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Ма ри ја Сте фа но вић

ЗНА ЧЕ ЊЕ И КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВА ЖНОГ  
(НА МА ТЕ РИ ЈА ЛУ РУ СКОГ ЈЕ ЗИ КА)

Ана ли за са др жи не кон цеп та важный ‘ва жан’ спро ве де на на ма те ри ја лу ру ских 
лек си ко граф ских из во ра и исто и ме ног асо ци ја тив ног по ља при ме ном ме то да се ман тич-
ке и ког ни тив не ин тер пре та ци је по ка зу је да се ра ди о ком плек сном кон цеп ту. Је зич ки 
из ра зи ко ји ма се из ра жа ва ва жност пре све га пре ко уну тра шње фор ме ре чи ука зу ју на 
раз ли чи те на чи не ње не кон цеп ту а ли за ци је (вАЖНОјЕТЕшКО, вАЖНОјЕвИсОКО, вАЖНОјЕ
вЕлИКО,вАЖНОјЕвИдљИвО). У ра ду се да је и опис сте ре о ти па ва жне осо бе ко ји по сто ји 
у ру ском дру штву. 

Кључ не ре чи: важный, кон цеп ту а ли за ци ја, оце на, сте ре о тип ва жног. 

An analysis of the con cept важный ‘im por tant’ is car ried out on ma te rial from the 
Rus sian le xi co grap hic so ur ces and the sa me as so ci a ti ve fi eld by applying the met hods of se-
man tic and cog ni ti ve in ter pre ta tion. It is con clu ded that this is qu i te a com plex con cept. The 
lin gu i stic ex pres si ons used to ex press im por tan ce, espe ci ally thro ugh the in ter nal form of 
words, in di ca te the varying me ans of its con cep tu a li za tion (IMPortanceISheavy,IMPortance
IShIGh,IMPortanceISbIG,IMPortanceISvISIble). The pa per al so of fers a de scrip tion of the 
ste re otype of an im por tant per son who exists in Rus sian so ci ety. 

Key words: важный, con cep tu a li za tion, eva lu a tion, the ste re otype of the im por tant. 

1.увОдНЕНАПОМЕНЕ. По се бан ин те рес у окви ру лин гви стич ких пра-
ва ца ко ји се ба ве од но сом из ме ђу је зи ка и кул ту ре иза зи ва ју про у ча ва ња 
си сте ма вред но сти, али, ма да по сто је по је ди нач ни ра до ви ко ји ука зу ју на 
мо гућ ност си сте ма тич ног при сту па овом пи та њу, као што је, на при мер, 
рад Жу ра вљо ва (ЖуРАвлЕв 2016), у ли те ра ту ри се на ла зе углав ном об ра де 
кон це па та – прет по ста вље них вред но сти у по је ди ним кул ту ра ма, а не ма 
оних ко ји ис тра жу ју сâм по јам ва жног као еле мен та де фи ни ци је вред но сти1. 
Ја сно је да је за ква ли фи ко ва ње не чег као ва жног или не ва жног по треб на 
ње го ва ева лу а ци ја, што по ве зу је ис тра жи ва ња ва жног са ре зул та ти ма до 
ко јих се до шло у ра ни јим про у ча ва њи ма оце њи ва ња и оце не. Лин гви сти 
раз ли чи тих усме ре ња ду го су се ба ви ли њи ма ко ри сте ћи при сту пе (и кор-
пу се) у скла ду са прин ци пи ма па ра диг ме у окви ру ко је су ра ди ли. Нај че шће 
се ана ли зи ра ла се ман ти ка лек се ма ти па до бар и лош, в. нпр. за ен гле ску 
лек се му good ‘до барʼ katZ 1962 и вЕНдлЕР 1981, као и по јам нор ме у ве зи 
са оце ном (АРуТюНОвА1987). У фун да мен тал ној сту ди ји о оце ни и оце њи-
ва њу Е. М. Вољф (вОльф 2002) на ла зи се би бли о гра фи ја ра до ва о овој те ми 
на ста лих до сре ди не осам де се тих го ди на, ка да је об ја вље но пр во из да ње. 
М. С. Ан др ју хи на (АНдРюХИНА 2010) пи ше о оце ни у лин гво кул ту ро ло ги ји, 

1 У де фи ни ци ја ма лек се ме ценность ‘вред ностʼ у свим ана ли зи ра ним реч ни ци ма ру ског 
је зи ка као део де фи ни ци је на ла зи се лек се ма ва жность ‘ва жност .̓ 
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а по сто је и збор ни ци ра до ва по све ће ни лин гво ак си о ло ги ји (нпр. сЕРЕБРЕН
НИКОвА 2011)2. 

Оце на спа да у ка те го ри је мо ду сног ти па3 ко је омо гу ћу ју да го вор ни ци 
са др жи ну кон цеп та ин тер пре ти ра ју на раз ли чи те на чи не и на осно ву то га 
из гра де но ви сми сао4. У окви ру мо ду сних ка те го ри ја об је ди ње не су је зич ке 
је ди ни це за ко је је за јед нич ка ког ни тив на функ ци ја ин тер пре та ци је или 
оце не. Се ман ти ка ових је ди ни ца не од ра жа ва објек те из ван је зич ког све та, 
већ ука зу је на ин ди ви ду ал но ис ку ство ка те го ри за ци је и кон цеп ту а ли за ци је 
у ве зи са њи ма. До бро, ло ше, ва жно, вред но и сл. не по сто је у ва ку у му, из ван 
обје ка та и си ту а ци ја у ко ји ма се по ја вљу ју5, и не ути чу на са др жи ну кон-
цеп та као мен тал не сли ке кон крет ног објек та, па је мо гу ће је да оно што се 
на зи ва, на при мер, ва жним, бу де раз ли чи то у за ви сно сти од осо бе ко ји вр ши 
про це ну, од си ту а ци је или од са мог објек та6, што зна чи да ре зул тат оце њи-
ва ња, иа ко че сто за сно ван на ста во ви ма и нор ма ма при сут ним у кул ту ри, 
мо же би ти и су бјек ти ван. 

По што се са ме лек се ме ко је се ко ри сте за ис ка зи ва ње оце не не од но се 
на пред мет из ре ал ног све та, прет по став ка је да ана ли за и ин тер пре та ци ја 
по да та ка ко ји су при сут ни у њи хо вим лек си ко граф ским де фи ни ци ја ма, у 
уну тра шњој фор ми ре чи7 и у ети мо ло ги ји мо гу ука за ти на су шти ну ког ни-
тив ног про це са оце њи ва ња, а мо жда и на не ке нај оп шти је од ли ке обје ка та 
ко ји се кла си фи ку ју упо тре бом по сма тра не лек се ме. Ва жност ни је би ла пред-
мет де таљ ног лин гви стич ког про у ча ва ња ни као еле мент си сте ма оце не ни ти 
као кон цепт. Сто га овај рад има два ци ља: пр ви је да ана ли зом ма те ри ја ла 
из лек си ко граф ских из во ра и ма те ри ја ла до би је ног асо ци ја тив ним екс пе ри-
мен том утвр ди са др жај кон цеп та ва жно сти у ру ском је зи ку и кул ту ри8, а 
дру ги је да на осно ву до би је них по да та ка ис пи та на чи не кон цеп ту а ли за ци је 
ва жног у ру ском је зи ку. Кор пус за ис тра жи ва ње пред ста вља ју јед но је зич ки 
реч ни ци ру ског је зи ка дАљ, МАС, НОСС, О–Ш, реч ни ци си но ни ма РсАл, 

2 Ов де се да је са мо ве о ма се лек ти ван пре глед пр вен стве но ру си стич ких ра до ва из на ве-
де них обла сти. 

3 У мо ду сне ка те го ри је, из ме ђу оста лих, Бол ди рев (БОлдыРЕв 2014: 159) укљу чу је не га-
ци ју, ак си о ло шке ка те го ри је (оце не), апрок си ма ци ју, еви ден ци јал ност итд. Тер мин мо ду сне 
ка те го ри је (рус. модусныекатегории) пред ла же ка ко би ис та као раз ли ку из ме ђу гра ма тич ке 
ка те го ри је мо дал но сти по сма тра не кроз гла гол ске на чи не, гра ма тич ке (или лек сич ке) ка те го-
ри је мо дал них гла го ла и ак си о ло шких ка те го ри ја оце не у нај у жем сми слу ре чи. 

4 Сто га мо ду сне ка те го ри је и има ју ста тус се кун дар них ка те го ри ја, јер су објек ти већ 
би ли ка те го ри зо ва ни и кон цеп ту а ли зо ва ни ка да су на зва ни и ка да се око њих по чео ства ра ти 
кон цепт, од но сно ка да су се по че ла са ку пља ти раз ли чи та зна ња у ве зи са њи ма.

5 О зна ча ју кул тур ног мо де ла за са др жај пој мо ва ко ји ма се оце њу је в. и ИвИћ 2005 иГРКО
вИћМЕјџОР 2008.

6 О еле мен ти ма про це са оце њи ва ња в. БАРАНОв (1989: 74).
7 Уну тра шња фор ма ре чи да је по дат ке о осо би ни ко ја је би ла ре ле вант на при ли ком име-

но ва ња објек та. Ак том но ми на ци је ус по ста вља се ве за из ме ђу ван је зич ког и је зич ког све та, 
што омо гу ћу је увид у ког ни тив не про це се (пер цеп ци ју, кла си фи ка ци ју, ка те го ри за ци ју, кон-
цеп ту а ли за ци ју). Пре ма Го ло ми до вој (ГОлОМИдОвА 1998: 10), лек сич ка но ми на ци ја за сно ва на 
је на зна њи ма у ко лек тив ном ис ку ству ко ја се од но се на на чи не ко ди ра ња, пре но ше ња и де-
ши фро ва ње ин фор ма ци је. 

8 На зна чај про у ча ва ња асо ци ја ци ја у окви ру ког ни ти ви стич ки ори јен ти са них ис тра-
жи ва ња је зи ка и кул ту ре ука зу је и Ша ри фи јан (SharIFIan 2017: 43). 
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РсАБ, асо ци ја тив ни реч ник РАС и дво је зич ки реч ни ци ру ског је зи ка сТАН
КОвИћ, ПОљАНЕц, МЕНАц. Ме тод ко ји се ко ри сти је се ман тич ка и ког ни тив на 
ин тер пре та ци ја. 

2. АНАлИЗАдЕфИНИцИјАлЕКсЕМЕважныйуРЕчНИцИМА.Лек си ко граф ски 
из во ри ко ји су ко ри шће ни су дАљ и МАС за ру ски је зик, а пре вод ни екви-
ва лен ти пре у зи ма ни су из дво је зич них ру ско-срп ско(хр ват ских) реч ни ка 
сТАНКОвИћ, ПОљАНЕц и МЕНАц.9 

2.1.дАљ.У Да ље вом реч ни ку ру ског је зи ка ко ји је на стао у де вет на е стом 
ве ку лек се ма важный10 на ла зи се у окви ру од ред ни це вага ‘ва га ,̓ што је по-
ве за но са ње ном ети мо ло ги јом (фАсМЕР 1: 263, 266). У окви ру пр вог зна че ња 
на во де се лек се ме увесистый ‘вр ло те жак; фиг. јак, мо ћан 1̓1, тяжелый ‘те-
жакʼ и ве ский ‘вр ло те жак, фиг. озби љан, увер љив, зна ча јан, ва жан; ути ца јан, 
мо ћан 1̓2. Пр ви си но ним ски низ ука зу је на фи зич ку ди мен зи ју (те жи ну). 

Даљ да је још је дан си но ним ски низ у функ ци ји об ја шње ња зна че ња 
при де ва важный: уважительный ‘оно што или онај ко јег тре ба ува жа ва ти ,̓ 
значительный ‘зна ча јан ,̓ требующийособого вни ма ния, ува же ния ‘ко ји зах-
те ва по себ ну па жњу и по што ва ње .̓ С об зи ром на то се при дев мо же од но си ти 
и на ли це и на пред мет, је ди ни за јед нич ки еле мент зна че ња је да се њи ме 
ква ли фи ку ју објек ти у нај ши рем сми слу ре чи ко ји су због не ке сво је осо би не 
из дво је ни од дру гих и зах те ва ју по се бан трет ман (па жњу, по што ва ње). 

