексичко-семантичку класу која у 

српском језику броји око 750 глагола4 и преко 1000 значења5. За потребе нашег 
истраживања дефиниције глагола преузели смо из Речника српскохрватског 
књижевног и народног језика (РСАНУ), а за оне глаголе који још увек 
нису обрађени у Речнику РСАНУ користили смо Речник српскохрватског 
књижевног језика (РМС). Будући да смо настојали да опишемо емоционална 
значења глагола који припадају стандардном језику, искључили смо она која 
су оквалификована као архаична, иронична, индивидуална, некњижевна, 
застарела, погрдна и сл. 

Глаголе и њихова значења класификовали смо на следећи начин. У обзир 
смо узели само она глаголска значења која имају емоционални садржај, нпр. 
код глагола вређати узето је значење наносити увреду; изазивати непријатно 
осећање, душевни бол; али не и значење додиром задавати бол (обично на 
већ повређеном месту); озлеђивати (РСАНУ). Глаголске лексеме посматрали 
смо и у контексту разлика које се појављују у значењима рефлексивног и не-

3 Будући да нам обим рада није дозволио да осликамо све односе који се могу остварити 
међу учесницима емоционалног догађаја, у овом истраживању представили смо два 
најфреквентнија значења, а то су: значење емоционалног стања субјекта и узрочно
-последичан емоционални процес. 
4 У истраживање нису ушли емоционални глаголи који су у РСАНУ оквалификовани као 
застарели или архаични (нпр. бегенисати, сетовати, севдисати, чемериковати и сл.). 
5 У укупан број значења ушла су и примарна и секундарна значења емоционалних глагола.
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рефлексивног облика. Узећемо као пример глагол бринути. Глаголи бринути 
и бринути се имају исто значење које гласи: осећати бригу (Ана брине и Ана 
се брине). У нашој грађи ове две морфолошки различите варијанте истог гла-
гола представљене су обликом бринути (се). Међутим, глагол бринути има и 
значење изазивати код некога бригу, стрепњу (Ана брине своје родитеље). Ово 
значење има статус посебне јединице која је представљена обликом бринути. 
Дакле, емоционални глагол бринути у нашем истраживању реализован је као 
две сублексеме: бринути (се) (осећати бригу) и бринути (изазивати бригу 
у другоме). Глаголи код којих рефлексивни и нерефлексивни облици имају 
различита значења, узети су као посебне јединице (нпр. радовати некога/
радовати се; узнемирити кога/узнемирити се и др.). 

4. Циљ истраживања
Приметили смо да се у речницима РСАНУ и РМС глаголи који описују 

исто или слично емоционално значење дефинишу на различите начине. 
Илустроваћемо то примерима, користећи у изразима именице љубав и љутњу, 
као ознаку врсте емоције. Глаголи којима се означава емоционално стање 
субјекта дефинисани су изразима: осећати љубав; имати осећање љубави; 
бити обузет осећањем љубави; бити обухваћен осећањем љубави; у великој 
мери осећати љубав и сл. Глаголи којима се означава узрочно-последичан 
емоционални процес дефинисани су изразима: учинити да неко осети љутњу; 
изазвати у коме осећање љутње; створити у коме осећање љутње; довести 
кога у стање љутње и сл. Ова појава резултат је субјективних приступа 
лексикографа који су учествовали у обради датих глагола.6 Један од начина 
да се ове различитости уопште јесте системски приступ лексикографском 
опису речи у речнику. Он подразумева дефинисање општих принципа 
лексикографске обраде речи које припадају истој лексичко-семантичкој класи. 
Вођени том идејом, приступили смо метаанализи лексикографских образаца 
које смо препознали у речничким дефиницијама емоционалних глагола. 

