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ВОТ ТЕБЕ БАБУШКА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ ИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ 

И НЕОЧЕКИВАНОСТ

У раду се анализирају фразеологизми у руском и српском језику са значењем неочеки-
ваности. Композиционо рад је подељен на три дела. После првог, уводног, дела, следи 
део посвећен питању класификације фразеологизама. Сви анализирани фразеологизми 
се посматрају као компоненте макро фразаосемантичког поља са интенгралном семом 
’неочекиваност’. Даља подела на микро фразеосемантичка поља и на фразеосемантичке 
групе врши се на основу диференцијалних сема. У оквиру трећег, закључног дела рада у 
основним цртама се указује на разлике између руског и српског језика у фразеолошкој 
објективизацији значења ’експериенсер се налази у одређеном емотивном стању као резул-

тат неочекиване актуелности догађаја S ’.
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Dragana Kerkez

”THAT IS A FINE KETTLE OF FISH” OR PHRASEOLOGISMS AND 
UNEXPECTEDNESS

In this paper, we analyze phraseologisms in Russian and Serbian with a 
meaning of unexpectedness. The paper is composed of the three parts. After an 
introductory part comes the second one which describes a classification of phra-
seologisms. All the analyzed phraseologisms are taken as components of macro 
phraseological and semantic fields with na integral component of ”unexpected-
ness”. Futher division is created on micro phraseological and semantic fields and 
groups based on differential components. The third part of the paper represents a 
conclusion that points to the differences between Russian and Serbian in terms of 
phraseological objectivization of the following meaning – ”experiencer is in a cer-
tain emotional state as a result of an unexpected actuality of an event S”.
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0. Језик је ризница културе, како каже С. Г. Тер-Минасова (Тер-
Минасова 2000: 13), а фразеологија је, по речима В. М. Мокијенка, риз-
ница језика која чува старе речи, граматичке облике који су одживели 
свој век, синтаксичке конструкције које су време и књижевна норма 
одбацили. Конзервирајући облике, језик конзервира и садржај: нацио-
налне обичаје, веровања, историјско предање, метафоричку концепцију 
света (Мокиенко 2009: 25). Управо због тога фразеологији лингвисти 
приступају као главном извору за разумевање националне и културне 
специфике једног језика. 

0.1. Речено већ само по себи говори да је у „центру” сваког фразео-
логизма човек као део бића народа ком припада, са својим емпиријским, 
историјским и духовним искуством и својом транслацијом тог наслеђе, 
еталона и стереотипа културе којој припада кроз фразеологизме (уп. Те-
лия 1996: 214, 9), те стога сама природа фразеолошких јединица, тако 
да кажемо, захтева од истраживача да у теоријско-методолошком погледу 
своја пручавања посматраних језичких феномена базира на антропоцент-
ричној парадигми и на њој утемељеним лингвистичким правцима. 

Колико је национално- и културноспецифичног „наноса” на фра-
зеолошким језичким маркерима неочекиваности1 у руском и српском 
језику, тј. како и на који начин се дато семантичко значење објективи-
зовало кроз фразеологизме јесте тема овог рада. Узевши у обзир да је 
неочекиваност семантичка универзалија, а да су фразеологизми, како 
каже А. В. Кунин, језичка универзалија (Кунин 1996: 5), наш задатак је 
постао још интересантнији. 

0.2. Овако одређена тема, дакако, увелико превазилази оквире 
једног научног чланка, те ћемо у овом конкретном раду дати предлог 
класификације фразеологизама са значењем неочекиваности те пред-
ложити могућа аналитичка тумачења за сваку од издвојених фразеосе-
мантичких група. 

Емпиријски материјал прикупљен је из фразеолошких речника 
руског и српског језика (ФСФ, ФСЈ, ФСМ, ФСЖ, ФРМЈ, ФРО), руско-ср-
пских (српско-руских) фразеолошких речника (ФСТ, ФРМА) и једноје-
зичних (ОЖ, МС) речника руског и српског језика,2 а конкретна употреба 
појединих фразеологизама биће илустрована примерима из жанровски 
разнородних текстова.3 

1 О неочекиваности као једној од грамема функционално-семантичке категорије 
очекиваности/неочекиваности види: Керкез 2012, Керкез 2013. 