На ред на гру па си но ни ма ко ји ма Даљ об ја шња ва зна че ње при де ва 
важный очи глед но се од но си на љу де. Она се мо же раз дво ји ти на две под гру-
пе. У пр вој су при де ви ко ји ука зу ју на из глед и по на ша ње оног ко се ква ли-
фи ку је при де вом важный: осанистый ‘кр шан, ста сит, им по зан тан, на о чит; 
го спод ствен, от мен ,̓ величественный ‘ве ли чан ствен, им по зан тан, уз ви шенʼ 
и гордый ‘горд, по но сан, са мо све стан; охол, над мен, уо бра жен .̓ Мо же се 

9 Због уште де про сто ра да ти су са мо по да ци из од ред ни ца ко ји су ре ле вант ни за ово 
ис тра жи ва ње. 

10 Важный, стар. важкiй, важ кой юж. увѣсистый, тяжолый, вѣскiй. || Ува жи тельный, 
зна чи тельный, тре бующiй осо ба го вниманiя, уваженiя. || Оса нистый, зна ме нитый, ве ли че-
ственный, сте пенный; гордый. || Кур. тмб. отличный, пре красный, пре вос ходный. Ис каж. 
важнѣющiй, сиб. важнецкiй, важнѣйшiй; [важнецкiй, пре вос ходный. Ва жнец ки нар., отлич но, 
пре вос ход но пск. Опд.]. [Важно, нар. Ва жно, чтоэтотъплутъ Мак сим ка удралъ, а то бы мой 
товарищъ выдалъ.] Ва жность ж. свойство, со стоянi е ва жна го. Экаважность,нупустьгнѣва
ется.Несахарный,неважность,чтопромокнешь. Ва жни чать, при да вать себѣ нек ста ти 
ва жность, вѣсъ, значенiе, видъ знат но сти или величiя. Носъподнялъ,важничаетъсъкамергер
скимъключомъ.Онъвзважничалъ,заважничалъ,чался,доважничалъилися,допосмѣянiя.
Изважничался, не ис пра вимъ. Отважничалимысътобою,поважничаливдоволь,проважни
чалисъгодъ.Разважничался, рас хо дился. Ва жни чанье ср. принятiе на себя ва жна го ви да. 
Ва жен ка об. кто со бою ва жни ча етъ. Важiй арх. вят. сте пенный, ра зумный, раз су ди тельный; 
го вор ливый, бесѣдливый (смѣши ва ется съ вожеватый, см. водиться).

11 Пре вод ни екви ва лен ти пре у зи ма ни су из реч ни ка ПОљАНЕц и сТАНКОвИћ. По што се 
де фи ни ци је по не кад раз ли ку ју, нај че шће се да је ком би на ци ја пре вод них екви ва ле на та из оба 
реч ни ка ка ко би се што аде кват ни је пред ста ви ло зна че ње лек се ме. 

12 Ма да се у Да ље вом реч ни ку да ју зна че ња ко ја су би ла ак ту ел на у 19. ве ку, због не по-
сто ја ња дво је зич них ру ско-срп ских реч ни ка у овом пе ри о ду срп ски пре вод ни екви ва лен ти 
пре у зе ти су из дво је зич них реч ни ка са вре ме ног ру ског је зи ка, јер се не оче ку је знат но по ме-
ра ње у зна че њу.
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прет по ста ви ти да за та кво по на ша ње по сто је од ре ђе ни раз ло зи (в. ни же 
пре вод не екви ва лен те за знаменитый и степенный), али је не сум њи во да је 
др жа ње ова квих осо ба оно што је ви дљи во на пр ви по глед и што их раз ли-
ку је од дру гих. У не ким слу ча је ви ма (в. пре вод не екви ва лен те за гордый) 
оно мо же да се вред ну је не га тив но и ква ли фи ку је као над ме ност, уми шље-
ност и уо бра же ност. У дру гој под гру пи си но ни ма на ла зе се при де ви знаме
нитый ‘зна ме нит, чу вен, сла ванʼ и степенный ‘ста ло жен, озби љан, до сто-
јан ствен; у го ди на ма ,̓ што го во ри о по сто ја њу објек тив них раз ло га због 
ко јих се не ко сма тра ва жним и због че га се сво јим др жа њем и из гле дом 
раз ли ку је од дру гих. 

По што се лек се ма важный у кур ским и там бов ским го во ри ма ко ри сти 
са зна че њи ма ‘од ли чан, ди ван, из ван ре дан ,̓ а у ар хан гел ским и вјат ским 
лек се ма важий има зна че ња ‘ста ло жен, озби љан, до сто јан ствен, ра зу ман ,̓ 
ја сно је да је нео п ход но да обје кат има по зи тив не осо би не да би се за ње го ву 
осо би ну ко ри стио при дев са ко ре ном важ. Су де ћи по по да ци ма из Да ље вог 
реч ни ка, при дев важный мо же се ко ри сти ти за ква ли фи ка ци ју осо ба, пред-
ме та или по ја ва. Пр во на ве де но зна че ње ко је ва жност по ве зу је ис кљу чи во 
са фи зич ком ди мен зи јом (те жи ном) не ко ри сти се у са вре ме ном књи жев ном 
ру ском је зи ку. Ана ли за по да та ка ко ји се да ју за дру га зна че ња ука зу је на то 
да су раз ло зи за на зи ва ње осо бе ва жном њен ви сок по ло жај у дру штву или 
оп ште при зна то по се до ва ње по зи тив них осо би на. Ка да се обје кат или по ја ва 
сма тра ју ва жним – ис ти чу се на осно ву не ког еле мен та или осо би не ко ји су 
у да том мо мен ту ре ле вант ни. 

2.2.МАс.Зна че ња за лек се му важный у са вре ме ном ру ском је зи ку дата 
у МАС13 у ве ли кој ме ри по на вља ју сли ку ко ја се до би ја из Да ље вог реч ни ка. 
Пр во на ве де но зна че ње (‘ко ји има по себ но ве ли ки зна чај̓ ) илу стро ва но је 
при ме ри ма обје ка та ко ји не мо ра ју има ти по зи тив ну ко но та ци ју, али у од-
ре ђе ној си ту а ци ји по ста ју не са мо зна чај ни, не го ‘по себ но зна чај ни .̓ Упо-
тре ба при ло га по себ но у де фи ни ци ји ука зу је на из два ја ње „ва жних” од свих 
оста лих слич них обје ка та, што је ка рак те ри стич но за про цес оце њи ва ња. 

Дру га два зна че ња од но се се на љу де: у ру ском го вор ном је зи ку при дев 
важный од но си се на осо бе ко је ‘има ју ви со ку ду жност, ви сок по ло жај̓ , а 
тре ће зна че ње са др жи опис ка рак те ри стич ног на чи на др жа ња и по на ша ња 
ова кве осо бе, и де фи ни ше се као ‘до сто јан ствен; уз ви шен, ве ли чан ствен, 

13 Важный 1. Имеющий осо бен но большое зна че ние. Важныйвопрос.Важноеот
крытие.Важнаяроль.–Сведения,которыеонполучилсейчас,быливажны:оказалось,что
вовсехпочтиближайшихнаселенныхпунктахстоялитеперькрупныечастинеприятеля. 
Бе рез ко, Мирный го род. 2. Разг. Высо кий по долж но сти, по по ло же нию. Важнаяперсона.– 
[СеменМатвеич] состоялнаслужбевПетербурге,занималважноеместо. Тур ге нев, Нес-
част ная. Заказчикибылихорошиеиплохие.Хорошийзаказчик–этотакой,которыйизсебя
важнуюособунекорчит,непридираетсязря. Кузьмин, Круг царя Со ло мо на. 3. Ис пол ненный 
до сто ин ства; ве ли чавый, гордый. –Отстранивегорассчитанноважнымжестом,Самгин
всталвдверях. М. Горький, Жизнь Кли ма Сам ги на. ЕслибыВикторСеменовичбылпостар
ше,онмогбысойтиизагубернатора,–такбылонважен. Фе дин, Первые ра до сти. 4. Прост. 
Хо ро ший по ка че ству; отличный. –НовыесапогидядиФедорапришлиськакразпоногам,и
Серега,поглядываянаних,вышелккарете.–Эксапогиважные! Л. Тол стой, Три смер ти. – 
ВажнуюявчерауГолопесоваиндейкуел!–вздохнулпомощникисправника. Че хов, Не ви димые 
ми ру слезы.
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горд .̓ Ре че ни ца ко јом се илу стру је упо тре ба лек се ме важный у тре ћем зна-
че њу (‘мо гао би да про ђе и као гу бер на торʼ) по твр ђу је да у дру штву по сто је 
уло ге или по ло жа ји ко ји се сма тра ју ва жним, а њи хо ви но си о ци има ју пре-
по зна тљив на чин по на ша ња. Че твр то на ве де но зна че ње ка рак те ри стич но је 
за суп стан дард ни је зик и по ду дар но је са ди ја лек ти зми ма ко је Даљ на во ди: 
‘до брог ква ли те та; од ли чан ,̓ што све до чи о чу ва њу се ме по се до ва ња по зи-
тив них осо би на и у са вре ме ном је зи ку, иа ко је на пе ри фе ри ји. 

У од но су на по дат ке из Да ље вог реч ни ка при мет но је од су ство по ве зи-
ва ња при де ва важный са се ман ти ком фи зич ке те жи не и пот пун пре ла зак 
лек се ме важный у сфе ру оце не. За др жа ва се зна че ње по се до ва ња од ре ђе не, 
не нео п ход но по зи тив не осо би не ко ја из два ја обје кат од дру гих слич них, а 
у слу ча ју ка да се од но си на љу де ва жност је асо ци ра на са ви шим по ло жа јем 
на со ци јал ној ле стви ци и по себ ним на чи ном др жа ња и по на ша ња. 

3.уНуТРАшњАфОРМАРЕчИИКОНцЕПТуАлИЗАцИјАвАЖНОГуРЕчНИцИМА.
По да ци о уну тра шњој фор ми ре чи омо гу ћу ју увид у кон цеп ту а ли за ци ју 
ва жног у ру ском је зи ку у раз ли чи тим пе ри о ди ма: си но ни ми увесистый и 
веский ко ји ма Даљ об ја шња ва зна че ње ре чи важный има ју исти ко рен: вес 
‘те жи на ,̓ што зна чи да се све три лек се ме којe се од но се на пр во зна че ње 
ре чи важный14 бу квал но ве зу ју за фи зич ку ве ли чи ну – те жи ну. Да кле, ва-
жност, сна га и моћ у дру штву кон цеп ту а ли зу ју се пре ко ме та фо ре вАЖНОјЕ
ТЕшКО. 

Ва жност се не кон цеп ту а ли зу је са мо пре ко по ве зи ва ња са те жи ном: 
вАЖНОјЕвЕлИКО, што по твр ђу ју лек се ме са ко ре ном ве лик/ве лич. На и ме, 
код Да ља ме ђу си но ни ми ма на ла зи мо при дев величественный ‘ве ли чан-
ствен ,̓ а у МАС лек се мом величавый ‘ве ли чан ственʼ об ја шње ња ва се тре ће 
на ве де но зна че ње при де ва важный. 

Ви си на као еле мент кон цеп ту а ли за ци је ва жно сти (вАЖНОјЕвИсОКО) 
на ла зи се у МАС, у зна че њу 2: ‘на ви со кој ду жно сти, на ви со ком по ло жа ју .̓ 
Пре ма то ме, ви си на као фи зич ка ди мен зи ја ула зи у кон цеп ту а ли за ци ју ва-
жно сти јер се мо же од но си ти на ви со ко по зи ци о ни ра ње ва жне осо бе на 
хи је рар хиј ској ле стви ци, али и на из глед љу ди ко ји се бе сма тра ју ва жним. 

