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Ми ле на Ја кић Шим шић
Ти ја на Ве сић Па вло вић

ЗНА ЧЕЊ СКА СУ ПРОТ НОСТ ПРИ ДЕ ВА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА  
У РЕ ЧЕ НИЧ НОМ КОН ТЕК СТУ*

Циљ ис тра жи ва ња је да ем пи риј ски ис пи та мо ста тус ан то ни ми је јед ног ску па 
по ли се мич них при де ва срп ског је зи ка, при ка за них у ре че нич ном кон тек сту ко ји ак ти-
ви ра одређенa зна че ња (при мар но и два се кун дар на). По ка зу је се да се ис пи та ни ци око 
из бо ра ан то ни ма нај ви ше сла жу у слу ча ју ак ти ви ра ња при мар ног зна че ња, док нај сла-
би је сла га ње по сто ји за се кун дар но ап стракт но зна че ње. Лек сич ки ан то ним по кла па се 
са пра вим, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва и са ан то ни мом за се кун дар но кон крет но зна че ње, 
а у јед ном бро ју слу ча је ва раз ли ку је се од до ми нант ног ан то ни ма за се кун дар но ап-
стракт но зна че ње. Про се чан број раз ли чи тих на ве де них ан то ни ма ва ри ра у за ви сно сти 
од ак ти ви ра ног зна че ња. До би је ни ре зул та ти ин тер пре ти ра ју се у скла ду са те о риј ским 
при сту пи ма ан то ни ми ји.

Кључ не ре чи: при дев ска ан то ни ми ја, при мар но и се кун дар но зна че ње, кон крет-
ност/ап стракт ност, по ли се ми ја.

This re se arch is ai med at em pi ri cally ex plo ring the sta tus of an tonymy of one set of 
polyse mo us adjec ti ves of the Ser bian lan gu a ge, shown in the con text of a sen ten ce that ac ti-
va tes cer tain adjec ti ve me a nings (the pri mary and two se con dary me a nings). The agre e ment 
in re spon dents’ cho i ce of an tonyms  is the hig hest when it co mes to pri mary me a ning, and the 
lo west in the ca se of se con dary ab stract me a ning. The le xi cal an tonym is the sa me as the an tonym 
gi ven for the pri mary me a ning and, in the ma jo rity of ca ses, the an tonym for the se con dary 
con cre te me a ning. Ho we ver, it is fre qu ently dif fe rent from the do mi nant an tonym for the se-
con dary ab stract me a ning. The ave ra ge num ber of dif fe rent an tonyms  va ri es, de pen ding on 
the ac ti va ted me a ning. The fin dings ob ta i ned are di scus sed in the light of the the o re ti cal ap pro-
ac hes to an tonymy.

Key words: adjec ti val an tonymy, pri mary and se con dary me a ning, con cre te/ab stract, 
polysemy

1. увОд. У на у ци о је зи ку о на из глед јед но став ном пој му су прот но сти 
не по сто ји пот пу но сла га ње ау то ра по број ним пи та њи ма. То ни не чу ди, 
уко ли ко се има у ви ду да на од нос ан то ни ми је ути чу мно ги фак то ри, ко ји би 
се мо гли гру пи са ти као се ман тич ки (нпр. по ли се ми ја), мор фо ло шки (де ри-
ва ци о на по ве за ност чла но ва ан то ним ског па ра), кон тек сту ал ни (нео п ход-
ност се ман тич ке по зи ци је или кон тек ста за ре а ли за ци ју ан то ни ми је), пси
хо лин гви стич ки (нпр. уни вер зал ност пер цеп ци је ус по ста вље ног од но са у 
окви ру јед не го вор не за јед ни це) и дру ги. Ка ко би се скре ну ла па жња на 
раз ли чи те ти по ве су прот но сти, че сто се ис пред тер ми на ан то ним до да ју 
атри бу ти ко ји пра ве раз ли ку ме ђу ти по ви ма су прот но сти (лек сич ки, пра ви, 
пу ни, пот пу ни, кон тек сту ал ни, ква зи-, си но-, праг ма тич ки, град(у)абил ни, 

* Овај рад фи нан си ра ло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је пре ма Уго во ру број 451-03-68/2020-14/200174 ко ји је скло пљен са Ин сти ту том 
за срп ски је зик СА НУ.
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сте пе но ва ни, јед но ко рен ски, раз но ко рен ски, гра ма тич ки, афик сал ни, ска лар-
ни, уну тра шњи, ка но нич ки, кон верз ни, ди рект ни итд.), а по вре ме но се чи ни 
да се из ме ђу ре до ва мо же за кљу чи ти да не ки ау то ри сма тра ју да све што 
из ла зи из до ме на пра ве ан то ни ми је, за пра во ни је ан то ни ми ја.

Ако би смо ана ли зи ра ли зна че ње раз ли чи тих тер ми на, уо чи ли би смо 
да се они по не кад ко ри сте да озна че ве о ма слич не, па чак и исте ти по ве су прот-
но сти, a не ка да је те шко схва ти ти да ли је од ре ђе ни тер мин оп шти ји по јам 
ко ји би об у хва тио оста ле, или се тер ми ни на по ре до ко ри сте као си но ни ми. 
Да кле, ка да се го во ри о пој му су прот но сти, ве о ма је ва жно уна пред на гла-
си ти ко јим сег мен том овог пој ма се да ти рад ба ви. 

Пред мет овог ра да је сте при дев ска су прот ност (за ко ју ће мо ов де ко ри-
сти ти тер мин ан то ни ми ја1) ве за на за раз ли чи та зна че ња при де ва. Основ но 
пи та ње ко је по ста вља мо је сте ко је лек се ме из вор ни го вор ни ци срп ског је-
зи ка ви де као ан то ни ме ода бра них при де ва у раз ли чи тим ре че нич ним кон-
тек сти ма. До дат но нас ин те ре су је да ли ће се од го во ри из вор них го вор ни ка 
раз ли ко ва ти у си ту а ци ји ка да се при дев при ка же без ика квог кон тек ста 
(лек сич ки ан то ним) у од но су на при ка зи ва ње у кон тек сту ко ји ак ти ви ра 
при мар но зна че ње (пра ви ан то ним) или не ко од се кун дар них зна че ња. Има-
ју ћи у ви ду прет ход но по ме ну те фак то ре ко ји ути чу на ан то ни ми ју, ов де 
ће мо се освр ну ти на се ман тич ке, кон тек сту ал не и пси хо лин гви стич ке, док 
ће мо из о ста ви ти мор фо ло шке.

2. ТЕОРИјсКИОКвИРИПОсМАТРАњААНТОНИМИјЕ. У ли те ра ту ри ко ја се ба ви 
ан то ни ми јом из два ја ју се два при сту па: 1) лек сич ко-ка те го рич ки при ступ и 
2) при ступ ког ни тив ног про то ти па (ParadIS et al. 2009). Глав на раз ли ка ме ђу 
њи ма од но си се на то да ли је ан то ни ми ја од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу 
кон це па та, или је то фе но мен ко ји на ста је асо ци ра њем по је ди них лек се ма.

1) У лек сич ко-ка те го рич ком при сту пу ан то ни ми ја се ви ди као ста тич-
на по ја ва, ко ја не за ви си од кон тек ста (пре ма ParadIS et al. 2009: 418), а чак и 
лек се ме ко је има ју слич на зна че ња, и ме ђу соб но су за мен љи ве у раз ли чи тим 
кон тек сти ма, не ма ју исте ан то ни ме (GroSS–MIller1990; MIller– FellbauM 
1991: 210). Пре ма ја чој хи по те зи овог схва та ња, јед на лек се ма мо же има ти 
са мо је дан ан то ним или га уоп ште не ма (пре ма ParadISet al. 2009: 418). У 
сла би јој вер зи ји овог при сту па слу чај ка да по сто ји је дан ан то ним на зи ва се 
пра вом ан то ни ми јом, а су прот ста вља ње ви ше лек се ма јед ној на зи ва се не-
пра ва ан то ни ми ја (дРАГИћЕвИћ 2007: 266). 