2 Списак речника је дат на крају рада, види: Извори.
3 Као извор за илустративне примере послужили су нам електронски корпуси 

руског и српског језика, а у појединим случајевима наводимо примере из горе наведе-
них речника.
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1. Као што смо већ речено, предмет овог рада јесте класификација 
фразеологизама којима се вербализује значење неочекиваности. 

Избор овакве теме може се укратко објаснити чињеницом да пи-
тање класификације фразеологизама у русистици (као и у радовима 
који се баве компаративно-констрастивним проучавањем датог језичког 
феномена у руском и српском језику) још од четрдесетих година XX 
века, када се фразеологија идвојила као самостална лингвистичка дис-
циплина4, још увек преставља актуелан проблем. 

1.1. Питање класификације тесно је повезано са одређењем појма 
фразеологизам.5 Под фразеологизмом подразумевамо како фразеологи-
зам у ужем смислу, тј. вишечлану лексичку јединицу која се од осталих 
вишелексемних спојева разликује иманентом јој репродуктивношћу, 
устаљеношћу, целовитошћу значења и идиоматичношћу, секундарном 
номинацијском вредношћу, конотативношћу, експресивно-емотивном 
маркираношћу (Вуловић 2015: 25), тако и друге устаљене изразе (посло-
вице и изреке, клетве, заклетве и сл.), тј. оне језичке феномене којима 
се бави паремилогија.6 

1.2. Као што је познато, прву класификацију фразеологизама за-
сновану на критеријуму степена идиоматичности даје В. В. Виноградов, 
издвојивши фразеолошке сраслице, фразеолошка јединства и фразео-
лошке спојеве (Виноградов 1977: 140–161), а потом ту класификацију 
проширује Н. М. Шански, додавши им фразеолошке изразе (Шански 
1996: 84).

На основу прегледане литаратуре, поред наведеног, могу се из-
двојити следећи начини класификације фразеологизама:

– класификација фразеологизама према кључној компоненти (тзв. 
фразеолошка гнезада). Ову идеју шездесетих година двадестог 
века у тадашњој совјетској лингвистици развија В. Л. Архангел-

4 Иако се швајцарски лингвиста Ш. Бали оправдано сматра оцем фразеологије 
као самосталне лингвистичке дисциплине, ми се овде позивамо на радове В. В. Виног-
радова који је, пишући о основним појмовима фразеологије и основним типовима фра-
зеолошких јединица у руском језику, средином четрдесетих година (1946, 1947. године) 
прошлог века у тадашњој совјетској лингвистици утемељио фразеологију као посебну 
лингвистичку дисциплину. Осим тога, на развој српске фразеолошке мисли у двадесе-
том веку (чији је најзначајнији представник Драгана Мршевић-Радовић) највећи утицај 
је имала совјетска тј., руска фразеологија. 

5 Преглед различитих поимања појма фразеологизам како код нас, тако и у сло-
венској, англосаксонској и германској фразеологији види Вуловић 2015: 20–25.

6 Однос фразеологије и паремиологије је такође питање које је не престаје да 
буде предмет лингвистичких расправа још од времена када је Г. Л. Пермајков издвојио 
перемилошки слој као посебан језички слој. О томе види, нпр. Пермјаков 1988; Котова 
2004, Алефиренко и др. 2009. 
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ски који сматра да се фразеолошки обрти углавном образју на 
основу главне компоненте; 7 

– морфолошко-граматичка класификација фразеологизама. На 
основу овакве класификације или типологије фразеологизме 
можемо поделити на именичке, глаголске, адјективне, адвер-
бијалне, глаголско-пропозиционалне, модалне и партикуларне 
(Николенко 2005: 119–120);8 