При дев гордый ‘горд, по но сан ,̓ као је дан од си но ни ма за важный, Даљ 
де фи ни ше ова ко: надменный,высокомерный,кичливый;надутый,высо
носый15,спесивый,зазнающийся;ктоставитсебясамоговышепрочих
‘над мен, охол, на ду ван, уо бра жен, на ду вен, онај ко се бе ста вља из над дру-
гих .̓ Го то во сви на ве де ни при ме ри са др же сли ку осо бе ко ја се тру ди да фи-
зич ки по ве ћа сво је ди мен зи је (на ду ва ла се, по ста је ви ша јер хо да уз ди жу ћи 
нос или гла ву), а и „се бе ста вља из над дру гих”, што зна чи да се ме та фо рич ки 
по зи ци о ни ра на ви шој тач ки од оста лих. Све ово ука зу је на кон цеп ту а ли за-
ци ју ва жног као не чег што се из два ја не са мо сво јом су шти ном, већ и из гле дом 
или ди мен зи ја ма (те жи ном, ви си ном). У слу ча је ви ма упо тре бе си но ни ма 
при де ва важный у од но су на љу де, очи глед на је те жња да се ко ре ном лек се ме 

14 Тре ћа лек се ма је тяжелый – букв. ‘те жак .̓ 
15 Лек се ма высоносый не на ла зи се у реч ни ци ма са вре ме ног ру ског је зи ка, али је ње на 

уну тра шња струк ту ра про зир на, и зна чи ‘онај ко ји је по ди гао нос .̓ 
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ука же на њи хов дру га чи ји из глед ко ји је од раз по себ ног ста ту са (би ло да је 
оп ште при знат и за сно ван на по зи тив ним ква ли те ти ма или не), што до во ди 
до мо гућ но сти да се прет по ста ви кон цеп ту а ли за ци ја вАЖНОјЕвИдљИвО. 

У ве зи са са ког ни тив ним про це сом оце њи ва ња и кон цеп ту а ли за ци јом 
ва жног је и ука зи ва ње на ва га ње као ре а лан фи зич ки про цес упо ре ђи ва ња 
обје ка та са утвр ђе ним ета ло ном: лек се ма уважительный, при сут на у окви ру 
дру гог на ве де ног си но ним ског ни за у Да ље вом реч ни ку, има ко рен ваг/важ. 

4. дЕРИвАТИОдКОРЕНАважнИњИХОвАКОНцЕПТуАлИЗАцИјА
4.1.дАљ.У окви ру од ред ни це – твор бе ног гне зда вага16 Даљ на во ди 

гла гол важничать ‘пра ви ти се ва жан ,̓ име ни цу ко ја ука зу је на исту рад њу 
– важничанье и име ни цу важенка ‘онај ко ји се пра ви ва жан 1̓7. Све оне од-
но се се на осо бе ко је, бу квал но пре ве де но, ‘при да ју се би пре ви ше ва жно сти, 
те жи не, зна ча ја ,̓ од но сно та ко из гле да ју. 

4.2.МАс.Са ко ре ном важн у МАС на ла зи мо са мо лек се му важничать18 
ко ја се са чу ва ла у истом зна че њу као и код Да ља.

4.3. КОНцЕПТуАлИЗАцИјАважностиудЕРИвАТИМА.Еле мен ти ко ји се из-
два ја ју у ана ли зи де ри ва та по на вља ју на чи не кон цеп ту а ли за ци је уо че не код 
при де ва важный, чи ме се по твр ђу је њи хо ва ког ни тив на ре ле вант ност. У 
де ри ва ти ма су пред ста вље ни кул ту ро ло шки ре ле вант ни по да ци о осо ба ма 
ко је се сма тра ју ва жним, од но сно ука зу је се на по сто ја ње њи хо вог уо би ча-
је ног из гле да и на чи на по на ша ња. 

Са др жи на де фи ни ци је лек се ме важничать у МАС го во ри о ве зи ва њу 
кон цеп та ва жно сти за ви си ну. У Да ље вом реч ни ку у илу стра тив ном при ме-
ру уз гла гол важничать за осо бу ко ја се та ко по на ша ка же се да је ‘по ди гла 
нос ,̓ да кле та ко ђе се ука зу је на по ве ћа ва ње вер ти кал не ди мен зи је и по твр-
ђу је се и на дру гим ме сти ма по ка за на кон цеп ту ал на ве за вАЖНОјЕвИсОКО. 
Ко рен важн у де ри ва ти ма ве зу је се за ви зу ел но ис ти ца ње у од но су на дру ге 
објек те, пре све га пре ко по ве ћа ња ди мен зи ја, што по твр ђу је кон цеп ту а ли-
за ци ју вАЖНОјЕвИдљИвО. 

Бу ква лан пре вод лек си ко граф ске де фи ни ци је гла го ла важничать у 
МАС је ‘пу шта ти (на се бе) ва жност ,̓ што су ге ри ше да је ва жност у ова квим 
слу ча је ви ма не што што ни је ин те грал ни део лич но сти, већ вр ши лац рад ње 
по ку ша ва да је при ву че се би, да се њо ме окру жи. Иста кон цеп ту а ли за ци ја 
је и у дру гом де лу реч нич ке де фи ни ци је: приниматьвнушительныйвид букв. 
‘узи ма ти упе ча тљив или им по зан тан из глед .̓ Да кле, та кав из глед није не што 
што осо би због не че га при род но при па да, већ се „узи ма” и до да је јој се. Ово 
за па жа ње по ве зу је кон цеп ту а ли за ци ју ва жног са су шти ном ва жно сти као 

16 Реч нич ки ма те ри јал да је се у фу сно ти бр. 10. 
17 Ово зна че ње за бе ле же но је са мо код Да ља и у са вре ме ном ру ском је зи ку се не ко ри сти. 
18 Разг. На пу скать на себя ва жность, при ни мать вну ши тельный вид, дер жаться высо ко-

мер но. –Володязаметноважничал:должнобыть,онгордилсятем,чтоприехалнаохот
ничьейлошади,ипритворялся,чтооченьустал. Л. Тол стой, Дет ство. [Захар] важничалв
дворне,недавалсебетруданипоставитьсамовар,ниподместиполов. И. Гон ча ров, Обло мов. 
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еле мен та мо ду сне ка те го ри је оце не: ва жност је из ван са др жи не са мог кон-
цеп та објек та на ко ји се од но си, и при ли ком оце њи ва ња она му се до де љу је, 
што се у на ве де ним при ме ри ма по ка зу је и бу квал но, пре ко из бо ра лек се ма 
ко ји ма се зна че ње об ја шња ва. 

5.сИНОНИМИлЕКсЕМЕважный.19  Ана ли зом си но ним ских ни зо ва сти че 
се увид не са мо у еле мен те зна че ња про у ча ва не лек се ме, већ се до би ја мате-
ри јал и за ин тер пре та ци ју сег ме на та кул ту ре ко ји су са др жа ни у уну тра шњој 
фор ми си но ни ма или у окви ру њи хо вих лек си ко граф ских де фи ни ци ја. 

5.1.РсАл.Лек се ма важный у овом реч ни ку тре ти ра се као ви ше знач на20. 
Си но ним ски низ на ве ден уз пр во зна че ње (‘ко ји има ва жан (или ве ли ки, 
пр во сте пе ни, прин ци пи јел ни) зна чај, зна ча јан, ва жан, вре дан, су штин ски, 
прин ци пи је лан, убе дљив, осе тан, зна тан, пр во сте пен, од пр во сте пе не (или 
ве ли ке) ва жно сти, озби љан / о до га ђа ју, тре нут ку, из ја ви: исто риј ски, зна ча-
јан, ва жан, би тан, епо ха лан; суд бо но санʼ) од но си се на објек те са ве о ма упе-
ча тљи вим свој ством (те жи ном, зна ча јем или озбиљ но шћу) ко ја их у ве ли кој 
ме ри раз ли ку је од дру гих обје ка та и ста вља на пр во ме сто (си но ни ми су и 
первостепенный, первостепеннойважности). Чи ни се да је то пре све га 
спо соб ност или мо гућ ност да сво јом су шти ном или не ким дру гим аспек том 
пре суд но, чак суд бо но сно ути чу на до га ђа је и љу де. 

За дру го зна че ње лек се ме важный упу ћу је се на си но ним ски низ лек-
се ме влиятельный ‘ути ца јан ,̓ ко ји се са сто ји од сле де ћих лек се ма и кон струк-
ци ја: имеющийвлияние ‘ко ји има ути цај̓ , высокопоставленный ‘ко ји је на 
ви со ком по ло жа ју ,̓ облеченныйвластью ‘онај ко јем је да та власт ;̓ важный 
‘ва жан ,̓ в си ле ‘ути ца јанʼ (разг.). Ана ли за овог си но ним ског ни за све до чи о 
по сред ном21 по ве зи ва њу при де ва важный са осо ба ма ко је мо гу да ути чу на 
дру ге (пре све га ти ме што има ју моћ да про ме не њи хов по ло жај: в си ле – букв. 
‘у сна зиʼ). Ва жност је у овом слу ча ју ис кљу чи во по сле ди ца по зи ци о ни ра ња 
на ви со ком ме сту на хи је рар хиј ској ле стви ци. 

Тре ће зна че ње у ве зи је са лек се мом высокомерный ‘охол, на ду вен, над-
мен, уо бра жен ,̓ и ја сно је да се по ве зу је са по на ша њем и фи зич ким др жа њем 
осо бе ко ја се сма тра ва жном. 

Че твр то зна че ње упу ћу је на си но ним ски низ хороший ‘до бар ,̓ што је 
иден тич но зна че њу са чу ва ном у ру ским ди ја лек ти ма (в. ма те ри јал код Да ља 
и у МАС). Због ве ли ког бро ја си но ни ма за на ве де ни при дев са мо ће мо ре ћи 
да се он мо же од но си ти на раз ли чи те објек те (укљу чу ју ћи љу де) ко ји се због 
до брих осо би на по зи тив но оце њу ју.

19 У слу ча је ви ма ка да се у реч ни ку упу ћу је на дру ге си но ним ске ни зо ве на во де се и 
ана ли зи ра ју по да ци из њих. 

20 1. Имеющий ва жное (или большое, пер во сте пен ное, прин ци пи альное) зна че ние, зна-
чи тельный, зна чимый, существенный, прин ци пи альный, ве сомый, не ма ло важный, пер во-
сте пенный, пер во сте пен ной (или большой) ва жно сти, серьезный /особытии,моменте,
высказывании: исто ри че ский, зна ме на тельный, мно го зна чи тельный, ответ ственный, эпо-
хальный; эпо хи альный (книжн.); судьбо носный (высок.); мно го зна ме на тельный (ус тар.). 2. 
см. влиятельный, 3. см. высо ко мерный. 4. см. хо ро ший. 

21 Пре ко си но ним ског ни за влиятельный ‘ути ца јан .̓ 
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5.2. РсАБ.У реч ни ку Н. А. Абра мо ва си но ним ски низ22 за при дев важный23 
ни је фор мал но ци фра ма по де љен пре ма раз ли чи тим зна че њи ма да те лек се-
ме, као што је то слу чај у РсАл, али су по је ди не гру пе си но ни ма одво је не тач-
ком и за пе том. У пр вом ни зу су при де ви чи ја се ман ти ка упу ћу је на то да је 
реч о објек ту ко ји се ја сно из два ја: пре вод ни екви ва лен ти овог ни за су ‘зна-
ча јан, од ве ли ког зна ча ја, зна тан, нај ва жни ји, нај знат ни ји, ко ји има по себ но 
зна че ње, ве ли чан ствен, ис так нут, основ ни, глав ни, зна ме нит, вр ло ва жан, 
вре дан по себ не па жње, спо ме на вре данʼ24. У овом ни зу су лек се ме ко је, са 
јед не стра не, упу ћу ју на то да је обје кат због не че га кљу чан или од су штин-
ског зна ча ја, а са дру ге стра не да је он упа дљив, вре дан па жње и пам ће ња. 

У дру гој из дво је ној гру пи на ла зе се си но ни ми ко ји се од но се на хи је рар-
хиј ски ви со ко по ста вље ну осо бу: ‘угле дан, ис так нут, ути ца јан, ви сок, с ви со-
ким чи ном, до сто јан ствен .̓

На кон тре ћег ни за си но ни ма ‘озби љан, су штин ски, убе дљивʼ да ју се 
ан то ни ми ‘лак, ша љив, во двиљ ски ,̓ чи ме се упу ћу је на вр сту са др жа ја ко ју 
обје кат тре ба да има да би се сма трао ва жним. У окви ру ни за си но ни ма дају 
се и кон струк ци је ‘Те жак пре ступ. Кар ди нал на гре шка. До га ђај ко ји има број-
не по сле ди це, суд бин скиʼ уз ан то ни ме ‘ми зе ран, ни шта ван, не ва жан .̓ Сви 
на ве де ни при де ви ука зу ју на то да се уз ва жност ве зу је ме та фо рич на те жи на 
са др жа ја или до га ђа ја ко ји мо же на пре су дан на чин да про ме ни ста ње.