2) У при сту пу ког ни тив ног про то ти па од нос ан то ни ми је ус по ста вља 
се ме ђу кон цеп ти ма и кон тек сту ал но је усло вљен. Јед на реч, при ка за на у 
кон тек сту, мо же има ти ви ше од јед ног ан то ни ма, услед то га што раз ли чи ти 
кон тек сти ак ти ви ра ју раз ли чи та зна че ња јед не ре чи, тј. кон текст мо же да 

1 Тер ми но ло шко је пи та ње да ли ће се све вр сте су прот но сти на зи ва ти ан то ни ми ма, или 
ће тер мин ан то ним оста ти ре зер ви сан са мо за нај бо ље пред став ни ке, а оста ли пред став ни ци 
до би ти но во име, или ка кво атри бут ско од ре ђе ње ис пред тер ми на ан то ним. У овом ра ду чи-
тав кон ти ну ум зо ве мо ан то ни ми ма, али оста је мо отво ре ни и за дру га чи ја тер ми но ло шка 
ре ше ња, у бу дућ но сти.
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ути че на ан то ним услед по ли се ми је лек се ма (koStIćn. 2016; raSulIć 2016: 178). 
Да ље, сма тра се да по сто ји кон ти ну ум ва ља но сти ан то ни ма, за ви сно од ка рак-
те ри сти ка ди мен зи је по ко јој се ан то ни ми су прот ста вља ју (herMannet al. 
1979: 587), као и од си ме трич но сти зна че ња чла но ва па ра у од но су на сре-
ди шњу тач ку да те ди мен зи је (MordkoFF 1963), од ди ја ме трал но сти опо зи ци-
је, би нар но сти, ис црп но сти по кри ва ња до ме на над ре ђе ног пој ма, си ме три је, 
као и од при пад но сти стил ском ре ги стру (MurPhy 2003: 127).2

3.РАНИјАЕМПИРИјсКАИсТРАЖИвАњААНТОНИМИјЕ. Још ше зде се тих го ди на 
два де се тог ве ка Џ. Диз је при ме тио да уко ли ко се два при де ва на те сту сло-
бод них асо ци ја ци ја уна кр сно до би ју као нај фре квент ни ји од го во ри, реч је 
о кон траст ним па ро ви ма, од но сно ан то ни ми ма (deeSe 1964: 347, 349), те је 
кри те ри јум ре ци проч ног асо ци ра ња пред ло жен као објек ти ван кри те ри јум 
при утвр ђи ва њу ан то ни ми је (charleS – MIller 1989: 358). Р. Дра ги ће вић је 
ову тврд њу до пу ни ла ре кав ши да уко ли ко при де ви има ју пра ви ан то ним, 
пред ност нај фре квент ни је на ве де ног ан то ни ма је убе дљи ва, док су код ре чи 
ко је не ма ју пра ви ан то ним, од го во ри ра зно вр сни ји (2007: 115). Ве ћи на ем-
пи риј ских ис тра жи ва ња ан то ни ми је ра ђе на је на изо ло ва но при ка за ним 
ре чи ма и то нај че шће у за да ци ма сло бод них (deeSe 1964: 347, 349; charleS 
– MIller 1989: 358; дРАГИћЕвИћ 2007: 115; МАРКОвИћ 1993: 5–6) и кон тро ли-
са них асо ци ја ци ја (vaSIć 1976; ParadISet al. 2009; WIllnerS–ParadIS2010; 
дРАГИћЕвИћ 2007: 116; јАКИћ 2016), по мо ћу ска ла про це не (ParadISet al. 2009; 
јАКИћ 2016), или на осно ву не ких ре ђе ко ри шће них за да та ка, ко ји ма су ис-
пи ти ва на спе ци фич на ис тра жи вач ка пи та ња (нпр. charleS – MIller 1989). 
Ка да је у пи та њу ис пи ти ва ње ан то ни ми је у кон тек сту, ис тра жи ва ња су нај-
че шће вр ше на на кор пу си ма (charleS–MIller 1989; juSteSon–katZ 1991; 
juSteSon–katZ 1992; holtSberG–WIllnerS2001; joneSet al. 2007; koStIć N. 
2008; koStIć N. 2010; WIllnerS 2001).

Је дан део ис тра жи ва ња пак ис пи ту је зна чај по ли се ми је и кон тек ста за 
фе но мен ан то ни ми је, што би би ло на ли ни ји ис тра жи ва ња у при сту пу ког-
ни тив ног про то ти па. Кроз два екс пе ри мен та у ко ји ма су од ис пи та ни ка 
тра жи ли да на ве ду ан то ни ме ен гле ских при де ва при ка за них изо ло ва но, или 
у кон тек сту раз ли чи тих име ни ца, Г. Мар фи и Џ. Ен дру по ка за ли су да су 
ан то ни ми при де ва ве о ма осе тљи ви на кон текст у ко јем се при дев ја вља 
(MurPhy – andreW 1993), што је на лаз ко ји је у скла ду са те о ри јом про то ти-
па. На при мер, ка да се од ис пи та ни ка тра жи да да ју ан то ним за при дев fresh 
изо ло ва но или са не ком од име ни ца (нпр. fresh shirt, fresh idea, fresh fish), 
ан то ним ко ји ис пи та ни ци да ју ка да је при дев упа рен са име ни цом у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва раз ли ко вао се од ан то ни ма на ве де ног ка да је при дев дат 
изо ло ва но. Као раз ло ге за ова кву по ја ву, ау то ри на во де ути цај кон тек ста, 
по ли се ми ју да тих при де ва, али и мо гућ ност да ва ња од го ва ра ју ћег ан то ни ма, 

2 За пи та ње ко јим се у ра ду ба ви мо, те о риј ски при ступ ан то ни ми ји од зна ча ја мо же бити 
уко ли ко на сто ји мо да од ре ђе ну по ја ву свр ста мо у до мен ан то ни ми је или не. Ме ђу тим, то није 
пре вас ход ни циљ овог ра да, бу ду ћи да на сто ји мо да при ка же мо ко је су слич но сти или раз ли-
ке ме ђу ви ше или ма ње ти пич ним пред став ни ци ма овог фе но ме на, при че му све на зи ва мо 
ан то ни ми јом.
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тј. „рас по ло жи вост ре чи са од го ва ра ју ћим су прот ним или слич ним зна че њем” 
(MurPhy – andreW 1993: 316). Дру гим ре чи ма, ве о ма је ва жно да ли у лек сич-
ком си сте му по сто ји реч ко ја би као ан то ним упу ћи ва ла на да то зна че ње.

Пи та њем за мен љи во сти при де ва ње го вим ан то ни мом у раз ли чи тим 
кон тек сти ма ба ви ла се и А. Деј нан, на ма те ри ја лу кон кор дан ци ја из је зич ког 
кор пу са (deIGnan 1999). Она је ис пи ти ва ла да ли се од нос ан то ни ми је ко ји 
по сто ји из ме ђу лек се ма у њи хо вом до слов ном зна че њу на не ки на чин чу ва у 
ме та фо рич ки мо ти ви са ним зна че њи ма. Ре зул та ти ана ли зе на три па ра при-
де ва по ка за ли су да је че сто мо гу ће на ћи по твр ду да се и у ме та фо рич ки мо-
ти ви са ним зна че њи ма од нос ан то ни ми је из до слов них зна че ња чу ва (de ep 
qu e sti ons – shal low qu e sti ons), али по сто је и при ме ри у ко ји ма ан то ни мич ност 
тих при де ва ви ше не по сто ји (нпр. пре ма de ep pre ju di ce – не ка же се *shal low 
pre ju di ce, већ slight/mild pre ju di ce) (deIGnan 1999: 323). Та ко ђе, А. Деј нан утвр-
ди ла је да по сто је од ре ђе не лек сич ко-се ман тич ке гру пе при де ва код ко јих 
се од нос ан то ни ми је ре ла тив но рет ко за др жа ва у ме та фо рич ки мо ти ви са ним 
зна че њи ма (нпр. код при де ва hot – cold и warm – cool, ко ји озна ча ва ју тем пе-
ра ту ру) (deIGnan 1999: 332). 

К. Ра су лић је у ен гле ском и срп ском је зи ку ис пи ти ва ла па ро ве лек се ма 
ко је озна ча ва ју вер ти кал ност и сту па ју у од нос ан то ни ми је (нпр. high – low, 
top – bot tom, ви сок – ни зак, врх – дно) (raSulIć 2004: 332). Она на во ди да се 
ан то ним ски од нос не чу ва до след но ни у свим кон крет ним зна че њи ма (нпр. 
зна че њи ма ве за ним за до мен про сто ра), као ни у ап стракт ним зна че њи ма. 
Нај до след ни је се чу ва ка да се ра ди о кон крет ним зна че њи ма ве за ним за вер-
ти кал но про сти ра ње или по ло жај, док се у ап стракт ним зна че њи ма оно што 
се ме та фо рич ки про фи ли ше јед ним при де вом не мо ра ну жно про фи ли са ти 
и ње го вим ан то ни мом (raSulIć 2004: 332).

4.цИљЕвИИсТРАЖИвАњА.Као што смо ра ни је већ ре кли, у прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма екс пе ри мен тал но ис пи ти ва ње ан то ни ми је углав ном је ве за-
но за изо ло ва но при ка зи ва не ре чи, а ан то ни ми ја у кон тек сту ис пи ти ва на је 
нај че шће на осно ву ана ли зе кор пу са. У рет ким ис тра жи ва њи ма екс пе ри мен-
тал но је ис пи ти ва на ан то ни ми ја у кон тек сту јед не ре чи, али, ко ли ко нам је 
по зна то, до са да не по сто је екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња ан то ни ма у ре-
че нич ном кон тек сту на ма те ри ја лу срп ског је зи ка.

Има ју ћи у ви ду да по ли се ми ја ути че на ан то ни ми ју, као и да се од ре-
ђе но зна че ње ре чи мо же ак ти ви ра ти тек у кон тек сту, у овом ис тра жи ва њу 
при де ве ис пи ту је мо у ре че нич ном кон тек сту ко ји би тре ба ло да ак ти ви ра 
јед но од три ода бра на зна че ња: при мар но и два се кун дар на (де та љан опис 
ме то до ло ги је и из бо ра сти му лу са в. у одељ ку 5). 