– структурно-граматичка (структурно-синтаксичка) класифи-
кација фразеологизама подразумева поделу фразеологизама 
на основу њихове формалне структуре. Најчешће се разли-
кују фразеологизми предлошко-падежног типа (или фонетске 
речи)9, синтагматског и реченичног типа;10 

– класификација фразеологизама према структуно-семантичком 
моделу. Структурно-семантичко моделовање фразеолошких 
јединица подразумева регуларност корелације између семан-
тичког садржаја и граматичке структуре фразеологизма (Ку-
нин 1996: 46).11 Тако, нпр., према резултатима до којих је до-
шла Н. Вуловић анализирајући фразеологизме са религијским 
компонентама, структурно-семантички модел који формирају 
фразеолошке јединице с глобалним значењем „умирати” у ср-
пском језику изгледа овако: а) глагол + именица у зависном 
падежу + предлошко-падежна конструкција: носити кољиво у 
џепу, носити душу у костима, носити душу у носу, б) глагол + 
предлошко-падежна конструкција: мирисати на тамјан (кољи-
во, пана(х)ију) (Вуловић 2015: 95).12 

7 „Фразеолошка гнезда обједињују фразеолошке јединице које у својству главне 
компоненте имају исту реч и у оквирима којих се реализују различита лексичка значења 
те речи” (Архангелски 1964 : 64 према Шански 1996: 61, превод Д.К.).

8 Постоје и другачије морфолошко-граматичке поделе фразеологизама. Види 
нпр. КМ 2002; Чепасова 2016: 200. 

9 Термин фонетска реч као синонимичан за фразеологизме предлошко-падежног 
типа срећемо у радовима хрватских лингвиста, између осталих код Ж. Финк (Fink 2000: 
94–95). 

10 С друге стране, постоје и другачија мишљења, што нам, између осталог, по-
тврђује Фразеолшки речник Ј. Матешића у ком не налазимо примере фразеологизама са 
предлошко-падежном структуром, будући да је Матешић сматрао да се фразеологизам 
мора састојати од најмање две пунозначне речи ФРМЈ: VI).

11 Ваља рећи да је могућност стварања фразеологизама према одређеној струк-
турно-семантичкој схеми са предвидљивим садржајем за једне лингвисте реалност ( уп. 
Мелерович и др. 2011), док за друге она не само што није реална, већ је апсолутно неза-
мислива (уп. Телия 1977: 160). 

12 Када је пак реч о фразеологизмима са значењем ’умирати’, може се рећи да 
између руског и српског језика постоји, с једне стране, делимично преклапање (у рус-
ком се може издвојити само други структурни модел), будући да руски језик, колико је 
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– класификација фразеологизама према семантичком значењу. У 
основи ове класификације је ономасиолошки приступ фразе-
ологизмима који омогућава да се издвоје одређене фразеосе-
мантичке групе које улазе у фразеосемантичка микропоља а 
ова последња чине фразеосемантичка макропоља (уп. Кунин 
1996: 24). 

Управо овај последњи приступ, класификацију фразеологизама према 
семантичком значењу, тј.према фразеосемантичким пољима ми смо у 
овом раду узели као основни, будући да он највише одговара наведеној 
идеји да фразеологизми најадекватније изражавају националну и кул-
турну специфику језичке слике света, а семантичка поља чине базичне 
елементе те и такве слике света (уп. Караулов 1976: 259; 271).

2. Фразеосемантичко макропоље ’неочекиваност’.13 На основу тога 
да ли се маркира неочекиваност као догађај или као емотивно стање све 
фразеологизме који садрже интенгралну семантичку компоненту ’не-
очекиваност’ поделили смо на основу диференцијалних семантичких 
компоненти у два фразеосемантичка микропоља: а) фразеосемантичко 
микропоље са значењем ’актуелност догађаја S неочекивана је за пос-
матрача’ и б) фразеосемантичко микропоље са значењем ’експериенсер 
се налази у одређеном емотивном стању као резултат неочекиване акту-
елности догађаја S ’.14 

нама познато, познаје само један фразеологизам са религијском компонентом који дато 
значење – ’дышать на ладан. С друге стране, када се узму у обзир сви фразеологизми са 
овим значењем, можемо рећи да се и у руском и у српском језику семантика ’близина 
смрти’ идиоматизује структурно-семантички истоветним моделима.