5. Анализа грађе
Лексикографска дефиниција има функцију да ослика одређени семантички 

садржај, односно да пренесе информацију о значењу речи. Значење речи се 
у речнику може представити описно или синонимском групом речи. Описни 
део дефиниције подразумева интелектуалну интерпретацију семантичког 
садржаја речи, док синонимску групу чине речи блиске или исте семантичке 
структуре (Гортан-Премк 1982: 50). У нашем истраживању бавили смо се 

6 Утврђивање основних принципа обраде и метаанализа грађе могући су тек након 
објављивања завршених лексикографских обрада. Због тога је тешко, у самом процесу 
језичког описа, мењати правила и предлагати нова системска решења.
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анализом описног дела дефиниције емоционалних глагола. Приметили смо 
да се у њиховом лексикографском опису понављају одређене речи и изрази 
којима се исказује емоционално значење. Детаљнијом анализом издвојили 
смо 25 типова дефиниција, на основу којих смо апстраховањем формулиса-
ли 10 тзв. лексикографских образаца помоћу којих се описује емоционално 
значење глагола (в. табелу 1).7

Табела 1. Најфреквентнији типови дефиниција емоционалних глагола 
у речницима РСАНУ и РМС

Образац Фреквенција Пример
описно 356+79 свидети се=оставити пријатан 

утисак
глагол сличног значења 147 бодрити=подстицати, храбрити
осетити/осећати 90 волети=осећати љубав
чинити/учинити (Ø, +да, +придев) 88 плашити=чинити да се неко боји
постати/постајати 79 обрадовати се=постати радостан
изазвати/изазивати 61 жестити=изазивати нечију љутњу
изразити/исказати/испољити/
понашати се

29 начудити се=изразити велико 
чуђење

бити захваћен, бити обузет, бити 
испуњен

20 поносити се=бити испуњен 
поносом

бити+придев 19 туговати=бити тужан
довести/доводити у, до 18 разједити=довести до гнева, једа
испунити се/испуњавати се 18 разнежити се=испунити се 

нежношћу
испунити/испуњавати 10 огорчити=испунити горчином
укупно 1014

5.1. Највећу фреквенцију имају дефиниције које смо назвали описним8 

јер не садрже специфичан лексикографски образац (свидети се значи оста-
вити пријатан утисак) и оне код којих се емоционално значење изражава 
глаголом истог или сличног значења (бодрити значи подстицати, храбри-
ти). Будући да у овом истраживању трагамо за лексикографским обрасцима, 

7 Анализирано је 1014 глаголских значења. У њима је уочено 25 типова дефиниција које 
су имале фреквенцију појављивања од 356 до 2. У овом истраживању анализирали смо 
само оне дефиниције које су имале фреквенцију појављивања изнад 10. Дефиниције са 
фреквенцијом испод 10 приписане су укупној фреквенцији описних дефиниција.
8 Не мисли се на описни део дефиниције, већ се квалификује тип дефиниције.
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дакле за речима или изразима који се у дефиницијама емоционалних глагола 
системски понављају, ове две групе нећемо даље анализирати.9 Бавићемо се 
само оним дефиницијама у чијим смо структурама препознали обрасце који-
ма се конкретизује садржај емоционалног глагола. 

У наставку рада анализираћемо лексикографске дефиниције емоционал-
них глагола. Утврдићемо основна значења која се њима описују и предло-
жићемо по једну општу дефиницију којом ће бити обухваћени различити лек-
сикографски обрасци којима се означавају иста или слична глаголска значења. 

5.2. Лексикографске дефиниције емоционалних глагола описују разли-
чите односе који се јављају међу учесницима емоционалног догађаја. Два 
основна значења односе се на емоционално стање субјекта и на процес иза-
зивања емоције у објекту. 

5.2.1. Првој групи припадају дефиниције којима се описује унутрашње, 
емоционално стање субјекта.10 За изражавање овог значења користе се лекси-
кографски обрасци приказани у табели 2.