Да ље се упу ћу је на при де ве, од но сно си но ним ске ни зо ве ‘глав ни, ве ли-
чан ствен, ути ца јан .̓ За јед нич ки зна чењ ски еле мент овог си но ним ског ни за 
је по и ма ње ва жно сти као не чег што се ис ти че25 и мо же да има пре суд ну 
уло гу у од ре ђе ним окол но сти ма. Кон струк ци је ‘из и гра ва ти ва жну лич ност, 
пра ви ти се ва жан ,̓ ко је су се и ра ни је по на вља ле у кор пу су, ука зу ју на мо-
гућ ност не у са гла ше но сти ме ђу су шти ном и спо ља шњо шћу ка да се ра ди о 
ва жно сти, од но сно на то да по сто је уо би ча је ни мо де ли по на ша ња (и из гле да) 
оног ко се сма тра ва жним у дру штву, као и на то да се они мо гу ими ти ра ти.

5.3.уНуТРАшњАфОРМАРЕчИИКОНцЕПТуАлИЗАцИјАвАЖНОсТИусИНОНИМсКИМ
НИЗОвИМА.Сви ра ни је утвр ђе ни на чи ни кон цеп ту а ли за ци је ва жно сти пред-
ста вље ни су и у си но ни ми ма. Кон цеп ту ал но по ве зи ва ње ва жно сти и те жи не 

22 Ау тор уз си но ни ме по не кад на во ди и ан то ни ме. 
23 Зна чи тельный, мно го зна чи тельный, мно го зна чащий, пер вен ствующий, зна ме на-

тельный, ве ли кий, ка пи тальный, крупный, до сто памятн ый, до сто при ме ча тельный; видный, 
высо кий, са но витый, са новный; серьезный, существенный, ве ский (прот. Легкий,Шуточный,
Водевильный). Тяжкое пре сту пле ние. Ка пи тальна я ошиб ка. Событие, бо га тое (чре ва тое) по-
след ствиями , ро ко вое. Прот. Мизерный,Неважный. Ср. Главный,Величавый,Влиятельный. 
См. Величавый || кор чить из себя ва жную осо бу, при ни мать важный вид. 

24 Ве ли ки број ов де да тих си но ни ма у ко ри шће ним дво је зич ним реч ни ци ма пре во ди се 
уз по моћ раз ли чи тих ком би на ци ја истих пре вод них екви ва ле на та. 

25 Због огра ни че ног про сто ра и ве ли ког бро ја пред ло же них си но ни ма, ов де ука зу је мо 
на то да су еле мен ти си но ним ског ни за главный ‘глав ниʼ углав ном из ве де не лек се ме са ука-
зи ва њем на пр во ме сто објек та (ти па пр во сте пе ни, пр во ра зред ни), на ње го во ис ти ца ње (до
ми нан тан, пре о вла ђу ју ћи) и на су шти ну (основ ни, су штин ски); у си но ним ском ни зу ве ли чавый 
пр вен стве но се го во ри о из гле ду осо бе ко ја се сма тра ва жном (ве ли чан ствен, ис так нут, бо дар) 
и о по зи тив ним осо би на ма ко је тре ба да по се ду је (до сто јан, озби љан), као и о не га тив ним осо-
би на ма ко је мо гу да пра те ова кве осо бе (уо бра жен, над мен). Си но ним ски низ влиятельный пре 
све га се од но си на осо би не лич но сти – ау то ри та тив ност, ути цај ност. 
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(вАЖНОјЕТЕшКО) из ра же но је се ман ти ком ко ре на у лек се ма ма ве сомый ‘из-
мер љив (по те жи ни); зна ча јан, осе тан, убе дљивʼ и тяжкий ‘те жак, на по ран, 
му чан ,̓ као и у ан то ни му легкий ‘лак .̓ По сред но, пре ко мо ди фи ка то ра ко ји 
се ко ри сте уз си но ни ме са ко ре ном знак/знач ис ти че се да оно што је ва жно 
ни је „са мо” зна чај но, не го се да ју мо ди фи ка то ри ко ји има ју ве зу са уве ћа ним 
фи зич ким ди мен зи ја ма: ука зу је се на ве ли ки сте пен зна ча ја (большоезначение 
‘ве ли ки зна чај̓ ), као си но ни ми ко ри сте се лек се ме са пр вим де лом много, 
нпр. многозначительный ‘од ве ли ког зна ча ја ,̓ а си но ним великий ‘ве ли ки, 
зна ча јанʼ по на вља по сто ја ње кон цеп ту а ли за ци је вАЖНОјЕвЕлИКО. Кон цеп-
ту а ли за ци ја ва жног као не чег што има ве зе са ви си ном (вАЖНОјЕвИсОКО) 
из ра же на је пре ко упу ћи ва ња на лек се му высокомерный, а си но ни ми сано
витый, сановный ‘са ви со ким чи ном, до сто јан стве никʼ ис ти чу зна чај ви со ке 
хи је рар хиј ске по зи ци је у дру штву за пер цеп ци ју осо бе као ва жне. Слич на 
кон цеп ту а ли за ци ја при сут на је и у при де ви ма са пр вим де лом перв ‘прв-ʼ 
(первостепенный ‘пр во сте пе ни, пр во ра зред ни ,̓ первенствующий ‘пр вен ствен, 
глав ни, нај ва жни јиʼ), јер ста вља ње на пр во ме сто обје кат чи ни ви зу ел но 
нај и стак ну ти јим. Си но ним видный ‘ви дљив, при ме тан; фиг. угле дан, по знат, 
ис так нут; ста сит, на о чит, кр шанʼ по твр ђу је да се ва жност очи глед но ма ни-
фе сту је: вАЖНОјЕвИдљИвО, ис ти че се фи зич ком или ме та фо рич ном ви си ном, 
или дру гим фи зич ким па ра ме три ма ко ји се пер ци пи ра ју као по ве ћа ни или 
су ствар но та кви.

6. АНАлИЗААсОцИјАТИвНОГПОљАважный.По да ци за ана ли зу асо ци ја тив-
ног по ља (АП) важный26 пре у зе ти су из РАс. Оно је ва лид но јер се са сто ји од 
ви ше од 500 ре ак ци ја27. У скла ду са ста вом да су ва лид на АП ре ал на ре пре-
зен та ци ја са др жи не је зич ке све сти, од но сно да су у њи ма пред ста вље ни сви 
ре ле вант ни аспек ти кон це па та чи ји но ми на то ри су сти му лу си, оче ки ва ња 

26 Че ло век 37, во прос 31, раз го вор 19, на чальни к 18, гость 15, го спо дин 14, до ку мент, 
мо мент 13, гусь 12, индюк, чи нов ник 11, шаг 11, де ло 9, вид, пер со на 8, большой, день, объект, 
очень, чин, экспе ри мент 7, пост, слу чай, тип, толстый 6, главный, дядя, нужный, серьезный, 
этап 5, гра жда нин, ди рек тор, на дутый, отважный, пе тух, пред мет, то ва рищ, факт 4, ба рин, 
бюро крат, ви зит, влажный, за кон, зна чимый, муж чи на 3, го лос, гордый, дутый, ми ни стр, 
напыщенный, не очень, ответ ственный, па влин, пузырь, сложный, со вет, со лидный, стро гий, 
субъект, трудный, урок, фак тор, чо порный, шеф, экза мен 2, ар гу мент, аспект, ба гаж, босс, бук, 
ва жная пер со на, важный во прос, ва та, верблюд, верный, выбор, вывод, высо ко мерный, гад, 
гал стук, гло бальный, глупый, Гор ба чев, го род, груз, де ду шка, де кан, де ло вой, для нее, док тор, 
дочь, дрозд, друг, жи вот, за вод, за знался, за нос чивый, за пас, зво нок, знак, зна ме нитый, им по-
зантный, итог, ка мень, ко зел, ком му нист, кон фе рен ция, ко роль, кот, круг, крупный, кто, курс, 
лев, лист, ли сток, ложный, лыжи, ма леньки й, ме дленный, мен, ме нед жер, мно го пла новый, 
му жик, на хал, не всег да, нео б хо димый, нео тложный, не серьез ный, но все-та ки, о лек то ре, 
ор ган, основ ной, осо ба, осо бенный, ответ, от крыти е, очень нужный, парт нер, па спорт, пес, 
пи жон, план, поп, порт фель, по сол, пред ста ви тель, про фес сор, про цесс, пу зан, пу стой, путь, 
ра бот ник, та здел, ре а гент, ре зульта т, ре пер ту ар, ре ше ние, с бра том, самый, сан, са нов ник, се-
стра, со общение, стол, сту дент, съезд, толстяк, тон, труд, ужасный, указ, уметь сде лать выбор, 
уча сток, ученый, учи тель, фра ер, хан, ценный, член, член ЦК, ши шка, экземпляр, язык 1. 

Ци фра на кон ре ак ци је ука зу је на број ис пи та ни ка ко ји су та ко ре а го ва ли. Уко ли ко се 
ци фра на ла зи на кра ју ни за ре ак ци ја, од но си се на сва ку по је ди нач ну ре ак ци ју у да том ни зу. 
Исти прин цип обе ле жа ва ња укуп ног бро ја ре ак ци ја ко ри сти се и у ана ли зи АП. 

27 Од укуп но 540 ис пи та ни ка 7 ни је да ло ре ак ци ју, та ко да се у по сма тра ном АП на ла зе 
533 ре ак ци је. 
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су да ће са др жи на ана ли зи ра ног АП у ве ли кој ме ри по но ви ти до са да утвр-
ђе не еле мен те зна че ња лек се ме важный и на чи не кон цеп ту а ли за ци је ва жно-
сти у ру ском је зи ку, као и да ће ука за ти на кул тур не спе ци фич но сти при-
сут не у ру ској сре ди ни. 

6.1. ГРуПИсАњЕРЕАКцИјАНАОсНОвуКОГНИТИвНЕБлИсКОсТИ.Кла си фи ка-
ци ја свих ре ак ци ја из вр ше на је на осно ву утвр ђи ва ња нај ве ро ват ни јег узро-
ка за њи хо во по ве зи ва ње са сти му лу сом. Је ди ни ца ко ја је ана ли зи ра на је пар 
сти му лу с–ре ак ци ја, и тач ност утвр ђе не мо ти ва ци је за по ве зи ва ње, уко ли ко 
ни је по твр ђе на у лек си ко граф ским из во ри ма, про ве ра ва на је на ма те ри ја лу 
са ин тер не та где је по сма тра на у ши рем кон тек сту. 

Се ман тич ка слич ност усло ви ла је по де лу ре ак ци ја на оне ко је се од но-
се на по зи ци о ни ра ње лек се ме – но ми на то ра у је зич ком си сте му, а у дру гој 
гру пи су ре ак ци је – објек ти ко ји се обич но мо ди фи ку ју сти му лу сом.28 У 
окви ру дру ге гру пе из два ја ју се две под гру пе: у јед ној су ре ак ци је ко је ука-
зу ју на пер ци пи ра ње жи вих обје ка та као ва жних, а у дру гој под гру пи су не-
жи ви објек ти. С об зи ром на то да је сти му лус ви ше зна чан, да и ре ак ци је мо гу 
да бу ду ви ше знач не, као и на то да ис пи та ни ци мо гу да вер ба ли зу ју исту 
су шти ну на раз ли чи те на чи не, у свим гру па ма и под гру па ма обра зла жу се 
раз ло зи за пред ста вље но об је ди ња ва ње сти му лу са. 

6.1.1.РЕАКцИјЕуКАЗујуНАМЕсТОсТИМулусАујЕЗИчКОМсИсТЕМуИЕлЕМЕН
ТЕЗНАчЕњАлЕКсЕМЕважный.Сти му лус је лек се ма са сво јим об ли ком, зву ча њем 
и зна че њем, те ни је рет кост да се у ре ак ци ја ма про на ђу оне ко је пр вен стве-
но ука зу ју на ове ње го ве аспек те. Зву ча ње лек се ме важный иза зва ло је две 
ре ак ци је код 7 ис пи та ни ка: отважный ‘од ва жанʼ29 4 и влажный ‘вла жанʼ 3. 

Као део лек сич ко-се ман тич ког си сте ма лек се ма важный има си но ни ме. 
У АП овог сти му лу са на ла зи мо (ква зи)си но ни ме главный ‘глав ниʼ 5, зна
чимый ‘зна ча јанʼ 3, знаменитый ‘зна ме нит ,̓ основной ‘основ ни ,̓ ценный 
‘дра го ценʼ 1. Го то во све ре ак ци је по на вља ју се и у дру гим из во ри ма. 

У АП при сут не су и ре ак ци је ко је го во ре о сте пе ну ва жно сти, од но сно 
ин ди рект но о ком па ра ци ји обје ка та: очень ‘ве о маʼ 7, неочень ‘не мно гоʼ 2, 
самый ‘нај-ʼ30 1. 

Ре ак ци је большой ‘ве ли киʼ 7 и маленький ‘ма лиʼ 1 мо гу се ин тер пре ти-
ра ти као да се од но се на фи зич ку или ме та фо рич ку ве ли чи ну објек та ко ји се 
сма тра ва жним, и то се по кла па са већ уо че ним еле мен том у кон цеп ту а ли-
за ци ји (вАЖНОјЕвЕлИКО), за бе ле же ним и ме ђу дру гим асо ци ја ти ма (в. ни же). 
Ре ла тив но ви со ка фре квен ци ја ове ре ак ци је ука зу је на ве ро ват но ћу ова квог 

28 Иа ко би не ке од ре ак ци ја мо гле да бу ду свр ста не у ви ше гру па (на при мер, све ре ак ци је 
– при де ви и име ни це у му шком ро ду при па да ју гру пи у ко јој су ре ак ци је иза зва не мор фо ло-
шким ка рак те ри сти ка ма сти му лу са), до ми нан тан кри те ри јум за кла си фи ка ци ју је се ман тич ке 
при ро де. 

29 С об зи ром на ви ше знач ност сти му лу са и ре ак ци ја, као пре вод ни екви ва лент да ју се 
зна че ња при сут на у лек си ко граф ским из во ри ма сТАНКОвИћ и ПОљАНЕц. У слу ча је ви ма ка да у 
пред ло же ном си но ним ском ни зу по сто ји лек се ма са истим ко ре ном као у срп ском, она се даје 
као пре вод ни екви ва лент. Ка да у дво је зич ким реч ни ци ма ни је за бе ле же на не ка лек се ма, да је мо 
свој пре вод ни екви ва лент за сно ван на об ја шње њи ма у тра ди ци о нал ним јед но је зич ким реч-
ни ци ма или у елек трон ским из во ри ма. 

30 Ком би на ци ја ре ак ци је самый са сти му лу сом важный да је об лик су пер ла ти ва при де ва. 
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ту ма че ња, па се ре ак ци ја маленький ‘ма ли ,̓ ко ја се по ја ви ла са мо јед ном, 
мо же схва ти ти као ан то ним за овај сег мент зна че ња, или као ука зи ва ње на 
то да се и ма ли објек ти мо гу сма тра ти ва жним. У ову гру пу мо же се увр сти-
ти и ре ак ци ја глобальный ‘гло бал ни ,̓ јер ис пи та ник ва жност ве зу је за по јам 
све о бу хват но сти, а ти ме по сред но и ве ли чи не. 

Ре ак ци је длянее ‘за њу ,̓ невсегда ‘не увек ,̓ новсетаки ‘али ипак ,̓ уметь
сделатьвыбор ‘уме ти да иза бе решʼ ука зу ју на су бјек тив ност из бо ра оног 
што се на зи ва ва жним, од но сно на то да се не што мо же сма тра ти ва жним у 
за ви сно сти од си ту а ци је. Ов де на ве де ни еле мен ти при сут ни су у лек си ко-
граф ском опи су зна че ња лек се ме важный у МАС и у си но ним ским ни зо ви ма 
у РсАл и РсАБ. 

Ра ни је у лек си ко граф ском ма те ри ја лу уо чен еле мент зна че ња ко ји го-
во ри о по тре би да се ва жан обје кат из дво ји по но вљен је у ре ак ци ји особенный 
‘по се бан .̓

Но ви еле мен ти зна че ња за опис кон цеп та важный, ко ји ра ни је ни су екс-
пли цит но ис ти ца ни у ве зи са лек се мом важный у дру гим из во ри ма, ука зу ју 
на ве зу ва жно сти са нео п ход но шћу: нужный ‘по тре банʼ 5, необходимый 
‘не о п хо дан ,̓ неотложный ‘нео д ло жанʼ31, оченьнужный ‘ве о ма по тре бан .̓ 

Ком плек сност оног што се сма тра ва жним из ра же на је у ре ак ци ја ма 
сложный ‘сло женʼ 2, многоплановый ‘сло жен по струк ту ри ,̓ трудный ‘те жак .̓

6.1.2.РЕАКцИјЕКвАлИфИКујуОБјЕКТЕ
6.1.2.1.ОБјЕКТИКОјИсЕПОвЕЗујусАПРИдЕвОМважныйсуЖИвИ.Без об зи-

ра на то што у лек си ко граф ским из во ри ма зна че ња лек се ме важный ко ја се 
од но се на жи во би ће ни су на ве де на на пр вом ме сту, у је зич кој све сти са вре-
ме них го вор ни ка ва жност се че шће по ве зу је са осо бом не го са пред ме том. 
У овој гру пи на ла зе се и ре ак ци је ко је су на зи ви за жи во ти ње и за не жи ве 
објек те, јер се ко ри сте као ме та фо ра за осо бу или је њи хо во зна че ње ме то-
ни миј ски по ве за но са осо бом, на шта се ука зу је у ко мен та ри ма. До дат на 
об ја шње ња уз по је ди не ре ак ци је да ју се у фу сно та ма. 

6.1.2.1.1.РЕАКцИјЕ – уОПшТЕНИНАЗИвИЗАљудсКОБИћЕ:Человек ‘чо век’ 
37, персона ‘лич ност’ 8, тип ‘типʼ 6, дядя ‘чи каʼ 5, гражданин ‘гра ђа нин ,̓ 
товарищ ‘другʼ 4, мужчина ‘му шка рацʼ 3, важнаяперсона ‘углед на лич ност ,̓ 
дедушка ‘де да ,̓ дочь ‘кћер ка ,̓ друг ‘при ја тељ ,̓ кто ‘ко ,̓ мен32 ‘мен ,̓ мужик 
‘му шка рацʼ33, особа ‘лич ност ,̓ сбратом ‘с бра том ,̓ сестра ‘се стра .̓ 

У овој гру пи ре ак ци ја за па жа се при су ство лек се ма ко је се не ко ри сте 
у сва ко днев ном жи во ту ка да се од но се на „обич ну” осо бу (персона, осо ба), 

31 Ре ак ци ја је свр ста на у ову гру пу због то га што се у сва ко днев ном жи во ту сма тра да 
се оно што је ва жно и нео п ход но не тре ба од ла га ти. 

32 Сма тра мо да је реч о ру ској тран скрип ци ји ен гле ске ре чи man. На ру ским пор та ли ма 
по ја вљу је се пи та ње ка ко се пра вил но пи ше та реч, као мен или мэн ка да се од но си на му шкар-
ца (в., на при мер, <https://otvet.mail.ru/qu e sti on/61843171> 23.04.2020). У НКРЈ на ла зи се у кон-
струк ци ја ма ка да се да је тран скрип ци ја на ве де не ен гле ске ре чи, а у ру ским лек си ко граф ским 
из во ри ма ова лек се ма се не бе ле жи. 

33 Ода бра ли смо овај пре вод ни екви ва лент по што је пр во на ве де но лек си ко граф ско зна-
че ње (‘се љак’) за ста ре ло, а у АП су че сте ре ак ци је ко је су од ли ка жи вог го вор ног је зи ка. 
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а уз на ве де не лек се ме у ком би на ци ји са при де вом важный у дво је зич ним 
реч ни ци ма да ју се по себ ни пре вод ни екви ва лен ти: в. персона ‘углед на лич-
ностʼ (ПОљАНЕц), ‘ути цај на лич ностʼ (сТАНКОвИћ); в. особа (ирон.) – ‘ве ли ка 
звјер каʼ (ПОљАНЕц). На по ме на да се из раз важнаяособа ко ри сти иро нич но 
сиг на ли зу је им пли цит но не га ти ван став пре ма они ма ко ји се та ко на зо ву, 
што по твр ђу је и ма те ри јал пред ста вљен у дру гим под гру па ма. 

6.1.2.1.2.РЕАКцИјЕ – ИМЕНИцЕКОјЕОЗНАчАвАјувИсОКуХИјЕРАРХИјсКуПОЗИ
цИјуОсОБЕ.Ове ре ак ци је де ле се на под гру пе у за ви сно сти од раз ло га за на-
зи ва ње осо бе ва жном – у јед ној су осо бе ко је су ро ђе њем, по ста вље њем или 
из бо ром по ста ле ва жне у за јед ни ци, а у дру гој су пред став ни ци кон крет них 
про фе си ја или но си о ци уло га у дру штву ко је се сма тра ју ва жним. 

Пр ву гру пу чи не ре ак ци је у ко ји ма се ман ти ка лек се ме ука зу је на ви со ку 
по зи ци ју осо бе до би је ну ро ђе њем или ка сни јим из бо ром или име но ва њем 
на ви сок по ло жај: начальник ‘ру ко во ди лацʼ 18, господин ‘го спо динʼ 14, ди
ректор ‘ди рек торʼ 4, барин ‘вла сте линʼ 3, министр ‘ми ни стар ,̓ шеф ‘шефʼ 
2, босс ‘бос ,̓ декан ‘де кан ,̓ король ‘краљ ,̓ посол ‘ам ба са дор ,̓ представитель 
‘пред став ник ,̓ сановник ‘до сто јан стве ник ,̓ хан ‘кан ,̓ член ЦК34 ‘члан ЦК ,̓ 
шишка ‘ве ли ка звер ка .̓ Овој гру пи при па да и ре ак ци ја Горбачев ‘Гор ба чов ,̓ 
јер је то пре зи ме лич но сти ко ја је би ла на вр ху хи је рар хиј ске ле стви це у јед-
ном пе ри о ду исто ри је СССР. Ре ак ци је ко је ука зу ју на ви со ку по зи ци о ни ра ност 
у дру штву пре ко ме то ни ми је су чин 7 ‘чин ,̓ пост ‘по ло жај̓  6, сан ‘зва њеʼ 1.

У дру гој гру пи су на зи ви про фе си ја или гру па ко је се у дру штву сма тра 
ва жном: чи нов ник ‘чи нов никʼ 11, бюрократ ‘би ро кра таʼ 3, доктор ‘док тор ,̓ 
менеджер ‘ме на џер ,̓ профессор ‘уни вер зи тет ски про фе сор ,̓ работник ‘рад-
ник ,̓ олекторе ‘о лек то ру ,̓ поп ‘поп ,̓ работник ‘рад ник ,̓ студент ‘сту дент ,̓ 
ученый ‘на уч ник ,̓ учитель ‘учи тељʼ 1. При пад ност пар ти ји или не кој дру гој 
гру пи пред ста вље на је ре ак ци ја ма коммунист ‘ко му ни стаʼ и член ‘чланʼ 1. 
Ре ак ци је гость ‘гостʼ 15, и партнер ‘парт нерʼ ука зу ју на то да се ва жним 
сма тра ју осо бе ко је има ју спе ци фич ну уло гу у кон крет ној си ту а ци ји, од но сно 
на то да се вред ну је уло га, а не нео п ход но и осо ба ко ја се у њој тре нут но 
на ла зи (иа ко то ни је ис кљу че но). 