У ис тра жи ва њу смо по ста ви ли три основ на пи та ња, од ко јих смо не ка 
и раз ло жи ли:

I. Пр во пи та ње од но си се на кван ти та тив ну ана ли зу струк ту ре асо ци-
ја тив них по ља ан то ни ма у сва ком од ис пи ти ва них зна че ња.

I.а. Ко ли ко ан то ни ма су ис пи та ни ци на ве ли за сва ки од при де ва у раз ли-
чи тим ре че нич ним кон тек сти ма, од но сно за сва ко од ис пи ти ва них зна че ња?

I.б. Да ли се број раз ли чи тих ан то ни ма раз ли ку је за сва ку од ка те го ри ја 
зна че ња?
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II. Дру го пи та ње ти че се за др жа ва ња лек сич ког и пра вог ан то ни ма у 
ис пи ти ва ним ка те го ри ја ма зна че ња (о де фи ни са њу ових пој мо ва в. оде љак 1, 
а пре ци зни је у одељ ку 6.2).3 Сто га нас за пра во ин те ре су је сле де ће:

II.а. Да ли се нај че шће на во ђе ни ан то ним за сва ко од зна че ња из овог 
ис тра жи ва ња раз ли ку је од нај че шће на ве де ног ан то ни ма у си ту а ци ји изо-
ло ва ног при ка зи ва ња при де ва?

II.б. Да ли ће се кун дар на зна че ња очу ва ти исти нај че шће на во ђе ни ан-
то ним из при мар ног зна че ња?

III. Тре ће пи та ње ве за но је за се ман тич ку ана ли зу до би је них од го во ра 
у асо ци ја тив ном по љу.

III.а. Да ли је на ве де ни ан то ним у свим слу ча је ви ма од го ва ра ју ћи?
III.б. Ка кав је ме ђу соб ни се ман тич ки од нос ан то ни ма уну тар асо ци ја-

тив ног по ља?

5.МЕТОдОлОГИјАИсТРАЖИвАњА

5.1. ПРИдЕвИ. Ис тра жи ва ње је из вр ше но на два де сет два при де ва оп штег 
лек сич ког фон да срп ског је зи ка, сред ње до ви со ке фре квен ци је упо тре бе (33 
до 4008 по ја вљи ва ња на два ми ли о на ре чи),4 ко ји су ода бра ни та ко да бу ду 
ан то ним ски па ро ви: пун – пра зан, ши рок – узак, ду бок – пли так, чист – пр љав, 
лак – те жак, ве ли ки – ма ли, густ – ре дак, то пао – хла дан, ви сок – ни зак, кра
так – дуг и брз – спор. У свом при мар ном зна че њу ода бра ни при де ви од но се 
се на кон крет не аспек те сва ко днев ног ис ку ства. Нај број ни ји су они ко ји се 
од но се на ди мен зи је (нпр. ве ли ки – ма ли), али по сто је и при де ви ко ји озна-
ча ва ју те жи ну, тем пе ра ту ру, гу сти ну, са др жа ва ње, бр зи ну и чи сто ћу.

5.2. ОдАБИРЗНАчЕњА. Као ре фе рент ни реч ник ко ри шћен је Реч ник срп
ско га је зи ка (РСЈ), бу ду ћи да су нас ин те ре со ва ла зна че ња ко ја су по зна та 
нај ве ћем бро ју го вор ни ка у са вре ме ном син хро ном пре се ку. Нај пре су за сва-
ки ода бра ни при дев пре у зе та сва зна че ња на ве де на у РСЈ. Бу ду ћи да ода бра ни 
при де ви при па да ју оп штем лек сич ком фон ду, они се од ли ку ју раз гра на том 
по ли се ми јом, те укуп ни број зна че ња за 22 ис пи ти ва на при де ва из но си 227 
зна че ња. Ин тер су бјек тив ном са гла сно шћу два је зич ка струч ња ка (лек си ко-
граф и лек си ко лог) на пра вље на је се лек ци ја зна че ња ко ја су оп ште по зна та 
за го вор ни ке са вре ме ног је зи ка. Они су на ска ли од 1 (са свим не у о би ча је но) 
до 5 (са свим уо би ча је но) про це њи ва ли уо би ча је ност да те де фи ни ци је зна че ња 
има ју ћи у ви ду и ко ло ка ци је на ве де не као илу стра ци је зна че ња. Та ко су, на 
при мер, из раз ма тра ња из ба че на зна че ња при де ва те жак 5б. ко ји ода је си ли
ну не че га; 8.а. у дру гом ста њу, бре ме ни та, труд на (о же ни); при де ва кра так 
4.а. не зна тан, слаб; 4.б. фиг. не спо со бан, не мо ћан (за не што) итд. Ни су 
раз ма тра на ни она зна че ња ко ја се не мо гу ре а ли зо ва ти у об ли ку по зи ти ва 

3 За по тре бе овог ра да до дат но смо пре ци зи ра ли тер ми не ко је ко ри сти Р. Дра ги ће вић 
(2008: 266). Њи хо во пре ци зни је од ре ђе ње опе ра ци о на ли зо ва но је кроз пси хо лин ги ви стич ку 
па ра диг му са ис пи та ни ци ма, па је нео п ход но пр во об ја сни ти о ка квом се за дат ку ра ди, те ће мо 
их де таљ ни је по ја сни ти у одељ ку 6.2.

4 Фре квен ци ја при де ва до би је на је на осно ву КОсТИћ Ђ. 1999; 2001.
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(нпр. при дев ши рок у зна че њу 4.а. (са мо у комп. и суп.) [...]), зна че ња ко ја су 
укљу чи ва ла спе ци фич ну син так сич ку по зи ци ју (нпр. Др во пу но пло да), тер-
ми но ло шка зна че ња (нпр. кра так у зна че њу 1.ђ. лингв. [...]) и она озна че на са 
„у име нич кој слу жби” (нпр. при дев ма ли у зна че њу 8. (у име нич кој слу жби) 
[...]). Та ко ђе, ни смо у об зир узе ли ни зна че ња где је при дев ко ји је не мар ки-
ра ни члан ан то ним ског па ра упо тре бљен у зна че њу име но ва ња ди мен зи је 
(нпр. ду бок у зна че њу 1.б. ко ји има од ре ђе ну ду би ну (из ра же ну је ди ни ца ма 
ме ре)).

С об зи ром на то да се по ка за ло да су ода бра ни при де ви нај че шће из ра-
зи то по ли се мич ни, за ис тра жи ва ње смо ода бра ли три зна че ња: при мар но 
(пр во ко је је да то у РСЈ), се кун дар но кон крет но зна че ње и се кун дар но ап стракт-
но зна че ње (кон крет ност и ап стракт ност зна че ња утвр ђе не су ин те р су бјек-
тив ном са гла сно шћу два је зич ка струч ња ка). Ве ћи на ода бра них се кун дар них 
зна че ња ко ја су кон крет на има ју ред ни број 1, а ве ћи на ап стракт них се кун-
дар них зна че ња има ју ред ни број зна че ња ве ћи од 1. Три при де ва ни су има ла 
се кун дар но кон крет но зна че ње (узак, хла дан, пр љав) Код јед ног при де ва ни је 
по сто ја ло се кун дар но ап стракт но зна че ње (спор). Сто га је у ис тра жи ва њу 
ана ли зи ра но укуп но 62 зна че ња.

5.3. КОНсТРуИсАњЕРЕчЕНИцАсТИМулусА. С об зи ром на то да се у РСЈ у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва као по твр да зна че ња на во де ко ло ка ци је, у сле де ћем 
ко ра ку кон сул то ва ни су реч ни ци РМС и РСА НУ, тј. ре че нич не илу стра ци је 
од го ва ра ју ћих зна че ња. За слу ча је ве у ко ји ма ни у РМС ни у РСА НУ ни је 
посто јао при мер за од ре ђе но зна че ње, пре ма ко ло ка ци ја ма да тим у РСЈ узе-
ти су при ме ри из Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка 2013 Ма те ма тич ког фа
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ипак, бу ду ћи да су до би је ни при ме ри 
че сто би ли ме ђу соб но ве о ма не у јед на че ни пре ма бро ју ре чи у ре че ни ци, 
ја сно ћи упо тре бље не лек си ке, као и пре ма не ким дру гим кри те ри ју ми ма, 
ре че ни це смо у не ким слу ча је ви ма кон стру и са ли са ми, има ју ћи у ви ду ко ло-
ка ци је и ре че ни це ко је су по твр де ода бра них зна че ња. Во ди ли смо ра чу на и 
о то ме да ре че ни ца ну ди не у тра лан кон текст у по гле ду за ме не при де ва ње-
го вим ан то ни мом (нпр. у ре че ни ци „Брз је Ша рац, уте ћи му шћа ше.” ја сно 
је да не мо же уте ћи спор већ са мо брз ша рац, те је ре че ни ца у ис тра жи ва њу 
гла си ла: „Сте ла је брз коњ.”), а сви при де ви у ре че ни ца ма да ти су у по зи ти-
ву и уо би ча је ним при дев ским по зи ци ја ма (атри бут, имен ски део пре ди ка та). 
Та ко ђе, во ди ло се ра чу на о то ме да при мер не са др жи два пу та при дев од 
ин те ре са, као и да не са др жи при дев и ње гов ан то ним, ни ти не ја сне или 
стил ски обе ле же не ре чи. Спи сак 62 ре че нич на сти му лу са на ла зи се у При-
ло гу 1.