Табела 2. Емоционално стање субјекта – основни обрасци

осетити/осећати+именица волети значи осећати љубав
постати/постајати+придев наљутити се значи постати љут
бити захваћен/испуњен/
обузет+именица

љутити се значи бити захваћен љутњом

бити+придев туговати значи бити тужан
испунити се/испуњавати 
се+именица

разнежити се значи испунити се осећањем 
нежности

5.2.1.1. Најфреквентнија дефиниција којом се означава емоционално 
стање субјекта јесте она у којој је дато значење исказано глаголским паром 
осетити/осећати (волети значи осећати љубав). Семантика ових глагола је 
неспецифична (уп. Штрбац 2006: 82 – 83). Они захтевају обавезну допуну у 
облику именице којом се конкретизује врста емоције. Због свог општег зна-
чења њима се, осим појмова из домена емоција, описују и појмови који се 
тичу перцепције, когниције, понашања и др. (осећати у значењу примећи-
вати, опажати, доживљавати, разумети, манифестовати се и сл.). Међу-
тим, без обзира на широк распон појава које се овим глаголима могу описати, 
њихова висока фреквенција у дефиницијама којима се означава емоционално 
стање субјекта, указује на доминантност значења које се тиче сфере емоција. 

  9 Због високе фреквенције описних дефиниција, било би занимљиво, у неком наредном 
истраживању, анализирати њихову структуру и испитати да ли садрже специфичне 
обрасце којима се осликава емоцонално значење глагола.
10 Информација о каузатору емоције није релевантна за опис датог значења.
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5.2.1.2. У осталим дефиницијама препознали смо обрасце којима се, 
осим емоционалног стања субјекта, означавају и конкретизују елементи емо-
ционалне ситуације као што су интензитет и трајање емоције. Примерима из 
грађе илустроваћемо наше запажање. Глаголским паром постати/постајати 
означава се почетак промене емоционалног стања (одобровољити се значи 
постати добре воље; растужити се значи постати тужан и др.). На овај 
начин дефинисани су, углавном, префиксирани глаголи11 код којих се зна-
чењем префикса уносе додатне информације у основно емоционално значење 
глагола (Миленковић 2015). Даље, изразима бити захваћен/испуњен/обузет 
неком емоцијом и глаголима испунити се/испуњавати се означава се потуна 
обухваћеност субјекта датим (најчешће негативним, непријатним) осећањем, 
великог интензитета (бити обузет бесом, гневом, болом, страхом; испунити 
се осећањем беса, гнева и сл.). 

5.2.1.3. Све наведене дефиниције преносе исто, основно значење, а то је 
да субјекат нешто осећа, односно да се налази у одређеном емоционалном 
стању. Због тога сматрамо да би се сви глаголи са датим значењем могли де-
финисати глаголским паром осетити/осећати и именицом којом се специ-
фикује врста емоције. Информације о интензитету или трајању емоције могу 
се навести у наставку дефиниције, нпр. беснети значи осећати бес у толикој 
мери да се особа осећа обузетом, преплављеном датом емоцијом.

5.2.1.4. Лексикографским обрасцем осетити/осећати емоцију могле 
би се генерализовати све дефиниције којима се описује емоционално стање 
субјекта: љутити се значи осећати љутњу = постати љут; бити захваћен/
испуњен/обузет љутњом; бити љут и испунити се љутњом. 

5.2.2. Другој групи припадају дефиниције којима се описује узрочно-по-
следичан емоционални процес. За изражавање овог значења користе се об-
расци приказани у табели 3.

Табела 3. Узрочно-последичан емоционални процес – основни обрасци

чинити/учинити+ Ø прекорити значи учинити коме прекор
чинити/учинити+да засмејавати значи чинити да се неко смеје
чинити/учинити+придев растужити значи учинити кога тужним
изазвати/изазивати уплашити значи у некоме изазвати страх
довести/доводити+до разједити значи довести кога до гнева, једа
довести/доводити+у разљутити значи довести кога у стање љутње
испунити/испуњавати разнежити значи испунити кога осећањем нежности

11 Више о значењима глаголских префикса в. Стевановић 1964: 434 – 450; Клајн 2002: 196 
– 254.
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5.2.2.1. Основна дефиниција којом се означава узроковање емоције јесте 
она у којој је дато значење исказано глаголским паром изазвати/изазивати 
(уплашити значи изазвати осећање страха). 