6.1.2.1.3.РЕАКцИјЕ – ОПИсИОсОБАКОјЕсЕсМАТРАјувАЖНИМ омо гу ћу ју кон-
стру и са ње де таљ ног сте ре о ти па ко ји се од но си на ва жне осо бе. На по сто ја ње 
сте ре о ти па, по себ но кад је у пи та њу фи зич ки из глед, ука зу је ви со ко фре квент-
на ре ак ци ја вид ‘из гледʼ 8, што по твр ђу је по сто ја ње кон цеп ту ал не ме та фо ре 
вАЖНОјЕвИдљИвО. Оста ле ре ак ци је ука зу ју пр вен стве но на по ве ћа не ди мен зи је, 
де бљи ну и круп но ћу (вАЖНОјЕвЕлИКО): толстый ‘де беоʼ 6, пузырь ‘ме хурʼ35 
2, живот ‘сто мак ,̓ импозантный ‘им по зан тан ,̓ крупный ‘кру пан ,̓ пузан 
‘тр бо ња̓ , толстяк ‘де бељ коʼ Ре ак ци ја медленный ‘спорʼ ука зу је на на чин кре-
та ња ова кве осо бе. На по се бан ква ли тет гла са ва жне осо бе ука зу је ре ак ција 

34 У АП по сто је ре ак ци је коммунист и член. По зи ци ја у члан ству Цен трал ног ко ми те та 
хи је рар хиј ски је мно го ви ша од оста лих, те је укљу че на у ову гру пу. 

35 У го вор ном је зи ку ова лек се ма ко ри сти се и за буц ма сту осо бу, де бељ ка. Очи глед на је 
ме та фо рич ка ве за из ме ђу на ду ва ног ме ху ра и обли не тр бу ха осо бе ко ја се он да ме то ни миј ски 
та ко на зи ва. 
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голос ‘гласʼ 2, тон ‘тон ,̓ а ва жне осо бе асо ци ра ју се и са пред ме ти ма ко је 
но се: галстук ‘кра ва таʼ и портфель ‘ак тов каʼ36. 

У АП има ше сна ест ре ак ци ја ко је се по ве зу ју исто вре ме но са из гле дом 
и по на ша њем, и оне у су шти ни пред ста вља ју не га тив ну оце ну осо бе ко ја 
се бе сма тра ва жном: надутый ‘над менʼ (букв. ‘на ду ванʼ) 4, гордый ‘охол, 
над мен, уми шљен, уо бра жен ,̓ дутый (букв. ‘на ду ванʼ) ‘на ду ван, пре у ве ли чан, 
пре те ран ,̓ чопорный ‘на ду ван, уси љен, охол ,̓ напыщенный ‘на ду ван, над менʼ 
2, высокомерный ‘по но сан, горд, охол, на ду вен, уми шљен, уо бра жен ,̓ деловой37, 
зазнался ‘ди гао нос, уо бра зио се ,̓ за нос чивый ‘на ду вен, охол, уо бра жен .̓ 
Нај ве ћи број ов де на ве де них ре ак ци ја по на вља кон цеп ту а ли за ци је вАЖНОјЕ
вЕлИКО и вАЖНОјЕвИсОКО. 

О по зи тив ним осо би на ма оно га ко је ва жан го во ри два на ест ре ак ци ја: 
серьезный ‘озби љанʼ 5, ответственный ‘од го во ран ,̓ солидный ‘чврст, со ли-
дан ,̓ строгий ‘строгʼ 2 и верный ‘ве ранʼ 1. Ма да је реч о ви ше знач ним лек-
се ма ма, свр ста ли смо их у гру пу ре ак ци ја ко је ква ли фи ку ју осо бе јер, пре ма 
по да ци ма МАС, нај ве ћи број њи хо вих зна че ња од но си се на љу де, што по твр-
ђу ју и та мо на ве де ни илу стра тив ни при ме ри.38 

На не га тив не осо би не љу ди ко ји се пра ве ва жни ука зу ју ре ак ци је глупый 
‘глуп ,̓ ложный ‘ла жан ,̓ несерьезный ‘нео зби љан ,̓ пустой ‘пра зан ,̓ ужасный 
‘ужа сан ,̓ а не га ти ван од нос пре ма њи ма из ра жен је ре ак ци ја ма гад ‘по длац, 
ни тков ,̓ нахал ‘без о бра зник, др зник, бе стид ник ,̓ пижон ‘ки цош, ги зда вац ,̓ 
фраер ‘фа цаʼ39. 

6.1.2.1.4.РЕАКцИјЕ – НАЗИвИЖИвОТИњА. Ова квих ре ак ци ја укуп но је три-
де сет пет. Мно ге од њих мо жда су иза зва не пре це дент ним тек сто ви ма, али 
за кон цеп ту а ли за ци ју ва жно сти то ни је ре ле вант но јер су тек сто ви за сно вани 
на оним осо би на ма ко је, по ми шље њу ау то ра, од ре ђе не жи во ти ње по ве зу ју 
са из гле дом осо ба ко је се бе сма тра ју ва жни ма, од но сно пра ве се ва жне. То 

36 По што су ово пред ме ти ко ји се че сто ве зу ју за осо бе из ад ми ни стра ци је, по твр ђу је се 
ра ни ји за кљу чак да по сто је про фе си је или гру пе чи ји при пад ни ци се сма тра ју ва жним. 

37 Ова лек се ма је ви ше знач на, и мо гла би би ти кла си фи ко ва на на раз ли чи те на чи не. Јед но 
од зна че ња је и ‘ства ран, озби љан, по сло ван, слу жбен ,̓ и мо же се од но си ти и на објек те (у од ред-
ни ца ма се на во де тон, пи смо, раз го вор, вре ме, ма те ри јал ко ји је по го дан за об ра ду), и на осо бу 
(спо со бан, ис ку сан, за у зет по слом). На осно ву по да та ка из елек трон ског из во ра <https://ru.wik ti o-
nary.org /wi ki/де ло вой> – при сту пље но 1. апри ла 2020. – ве ћи на зна че ња од но си се на осо бу 
ко ја је за у зе та по слом или га ве о ма до бро оба вља. У го вор ном је зи ку, ка да се о не ко ме го во ри 
иро нич но или пре кор но, лек се ма де ло вой има зна че ње ‘охо ла осо ба, на пад но за у зе та по сло ви ма̓ . 

38 У од ред ни ци уважаֳь ‘по што ва ти, ува жа ва ти, це ни тиʼ (НОСС: 1181) И. В. Га лак тио-
но ва ис ти че да упо тре бу на ве де ног гла го ла мо ти ви шу по зи тив не људ ске осо би не (при стој ност, 
прин ци пи јел ност, хра брост итд.), спо соб но сти, уме ња и зна ња. 

39 У СС ука зу је се на то да лек се ма фраер при па да жар го ну и да се ко ри сти као увре-
дљи ва. Да је се сле де ћа де фи ни ци ја: Человек,своимповедением,видомвызывающийнасмешку 
илиосуждение ‘чо век ко ји сво јим по на ше њем или из гле дом иза зи ва под смех или осу ду .̓ Елек-
трон ски из вор <https://ru.wik ti o nary.org /wi ki/фра ер> 25.04.2020 да је ви ше зна че ња, од ко јих се 
ве ћи на од но си на жар гон кри ми на ла ца. С об зи ром на еле мен те зна че ња ко ји се по на вља ју у 
дру гим ре ак ци ја ма, сма тра мо да се ре ак ци ја мо же ту ма чи ти као да се од но си на зна че ње Само
уверенный,заносчивыйчеловек,наглец,пижон ‘са мо у ве рен, уо бра жен чо век, др зник, ки цош ,̓ 
или на зна че ње Хорошоилимодноодетыйчеловек,франт ‘до бро или мо дер но об у чен чо век, 
ки цош .̓ Сто га је ова ре ак ци ја пре ве де на лек се мом ‘фа ца ,̓ јер у срп ском жар го ну она по кри ва 
и зна че ње осо бе др ског, са мо у ве ре ног по на ша ња, и ве зу је се са си но ним ским ни зом у ко јем 
се ука зу је на не чи ју ва жност – в. <https://sr.wik ti o nary.org /sr-el/фа ца> 25.04.2020. 
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су ре ак ци је гусь ‘гу санʼ 12, индюк ‘ћу ранʼ 11, петух ‘пе таоʼ 4, павлин ‘па унʼ 
240, верблюд ‘ка ми ла̓ , дрозд ‘дрозд ,̓ козел ‘ја рац ,̓ кот ‘ма чор ,̓ лев ‘лавʼ и пес 
‘пас .̓ За па жа се да све ре ак ци је – на зи ви за пти це има ју фре квен ци ју ве ћу 
од 1, док су ре ак ци је ко је се ти чу на зи ва за дру ге жи во ти ње ин ди ви ду ал не, 
па и мо ти ва ци ја за њих не мо же не дво сми сле но да се обра зло жи. Нај број ни је 
су ре ак ци је – на зи ви за пти це по себ ног из гле да и др жа ња или на чи на кре-
та ња: оне се ше пу ре, од но сно по ве ћа ва ју сво је ди мен зи је и та ко се ви зу ел но 
ис ти чу, или хо да ју дру га чи је од оста лих. Овим ре ак ци ја ма по твр ђу је се 
кон цеп ту а ли за ци ја ва жно сти ког ни тив ним ме та фо ра ма вАЖНОјЕвЕлИКО и 
вАЖНОјЕвИдљИвО. 

6.1.2.2.ОБјЕКТИКОјИсЕПОвЕЗујусАПРИдЕвОМважныйсуНЕЖИвИ. На спи-
ску ре ак ци ја ко је при пи су ју ва жност објек ти ма на ла зи се ве ли ки број оних 
ко је су ме ђу нај фре квент ни јим у АП. 

У овој гру пи су ре ак ци је вопрос ‘пи та њеʼ 31, разговор ‘раз го ворʼ 19, 
документ ‘до ку мент ,̓ момент ‘тре ну такʼ 13, шаг ‘ко ракʼ 11, дело ‘по сао, 
стварʼ 9, день ‘дан ,̓ объект ‘обје кат ,̓ эксперимент ‘екс пе ри ментʼ7, случай 
‘слу чај, до га ђај̓  6, этап ‘ета паʼ 5, предмет ‘пред мет ,̓ факт ‘чи ње ни цаʼ 4, 
визит ‘по се та ,̓ закон ‘за конʼ 3, совет ‘са вет ,̓ субъект ‘су бје кат ,̓ урок ‘час, 
лек ци ја ,̓ фактор ‘фак тор ,̓ экзамен ‘ис питʼ 2, аргумент ‘ар гу мент ,̓ аспект 
‘аспект ,̓ багаж ‘пр тљаг ,̓ бук ‘бу ква ,̓ важныйвопрос ‘ва жно пи та ње ,̓ вата 
‘ва та ,̓ выбор ‘из бор ,̓ вывод ‘за кљу чак ,̓ город ‘град ,̓ груз ‘те рет ,̓ за вод ‘фа
брикаʼ, запас ‘за ли ха̓ , звонок ‘те ле фон ски по зив̓ 41, знак ‘знак ,̓ итог ‘ре зул тат ,̓ 
камень ‘ка мен ,̓ конференция ‘кон фе рен ци ја ,̓ круг ‘круг ,̓ курс ‘пред мет 4̓2, 
лист ‘до ку мент ,̓ листок ‘фор му лар ,̓ лыжи ‘ски је ,̓ орган ‘ор ган ,̓ ответ ‘од-
го вор ,̓ открытие ‘от кри ће ,̓ паспорт ‘лич на кар та ,̓ план ‘план ,̓ процесс 
‘про цес ,̓ путь ‘пут ,̓ раздел ‘оде љак ,̓ реагент ‘ре а генс ,̓ результат ‘ре зул тат ,̓ 
репертуар ‘ре пер то ар ,̓ решение ‘од лу ка ,̓ сообщение ‘из ја ва ,̓ стол ‘сто ,̓ 
съезд ‘кон грес ,̓ труд ‘рад ,̓ указ ‘указ ,̓ участок ‘део, под руч је ,̓ экземпляр 
‘при ме рак ,̓ язык ‘је зикʼ 1. На бро ја не ре ак ци је у це ли ну об је ди њу је са мо 
чи ње ни ца да се ра ди о кон крет ним објек ти ма ко ји у не кој си ту а ци ји мо гу 
да бу ду иза бра ни као ва жни, од но сно ва жни ји од дру гих истих или слич них 
са ко ји ма се мо гу по ре ди ти. 