5.4. АНКЕТА. Ис пи та ни ци су за да так ра ди ли у об ли ку елек трон ске анке те. 
У пи са ном упут ству од ис пи та ни ка се тра жи ло да па жљи во про чи та ју да те 
ре че ни це, а по том да обра те па жњу на гра фич ки ис так ну ту реч, као у при-
ме ру: „До шла је у ве о ма ле пој сук њи.” Об ја шње но им је да тре ба да на пи шу 
ан то ним, од но сно, реч су прот ног зна че ња, у од но су на реч ко ја је под ву че на, 
а у кон тек сту при ка за не ре че ни це. 
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При ку пље ни су основ ни де мо граф ски по да ци (пол, уз раст, ма тер њи је зик, 
ме сто ро ђе ња), а за тим су на екра ну при ка за не ре че ни це ис под ко јих су испи-
та ни ци упи си ва ли ан то ним при де ва у да том кон тек сту.

5.5. ИсПИТАНИцИ. У ис тра жи ва њу је уче ство вао 81 ис пи та ник, сту дент 
пр ве го ди не сту диј ског про гра ма пси хо ло ги је Фи ло зоф ског фа кул те та, Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, у ма ју 2020. го ди не. Свим ис пи та ни ци ма ма тер њи 
је зик је срп ски. Ис пи та ни ци су до бро вољ но по пу ни ли упит ник уз ин фор-
ми са ну са гла сност,5 у скло пу школ ских оба ве за. У узор ку је би ло 82,7% 
ис пи та ни ка жен ског и 17,3% ис пи та ни ка му шког по ла. Про сеч на ста рост 
ис пи та ни ка је 20 го ди на (М=20,43, SD=4,94). У про се ку, сту ден ти ма је би ло 
по треб но око 9 ми ну та да ура де за да так.

5.6. фОРМИРАњЕАсОцИјАТИвНОГАНТОНИМсКОГРЕчНИКА.6 Про цес при пре ме 
по да та ка за ана ли зу те као је у не ко ли ко фа за. Нај пре је фор ми ран асо ци ја-
тив ни ан то ним ски реч ник на осно ву од го во ра ис пи та ни ка. Од го во ри ис пи-
та ни ка су нај пре ле ма ти зо ва ни, бу ду ћи да су их ис пи та ни ци на во ди ли у 
раз ли чи тим па де жи ма, сте пе ни ма по ре ђе ња и ро до ви ма. На при мер, за ре-
че ни цу-сти му лус: „Из ход ни ка се ула зи у ши ро ку про сто ри ју.”, ис пи та ни ци 
су из ме ђу оста лог на ве ли ан то ни ме: уска, уско, уску, Уску, узак, ужу. За тим 
је, на осно ву при ку пље них по да та ка, за сва ки од ре че нич них сти му лу са 
на пра вље но по јед но асо ци ја тив но по ље, ко је се са сто ји од свих (ле ма ти зо-
ва них) од го во ра ко је су ис пи та ни ци на во ди ли, по ре ђа них по опа да ју ћој 
асо ци ја тив ној фре квен ци ји.

Као илу стра ци ју из гле да до би је них асо ци ја тив них по ља при ка за ће мо 
два при де ва (дуг и ши рок) са по три сво ја зна че ња, а ко ја се при лич но раз ликују 
по бро ју раз ли чи тих ан то ни ма ко је су ис пи та ни ци наве ли (в. Та бе лу 1).

Та бе ла 1. Из глед асо ци ја тив них по ља при де ва дуг и ши рок за по три зна че ња, ак ти ви ра на 
по мо ћу ре че ни ца-сти му лу са

Тип зна че ња При де в Ре че ни ца-сти му лу с А со ци јат-ан то ни м А со ци ја тив на 
фре квен ци ја 

при мар но 

ду г

Ви ше во лим ду гу ко су. кра так 81
се кун дар но 
кон крет но 

Ха љи на ми је ду га. кра так 81

се кун дар но 
ап стракт но 

И змо ри ла га је ду га бо лест. кра так 74
крат ко тра јан 5

брз 1
слаб 1

5 Ин фор ми са на са гла сност под ра зу ме ва кра так опис са др жа ја ис тра жи ва ња, ко ји по-
тен ци јал ни ис пи та ни ци тре ба да про чи та ју пре не го што при ста ну да уче ству ју у ис тра жи-
ва њу.

6 На зи ва мо га асо ци ја тив ним ан то ним ских реч ни ком јер по сто ји раз ли ка у од но су на 
асо ци ја тив не реч ни ке, ко ји су до би је ни при ку пља њем сло бод них асо ци ја ци ја ис пи та ни ка на 
за да те сти му лу се, као и у од но су на ан то ним ски реч ник ко ји би зах те вао лек си ко граф ску 
екс пер ти зу. У за ви сно сти од те о риј ског окви ра из ра де ан то ним ског реч ни ка, ау то ри би мо гли 
ода бра ти је дан или ви ше ан то ни ма ко је би тре ба ло на ве сти у реч ни ку ан то ни ма.
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Тип зна че ња При дев Ре че ни ца-сти му лу с А со ци јат-ан то ни м А со ци ја тив на 
фре квен ци ја 

при мар но 

ши ро к

И мао је ши ро ка ра ме на. узак 76
узан 3
ма ли 1
си тан 1

се кун дар но 
кон крет но 

Из ход ни ка се ула зи у  
ши ро ку про сто ри ју.

узак 66
ма ли 6
узан 6

ску чен 3
се кун дар но 
ап стракт но 

У сле ди ла је ши ро ка де ба та. кра так 35
узак 26
ма ли 7

по вр шан 2
спе ци фи чан 2
екс клу зи ван 1
кон кре тан 1
ни шта ван 1
огра ни чен 1
си ро ма шан 1

ску чен 1
та нак 1

те мат ски 1
фо ку си ран 1

Уо ча ва мо да су ис пи та ни ци на ве ли ве ћи број раз ли чи тих ан то ни ма за 
при дев ши рок не го за при дев дуг, а број раз ли чи тих ан то ни ма ве ћи је за се-
кун дар на ап стракт на зна че ња не го за при мар на и се кун дар на кон крет на 
зна че ња. У да љем тек сту, си ту а ци ју у ко јој је на ве ден ве ћи број ан то ни ма 
за при дев у јед ном од зна че ња на зи ва ће мо дис пер зи ја асо ци ја тив ног ан то-
ним ског по ља.7

За по тре бе по ре ђе ња до би је них на ла за са ан то ни ми ма на во ђе ним за 
при де ве при ка за не изо ло ва но, ко ри сти ли смо по дат ке из Асо ци ја тив ног реч
ни ка при дев ских ан то ни ма срп ског је зи ка (AРПАСЈ) до би је ног на осно ву 
од го во ра 158 ис пи та ни ка за изо ло ва но при ка за не при де ве (јАКИћшИМшИћ
–шЕвА, у при пре ми). Асо ци ја тив на по ља од го ва ра ју ћих при де ва при ка за них 
изо ло ва но да та су у Та бе ли 2.

7 Има ју ћи у ви ду да је ан то ни ми ја би нар ни од нос, ве ћи број ан то ни ма у асо ци ја тив ном 
ан то ним ском по љу ука зу је за пра во на то да јед на реч мо же сту пи ти у ви ше од јед ног би нар ног 
од но са. 
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Та бе ла 2. Из глед асо ци ја тив них по ља изо ло ва но при ка за них при де ва дуг и ши рок

При де в А со ци јат-ан то ни м А со ци ја тив на фре квен ци ја 
дуг(ачак) кра так 157

та нак 1
ши ро к у зан 133

узак 25

6.РЕЗулТАТИИсТРАЖИвАњА. Има ју ћи у ви ду ци ље ве ис тра жи ва ња, де фи-
ни са не у одељ ку 4, нај пре ће мо при ка за ти кван ти та тив ну ана ли зу од го во ра.

6. 1. Пр во пи та ње ко је смо по ста ви ли (I.а.) од но си се на број раз ли чи тих 
ан то ни ма на ве ден за сва ко од зна че ња ис пи ти ва них при де ва, ак ти ви ра них 
у ре че ни ца ма-сти му лу си ма (в. Та бе лу 3).

Та бе ла 3. Број раз ли чи тих ан то ни ма по при де ву у раз ли чи тим зна че њи ма 

При дев 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
прим.  

зна че ње 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. кон кр. 

зна че ње 

Бр ој раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. апс. 
зна че ње

При дев 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
прим.  

зна че ње 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. кон кр. 