5.2.2.2. Остале дефиниције садрже обрасце којима се означавају и кон-
кретизују одређени аспекти емоционалне ситуације као што су: интензитет 
и трајање емоције, интенција, усмереност емоције и сл. Илустроваћемо то 
примерима. Глаголи чинити/учинити својим значењем могу да укажу на 
постојање намере да се у објекту изазове одређена емоција тј. емоционално 
стање (гадити значи чинити да се некоме нешто огади). Глаголи испунити/
испуњавати означавају процес изазивања емоције која у потпуности обузи-
ма објекат радње (застравити значи испунити кога стравом, језом). Глаголи 
довести/доводити својим значењем могу да означе намеру, свесно делање 
којим се објекат уводи у специфично емоционално стање (разљутити значи 
довести у стање љутње). 

5.2.2.3. Све наведене дефиниције преносе исто значење, а то је да субје-
кат узрокује емоцију у објекту. Због тога сматрамо да би се сви глаголи са 
датим значењем могли дефинисати глаголским паром изазвати/изазивати 
и именицом којом се спецификује врста емоције. Информације којима се 
конкретизује дато значење могу се навести у наставку дефиниције, нпр. раз-
беснети значи изазвати у коме бес, тако да га дато осећање у потпуности 
обузме, преплави. Ради интензификације основне емоције, значење се може 
појачати употребом именице осећање, испред назива за емоцију: разбеснети 
значи изазвати у коме осећање беса, тако да га дато осећање у потпуности 
обузме, преплави. 

5.2.2.4. Лексикографским обрасцем изазвати/изазивати емоцију могле 
би се генерализовати све дефиниције којима се описује узрочно-последи-
чан емоционални процес: гневити значи изазивати гнев = чинити/учинити 
да се неко гневи; чинити/учинити кога гневним; довести/доводити кога у 
стање гнева; довести/доводити кога до гнева и испунити/испуњавати кога 
осећањем гнева. 

5.2.3. Осим дефиниција којима се означавају два основна емоционална 
значења, постоје дефиниције које имају функцију да пренесу информацију о 
њеном испољавању. За описивање емоционалне експресије субјекта користе 
се обрасци приказани у табели 4. 

Табела 4. Емоционална експресија – основни обрасци

испољити/испољавати јадати значи гласно испољавати бол, тугу
изразити/изражавати жалити се значи изражавати незадовољство
исказати/исказивати пожалити се значи исказати незадовољство
понашати се беснети значи понашати се као изван себе из обести
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5.2.3.1. Основна дефиниција којом се означава емоционална експресија 
субјекта јесте она у којој је дато значење исказано глаголима испољити/ис-
пољавати. Ови глаголи имају значење изгледом, држањем, речима (нешто) 
показати, изразити, открити (РСАНУ). 

5.2.3.2. Осталим обрасцима описује се конкретан тип емоционалне екс-
пресије. Примарна значења глагола изразити/изражавати и исказати/иска-
зивати односе се на вербализацију емоције, док се глаголом понашати се 
означава телесна манифестација (гестикулација, специфично понашање или 
физиолошка промена). Међутим, глаголи који означавају вербалну или те-
лесну манифестацију емоције садрже импликацију о емоционалном стању 
субјекта. Емоционалној експресији претходи емоционални доживљај. Због 
тога сматрамо да би лексикографска дефиниција била потпунија када би 
садржала информацију о постојању емоције која претходи њеној конкретној 
манифестацији. 

5.2.3.3. Лексикографским обрасцем осетити/осећати+испољити/ис-
пољавати могле би се генерализовати све дефиниције којима се описује 
емоционална експресија субјекта: жалити се значи осећати и испољавати 
незадовољство = изражавати/исказивати незадовољство = понашати се не-
задовољно.