6.2. АНАлИЗААсОцИјАТИвНОГПОљАПРЕМАИЗдвОјЕНИМГРуПАМА.Кван ти-
та тив на ана ли за са др жи не АП да је по дат ке о уче ста ло сти си ту а ци ја у ко ји-
ма се у сва ко днев ном жи во ту43 по ја вљу је обје кат пред ста вљен лек се мом –сти-

40 И А. Кјел бав ска (kIełbaWSka 2014: 55) го во ри о па у ну као сим бо лу по но са у пољ ској 
кул ту ри. Ме та фо ра је у су шти ни иста, јер ау тор ка опи су је ими ти ра ње по на ша ња осо бе „за-
у зи ма њем по но сне по зе те ла, из ра жа ва њем аро ган ци је и ими ти ра њем па у на ко ји по но сно кора ча. 
Став је из ра жен пре ко ви со ко по диг ну те гла ве и уз диг ну те бра де, гле да ња са ви си не на дру ге, 
ис так ну тих пр са и ус прав ног др жа ња.” Осо ба ко ја се(бе) сма тра ва жном сва ка ко је по но сна, па 
је ра зу мљи ва иден тич ност из гле да (а ти ме и ме та фо ре) у ру ској, пољ ској и дру гим кул ту ра ма. 

41 Да то зна че ње јед но је од мно гих, али у ком би на ци ји са сти му лу сом нај ве ро ват ни је је, 
по себ но јер је ка рак те ри стич но за го вор ни је зик. 

42 Од ви ше мо гу ћих пре вод них екви ва ле на та иза бран је овај због струк ту ре ис пи та ни ка 
(у нај ве ћем бро ју сту де на та) ко ји на став не пред ме те сма тра ју ва жним или ма ње ва жним. 

43 Због при ро де асо ци ја тив ног те ста у ко јем се зах те ва ве о ма бр зо ре а го ва ње, вер ба ли-
зу ју се (из вла че из је зич ке све сти) оне ре ак ци је ко је су име ну ју пред ме те, по ја ве или осо би не 
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му лу сом. Ре ак ци је ко је се од но се на зву ча ње, об лик или дру ге еле мен те ко ји 
сти му лус по ве зу ју са ње го вим ме стом у је зич ком си сте му та ко ђе су из вор 
по да та ка о са др жи ни кон цеп та. Ни же се да је пре глед ре до сле да гру па и под-
гру па ре ак ци ја по опа да ју ћој вред но сти. Пр ва ци фра у за гра ди од но си се на 
уку пан број ре ак ци ја у гру па ма и под гру па ма, а дру га на њи хов про цен ту-
ал ни удео у од но су на број вер ба ли зо ва них ре ак ци ја до би је них у асо ци ја тив-
ном екс пе ри мен ту (533): 

I. Ре ак ци је озна ча ва ју жи ва би ћа (285; 53,47%)
1) Ре ак ци је се од но се на љу де (250; 46,90%)

а) Оп шти на зи ви за осо бе (77; 14,44%)
б) Ви со ка хи је рар хиј ска по зи ци ја осо бе (67; 12,57%)
в) Про фе си ја или при пад ност гру пи (42; 7,87%)
г) Опис осо бе (27; 5,06%)
д) Не га тив на оце на по на ша ња осо бе (16; 3%)
ђ) По зи тив не осо би не осо бе (12; 2,25%)
е) Не га тив не осо би не осо бе (5; 0,93%)
ж) Не га ти ван став пре ма осо би (4; 0,75%)

2) Ре ак ци је озна ча ва ју жи во ти ње (35; 6,56%)
II. Ре ак ци је су не жи ви објек ти (184; 34,52%)
III. Ре ак ци је ука зу ју на ме сто сти му лу са у је зич ком си сте му (54; 10,13%).
По да ци ука зу ју на то да са вре ме ни го вор ни ци ру ског је зи ка и пред став-

ни ци ру ске кул ту ре че шће асо ци ра ју по јам ва жног са љу ди ма не го са објек-
ти ма. С об зи ром на при су ство ве ли ког бро ја ре ак ци ја ко је су оп шти на зи ви 
за љу де, ја сно је да се мно ги чла но ви за јед ни це у не кој си ту а ци ји мо гу на зва-
ти ва жним44. На осно ву ма те ри ја ла при сут ног у АП мо гу ће је ре кон стру и са ти 
сли ку ко ју Ру си има ју о ва жним осо ба ма, од но сно до би ти пси хо лин гви стич-
ку де фи ни ци ју45 ва жне осо бе. У ру ском дру штву ва жни ма се на зи ва ју осо бе 
ко је су ви со ко на хи је рар хиј ску ле стви цу до спе ле ро ђе њем46 или до би ја њем 
по ло жа ја47, као и осо бе ко је се ба ве пре сти жним за ни ма њи ма48 или по ли ти-
ком. Оне се од дру гих из два ја ју сво јим из гле дом и по на ша њем: углав ном су 
круп не, те шке49 и хо да ју спо ро50, а мо гу се и оде ва ти на не у о би ча јен на чин51. 
Ова кво ви ђе ње ти пич не „ва жне” осо бе по на вља кон цеп ту ал ну ве зу ко ја се 
из ра жа ва ме та фо ра ма вАЖНОјЕвИсОКО, вАЖНОјЕТЕшКО и вАЖНОјЕвИдљИвО.

нај при сут ни је у фи зич ком или је зич ком ис ку ству ис пи та ни ка у ве зи са објек том на зва ним 
сти му лу сом. 

44 Ово је у скла ду са за па жа њем И. В. Га лак ти о но ве (НОСС: 1178; 1179) да обје кат гла го ла 
уважать мо же би ти „обич на” осо ба, као и са ра ни је по ка за ним ста вом да се ва жним обје кат 
мо же на зва ти у за ви сно сти од кон крет не си ту а ци је, а не због ин хе рент них осо би на. 

45 Пси хо лин гви стич ка де фи ни ци ја са чи ње на је на осно ву ре ак ци ја из АП и од ра жа ва 
сли ку објек та на зва ног сти му лу сом ко ја по сто ји у све сти са вре ме них го вор ни ка. Тврд ње из 
пси хо лин гви стич ке де фи ни ци је илу стру ју се у фу сно та ма ма њим бро јем ра ни је на ве де них 
ре ак ци ја.

46 Господин ‘го спо дин ,̓ барин ‘вла сте лин ,̓ король ‘краљ .̓ 
47 Министр ‘ми ни стар ,̓ посол ‘ам ба са дор .̓ 
48 Чиновник ‘чи нов ник ,̓ доктор ‘док тор ,̓ менеджер ‘ме на џер .̓
49 Толстый ‘де бео ,̓ крупный ‘кру пан ,̓ пузан ‘тр бо ња ,̓ толстяк ‘де бељ ко .̓
50 Медленный ‘спор .̓ 
51 Пижон ‘ки цош, ги зда вацʼ и фраер ‘фа ца .̓ 
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Ве ћи на уоп ште них не га тив них оце на у АП од но си се на ис ти ца ње сво-
је ва жно сти у од но су на дру ге, што зна чи да се не га тив но не оце њу је по јам 
ва жног, не го по на ша ње осо бе ко ја се бе сма тра ва жном52. 

По зи тив не осо би не ко је се ве зу ју за ва жне љу де од но се се пре све га на 
њи хо во по се до ва ње су штин ски по зи тив них осо би на – озбиљ но сти и чвр сти-
не ка рак те ра53, а не ке од не га тив них оце на мо гу се по сма тра ти као ан то ни ми 
по жељ них свој ста ва ва жних осо ба54. 

Као што је ра ни је ре че но, ре ак ци је ко је се од но се на не жи ве објек те не 
мо гу се свр ста ти по зна чењ ској или си ту а тив ној слич но сти, што по твр ђу је 
да се објек ти, без об зи ра на уну тра шња или спо ља шња свој ства, у не кој спе-
ци фич ној си ту а ци ји мо гу ока рак те ри са ти као ва жни, од но сно да је ва жност 
осо би на ко ја, ка да се од но си на пред ме те, ни је по ве за на са њи хо вом су шти-
ном већ се „до да је” као спо ља шњи еле мент. 

По да ци ко ју су до би је ни ана ли зом АП у ве ли кој ме ри, оче ки ва но, по-
на вља ју еле мен те зна че ња лек се ме важный до би је не из лек си ко граф ског 
ма те ри ја ла. По себ но су зна чај не ре ак ци је ко је го во ре о по сто ја њу сте ре о ти па 
из гле да ва жне осо бе у ру ској кул ту ри и о од но су пре ма они ма ко ји се претвара-
ју да су ва жни. Сви по да ци су у скла ду са уо че ном кон цеп ту а ли за ци јом ва жног 
у лек сич ко-се ман тич ком си сте му, јер се бе ле же ре ак ци је ко је ука зу ју на ког-
ни тив не ме та фо ре вАЖНОјЕТЕшКО, вАЖНОјЕвЕлИКО и вАЖНОјЕвИдљИвО.

7. ЗАКључАК. То ком ис тра жи ва ња је зич ког ма те ри ја ла кон ста то ва но је 
да се ва жност кон цеп ту ал но на ла зи из ван обје ка та – бу квал ни пре во ди из-
ра за го во ре о ‘пу шта њу на се беʼ ва жно сти55, што ука зу је на то да она ни је 
ин те грал ни део објек та, већ да се због не че га ње му до де љу је, од но сно при-
пи су је. И ве ли ки број се ман тич ки не по ве за них ре ак ци ја у АП (уоп ште них 
на зи ва за љу де и на зи ва за објек те) го во ри о то ме да се ва жним мо же под 
од ре ђе ним усло ви ма на зва ти би ло ко ји обје кат. Ово је у скла ду са кон ста та-
ци јом да ва жност при па да оце ни као се кун дар ној ка те го ри ји мо ду сног ти па. 

Ана ли за лек си ко граф ског ма те ри ја ла ко ји се од но си на при дев важный 
и исто и ме ног АП по ка за ла је да је ва жност ком плек сан кон цепт. Лек се ма 
ко ја је ње гов но ми на тор у ру ском је зи ку ети мо ло шки је по ве за на са ва га њем 
као про це сом по ре ђе ња обје ка та са ета ло ном за те жи ну (ма су). Ствар ни про-
цес ме ре ња ути цао је на раз вој зна че ња раз ли чи тих еле ме на та кон цеп та: са 
јед не стра не, ме ре ње се кон цеп ту ал но по ве зу је са по ре ђе њем и оце њи ва њем, 
а са дру ге стра не оно што се на зи ва ва жним мо ра ло је има ти ствар ну (а ка-
сни је ме та фо рич ну) те жи ну. Да кле, важный ‘ва жанʼ је лек се ма ко јом се 
ин тер пре ти ра (оце њу је) не ки са др жај у од ре ђе ном тре нут ку56. У је зич ким 
је ди ни ца ма (а на ро чи то у уну тра шњој фор ми ре чи) по сто ји траг о то ме ка кав 

52 Нахал ‘без о бра зник, др зник, бе стид ник .̓
53 Серьезный ‘озби љан ,̓ ответственный ‘од го во ран ,̓ солидный ‘чврст, со ли дан .̓ 
54 Глупый ‘глуп ,̓ несерьезный ‘нео зби љан ,̓ пустой ‘пра зан .̓
55 У ра ду Ју и др. (2017) ко ри сти се ен гле ски из раз to at tach im por tan ce to so met hing ‘при-

да ти не че му ва жност ,̓ букв. ‘за ка чи ти на не што ва жност ,̓ ко ји по твр ђу је да је мо гу ће да се и 
у дру гим је зи ци ма, као и у срп ском и ру ском, ва жност на кнад но до де љу је објек ти ма. 

56 Ово об ја шња ва и мо гу ћу су бјек тив ност оце не, као и раз ли чи тост оце не истог објек та 
у раз ли чи тим тре ну ци ма. 
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би тај са др жај тре ба ло да бу де да би обје кат био „за и ста” ва жан: чи ње ни ца 
да су при де ви са ко ре ном ваг/важ у ру ским ди ја лек ти ма, а и да нас у суп-
стан дард ном је зи ку, има ли зна че ње ви со ке по зи тив не оце не (‘од ли чан, ди ван, 
из ван ре данʼ), као и да су се мо гли ко ри сти ти за оце ну по зи тив них људ ских 
осо би на (‘ста ло жен, озби љан, до сто јан ствен, ра зу манʼ) ве ро ват но је ути ца ла 
на оче ки ва ње да је са др жи на оног што се на зи ва ва жним у скла ду са по зи-
тив ном оце ном, по себ но ка да се од но си на осо бе. По сто ја ње ова квог оче ки-
ва ња по твр ђе но је при су ством вр ло слич них ре ак ци ја у АП. 

Ме ђу тим, ни је нео п ход но да не што бу де ис кљу чи во по зи тив но вред но-
ва но да би се сма тра ло ва жним. Је зич ки ма те ри јал и ста во ви ис тра жи ва ча 
упу ћу ју на то да обје кат тре ба не чим да се ис ти че (в. си но ним ске ни зо ве и 
де фи ни ци је у ко ји ма се ко ри сте лек се ме ти па ис так нут, зна ча јан, као и ре-
ак ци је из АП). У ис ти ца ње сва ка ко ула зи ње го ва спо соб ност да на не ки 
на чин ути че на ток до га ђа ја. Ово се од но си и на пред ме те, и на осо бе: ва жни 
пред ме ти мо гу би ти суд бо но сни, кључ ни и сл. (в. си но ним ске ни зо ве), а ва жне 
осо бе ути цај не. 

Ис ти ца ње као из два ја ње из гру пе слич них обје ка та у про це су оце њи ва-
ња мо же се ре а ли зо ва ти на раз ли чи те на чи не, а у слу ча ју кон цеп ту а ли за ци је 
ва жног кроз цео је зич ки ма те ри јал по на вља ју се исте ког ни тив не ме та фо ре57:

1) вАЖНОјЕТЕшКО (увесистый ‘вр ло те жак; фиг. јак, мо ћан ;̓ ан то ни ми у кон струк-
ци ја ма ти па лак са др жај за оно што се не сма тра ва жним); 

2) вАЖНОјЕвЕлИКО (пре ко ко ре на ве лик у си но ни ми ма ве ли чавый ‘ве ли чан ствен, 
уз ви шен ,̓ величественный ‘ве ли чан ствен ;̓ большоезначение ‘ве ли ки зна чај̓ );

3) вАЖНОјЕвИсОКО (высокийподолжности, поположению ‘на ви со кој ду жно сти, 
по ло жа јуʼ);

4) вАЖНОјЕвИдљИвО (видный ‘ви дљив, при ме тан; фиг. угле дан, по знат, ис так нут; 
ста сит, на о чит, кр шанʼ).

 Из дво је не ме та фо ре у ког ни тив ној лин гви сти ци сма тра ју се при мар ним 
ме та фо ра ма. Оне су за сно ва не на по сто ја њу ве зе из ме ђу два ју пој мо ва ко ја 
на ста је ка да се зна ња о фи зич ким, те ле сним, сен зор но-мо тор ним ис ку стви-
ма сте че на о јед ном пој му (у овом слу ча ју о те жи ни, ве ли чи ни, ви си ни и 
ви дљи во сти) пре сли ка ва ју на дру ги, ап стракт ни ји по јам ко ји је по не че му 
сли чан пр вом – ов де на ва жност58. Утвр ђе ни на чи ни кон цеп ту а ли за ци је је-
зич ког са др жа ја је ди ни ца у ру ском је зи ку ко ји ма се опи су је по јам ва жног у 
скла ду су са ре зул та ти ма до ко јих су до шли пси хо ло зи Jостман и др. (joStMann 
et al. 2009), И. Шнај дер и др. (SchneIder et al. 2011), ко ји су ис тра жи ва ли по-
сто ја ње мен тал не ве зе из ме ђу ва жно сти и те жи не. Они су екс пе ри мен тал но 
утвр ди ли да фи зич ка те жи на обје ка та ути че на њи хо ву пер цеп ци ју као ви ше 
или као ма ње ва жних. Про ве ра ва ју ћи пси хо ло шку за сно ва ност је зич ких 
из ра за ба зи ра них на ме та фо ри вАЖНОјЕТЕшКО59 не са мо да су по твр ди ли 

57 Сва ку тврд њу илу стру је мо ма лим бро јем при ме ра из ов де ана ли зи ра ног ма те ри ја ла. 
58 По ве зи ва ње је зич ких из ра за са ког ни тив ним про це си ма за по че то је у фун да мен тал ном 

ра ду Леј ко фа и Џон со на, пр ви пут об ја вље ном 1980. го ди не (lakoFF–johnSon 2003), што је 
до ве ло до по ја ве број них ис тра жи ва ња ког ни тив не ме та фо ре у лин гви сти ци и пси хо ло ги ји. 

59 Jостман и др. (joStMann et al. 2009: 1169) ис ти чу да ова ме та фо ра по сто ји у ен гле ском, 
хо ланд ском, шпан ском и ки не ском је зи ку.
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по сто ја ње ове ве зе на кон цеп ту ал ном ни воу, већ су и до ка за ли ње ну дво-
смер ност60. 

Лин гви сти Ју и др. (yu et al. 2017) по ка за ли су да ког ни тив не ме та фо ре 
вАЖНОјЕвЕлИКО и вАЖНОјЕТЕшКОпо сто је у ен гле ском и ки не ском је зи ку, али 
да се мо гу ма ни фе сто ва ти на дру га чи је на чи не – пре ко бе ле же ња истих зна-
че ња за лек се ме ко је се ко ри сте за из ра жа ва ње ва жно сти и ве ли чи не и ва жно-
сти и те жи не, или на ни воу фра зе о ло ги за ма, иди о ма или дис кур са. На ше 
ис тра жи ва ње са др жи не кон цеп та ва жног у ру ском је зи ку та ко ђе је по ка за ло 
да се по сто ја ње ког ни тив них ме та фо ра че сто мо ра про ве ра ва ти на ра зно вр сном 
је зич ком ма те ри ја лу, ула зе ћи и у ана ли зу ети мо ло ги је и уну тра шње фор ме 
ре чи. На и ме, у МАС за од ред ни це тяжелый ‘те жак ,̓ легкий ‘лак ,̓ низкий 
‘ни закʼ као основ не лек се ме ко ји ма се из ра жа ва те жи на и ви си на не бе ле же 
се зна че ња ко ја ука зу ју на ва жност; у од ред ни ци большой ‘ве ликʼ ва жност 
се по ја вљу је као еле мент у дру гом61, а у од ред ни ци высокий ‘ви сокʼ тек у 
че твр том зна че њу62. Без об зи ра на ма ли број при ме ра у основ ном лек си ко-
граф ском ма те ри ја лу где су од но си из ме ђу ва жно сти и дру гих из дво је них 
из вор них до ме на по твр ђе ни, њи хо во по сто ја ње по ка за но је у уну тра шњој 
фор ми мно гих ре чи, у си но ни ми ма и де ри ва ти ма, а по себ но је уоч љи во у 
сли ци осо бе ко ја се пра ви ва жна: у пси хо лин гви стич кој де фи ни ци ји ва жне 
осо бе ко ри сте се сви из дво је ни на чи ни кон цеп ту а ли за ци је ва жног, без обзи-
ра на то што се че сто ра ди о ими та ци ји ва жно сти. Слич на си ту а ци ја, пре ма 
за па жа њи ма из не тим у ра ду Ју и др. (2017: 239) је и у ки не ском, ка да не ко 
ко се пра ви ва жан „чи ни се бе ви шим и ве ћим не го што је сте”. 

Ни је нео бич но што се за кон цеп ту а ли за ци ју ва жно сти ко ри сте раз ли-
чи те ме та фо ре: вАЖНОјЕТЕшКО, вАЖНОјЕвЕлИКО, вАЖНОјЕвИсОКО и вАЖНОјЕ
вИдљИвО ме ђу соб но су ком пле мен тар не јер су као при мар не ме та фо ре ди рект-
но, пре ко сен зор но-мо тор них ис ку ста ва по ве за не са фи зич ким објек ти ма у 
ре ал ном све ту. Објек ти ко ји су те шки че сто су ве ли ки, а по што су ве ли ки и 
ви дљи ви ји су од дру гих. На по ве ћа ну ви дљи вост ути че и њи хо во по ста вља-
ње на ви си ну. У ког ни тив ној лин гви сти ци по зна то је да се из вор ни до мен 
мо же пре сли ка ти на ви ше циљ них до ме на, исто као што се и је дан циљ ни 
до мен мо же ма пи ра ти пре ко ви ше из вор них до ме на, о че му се у слу ча ју 
кон цеп та ва жно сти и ра ди. У ана ли зи ра ном ма те ри ја лу уо че но по ве зи ва ње 
ва жних љу ди и обје ка та са мо ћи ко ју мо гу да има ју го во ри о кон цеп ту ал ној 

60 У ра ду И. Шнај дер и др. (2011: 477) по ка за но је и да и са мо да ва ње ин фор ма ци је о 
ва жно сти не ког објек та до во ди до пер цеп ци је ње го ве фи зич ке те жи не као ве ће у од но су на 
обје кат о ко јем се та ин фо р ма ци ја не да је.

61 2. Зна чи тельный по си ле, ин тен сив но сти, глу би не. Большойуспех.Большаяпольза.
Большоеудовольствие.Сбольшимтрудом.–Лисаупрорубипилавбольшоймороз. И. Крылов, 
Ли са. Обиданаего[Мечика]вчерашнееповедениешевелиласьвней[Варе],заслоняятобольшое
итеплоечувство,котороеонапостоянноиспытывалакнему. Фа де ев, Раз гром. || Важный 
по зна че нию. Большойвопрос.Большаязадача.Большойсекрет.–ПетрАлексеевичбыл
сегоднядоволен–тем,чтозастоломсидятвсесвоилюдииспорятигорячатсяобольшом
деле. А. Н. Тол стой, Пе тр Первый.

62 4. Выдающийся по зна че нию, по четный, важный. Высокаянаграда.Высокаячесть.
ВысокоезваниеГерояСоциалистическогоТруда–[Сочинитель]говорилолитературеоее
веткомиблаготворномвлиянииоеевысокомназначении. Н. Не кра сов и Н. Ста ниц кий, Три 
страны све та. 



137ЗНА ЧЕ ЊЕ И КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВА ЖНОГ

ве зи из ме ђу пој мо ва вАЖНОсТ и МОћ пре ко ког ни тив не ме та фо ре МОћјЕ
вИсИНА63, што по твр ђу је мо гућ ност упо тре бе истих из вор них до ме на за раз-
ли чи те, али по не че му ипак слич не циљ не до ме не. 

Про у ча ва ње са др жа ја кон цеп та ва жно сти у ру ском је зи ку ана ли зи ра-
њем по да та ка из раз ли чи тих из во ра по ка за ло је да по сто ји не ко ли ко на чи на 
ње го ве кон цеп ту а ли за ци је. Они су ме ђу соб но по ве за ни, а ис тра жи ва ња 
спро ве де на на ма те ри ја лу дру гих је зи ка ука зу ју на мо гућ ност да се ра ди о 
уни вер за ли ји, с об зи ром на то да је ва жност у њи ма пред ста вље на пре ко 
ви ше истих или слич них при мар них ме та фо ра. 
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Ма ри ја Сте фа но вић

ЗНА ЧЕ НИЕ И КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИЯ ВА ЖНО ГО 
(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ РУС СКО ГО ЯЗЫКА)

Р е з ю м е

Ис сле до ва ние ма те ри а ла рус ских лек си ко гра фи че ских ис точ ни ков и ас со ци а тив но го 
поля важный ука за ло на ком плек сное со де р жа ние од но и мен но го кон цеп та. Вну тренняя фор-
ма слов, осо бен но в си но ни ми че ских рядах и де ри ва тах, указыва ет на существо ва ние 
не скольки х ког ни тивных ме та фор, при по мощи ко торых кон цеп ту а ли зи ру ется ва жность в 
рус ском языке и культу ре: ва жно со о твет ству ет тяже ло му, высо ко му, большо му, вид но му. 
Данные лек си ко гра фи че ских ис точ ни ков и ас со ци а тив но го поля по зво ли ли по стро ить сте-
ре о тип – пси хо лин гви сти че ское опи са ние ва жно го че ло ве ка, ко то рое существу ет в рус ской 
культу ре. Серб ские пе ре водные экви ва ленты указывают на очень высо кую сте пень сов па де ния 
ме жду рус ски ми и серб ски ми языковыми выра же ниями  и пов торяют спо собы кон цеп ту а ли за ции 
ва жно сти. Ис сле до ва ния дру гих лин гви стов указывают на во змо жность счи тать не ко торые 
из на званных спо со бов кон цеп ту а ли за ции ва жно сти уни вер са лиями. 
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