зна че ње 

Бр ој раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. апс. 
зна че ње 

дуг 1 1 4 ве ли ки 2 2 9
ни зак 1 2 7 кра так 2 4 5
пли так 1 2 7 то пао 2 12 7
пу н 1 3 19 бр з 3 2 4
пра зан 1 3 22 узак 3 / 3
ду бок 1 6 8 спор 4 1 /
пр љав 1 / 9 те жак 4 4 4
ла к 1 8 10 ши рок 4 4 14
чист 1 9 12 ви сок 4 5 4
ма ли 2 1 6 хла дан 4 / 17
ре дак 2 1 11 густ 10 8 22

При ме ћу је мо да број раз ли чи тих на ве де них ан то ни ма по при де ву у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва ра сте од пр ве до тре ће си ту а ци је. Про се чан број 
ан то ни ма ко је су ис пи та ни ци на ве ли ка да је ак ти ви ра но при мар но зна че ње 
из но си 2,5, ка да је ак ти ви ра но се кун дар но кон крет но зна че ње, про сек је 4,1, 
док, ка да је ак ти ви ра но се кун дар но ап стракт но зна че ње, број раз ли чи тих 
ан то ни ма дат по при де ву у про се ку из но си 9,7.

Ипак, по ста вља се пи та ње да ли би се ова кав тренд по ве ћа ња бро ја ан-
то ни ма са про ме ном ка те го ри је зна че ња за др жао и у ис тра жи ва њу ко је би 
укљу чи ло не ке дру ге ис пи та ни ке или дру ге сти му лу се. На то пи та ње од го-
вор нам да је ста ти стич ка зна чај ност ана ли зе ва ри јан се, а ујед но ова тех ни ка 
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од го ва ра и на пи та ње I. б.: Да ли се број раз ли чи тих ан то ни ма раз ли ку је за 
сва ку од ка те го ри ја зна че ња. Ана ли за ва ри јан се ко ја узи ма у об зир раз ли ке 
у бро ју ре ги стро ва них ан то ни ма за три ка те го ри је зна че ња, ста ти стич ки је 
зна чај на (F (1,20) = 69,45, p < 0,001, η² =0,78). По је ди нач на по ре ђе ња три си-
ту а ци је по ка зу ју да је про се чан број на ве де них ан то ни ма у пр вој си ту а ци ји 
ни жи од про сеч ног бро ја ан то ни ма да тих у дру гој (на ни воу 0,05)8 и тре ћој 
си ту а ци ји (p < 0,01), а та ко ђе се раз ли ку је број раз ли чи тих ан то ни ма у дру-
гој си ту а ци ји у од но су на тре ћу (p < 0,01).

6.2. Дру го пи та ње ти ца ло се упо ре ђи ва ња нај фре квент ни јих од го во ра 
за три ка те го ри је зна че ња ме ђу соб но, као и у од но су на си ту а ци ју изо ло ва но 
при ка за ног при де ва (по да ци за ову си ту а ци ју пре у зе ти су из прет ход ног 
ис тра жи ва ња (јАКИћшИМшИћ– шЕвА, у при пре ми) (в. Та бе лу 4).

Нај пре нас ин те ре су је (II.а) да ли се нај че шће на ве ден ан то ним за сва ко 
од зна че ња из овог ис тра жи ва ња раз ли ку је од нај че шће на ве де ног ан то ни ма 
у си ту а ци ји изо ло ва ног при ка зи ва ња при де ва. У ин тер пре та ци ји ко ри сти мо 
тер ми не лек сич ки и пра ви ан то ним. Под лек сич ким ан то ни мом под ра зу ме-
ва мо онај ан то ним ко ји је нај ве ћи број ис пи та ни ка на вео за да ти, изо ло ва но 
при ка за ни при дев, под усло вом да он за хва та нај ма ње 70% укуп ног асо ци-
ја тив ног ан то ним ског по ља у већ по ме ну том ис тра жи ва њу М. Ја кић Шим шић 
и Н. Ше ве (у при пре ми). Ка да су у пи та њу при де ви из овог ис тра жи ва ња, 
сви при де ви осим ре дак и кра так9 има ју лек сич ки ан то ним де фи ни сан на 
овај на чин (в. Та бе лу 4, ко ло на НА из АР ПАСЈ). Под пра вим ан то ни мом под-
ра зу ме ва мо нај че шће на ве ден ан то ним за сти му лус ко ји је ак ти ви рао при-
мар но зна че ње.

Ана ли за по да та ка по ка за ла је да се лек сич ки ан то ним по кла па са пра-
вим, што зна чи да се ис тра жи вач ко пи та ње II.а. по кла па са пи та њем II.б. (в. 
Та бе лу 4, ко ло не НА из АР ПАСЈ и НА прим. зна че ње). За све при де ве ко ји 
има ју лек сич ки ан то ним, исти ан то ним на ве ден је и у си ту а ци ји ка да је при-
дев при ка зан изо ло ва но и ка да је ак ти ви ран у ре че ни ци у при мар ном зна-
че њу. У слу ча ју при де ва ре дак, за ко ји смо пре ма усво је ном ем пи риј ском 
кри те ри ју му утвр ди ли да не по сто ји лек сич ки ан то ним (јер је ан то ним чест 
на ве ло 62,7% ис пи та ни ка), до шло је до про ме не нај че шће на ве де ног ан то-
ни ма у кон тек сту ко ји ак ти ви ра при мар но зна че ње: ан то ним густ на ве ло је 
98,8% ис пи та ни ка. При дев кра так, за ко ји та ко ђе пре ма утвр ђе ном кри те-
ри ју му не по сто ји лек сич ки ан то ним, про ко мен та ри сан је у одељ ку 6.3.

Што се ти че про цен та за сту пље но сти пра вог ан то ни ма, у 19 асо ци ја-
тив них по ља он за хва та од 90 до 100% слу ча је ва, док је код при де ва хла дан, 
кра так и густ, тај про це нат не што ни жи.

Ка да је у пи та њу се кун дар но кон крет но зна че ње, код нај ве ћег бро ја при-
де ва до ми нант ни на ве де ни ан то ним је та ко ђе лек сич ки ан то ним, с тим што 
про це нат до ми нант но сти знатно ви ше ва ри ра не го у слу ча ју пра вог ан то ни ма 
(од 46,9% до 100%).

8 Ова ана ли за ука зу је на то да по сто ји ма ње од 5% шан си да су до би је не раз ли ке по сле-
ди ца слу ча ја. 

9 Си ту а ци ја са при де вом кра так и ње го вим ан то ни мом (дуг/ду га чак) до дат но је обра-
зло же на у окви ру одељ ка 6.3, у де лу ко ји се ба ви ва ри јан та ма при де ва. 
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Та бе ла 4. По ре ђе ње од го во ра ис пи та ни ка за изо ло ва но при ка за ни при дев и три ка те го ри је 
зна че ња

При дев НА из  
АР ПАСЈ

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

НА   
прим. 

зна че ње

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

НА  
сек. кон -
крет но

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

НА  
сек. ап-

страктно

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

брз спор 99,37 спор 96,3 спор 98,8 спор 95
велики мали 97,47 мали 98,8 мали 96,3 мали 82,7
висок низак 100 низак 96,3 низак 91,3 дубок 59,2
густ редак 96,20 редак 83,9 редак 83,9 опуштен 21
дубок плитак 99,37 плитак 100 плитак 82,7 близак 38,3
дуг кратак 99,37 кратак 100 кратак 100 кратак 91,3
кратак дугачак 58,86 дугачак 71,6 дуг 55,5 дуг 77,8
лак тежак 99,37 тежак 100 тежак 81,5 тежак 76,5
мали велики 100 велики 93,8 велики 100 велики 90,1
низак висок 99,37 висок 100 висок 98,8 висок 87,6
плитак дубок 100 дубок 100 дубок 98,8 дубок 49,4
празан пун 96,84 пун 100 пун 97,5 значајан 33,3
прљав чист 100 чист 98,8 / чист 53
пун празан 99,37 празан 100 празан 95 тих 18,5
редак чест 62,66 густ 98,8 густ 100 чест 70,4
спор брз 98,73 брз 93,8 брз 100 /  
те жа к лак 87,97 ла к 91,3 ла к 79 ла к 88,9
то па о хла дан 96,84 хла дан 98,8 хла дан 50,6 хла дан 88,9
узак ши рок 96,20 ши рок 96,3 /  ши рок 95 
хла дан то пао 82,28 то пао 88,9 /  то пао 46,9 
чист пр љав 99,37 пр љав 100 обла чан 48,1 пр љав 64,2
ши ро к у зак 84,18 узак 93,8 узак 81,5 кра так 43,2
Ле ген да. НА = нај фре квент ни ји ан то ним, АР ПАСЈ = Асо ци ја тив ни реч ник при дев ских анто-
ни ма срп ског је зи ка (Јакић Шимшић и Шева, у припреми), прим. = при мар но, сек. = се кун-
дар но; % = про це нат ис пи та ни ка ко ји је навео на зна че ни ан то ним као од го вор.

Је ди ни при дев код ко јег као доминантни антоним у секундарном конкрет-
ном значењу није наведен лек сич ки ан то ним је сте при дев чист, за ко ји је 
на ве ден ан то ним обла чан.