6. Кратак осврт на анализу грађе
Предлог општих дефиниција. Основу нашег истраживања чиниле су ле-

ксикографске дефиниције емоционалних глагола у српском језику. Установи-
ли смо да њихову структуру чине обавезни елементи (информације о носио-
цу или каузатору емоције) и допунски елементи (информације које се тичу 
трајања и интензитета емоције, интенције, усмерености емоције, емоционал-
не експресије и др.). У зависности од тога који се елемент налази у фокусу 
емоционалног значења, зависиће тип дефиниције којом ће дато значење бити 
описано. У том смислу, издвојили смо три дефиниције којима смо генерали-
зовали различите обрасце којима се описују иста или слична емоционална 
значења. Предложене дефиниције су поједностављене, сведене на основни 
значењски образац, са циљем да се олакша препознавање емоционалне ин-
формације:

1° метадефиниција – осетити/осећати емоцију. Обухвата глаголе који-
ма се означава емоционално стање субјекта. У фокусу дефиниције је врста 
емоције коју субјекат осећа. Информације о трајању и интензитету емоције 
реализују се као допунске (волети значи осећати љубав).

2° метадефиниција – изазвати/изазивати емоцију. Обухвата глаголе 
којима се означава узрочно-последичан емоционални процес. У фокусу де-
финиције је врста емоције и процес њеног изазивања у објекту. Информације 
о трајању, интензитету, усмерености емоције и интенцији реализују се као 
допунске (плашити значи изазивати у коме страх).
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3° метадефиниција – осетити/осећати+испољити/испољавати емоцију. 
Обухвата глаголе којима се означава емоционална експресија. У фокусу де-
финиције су емоционално стање субјекта и конкретан тип емоционалне екс-
пресије (јадати се значи осећати и испољавати тугу и бол).

7. Закључак
Емоционална лексика обухвата речи и изразе помоћу којих се језички 

означавају појмови који припадају психолошком домену емоција. У српском 
језику она обухвата именице (љубав, нада, туга и сл.), придеве (срећан, тужан, 
радостан и сл.) и глаголе (волети, туговати, радовати се и сл.). Емоционални 
глаголи осликавају емоционалну ситуацију у којој учествују носилац и каузатор 
емоције. Њихов однос усложњавају елементи као што су: каузалност, интен-
ција, емоционална експресија, интензитет и трајање емоције и сл. У српском 
језику емоционални глаголи реализују се у преко 1000 емоционалних значења. 
Ако имамо у виду да се, у зависности од елемената који чине емоционалну 
ситуацију, емоционална значења могу реализовати на различите начине, за-
пажања до којих смо дошли у овом истраживању треба прихватати условно. 

Наиме, речи које припадају лексичко-семантичкој класи емоционалних 
глагола обухватају значења која се реализују као примарно емоционална (Ана 
воли Марка), секундарно емоционална (Ана је запазила Марка), фигуративно 
употребљена (Ана је размекшала Марка) и значења која имају доминантну 
неку другу компоненту (вербалну, понашајну или физиолошку) (Ана је пла-
кала). Све ове реализације морају се узети у обзир при дефинисању значења 
емоционалног глагола. Због сложености глаголске семантике, обрасци које 
смо у овом истраживању дефинисали неће моћи да обухвате сва емоционал-
на значења, али ће, свакако, олакшати разумевање основних односа који се 
јављају у значењским структурама емоционалних глагола. 

Наше истраживање представља само зачетак идеје о неопходности сис-
темске обраде емоционалне лексике у речницима српског језика, не само гла-
гола, већ и других врста речи са емоционалном семантиком. Због различитих 
приступа лексикографској обради глагола који припадају истим лексичко-се-
мантичким класама, сматрамо да питање њихове систематизације захтева до-
датна истраживања и јасан теоријско-методолошки апарат. 

И на крају, сложеност и суптилност лексикографске обраде огледа се, 
управо, у неисцрпним могућностима да се специфичним комбиновањем раз-
личитих речи и израза осликају најфиније нијансе лексичког значења речи.
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