13 У складу са тематском поделом фразеологизама које налазимо код В. Н. Телије 
(Телия 1996: 161 – 173) фразеологизми са општим значењем ’неочекиваност’ били би 
део идеографског поља (овде чувамо терминологију В. Н. Телије) ’понашање човека’, тј. 
тако посматрано у односу на макро фразеосемантичко поље ’понашање човека’ фразе-
осемантичко поље ’неочекиваност’ представља микро фразеосемантичко поље. На тај 
начин видимо да се лексичко-фразеолошки систем језика понаша истоветно језичкој 
концептуализацији стварности, где такође потпуно формиране и осмишљене инфор-
мативне целине могу бити део или средство вербализације неког другог концепта и у 
оквиру ког се такође издвајају микро- и макроконцепти (Сергеева 2002: 19; Керкез 2012: 
98 – 99).

Није неважно рећи да Телија скреће пажњу и на то да се тешко могу повући јасна 
граница између идеографских поља (Телия op.cit.: 174).

14 При томе одређени број фразеологизама чини део како једног, тако и другог 
фразеосемантичког микропоља, што потврђује чињеницу да је ради прецизнијег од-
ређивања њиховог конкретног значења осим лексичке семантичке полазног концепта 
неопходно узети у обзир и семантичко-прагматске услове функционисања израза (уп. 
Мирић 2007: 567).
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Унутар сваког миркосемантичког поља, такође на основу дифе-
ренцијалних семантичких компоненти, врши се подела на фразеосе-
мантичке групе, где се за сваку од издвојених група даје аналитичко 
тумачење. 

2.1. Фразеосемантичко микропоље са значењем ’актуелност до-
гађаја S неочекивано је за посматрача’. Дато микропоље чине три фразе-
осемантичке групе: фразеосемантичка група са значењем ’узрок догађаја 
није јасан’, фразеосемантичка група са значењем ’неочекивана промена 
ситуације’ и фразеосемантичка група са значењем ’за посматрача је мо-
гућност перцепције одређеног ентитета неочекивана’.

2.1.1 Фразеосемантичка група са значењем ’узрок догађаја није 
јасан’. У дату фразеосемантичку групу улазе следећи фразеологизми: 
[РУС.] какая блоха укусила, с бухты барахты и [СРП.] из чиста мира. 

Аналитичко тумачење: ’ Догађај S чији је вршилац X није интегри-
сан у слику света Y-а. Y каже да не разуме узрок догађаја S ’. 

[РУС.] — Да какая тебя опять блоха укусила, Боченков?; Он посмотрел на 

меня с сомнением – как то так читать неизвестно кому с бухты барах-

ты? (РК)

[СРП.] Преко пута мене афектирала је у огромним количинама једна Нена 

(знате, она што употребљава парфем Хелена Франкештајн), до ње је седео 

неки Микица, па Бурза и Суле, као одједанпут, из чиста мира, извукох 

Снежану за реп; (Кап.); Према речима очевидаца, аутомобил је експлоди-

рао „из чиста мира”, а остаци су се разлетели стотинак метара унаоко-

ло. (СК)

2.1.2 Фразеосемантичка групу са значењем ’неочекивана промена ситуа-
ције’ у руском језику чине фразеологизми как черт из табакерки (коро-
бочки), откуда ни возьмись, как (будто, словно, точно) снег на голову, как 
(будто, словно, точно) гром среди ясного неба, нежданно-негаданно, док би 
у српском језику у фразеосемантичку групу са датим значењем улазили 
фразеологизми кад оно, као гром (муња) из ведра небе, с неба па у ребра.

Аналитичко тумачење: ’Догађај S чији је вршилац X није интегри-
сан у слику света Y-а. Y каже да је догађај S постао актуелан у тренутуку 
t

1
. У тренутку t, који је непосредно предходио тренутку t

1
 ништа није 

наговештавало акутелност догађаја S’.

[РУС.] – Это же как черт из табакерки – хоп!; Вслед за тем, откуда ни 

возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к 

веранде; А тут, откуда ни возьмись, появляется богатый, успешный и кра-

сивый Петя, из-за которого жизнь главного героя переворачивается с ног 

на голову; Её бывший муж, только что овдовевший, свалился как снег на 

голову, и придется с ним повозиться, потомучто в таком состоянии она 
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не сможет его оставить одного; И вдруг, как гром изясного неба, – заключи-

тельные слова приговора; Нежданно-негаданно братья получили коиента, 

о котором и мечтать не мотли – самого заместителя министра внешней 

торговли. (РК)

[СРП.] Кад оно у посету мом детету дође и Светлана, њена другарица, сва 

раздрагана, само што не полети; Оставка владе, госпа Живка, то вам увек 

падне као гром из ведра неба (Нуш.); На последњој станици све су ми се и 

чиста мира запаћивали коњи, а сад, с неба па у ребра, запатио му се и виши 

војни свештеник у купеу за апсенике. (СК)

2.1.3. Фразеосемантичка групу са значењем ’за посматрача је могућност 
перцепције одређеног ентитета неочекивана’. Значење неочекиване ви-
зуелне перцепције у руском језику идиоматизује се у виду следећих 
фразеологизама: каким ветром (какими ветрами) [занесло], каким (ка-
кой) судьбами (судьбой), откуда что [и] взялось, откуда ни взялся, как 
(словно) из-под земли, как из земли, яко (как) тать в нощи. У српском 
фразеолошком корпусу са датим значењем налазимо следеће фразео-
логизме: као (да је) из земље изникао, као да је с неба пао, долетети (ба-
нути) као бура, упасти (пасти) као бомба.15 

Аналитичко тумачење: ’У тренутку t
2
 Y види извесни објекат пер-

цепције. У тренутку t
1
, који непосредно претходи тренутку t

2
, ништа 

није упућивало на појваљивање објекта перцепције у видном пољу Y. Сита-
уција акутелна у тренутку тренутку t

2
 неочекивана је за Y’.

[РУС.] И, черт возьми, каким ветром сюда занесло тибетцев? Это же как 

черт из табакерки – хоп!; А тут, откуда ни возьмись, появляется бога-

тый, успешный и красивый Петя, из-за которого жизнь главного героя пе-

реворачивается с ног на голову; Она уже сделала десять шагов, когда перед 

ней внезепно, ка из-под земли, возниг Омар Шариф в натуральную величи-

ну; Придет, яко тать в нощи, посидит месяц-другой, оберет подписку – и 

пропал. (РК)

[СРБ.] ... и оба младића искочише из кола и нађоше се лице у лице с једним 

чичероном који као да је из земље искрсао...; И кад би се он сад наједном 

појавио међу онима што су га познавали, то би било као да је с неба пао. 
(СК)

2.2. Фразеосемантичко микропоље ’експериенсер се налази у одређеном 
емотивном стању као резултат неочекиване актуелности догађаја S’. У 
оквиру датог фразеосемантичког микропоља такође можемо издвоји-
ти три фразеосемантичке групе са следећим сзначењем: ’неочекивана 

15 Последња два фразеологизма бележи Фразеолошки речник српског језика Ђорђа 
Оташевића, али ми нисмо могли пронаћи ни један једини пример њихове употребе, 
како у Електронском корпусу српског језика, тако ни у свом корпусу. 
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актуелност догађаја S дисфункционално утиче на експериенсера’, ’услед 
неочекиване актуелности догађаја S експериенсер губи самоконтролу’ и 
’експериенсер не може да разуме неочекивану актуеланост догађаја S’.16 

2.2.1. Фразеосемантичка група са значењем ’неочекивана актуел-
ност догађаја S дисфункционално утиче на екпериенсера’. Дата фразеосе-
мантичка група је, тако да кажемо, најсиромашнија фразеологизмима 
што се, можда, може објаснити чињеницом да се помоћу датих фразе-
ологизама изражава крајњи степен изненађења – запрепашћење, које 
изазива неку врсту паралисаности експеринесера. У оба посматрана је-
зика овај степен емоционалног узбуђења идиоматизује се помоћу истог 
семантичко-структурног модела: у рус. как громом поразило (поражен-
ный), срп. као громом ошинут (погођен).17

Аналитичко тумачење: ’Догађај S чији је вршилац X није интегри-
сан у слику света Y-а. Y каже да је догађај S узрок одређеног емотивног 
стања у њему. Емотивна реакција Y-а слична је стању у ком се налази 
човек који не поседује могућност физичке реакције на стимуланс’.18

[РУС.] Толкнув высокие двери с бронзовым орнаментом, Александр Никола-

евич пересек просторный светлый зал..., и замер, как громом пораженный. 

Ничего более чудовищного он не мог себе представить.

[СРБ.] А генерал је стајао као громом погођен и само се бесмислено обази-

рао.

2.2.2. Фразеосемантичка група са значењем ’експриенсер не може да схва-
ти неочекивану актуеланост догађаја S’. Дато значење се и у руском и у 
српском идиоматизује помоћу у потпуности структурно и семантичких 
екивалентних модела: íе верить/не поверить (своим) глазам (ушам), тј. не 
веровати својим очима (ушима).

Аналитичко тумачење: ’Догађај S чији је вршилац X није интегри-
сан у слику света Y-а. Y каже да је догађај S узрок одређеног емотивног 
стања у њему. Емотивна реакција Y-а слична је стању у ком се налази чо-
век који не не може да у својој свести или памћењу нађе места за одређене 
чињенице из реалне стварности’.19

16 Подела на ове три фразеосемантичке групе одговара подели метафоричких 
модела фразеологизама којима се изражава изненађење или запрепашћење у руском 
језику а коју је извршила А. Д. Козеренко (Козеренко 2001).

17 Мање-више исте или сличне семантичко-структурне моделе фразеологизама на-
лазимо и другим словенским језицима, нпр. у чешком, пољском, (условно) бугарском. 

18 Тумачење које предлаже Козеренко: Р настолько удивительно для Х-а, что Х 
теряет способность реагировать на на что-либо другое (Козеренко, op. cit.).

19 Тумачење које предлаже Козеренко: Р настолько удивительно для Х-а , что Х 
не хочет воспринимать информацию, что Р, как истинную, как бы не доверяя своему 
зрению (Козеренко, op. cit.).
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[РУС.]– Так неужели Это краб? – не поверил своим глазам Зыбин; Или дру-

гой ученик, скрипач Сергей Темля, который не верил своим ушам, когда уз-

нал, что Спиваков хочет взять его в оркестр после Гнесинского институ-

та. (РК)

[СРБ.] Гледам те и не верујем својим очима, неваљала девојчице; Не верујем 

својим ушима када чујем како се председник општине Звездара противи 

градњи у МЗ „Липов лад” ... (СК)

2.2.3. Последња фразеосемантичка група има значење ’услед неочекиване 
актуелности догађаја S експериенсер губи самоконтролу’. Дату фразеосе-
мантичку групу смо оставили за крај будући да она посебно привлачи 
пажњу. Док у руском фразеолошком корпусу налазимо следеће обрте 
помоћу којих се дато значење идиоматизује: делать большие (круглые, 
квадратные) глаза; глаза на лоб лезут/полезли; разводить/развести ру-
ками; разевать (раскрывать)/разинуть (раскрыть, открыть) рот,20 у 
српском пак језику срећемо само један устаљени израз разрогачити (ис-
колачити) очи за који ни у електронском корпусу српског језика, ни у 
свом корпусу нисмо нашли пример, али који у овом значењу помиње у 
свом раду и Г. Штрбац (Штрбац 2012: 328).21

Аналитичко тумачење: ’Догађај S чији је вршилац X није интегри-
сан у слику света Y-а. Y каже да је догађај S узрок одређеног емотивног 
стања у њему. Емотивна реакција Y-а је слична стању у ком се налази 
човек који не поседује могућност регулације покрета лица’.22 

[РУС.] Не нужно удивляться и делать круглые глаза в моменты, когда мы 

обнаруживаем, что тоталитарные государства на каждом шагу соверша-

ют глупости, достойные подражания, нелепости, поражающие воображе-

ние, безумство, вредность которых для Этого государства очевидна даже 

чиновникам министерства пропаганды; У инда глаза на лоб полезли; С ми-

нуту удивленно смотрел на Башуцкого и развел руками. (РК)

3. На основу реченног, види се да се значење ’неочекиваности’ и у рус-
ком и у српском језику идиоматизује на сличан или исти начин: у оба 
језика делују слични или исти механизми семантичке транспозиције. 

Међутим, осим оног универзалног, уочавају се и одређене спе-
цифичности, карактеристичне за посматране језике. Најизразитија 

20 Нисмо укључили у корпус варијанте ових фразеологизама где је именска ком-
понента жаргонски маркирана: нпр. разинуть хлебарник, фары на лоб полезли и сл.

21 Дати фразеологизам налазимо и у ФРМЈ (стр. 422), међутим примери који су 
тамо наведени (и овај фразеологизам, ако и многи други, има више значења) за наш рад 
нису адекватни. 

22 Тумачење које предлаже Козеренко: Р настолько удивительно для Х-а, что Х 
теряет самоконтроль, будучи как бы не в состоянии продолжить начатое действие (Ко-
зеренко, op. cit.).
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разлика уочена је гледе фразеосемантичке групе ’услед неочекиване ак-
туелности догађаја S експериенсер губи самоконтролу’ у којима се као 
именска компонена појављује соматизам око. 

В. В. Красних међу кодове културе, који представљају најдрев-
није архетипске представе човека, убраја и антропоморфне соматизме 
(Красник 2002: 233). Соматизми без сваке сумње чине језичку универза-
лију и при томе представљају „једну од најважнијих тематских скупина 
лексема, што је и очекивано с обзиром на то да су референтне вредности 
њима обележене инхерентне сваком људском бићу” (Штрбац 2012: 323). 
На продуктивност соматизама у фразеолошких корпусима различитих 
језика указивали су многи аутори,23 а соматизам око и у руском и у срп-
ском језику улази у састав великог броја фразеолошких јединица.24

Узимајући у обзир чињеницу да гестови и мимика представљају 
значајну нефразеолошку базу за идиоматизацију одређених емоција, а 
том погледу ни руски, ни српски не представљају изузетак, као и да из-
ненађење представља ако не једну од базних, оно свакако емоција које 
играју веома важну улогу у животу човека,25 примећно фразеолошко 
„сиромаштво” у српском језику такође изазива одређену зачудност. А 
одговор на то питање захтева (а и засслужује) да му се посвети посебан 
рад. 
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Драгана Керкез

ВОТ ТЕБЕ БАБУШКА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ ИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
И НЕОЖИДАННОСТЬ

Резюме

Работа посвящена фразеологизмам в русском и сербском языках, вы-
ражаЮщим значение неожиданности. Все фразеологизмы разделены на фра-
зеосемантические поля. В рамках каждого из из низ дальше выделяются фра-
зеосемантические микрополя, а в рамках последних – фразеосемантические 
группы. 

Ключевые слова: неожиданность, фразеологизам, фразеосемантические 
макрополя, фразеосемантические микрополя, фразеосемантические группы