У слу ча ју ка да је у ре че ни ци ак ти ви ра но се кун дар но ап стракт но зна-
че ње, за 7 при де ва ис пи та ни ци ни су на ве ли лек сич ки ан то ним као нај че шћи, 
и то код при де ва ви сок (ан то ним: ду бок), ши рок (ан то ним: кра так), ду бок 
(ан то ним: бли зак), пра зан (ан то ним: зна ча јан), хла дан (ан то ним: врућ), густ 
(ан то ним: опу штен) и пун (ан то ним: тих). Код при де ва ре дак, ан то ним се по-
кло пио са нај че шће на ве де ним ан то ни мом до би је ним у си ту а ци ји изо ло ва ног 
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при ка зи ва ња (чест). У овој гру пи, ис пи та ни ци су ан то ни ме на во ди ли и у 
об ли ку ком па ра ти ва (нпр. код при де ва ду бок, ни зак, ши рок и узак и то укуп но 
15 пу та). Чи ње ни ца да је код при де ва пли так, ши рок, ду бок, пра зан, хла дан, 
густ и пун про це нат до ми нант но сти нај че шће на во ђе ног ан то ни ма ни жи од 
50%, ука зу је на то да су у об зир мо гли да до ђу и дру ги при де ви као мо гу ћи 
ан то ни ми за да ти кон текст, што ће мо про ко мен та ри са ти у окви ру тре ћег 
по ста вље ног пи та ња.

6.3. Тре ће по ста вље но пи та ње ти ца ло се се ман тич ке струк ту ре до би-
је них асо ци ја тив них ан то ним ских по ља. Нај пре нас је ин те ре со ва ло (III.а.) 
да ли су на ве де ни од го во ри у свим си ту а ци ја ма би ли од го ва ра ју ћи за да та 
зна че ња, а на кон то га, ин те ре со ва ло нас је (III.б.) ка кав је ме ђу соб ни од нос 
ан то ни ма уну тар асо ци ја тив ног по ља. Освр ну ће мо се на не ко ли ко асо ци ја-
тив них по ља од ин те ре са, а нај ви ше па жње по све ти ће мо они ма у ко ји ма је 
нај фре квент ни ји ан то ним за хва тио ма ње од 50% по ља, узи ма ју ћи у об зир 
од го во ре ко је је на ве ло ви ше од три ис пи та ни ка.

1) Нај пре, де ша ва се да чак и у слу ча је ви ма ка да лек сич ки, од но сно 
пра ви ан то ним ни је од го ва ра ју ћи ан то ним при де ва у да том зна че њу, ис пи-
та ни ци на во де баш тај ан то ним (в. Та бе лу 5) (раз ми шља ње на ову те му в. у 
одељ ку 7).

Та бе ла 5. При ме ри на во ђе ња лек сич ког или пра вог ан то ни ма у зна че њу у ко ме то ни је нај-
бо љи/од го ва ра ју ћи ан то ним

При де в Ре че ни ца-сти му лу с Ан то ним Асоцијативна  
фреквенција (%)

густ Си ту а ци ја је би ла при лич но гу ста. ре дак 18,52
ду бок Зна ли су ма ло о ду бо кој про шло сти. пли так 20,99
пра зан То су пра зне ре чи. пу н 14,81
пу н От пе ва ла је то пу ним гла сом. пра зан 12,35

Та ко ђе, за сти му лус „Узми ову то плу ха љи ну.“, ко ји ак ти ви ра се кун дар но 
кон крет но зна че ње при де ва то пао, у зна че њу: „1.б. ко ји до бро шти ти од хлад
но ће: ~ обу ћа“ (РСЈ), нај ве ћи број ис пи та ни ка (50,62%) као ан то ним је на вео 
при дев хла дан, иа ко РСЈ не бе ле жи зна че ње при де ва хла дан ко је би се мо гло 
су прот ста ви ти при де ву то пао у зна че њу 1.б. Слич но је и са сти му лу сом „Ње гов 
де да био је ре дак ју нак у ра ту.“ ко ји ак ти ви ра се кун дар но ап стракт но зна че ње 
„2. из у зе тан, нео би чан, осо бит: рет ке па ме ти, ~ струч њак.“ при де ва ре дак 
(РСЈ). Нај ве ћи број ис пи та ни ка (70,37%) као ан то ним на вео је при дев чест, 
ко ји у РСЈ бе ле жи зна че ње „2.б. оби чан, уо би ча јен: ~ по ја ва, ~ осо би на.“, али 
сма тра мо да ко ло ка ци ја *чест ју нак ни је уо би ча је на за срп ски је зик.

2) У не ким слу ча је ви ма, ис пи та ни ци су на ве ли ве ћи број раз ли чи тих 
при де ва ко ји мо гу функ ци о ни са ти као ан то ни ми да тог при де ва у да том зна-
че њу, а ме ђу соб но су у од но су си но ни ми је или бли ско знач но сти (ба рем за 
кон крет ну ко ло ка ци ју или ре че ни цу). Иа ко је од го во ре ис пи та ни ка мо гу ће 
раз у ме ти као ис прав не, не ки од ан то ни ма бо ље од го ва ра ју да том зна че њу 
од дру гих (в. Та бе лу 6).
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Та бе ла 6. При ме ри на во ђе ња ве ћег бро ја си но ним них ан то ни ма

При де в Ре че ни ца-сти му лу с Ранг ан то ни ма Ан то ним Асоцијативна 
фреквенција (%)

густ Си ту а ци ја је би ла при лич но  
гу ста.

Нај фре квент ни ји 
ан то ни м о пу штен 20,99

сми рен 4,94
ду бок Зна ли су ма ло о ду бо кој  

про шло сти.
Нај фре квент ни ји 
ан то ним бли зак 38,27

 ско ри 25,93
 ско ра шњи 7,41

пли так То је због ње го ве плит ке  
па ме ти.

Нај фре квент ни ји 
ан то ним ду бок 49,38

 ве ли ки 40,74
 ши рок 4,94

хла дан Та ко је хла дан пре ма ме ни. Нај фре квент ни ји 
ан то ним то пао 46,91

 не жан 11,11
 осе ћа јан 4,94
 при ја тан 4,94
 ср да чан 4,94

Та ко ђе, у не ким слу ча је ви ма на ве де не су ва ри јан те ан то ни ма ко је, у 
за ви сно сти од на чи на об ра де по да та ка, мо же мо сма тра ти раз ли чи тим при-
де ви ма или их спо ји ти у је дан од го вор (нпр. дуг и ду га чак, па у не ким зна че-
њи ма и ду го тра јан; лак и ла ган; спор и успо рен; кра так и крат ко тра јан; 
пре дуг и пре ду га чак; пун, ис пу њен и на пу њен; узак и узан). Та ко, на при мер, 
ако би смо у све че ти ри си ту а ци је (изо ло ва но при ка зан при дев и при дев у 
ре че нич ним кон тек сти ма за три ка те го ри је зна че ња) са бра ли од го во ре дуг и 
ду га чак за при дев кра так, про цен ти би би ли да ле ко ви ши. У си ту а ци ји изо-
ло ва ног при ка зи ва ња, нај фре квент ни ји ан то ним је ду га чак (58,86%), а дру ги 
пре ма фре квент но сти је дуг (41,14%: укуп но 100%), а слич но је и за пре о ста ле 
три си ту а ци је (при мар но зна че ње: ду га чак + дуг укуп но 100%; се кун дар но кон-
крет но зна че ње дуг + ду га чак укуп но 97,5%; се кун дар но ап стракт но зна че ње 
дуг + ду га чак укуп но 93,8%). Да кле, ва жно је на ко ји на чин ће се об ра ди ти 
од го во ри, по го то во у си ту а ци ја ма где по сто је ва ри јан те истог при де ва.

3) Тре ћи слу чај ко ји се из два ја у до би је ним по да ци ма је сте ка да се на 
исто зна че ње мо же гле да ти на не ко ли ко на чи на. На при мер, ка да се тра жи да 
ис пи та ник на ве де при дев су про тног значења у ре че ни ци „Усле ди ла је ши ро ка 
де ба та.“, при дев ши рок се мо же схва ти ти на раз ли чи те на чи не: да озна ча ва 
де ба ту ко ја ду го тра је, или де ба ту ко ја има ве ли ки број те ма. Сход но то ме, 
ис пи та ни ци су као нај фре квент ни ји ан то ним на ве ли при дев кра так (43,21%), 
али и при де ве узак (32,1%) и ма ли (8,64%). Слич но то ме, за ре че ни цу-сти му лус 
„Си ту а ци ја је би ла при лич но гу ста.” на осно ву од го во ра ис пи та ни ка за кљу чу-
је мо да су не ки од њих при дев густ (у зна че њу из РСЈ: 5. опа сан, те жак, сло
жен) про ту ма чи ли као озна ча ва ње на пе то сти (ан то ни ми: опу штен (20,99%), 
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сми рен (4,94%)), а дру ги као озна ча ва ње по те шко ће у ре ша ва њу да те си туа-
ци је (ан то ни ми: лак (16,05%), јед но ста ван (9,88%), ла ган (6,17%)).

У за вр шном одељ ку на ве шће мо да ља раз ми шља ња ве за на за до би је не 
ре зул та те.

7. дИсКусИјАИЗАКључНАРАЗМАТРАњА. Циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња 
био је да ис пи та мо ста тус ан то ни ми је јед ног ску па по ли се мич них при де ва 
срп ског је зи ка при ка за них у ре че нич ном кон тек сту ко ји ак ти ви ра од ре ђе но 
зна че ње. Ин те ре со ва ло нас је не ко ли ко ства ри: да ли ће број раз ли чи тих 
на во ђе них ан то ни ма по зна че њу ва ри ра ти, да ли ће се од го во ри ис пи та ни ка 
раз ли ко ва ти у за ви сно сти од ак ти ви ра ног зна че ња, да ли ис пи та ни ци увек 
на во де од го ва ра ју ће ан то ни ме, као и ка кав је ме ђу соб ни зна чењ ски од нос ан-
то ни ма уну тар асо ци ја тив ног по ља. Има ју ћи у ви ду сва огра ни че ња спро ве-
де ног ис тра жи ва ња (огра ни чен број при де ва и зна че ња на ко ји ма је ис тра жи-
ва ње спро ве де но, по те шко ће у кон тро ли са њу сти му лу са10 и др.), ре зул та ти 
ука зу ју на сле де ће за кључ ке. Ис пи та ни ци се око из бо ра ан то ни ма нај ви ше 
сла жу у слу ча ју ак ти ви ра ња при мар ног зна че ња, док нај сла би је сла га ње 
по сто ји за се кун дар но ап стракт но зна че ње. Да ље, пра ви ан то ним се по пра-
ви лу по кла па са лек сич ким (о де фи ни са њу ових пој мо ва в. у одељ ку 6.2.), а 
нај че шће се ан то ним за се кун дар но кон крет но зна че ње та ко ђе по кла па са 
њи ма, иа ко је сте пен сла га ња ис пи та ни ка ни жи. Са дру ге стра не, око до ми-
нант ног ан то ни ма за се кун дар но ап стракт но зна че ње не са мо да по сто ји 
нај сла би је сла га ње, већ се у не ким слу ча је ви ма нај фре квент ни ји ан то ним и 
раз ли ку је од лек сич ког/пра вог. Дру гим ре чи ма, лек сич ки ан то ним ни је нај-
бо љи ан то ним за сва ко од зна че ња при де ва, а уз то, у не ким си та ци ја ма 
по сто ји и ве ли ки број мо гу ћих ан то ни ма.

Ови на ла зи у скла ду су са прет ход ним ис тра жи ва њи ма ко ја твр де да 
су ан то ни ми при де ва ве о ма осе тљи ви на кон текст (MurPhy – andreW 1993), 
те да се ан то ни ми из до слов ног (у на шој тер ми но ло ги ји: при мар ног) зна че-
ња не мо ра ју чу ва ти у ме та фо рич ки мо ти ви са ним (у на шој тер ми но ло ги ји: 
се кун дар ним) зна че њи ма (deIGnan 1999: 323). Ипак, за са да не мо же мо од-
го во ри ти по сто ји ли не ка за ко ни тост у по гле ду лек сич ко-се ман тич ке гру пе 
при де ва код ко јих до ла зи до чу ва ња пра вог ан то ни ма (бу ду ћи да овај фак тор 
у ис тра жи ва њу ни смо кон тро ли са ли). Са дру ге стра не, су прот но су ге сти ји 
А. Деј нан, за ен гле ски је зик, да се од нос ан то ни ми је ре ла тив но рет ко за др-
жа ва у ме та фо рич ки мо ти ви са ним зна че њи ма код при де ва ко ји озна ча ва ју 
тем пе ра ту ру (deIGnan 1999: 332), у срп ском та кав на лаз ни је по твр ђен (и за 
зна че ње то пло мле ко и за зна че ње то пао по глед, нај че шће на ве ден ан то ним 
је хла дан; такође и за зна че ње хлад на ли му на да и хла дан пре ма не ко ме, нај-
че шће на ве де ни ан то ним је то пао).

По ста вља се пи та ње шта би мо гло ути ца ти на не сла га ње из вор них го-
вор ни ка, тј. на дис пер зи ју асо ци ја тив ног ан то ним ског по ља у си ту а ци ји где 

10 На при мер, би ло би до бро ка да би у сва кој ре че ни ци мо гао да се кон тро ли ше број 
ре чи, син так сич ка и ре че нич на по зи ци ја при де ва-сти му лу са, ја сно ћа ре чи, по зна тост зна че ња 
и сл. Ипак, овај за да так из и ски вао би се ри ју ис тра жи ва ња ко ја би са мо де ли мич но омо гу ћи ла 
кон тро ли са ње свих ре че нич них сти му лу са.
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се ак ти ви ра од ре ђе но зна че ње. Ана ли за де ли мич но од го ва ра на ово пи та ње: 
по ка за ло се да је у не ким слу ча је ви ма дис пер зи ја са мо при вид на, јер у лек-
сич ком си сте му по сто ји ви ше при де ва ко ји мо гу озна чи ти да то ан то ним но 
зна че ње, би ло да су у пи та њу ва ри јан те (нпр. дуг – ду га чак) или си но ни ми 
(опу штен – сми рен). На до ве зу ју ћи се на тврд њу Г. Мар фи ја и Џ. Ен дру да 
рас по ло жи вост ре чи са од го ва ра ју ћим зна че њем у лек сич ком фон ду је сте 
би тан фак тор (MurPhy – andreW 1993: 316), мо гли би смо до да ти да ово ва жи 
би ло да се ра ди о то ме да ли та ква реч уоп ште по сто ји или о то ме да их по-
сто ји не ко ли ко. Ме ђу тим, ин ди ка ти ван је на лаз да до дис пер зи је по ља нај-
че шће до ла зи у се кун дар ном ап стракт ном зна че њу. Сва ка ко, по треб на су 
да ља ис тра жи ва ња ка ко би се по у зда но од го во ри ло на ово пи та ње, али чини 
се да би уче ста лост по ја вљи ва ња, од но сно по зна тост да тог зна че ња мо гла 
игра ти зна чај ну уло гу. Дру гим ре чи ма, уче ста ла из ло же ност не ком зна че њу, 
као и кон тек сти ма у ко ји ма се оно ак ти ви ра, па и ре чи ма са ко ји ма се ја вља, 
те та ко и ан то ни ми ма, ути че на бо ље асо ци ра ње ан то ним ских па ро ва. Исто 
та ко, што је не ко зна че ње ре ђе, не са мо да је ма ње при ли ка да се го вор ник 
су срет не са њим (кроз пи са ни или из го во ре ни кон текст), већ је ма ње при-
ли ке и да се су срет не са екс пли цит ним по ја вљи ва њем ње го вог ан то ни ма. 
Са мим тим, го вор ник рет ко има при ли ку да уоп ште раз ми сли шта би би ла 
су прот ност у да том кон тек сту.

Из пер спек ти ве те о риј ских окви ра по сма тра ња ан то ни ми је, од го во ри 
ис пи та ни ка до би је ни у овом ис тра жи ва њу иду у при лог при сту пу ког ни тив-
ног про то ти па. Чи ни се као нај при клад ни је го во ри ти о ан то ни му ко ји најбо-
ље од го ва ра од ре ђе ном кон тек сту, тј. од ре ђе ном зна че њу при де ва. Са дру ге 
стра не, ни је за не мар љив ни по да так на ко ји се ан то ним нај пре по ми сли 
ка да је при дев при ка зан изо ло ва но. Сва ка ко се нај бо љим пред став ни ци ма 
ан то ни ми је мо гу сма тра ти лек сич ки и пра ви ан то ни ми (што по твр ђу је и 
сте пен сла га ња ис пи та ни ка), али сма тра мо да ни ан то ни ме се кун дар них 
зна че ња не тре ба ис кљу чи ти из до ме на ис тра жи ва ња. Они би, из ме ђу оста-
лог, мо гли ука за ти на то код ко јих при де ва у по ли се ман тич кој струк ту ри 
до ла зи до ве ћег уда ља ва ња зна че ња од при мар ног, али та ко ђе и по мо гли би 
да се иден ти фи ку ју па ро ви ан то ни ма код ко јих се не са мо ме та фо рич ка (као 
што на во ди raSulIć 2004: 332), већ и дру га се кун дар на зна че ња у по ли се-
ман тич кој струк ту ри не раз ви ја ју на исти на чин.

Има ју ћи у ви ду до би је не на ла зе, по сто је број ни мо гу ћи прав ци за бу ду-
ћа ис тра жи ва ња. Нај пре, укљу чи ва ње ве ћег бро ја сти му лу са, из раз ли чи тих 
лек сич ко-се ман тич ких гру па, омо гу ћи ло би да се про ве ри да ли по сто је 
не ке за ко ни то сти ко је би ва жи ле за са мо не ке од њих (нпр. чу ва ње ан то ни-
ма из при мар ног у се кун дар ним зна че њи ма). Мо гао би се ода бра ти и ве ћи 
број зна че ња ко ја би би ла ак ти ви ра на, а мо гло би се ис пи та ти и да ли ће се 
исти на ла зи до би ти ка да се зна че ња овог истог ску па при де ва ак ти ви ра ју 
са мо у кон тек сту јед не ре чи. Нај зад, ис пи ти ва ње фа ми ли јар но сти/по зна ва-
ња зна че ња код ис пи та ни ка у мно го ме би од го во ри ло на пи та ње због че га 
до ла зи до дис пер зи је на ве де них ан то ни ма у се кун дар ним ап стракт ним зна-
че њи ма.
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Mi le na Ja kić Šim šić
Ti ja na Ve sić Pa vlo vić

OP PO SI TE NESS OF ME A NING OF SER BIAN ADJEC TI VES  
IN THE CON TEXT OF A SEN TEN CE 

S u m  m a r y

Alt ho ugh the con cept of an tonymy is well-ela bo ra ted in the li te ra tu re, the re are still nu me ro-
us di scus si ons when it co mes to the ca te go ri sa tion of an tonyms , the fac tors that af fect this phe no-
me non, and even the ter mi no logy used in dif fe rent ca ses of an tonymy. The re are two do mi nant ap-
pro ac hes to an tonymy ou tli ned in the per ti nent li te ra tu re. The le xi cal ca te go ri cal mo del po sits that 
an tonyms  are con text in sen si ti ve and that it is pos si ble for a word to ha ve one an tonym only. On the 
ot her hand, the cog ni ti ve pro totype mo del ar gu es that an tonyms  are highly con text sen si ti ve and that 
the re is a con ti nu um of op po si tes, from good to less good re pre sen ta ti ves.

This pa per de als with the op po si te ness of adjec ti ves in the con text of a sen ten ce. Mo re pre ci-
sely, we ex plo re the sta tus of an tonymy of one set of polyse mo us adjec ti ves of the Ser bian lan gu a ge, 
shown in the con text of a sen ten ce that ac ti va tes cer tain adjec ti ve me a nings (the pri mary and two 
se con dary me a nings). The re spon dents we re na ti ve spe a kers of Ser bian, stu dents of the Fa culty of 
Phi lo sophy, Uni ver sity of Bel gra de (N=81), who com ple ted the task of re pla cing the un der li ned adjec ti ve 
in a sen ten ce with its an tonym (62 sen ten ces in to tal). We so ught to an swer the fol lo wing re se arch 
qu e sti ons: whet her the num ber of dif fe rent an tonyms  will vary de pen ding on the ac ti va ted me a ning, 
whet her the re will be dif fe ren ces among re spon dents’ an swers de pen ding on the ac ti va ted me a ning, 
whet her the re spon dents al ways sta te the ap pro pri a te an tonyms  and, fi nally, what the mu tual re la ti on-
ship among dif fe rent an tonyms  pro vi ded wit hin one as so ci a ti ve fi eld is.

The re sults in di ca te that the ave ra ge num ber of gi ven an tonyms  va ri es de pen ding on the ac ti-
va ted me a ning. The lo west num ber of dif fe rent an tonyms  is gi ven when the adjec ti ve is ac ti va ted in 
its pri mary me a ning, and the hig hest num ber is pro vi ded when the sen ten ce con ta ins the adjec ti ve 
used in its se con dary ab stract me a ning. The agre e ment in the re spon dents’ cho i ce of an tonyms  is 
the hig hest when it co mes to the pri mary me a ning, and the lo west in the ca se of the se con dary ab-
stract me a ning. The an tonym gi ven when the pri mary me a ning of the adjec ti ve is ac ti va ted is the 
sa me as the an tonym pro vi ded in a pre vi o us study when the sa me adjec ti ve was shown wit ho ut any 
con text. When the adjec ti ve is ac ti va ted in its se con dary ab stract me a ning, the re are se ve ral ca ses 
in which the most fre qu ently sta ted an tonym is not the sa me as the one pro vi ded when the adjec ti ve 
is ac ti va ted in its pri mary me a ning or shown wit ho ut con text. Upon a clo ser in spec tion of the ob ta-
i ned as so ci a ti ve fi elds of an tonyms , it can be seen that re spon dents so me ti mes pro vi ded the le xi cal 
an tonym which is not the ap pro pri a te an tonym of an adjec ti ve in a gi ven me a ning, pos sibly due to 
the ir lack of fa mi li a rity with the spe ci fic adjec ti ve me a ning. Furt her, in cer tain ca ses, they al so sta ted 
a num ber of dif fe rent mu tu ally synonymo us or non-synonymous adjec ti ves that can all fun ction as 
an tonyms  in a gi ven me a ning, de pen ding on the way the spe ci fic me a ning is un der stood. 



72

The re sults po int to the im por tan ce of con text when se lec ting the best pos si ble an tonym for 
the gi ven adjec ti ve. Hen ce, the fin dings ob ta i ned are in li ne with pre vi o us stu di es ar gu ing that adjec-
ti ve an tonyms  are very con text sen si ti ve and with the cog ni ti ve pro totype ap pro ach to an tonymy. 
Fu tu re stu di es co uld fo cus on ex pan ding the set of sti mu li, ac ti va ting the me a nings of this sa me set 
of adjec ti ves in the con text of col lo ca ti ons only, and, fi nally, exa mi ning re spon dents’ fa mi li a rity 
with the gi ven me a nings which co uld shed so me light on the re a sons why the re is a dis per sion of 
an tonyms  in se con dary ab stract me a nings.

Ми ле на Ја кић Шим шић (При мље но: 1. сеп тем бра 2020;
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ при хва ће но: 28. ок то бра 2020)
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја 
mmja kic @gmail.com

Ти ја на Ве сић Па вло вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Ма шин ски фа кул тет
Кра љи це Ма ри је 16, 11120 Бе о град, Ср би ја
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ПРИ ЛОГ

РЕ ЧЕ НИ ЦЕ-СТИ МУ ЛУ СИ:
1. Сте ла је брз коњ.
2. На по слу су би ли баш бр зи.
3. По моћ да вље ни ци ма би ла је ве о ма бр за.
4. До шао је у ве ли ку шу му.
5. Ове ци пе ле су ми ве ли ке.
6. Ње го во зна ње је ве ли ко.
7. Ено га онај ви со ки мо мак.
8. Кроз обла ке се ви де ло ви со ко сун це.
9. Чуо је њен ви со ки глас.

10. Пи ли су гу сто ју жно ви но. 
11. На хо ри зон ту се по ја вио густ дим.
12. Си ту а ци ја је би ла при лич но гу ста. 
13. Ка мен је упао у ду бок бу нар.
14. Тр ча ли су по ду бо ком сне гу.
15. Зна ли су ма ло о ду бо кој про шло сти.
16. Ви ше во лим ду гу ко су.
17. Ха љи на ми је ду га. 
18. Из мо ри ла га је ду га бо лест.
19. Имао је кра так реп.
20. Ови ру ка ви су ми крат ки.
21. На ста де крат ка ти ши на.
22. По ди гла је свој ла ки ко фер.
23. Хо дао је у ка пу ту од ла ког што фа.
24. Ишао је ла ким ко ра ком. 
25. Се део је у сво јој ма лој со би. 
26. Све ре чи пи сао је ма лим сло ви ма. 
27. То је чо век ма ле па ме ти.
28. Не во ли ни ске де вој ке.
29. У со би је био ве о ма ни зак пла фон.
30. До вео ми је сна ју ни ског ро да.
31. Обуо је плит ке ци пе ле.
32. Ов де је ре ка при лич но плит ка.
33. То је због ње го ве плит ке па ме ти.
34. На сто лу је би ла пра зна ке са.
35. По сла ли су пра зан ка ми он.
36. То су пра зне ре чи.
37. У ке си су пр ља ве ко шу ље.
38. Ба вио се са мо пр ља вим по сло ви ма.
39. Узео је пу ну ча шу. 
40. Све со бе су пу не.
41. От пе ва ла је то пу ним гла сом. 
42. Про шао је пр сти ма кроз сво ју рет ку бра ду.
43. Кроз рет ку ма глу на зи ра ле су се ку ће.
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44. Ње гов де да био је ре дак ју нак у ра ту. 
45. Та ко је спор у по кре ти ма.
46. У гра ду је че сто спо ра во жња.
47. Угле дао је те шко ка ме ње.
48. Би ла је у ха љи ни од те шке сви ле.
49. Играо је увек те шке уло ге.
50. По пи ла је то пло мле ко.
51. Узми ову то плу ха љи ну.
52. По сма трао ју је то плим по гле дом.
53. Про ве ла нас је кроз узак ход ник.
54. Ве ли ка књи жев ност ни је за узак круг чи та ла ца.
55. Пи ла је хлад ну ли му на ду.
56. Та ко је хла дан пре ма ме ни.
57. По ред сто ла су чи сте ча ра пе.
58. По гле да ла је у чи сто не бо. 
59. Има ли су чист образ.
60. Имао је ши ро ка ра ме на.
61. Из ход ни ка се ула зи у ши ро ку про сто ри ју.
62. Усле ди ла је ши ро ка де ба та.

МИ ЛЕ НА ЈА КИЋ ШИМ ШИЋ, ТИ ЈА НА ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ


