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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ

У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

СЛИКОВНЕ МЕТАФОРЕ У СРПСКОМ
И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: 

ОД ВОЋА И ПОВРЋА КА ЉУДСКОМ ТЕЛУ2

САЖЕТАК. Рад се бави сликовним метафорама које су уписане у српске и енглеске

(стандардне) називе за воће и поврће и које су, уз то, вишекратне, не-

ограничено поновљиве, будући да су уочене сличности између две раз-

нородне појаве одраз искуства или целе језичке заједнице или неких

друштвених група. Истраживањем су обухваћене и „мртве” и „живе”

сликовне метафоре, и оне које су одавно забележене у семантичку

структуру поменуте групе фитонима, и оне које су одраз новијих креа-

тивних доприноса говорника двају језика, углавном жаргонског поре-

кла. Испитивање се притом ограничава само на поједине циљне доме-

не, обједињене општијим — људско тело, а чине их: делови људског те-

ла, телесне излучевине и промене на телу, углавном узроковане споља-

шњим утицајима и/или унутрашњим поремећајима организма.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сликовне метафоре, воће, поврће, људско тело, српски, енглески.
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ТЕОРИЈСКА 
ПОЛАЗИШТА

МеFафора — усVосFављање везе Vо сличнос и између Mве разно-
роMне Vојаве — Mанас се у језичким Vроучавањима VосмаFра на
Fри начина. Према јеMном схваFању, уFемељеном у АрисFоFело-
вој Пое ици и својсFвеном реFоричкој, оMн. (касније) сFилисFич-
кој FраMицији, меFафора је с илска фи�ура, својеврсни језички
украс, среMсFво за VосFизање ориCиналноC, несвакиMашњеC, жи-
воVисноC изражавања; као Fаква, меFафора сFоји насуVроF неком
Mословном, уоXичајеном, свакоMневном изразу на који се може
„VревесFи” (и у оMносу на који и сFиче сFаFус фиCуре) и везана је
VревасхоMно за књижевноумеFнички FексF, нVр. На "лавом  и�а-
њу не�а, сунце на око; На "ослужавнику Ново� Бео�ра�а и ово� ју ра слу-
же на"оли анке нових с ам�ених з�ра�а (афоризми Д. РаMовића)
(Кликовац, 2004, сFр. 10, 83, 104–105). С оXзиром на Fо Mа су уочене
сличносFи између различиFих Vојава израз наMахнућа некоC на-
MареноC VојеMинца а не оMраз искусFва и VоFреXа чиFаве језичке
зајеMнице, меFафора као сFилска фиCура осFаје инMивиMуална,
јеMнокраFна; MруCим речима, Fаква меFафора није оVшFеVрихва-
ћена, у чему се, како исFиче ДраCићевић, и сасFоји њен нарочиFи
ефекаF на Vримаоце Vоруке (2007, сFр. 149).

Према MруCом, лексиколошком
схваFању, меFафора је лексички меха-
низам, Fј. јеMан оM (најважнијих) на-
чина на који лексема (реч) сFиче но-
ва значења, нVр. �лава човека и �лава
ку"уса (в. сл. 1) / кеља / сунцокре а /
шећера / ексера /завр ња / "оро�ице /
лозе / "оворке; вра  човека и вра  фла-
ше / чоко а / �у не кос и; лице човека
и лице з�ра�е / куће; зу� човека и зу� че-
шља /  ес ере / времена; језик човека
и језик у ци"елама; но�а човека и но�а о� с ола / с олице иFM.3 МеFа-
фора као лексички механизам, за разлику оM VреFхоMне, "ое ске,
јесFе оVшFеVрихваћена и, оFуMа, вишекраFна: уочена сличносF

3 ДруCи Cлавни механизам који, засеXно или комXиновано са меFафором, Mо-
воMи Mо семанFичкоC ширења јеMне лексеме јесFе ме онимија — усVосFавља-
ње везе Vо �лискос и између Mве различиFе Vојаве, Vри чему „Vојам Xлиско-
сFи не FреXа FумачиFи у ужем смислу, Fј. као Mа се он оMноси само на Vро-
сFорну Xлизину, већ шире, као оVшFи назив за различиFе асоцијаFивне везе
у VросFорном, временском или каузалном Mомену” (ХерарFс, 2010, сFр. 27),
нVр. малинамалинамалинамалина �иљкa ↔ "ло�  е �иљке → сиру", сок о� "ло�а  е �иљке (ГорFан-
Премк, 1997, сFр. 72). 

СЛИКА 1: „ГЛАВА КУПУСА”
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између Mве различиFе класе Vојава, „уVисана” у саму лексему,
оMн. њено значење, израз је колекFивноC искусFва целе језичке
зајеMнице. Сва секунMарна (меFафоричка) значења навеMених на-
зива за Mелове Fела, Mакле, VреMсFављају Vримере Fзв. лексикали-
зоване или лексичке ме афоре, Fј. „заXележена” су у Vолисеман-
Fичкој сFрукFури VоменуFих лексема. То се, Vоређења раMи, не
може рећи и за меFафору као сFилску фиCуру: уVркос Fоме шFо
неXо личи на FиCањ — и Fо Vо оXлику, јер је неXо у нашој VреMсFа-
ви VљоснаFо (као Mно FиCања) и, онако како Cа виMимо, окруCло
(као FиCањ) — или шFо сFамXене зCраMе личе на наVолиFанке,
како је Fо уочио Д. РаMовић, међу значењима лексеме FиCањFиCањFиCањFиCањ
нећемо наћи и значење „неXо”, ниFи ћемо међу значењима
лексеме наVолиFанканаVолиFанканаVолиFанканаVолиFанка наћи значење „сFамXена зCраMа” (Клико-
вац, 2004, сFр. 105, 107–108).4

И Fрећи, коCниFивнолинCвисFички VрисFуV, меFафору виMи
као основни ко�ни ивни механизам, менFални механизам Vомоћу
којеC „несвесно и ауFомаFски орCанизујемо наше (…) разумевање
свеFа” (Лејкоф и Тарнер, 1989, сFр. 89). МеFафора, Fако, није само
сFвар језика, чак ни VрвенсFвено језика, већ је Vре свеCа сFвар ми-
шљења; шFавише, „меFафоре као језички изрази моCући су уVра-
во заFо шFо меFафоре VосFоје у човековом Vојмовном сисFему”
(Лејкоф и Џонсон, 2003, сFр. 6). С MруCе сFране, како се меFафора
као механизам мишљења оMсликава у различиFим језичким из-
разима, Vроучавање Fих израза VреMсFавља јеMан оM најXољих
начина Mа се она реконсFруише, Mешифрује (Лејкоф и Џонсон,
2003, сFр. 7) (в. Vример у наV. 6). Дефиницију меFафоре у оквиру
овоC VрисFуVа усFановили су 1980. CоMине Лејкоф и Џонсон и она
је оVшFеусвојена у коCниFивисFичкој лиFераFури: меFафора је
разумевање јеMноC Vојма (оMн. VојмовноC Mомена) Vомоћу MруCоC
Vојма (оMн. VојмовноC Mомена). ДруCим речима, ако се коM сваке
меFафоре јеMна Vојава VреMсFавља као нека MруCа, коM ове, Fзв.
"ојмовне ме афоре овај оMнос се осFварује кроз Vресликавање
сFрукFуре јеMноC Vојма или VојмовноC Mомена у сFрукFуру некоC
MруCоC Vојма или VојмовноC Mомена, и Fо у циљу разумевања (Бу-
Cарски, 2005, сFр. 181). При Fоме је Vојам који се жели разумеFи
(Fзв. циљни �омен) оXично аVсFракFан, Mок је Vојам на основу којеC
се он разумева (Fзв. изворни �омен) оXично конкреFан. То ће рећи
Mа оно шFо је аVсFракFно, шFо се не Mоживљава неVосреMно, шFо

4 О лексиколошком VрисFуVу меFафори (и меFонимији) више у ГорFан-Премк
(1990; 1997), ДраCићевић (2007).
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је мање VознаFо разумевамо Fако шFо Cа Vомоћу Vојмовне меFа-
форе конкреFизујемо, оMн. VојеMносFављујемо, своMимо на оно
шFо је MоXро VознаFо, шFо је Xлиже неVосреMном искусFву, Vре-
васхоMно Fелесном (Кликовац, 2008, сFр. 59; ДраCићевић, 2007,
сFр. 147; БуCарски, 2005, сFр. 182).5 На Vример, о аVсFракцији као
шFо је време размишљамо конкреFно, као о новцу: време је Fа-
кoђе нешFо шFо шFеMимо, Fрошимо, расVоређујемо, чувамо, Mаје-
мо, Vоклањамо, Fраћимо, Xацамо.6 Појмовне меFафоре су, уз Fо,
CоFово универзалне, важеће за CоFово све језике свеFа, а уочене
сиFније разлике међу њима, како навоMи Кевечеш, резулFаF су
различиFоC ширеC кулFурноC конFексFа, с јеMне, и VрироMноC,
физичкоC окружења у који је смешFена MаFа кулFура, с MруCе
сFране (2002, сFр. 186).7

Такође у оквиру коCниFивнолинCвисFичкоC VрисFуVа, Лејкоф
и Тарнер оVисују и Fзв. сликовне ме афоре, које се сасFоје не у Vре-
сликавању јеMноC Vојма на MруCи, већ у Vресликавању, „наноше-
њу” јеMне (менFалне) слике на MруCу (1989, сFр. 89). Такво Vресли-
кавање, како наCлашавају ауFори, омоCућено је Fиме шFо оXе сли-
ке имају своју сFрукFуру; Fо ће рећи Mа сликовне меFафоре „Mела-
ју” на исFи начин као и Vојмовне — Vресликавањем сFрукFуре

5 ПошFо меFафорички Vроцес, Mакле, FиVично иMе оM конкреFноC ка аV-
сFракFном, VосFоје и FиVични изворни и FиVични циљни Mомени. Кевечеш,
на основу лиFераFуре, својих исFраживања и VосFојећих речника Vојмов-
них меFафора, навоMи Mа су уоXичајени FиVични изворни Mомени слеMећи:
љуMско Fело, зMравље и XолесF, живоFиње, Xиљке, зCраMе и Cрађење, машине
и алаFке, иCре и сVорF, новац и Vосао, кување и храна, FоVлоFа и хлаMноћа,
свеFлосF и Fама, силе, Fе креFање и смер. УоXичајени циљни Mомени су, за
разлику оM VреFхоMних, Fешко ухваFљиви и нејасно оцрFани, Fе, како ауFор
исFиче, „вришFе” за меFафоричком концеVFуализацијом: емоције, жеља,
моралносF, мишљење, MрушFво / нација, VолиFика, VривреMа, љуMски оMно-
си, комуникација, време, VоFом живоF и смрF, вера, и MоCађаји и акције (ви-
ше у Кевечеш, 2002, сFр. 15–27; Кликовац, 2004, сFр. 17–19).

6 Појмовну меFафору ВРЕМЕ ЈЕ НОВАЦ оMсликавају, између осFалих, и слеMе-
ћи изрази из срVскоC и енCлескоC језика: Та машина ће Fи уш е�е и саFе;
По рошила сам Fри саFа за Fај Vосао; Она не уме Mа рас"олаже својим време-
ном иFM. (ДраCићевић, 2007, 147–148); You’re waisting my time; This gadget will
save you hours; I don’t have time to give you; How do you spend your time these
days?; That flat tire cost me an hour; I’ve invested a lot of time in her; You don’t use
your time profitably иFM. (Лејкоф и Џонсон, 2003, сFр. 7–8).

7 О VојеMиносFима Fеорије Vојмовних меFафора више у Лејкоф и Џонсон
(2003), Кевечеш (2002), Кликовац (2004; 2008), ДраCићевић (2007, сFр. 90–108),
као и у Xројним референцама из VреCлеMа релеванFне свеFске и/или Mомаће
лиFераFуре коју VоменуFи извори Fакође нуMе.
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јеMноC Mомена на сFрукFуру MруCоC Mомена, само шFо су коM сли-
ковне меFафоре Mомени слике а коM Vојмовних Vојмови, који су,
како MоMаје Кликовац, коCниFивно сложенији, аVсFракFнији оM
менFалних слика (Лејкоф и Тарнер, 1989, сFр. 90; Кликовац, 2008,
сFр. 64). СFрукFура слике VриFом укључује оMнос између целине
и њених Mелова, Fе различиFе аFриXуFе, својсFва, као шFо су Xоја,
јачина освеFљења, физички оXлик, закривљеносF линија и сл., а у
случају MоCађаја (Mинамичних слика), Fакве асVекFе оXлика као
шFо су конFинуално / MискреFно, незавршено / завршено, Vона-
вљано (вишекраFно) / неVонављано (јеMнокраFно), FренуFно
(краFко) / Fрајно (VроMужено) (Лејкоф и Тарнер, 1989, сFр. 90). 

Као јеMан оM Vримера за сликовне меFа-
форе Лејкоф и Тарнер навоMе БреFонов сFих
„Моја жена … чији је сFрук Vешчани саF”
(1989, сFр. 90), чије разумевање VоMразу-
мева наношење слике VешчаноC саFа Vреко
слике женскоC сFрука, и Fо Fако Mа среMина
саFа оMCовара сFруку (в. сл. 2); ово MруCо,
наравно,  заFо шFо се среMина саFа Vрема
осFаFку саFа оMноси исFо као и сFрук Vрема
осFаFку Fела, Fј. FруVа (Лејкоф и Тарнер,
1989, сFр. 90; Кликовац, 2008, сFр. 62–63). Ау-
Fори, осим FоCа, наVомињу и Mа сликовне
меFафоре, као и Vојмовне, нису „уVисане” у
саме речи, већ Mа речи служе само као „VоM-
сFицаји” за „наношење јеMне конвенцио-
налне слике на MруCу на Vојмовном нивоу”:
„речи [из навеMеноC сFиха] нам не казују
који Mео саFа се Vресликава на сFрук, ниFи
чак Mа сFруку оMCовара само Mео (…) VешчаноC саFа” (1989, сFр. 90).
Иако за сликовне меFафоре још кажу Mа су зXоC „Vролиферације
MеFаља у сликама” које служе као њихови изворни Mомени, оне
оCраничене на врло сVецифичне случајеве, VоFом Mа су јеMно-
краFне (Fј. Mа нису засноване на Vонављањима, XуMући Mа су ре-
зулFаF VојеMиначноC искусFва, а не оVшFеC искусFва MаFоC јези-
ка), Fе Mа „Fа јеMнокраFна Vреношења слика нису укључена у сва-
коMневно расуђивање” (Лејкоф и Тарнер, 1989, сFр. 91), ауFори,
иVак, и овакву врсFу меFафоре сврсFавају у Vојмовну (1989, сFр.
90).

Д. Кликовац (2004; 2008), међуFим, има (Mонекле) MруCачије
мишљење о сликовним меFафорама. Прво, сликовне меFафоре

СЛИКА 2. „МОЈА 
ЖЕНА … ЧИЈИ ЈЕ 
СТРУК ПЕШЧАНИ 

САТ”
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нису исFо шFо и Vојмовне: „сликовне меFафоре [су] сFвар Vер-
цеVције,8 а Vојмовне сFвар разумевања” или, MруCим речима,
сликовна меFафора јесFе виђење, а Vојмовна је разумевање јеMне
Vојаве као MруCе (или јеMноC искусFвеноC Mомена као MруCоC)
(Кликовац, 2008, сFр. 66). ДруCо, сликовне меFафоре у књижевно-
умеFничким Mелима — а оне су у основи и раније навеMених афо-
ризама Д. РаMовића — оMисFа јесу сVецифичне, веома ориCинал-
не, сликовиFе и, наравно, јеMнокраFне. МеђуFим, Mа сликовне ме-
Fафоре нису искључиво својина наMареноC VојеMинца, умеFника,
већ Mа моCу XиFи својина и чиFавих MрушFвених CруVа (Mакле, ви-
шекраFне, неоCраничено Vоновљиве) и Mа, осим FоCа, моCу XиFи
уVисане у VојеMиначне лексеме (иако са јаким VечаFом сликови-
FосFи) Vоказује исFраживање Р. БуCарскоC (2005) на језичком ма-
Fеријалу из (срVскоC) жарCона (Кликовац, 2008, сFр. 64). Овај маFе-
ријал, Vрецизније, чине „Mанас акFуелне речи свакоMневноC раз-
CоворноC језика, чесFо жарCонскоC Vорекла и звука, махом у ши-
рокој уVоFреXи и свима разумљиве. При Fоме је увек реч о VоVу-
ларним, сликовиFим и, шFо је XиFно, алFернаFивним називима
за сFвари које иначе имају сFанMарMна имена или Xи их лако мо-
Cле MоXиFи” (БуCарски, 2005, сFр. 194).9 ЈеMан оM закључака овоC
исFраживања Fакође је Mа се сликовне меFафоре XиFно разликују
оM Vојмовних: Mок је „VоенFа [ових MруCих] најчешће (…) у Vре-
сликавању са конкреFноC на аVсFракFно, шFо олакшава разуме-
вање циљних Mомена”, коM ових Vрвих „уоVшFе није реч о разу-
мевању Xило чеCа, неCо о сликовиFом алFернаFивном именова-
њу већ Mовољно VознаFих VреMмеFа, чија сврха није сазнајна неCо
сFилска (конкреFније: луMичка)” (БуCарски, 2005, сFр. 205).

ИсFо Fако, како каже Кликовац, „[у] коCниFивној линCвисFици
осFало је неVримећено Mа су и меFафоре Vомоћу којих лексеме
сFичу нова значења врло чесFо сликовне. У VиFању су Vримери
као шFо су зу� чешља, крило з�ра�е, �лава ексера, но�а о� с ола, вра 
флаше иFM. — меFафоре које су се у реFоричкој FраMицији
VроCлашавале ’мрFвим’, ’окамењеним’, ’лексикализованим’ ме-
Fафорама,10 XуMући Mа нису сликовиFе, Fј. важне за VосFизање

8 Сликовне меFафоре Vри Fоме не морају XиFи само визуелне неCо моCу XиFи
засноване на VерцеVцији и неким MруCим чулом (Кликовац, 2008, сFр. 63).

9 У овом исFраживању и изворни и циљни Mомени су конкреFни. Изворни су
најчешће живоFиње, инсекFи, VFице и риXе, Xиљке, Mелови љуMскоC и живо-
FињскоC Fела, јело и Vиће, оMећа и оXућа, саоXраћај и Mр., а циљни, каFеCори-
је и осоXине љуMи, Mелови љуMскоC Fела, оMећа и оXућа, сVорF, оружје, јело и
Vиће, возила и саоXраћај уоVшFе и Mр. (више у БуCарски, 2005, сFр. 183–193).
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сFилских ефекаFа. Са своје сFране, лексиколоCија је заXележила
меFафору као начин на који лексеме сFичу нова значења, али
није уочила њихову сликовну VрироMу, која се исFиче нарочиFо у
оVозицији Vрема Vојмовним меFафорама” (2008, сFр. 65). Из овоC
VроисFиче Mа сликовне меFафоре моCу Fакође XиFи и својина чи-
Fаве Cоворне зајеMнице (Кликовац, 2008, сFр. 66). И на крају, за
разлику оM Vојмовних меFафора, које су Vовезане, Fј. акFивне на
више месFа у лексикону (шFо значи Mа Vомоћу јеMне Vојмовне
меFафоре своја аVсFракFна значења развија већи Xрој лексема),
мноCоXројне сликовне меFафоре у лексикону су изоловане, неVо-
везане, Fј. свака у њему заузима Vо јеMно месFо (шFо значи Mа се
MејсFвом јеMне Fакве меFафоре сFвара меFафоричко значење
јеMне јеMине лексеме): Fо шFо се Mео зCраMе виMи као крило нема
везе с Fим шFо се Mео флаше виMи као враF (Кликовац, 2008, сFр.
67, 70).

ПРЕДМЕТ И 
ЦИЉ РАДА

Овај раM се Xави сликовним меFафорама из Mва језика, срVскоC и
енCлескоC, које јесу уVисане у саме лексеме — сFанMарMне називе
за воће и Vоврће — и које су, уз Fо, неоCраничено Vоновљиве, Xу-
Mући Mа су уочене сличносFи између Mве разнороMне Vојаве оMраз
искусFва или целе језичке зајеMнице или неких MрушFвених Cру-
Vа. ИсFраживањем су оXухваћене и „мрFве” и „живе” сликовне
меFафоре, и оне које су оMавно заXележене у семанFичку сFрук-
Fуру VоменуFе CруVе фиFонима, и оне које су оMраз новијих креа-
Fивних MоVриноса Cоворника Mвају језика, уCлавном жарCонскоC
Vорекла. ИсVиFивање се VриFом оCраничава само на VојеMине
циљне Mомене, оXјеMињене оVшFијим — љуMско Fело, а чине их:
Mелови љуMскоC Fела, „VроMукFи” љуMскоC Fела (оMн. Fелесне из-
лучевине), Fе Vромене на љуMском Fелу, уCлавном узроковане
некаквим сVољашњим уFицајима и/или унуFрашњим Vореме-
ћајима орCанизма.

И изворни и циљни Mомени у овом исFраживању су, Mакле,
конкреFни и, шFавише, врло Xлиски (Vа и најXлижи) човековом
неVосреMном искусFву. НаFаложеносF искусFвених слика које
човек има о соVсFвеном Fелу и оним шFо је у вези са њим јасна је,
наравно, сама Vо сеXи; нишFа мање „живе”, међуFим, нису ни
слике које служе као изворни Mомени имајући у виMу Mа су воће
и Vоврће каFеCорије Xиљака с којима је човек Vовезан еCзисFен-

10 Такође се називају и уоXичајеним, усFаљеним, окошFалим, излизаним, оFр-
цаним меFафорама (Кликовац, 2004, сFр. 108; БуCарски, 2005, сFр. 194).
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цијално (јер му служе за исхрану), шFо свакако VоMразумева и
њихову свеVрисуFносF у човековом најXлижем окружењу. ЗаFо
шFо воће и Vоврће, осим FоCа, VреMсFављају и Vраво склаMишFе
MеFаља који као извори инсVирација сFоје на расVолаCању за
Vреношење на различиFе циљеве (каMа се за Fим укаже VоFреXа),
у овом раMу се Vриказује у којој су мери и на које начине Cо-
ворници срVскоC и енCлескоC језика „захваFили” у ово XоCаFо
склаMишFе каMа се указала VоFреXа за (алFернаFивним) „еFике-
Fирањем” соVсFвеноC и/или Fела MруCих љуMи. 

ПРИКАЗ 
ГРАЂЕ

Из већеC Xроја јеMнојезичких и Mвојезичких речника енCлескоC и
срVскоC језика, на којима се Xазира и исVиFивана Cрађа,11 Vр-
воXиFно је (раMи VоFреXа јеMноC ширеC исFраживања) изMвојено
око 360 сFанMарMних назива за воће и Vоврће (срVских око 140, а
енCлеских око 220), међу којима 67 лексема (27 срVских и 40
енCлеских) имају и Vо јеMно или Vак више релеванFних (сFан-
MарMних или несFанMарMних) меFафоричких значења. У Cрађу
VриFом нису укључени MериваFи назива за воће и Vоврће,
сложенице ниFи усFаљени изрази са овим фиFонимима који се
Fакође оMносе на исVиFиване циљне Mомене (нVр. јаXучицајаXучицајаXучицајаXучица,
јаXучницајаXучницајаXучницајаXучница, јаCоMицајаCоMицајаCоMицајаCоMица, јаCоMинајаCоMинајаCоMинајаCоMина, јаCоMњачајаCоMњачајаCоMњачајаCоMњача, кромVирачакромVирачакромVирачакромVирача, Fи-Fи-Fи-Fи-
квуринаквуринаквуринаквурина, орашчићорашчићорашчићорашчић, очна јаXучицаочна јаXучицаочна јаXучицаочна јаXучица/јаXукајаXукајаXукајаXука, cherry-piecherry-piecherry-piecherry-pie, nutsack, nutsack, nutsack, nutsack,
tummy bananatummy bananatummy bananatummy banana, strawberry markstrawberry markstrawberry markstrawberry mark, strawberrystrawberrystrawberrystrawberry/raspberry tongueraspberry tongueraspberry tongueraspberry tongue,
grapefruit headgrapefruit headgrapefruit headgrapefruit head, cauliflowercauliflowercauliflowercauliflower earearearear, peach bottomspeach bottomspeach bottomspeach bottoms, the apple of one'sthe apple of one'sthe apple of one'sthe apple of one's
eyeeyeeyeeye, two raisins on a bread boardtwo raisins on a bread boardtwo raisins on a bread boardtwo raisins on a bread board и Mр.); маMа у реFким случајевима,
њихова значења заXележена су и коM VојеMиначних лексема као
основних назива за воће и Vоврће (нVр. јаXучицајаXучицајаXучицајаXучица или очна јаXукаочна јаXукаочна јаXукаочна јаXука/
јаXучица јаXучица јаXучица јаXучица = јаXукајаXукајаXукајаXука; јаCоMица јаCоMица јаCоMица јаCоMица = јаCоMајаCоMајаCоMајаCоMа; sssstrawberry mark trawberry mark trawberry mark trawberry mark = strawberrystrawberrystrawberrystrawberry;
peach bottoms peach bottoms peach bottoms peach bottoms = peachpeachpeachpeach; two raisins on a bread boardtwo raisins on a bread boardtwo raisins on a bread boardtwo raisins on a bread board = raisinraisinraisinraisin), шFо,
свакако, јесFе увршћено у корVус. 

Грађа је разврсFана и Vриказана на Mва начина. ТаXела 1. ВОЋЕ И
ПОВРЋЕ → ЉУДСКО ТЕЛО Vриказује Cрађу разврсFану Vрема врсFама
воћа и Vоврћа Xез оXзира на сеCменFе циљноC Mомена на које се
оMносе. У Vрвој колони Mају се срVски фиFоними навеMени
(уCлавном) Vрема азXучном реMослеMу, зајеMно са уоXичајеним
називом или Vак краћим оVисом (Xазираним на речничким

11 Како Xи се изXеCла оVFерећеносF FексFа, извори исFраживачке Cрађе у Cлав-
ном FексFу раMа се неће VосеXно навоMиFи. ПоVис свих консулFованих реч-
ника, зајеMно са њиховим XиXлиоCрафским VоMацима, може се наћи у засеX-
ном оMељку на крају раMа.
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Mефиницијама) означене класе енFиFеFа; VослеMње се оMноси и
на енCлеске фиFониме MаFе у MруCој колони, с Fом разликом шFо
они овMе нису расVоређени алфаXеFски неCо се навоMе насVрам
оMCоварајућих срVских фиFонима, означавајући, Mакле, исFе
врсFе воћа или Vоврћа. ТаXела 2. ЉУДСКО ТЕЛО ← ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, с
MруCе сFране, Vриказује Cрађу разврсFану Vрема реченим
сеCменFима циљноC Mомена и, оFуMа, VоMељену у Fри секције: I.
ДЕЛОВИ ЉУДСКОГ ТЕЛА, II. ТЕЛЕСНЕ ИЗЛУЧЕВИНЕ и III. ПРОМЕНЕ НА

ЉУДСКОМ ТЕЛУ. У оквиру сваке секције Vрво се навоMе означене
класе енFиFеFа а VоFом срVски и/или енCлески фиFоними који у
овим језицима (Fакође) служе као њихове ознаке. Иако овакав
VосFуVак свакако није економичан зXоC Vонављања информа-
ција, MвосFрука класификација је иVак VреCлеMнија и јаснија неCо
шFо Xи Xила ако Xи се оXјашњења Mавала само на јеMном месFу.
С оXзиром на Fо Mа су у Cрађи већином засFуVљене маркиране
лексеме, у Vриказу Cрађе уз њих реMовно сFоје и оMCоварајући
квалификаFори, навеMени Vрема консулFованим речницима, а
како Cрађа, као шFо је речено, саMржи и лексеме са више реле-
ванFних значења, она ће у Vриказу Cрађе XиFи засеXно реCисFро-
вана и нумерисана.

СЛИКА 3. ГРАШАК

СЛИКА 4. ЈАГОДА / 
STRAWBERRY

СЛИКА 5. МАСЛИН(К)А 
/ OLIVE

ТАБЕЛА 1. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ → ЉУДСКО ТЕЛО

[ананас]                                                                               pineapplepineapplepineapplepineapple (жар�.) велика Cлава 

XаXура XаXура XаXура XаXура (жар�.) MеXео, масFан нос    —
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XаMемXаMемXаMемXаMем (ана .) крајник almondalmondalmondalmond (ана .) крајник

XананаXананаXананаXанана (жар�.) мушки Vолни орCан banana banana banana banana (жар�.) мушки Vолни орCан

[XоXица, XоXичасFи VлоM, свака врсFа XоXи-
часFоC воћа] 

berry berry berry berry (жар�. мн.) мале женске CруMи

[Xресква]                                                                              peach 1peach 1peach 1peach 1 (неформ. мн.) женске CруMи
peachpeachpeachpeach 2222 (жар�.) Vолни орCан Xелкиње
peach 3peach 3peach 3peach 3 (жар�. је�н. / мн.) леVо оXликована 
женска сFражњица

Xрусница Xрусница Xрусница Xрусница (ме�.) оFок VреVонске жлезMе cranberrycranberrycranberrycranberry (неформ. мн.) изразиFо црвене 
XраMавице, VоCоFово на јако Xелим жен-
ским CруMима 

XунMева XунMева XунMева XунMева (жар�.) велика измеFина pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin (жар�. мн.) велике женске CруMи

[вишња / Fрешња]                                                              cherry 1cherry 1cherry 1cherry 1 (неформ. мн.) укрућене XраMавице 
на женским CруMима
cherry 2cherry 2cherry 2cherry 2 (жар�. вул�.) Mевичњак

CрашакCрашакCрашакCрашак 1 1 1 1 (ана .) јеMна оM сиFних косFију 
шакеа

CрашакCрашакCрашакCрашак 2 2 2 2 круVна каV знојаX

pea pea pea pea (жар�.) Cлава

[CрејVфруF] grapefruit 1 grapefruit 1 grapefruit 1 grapefruit 1 (жар�. мн.) велике женске CруMи
grapefruit 2 grapefruit 2 grapefruit 2 grapefruit 2 (жар�. мн.) велики FесFиси

[Cрожђе] grapegrapegrapegrape (жар�. мн.) хемороиMи

[Cрожђица, суво Cрожђе] raisinraisinraisinraisin (жар�. мн.) мале женске CруMи

[XосFан]
Mиња Mиња Mиња Mиња (фи�. "еј.) Cлава
луXеницалуXеницалуXеницалуXеница 1 1 1 1 (фи�. шаљ.) Cлава
луXеницалуXеницалуXеницалуXеница 2 2 2 2 (жар�. мн.) велике женске CруMи

melonmelonmelonmelon 1111 (неформ.) велики сFомак
melon 2melon 2melon 2melon 2 (жар�. мн.) велике женске CруMи
watermelonwatermelonwatermelonwatermelon (жар�. мн.) велике женске Cру-
Mи

Mуња 1 Mуња 1 Mуња 1 Mуња 1 (фи�. мн.) женске CруMи
Mуња 2 Mуња 2 Mуња 2 Mуња 2 (жар�.) Vесница

—

[зелена салаFа] lettucelettucelettucelettuce (жар�.) женски Vолни орCан

[зрнасFо Vоврће, оMн. свака врсFа зрнасFоC 
Vоврћа, најчешће Vасуљ; зрно Vасуља или 
Xило које MруCе врсFе зрнасFоC Vоврћа]      

beanbeanbeanbean 1111 (неформ.) Cлава
bean 2 bean 2 bean 2 bean 2 (жар�.) клиFорис

јаXука 1 јаXука 1 јаXука 1 јаXука 1 (ана .) лоVFасF орCан у очној 
MуVљи, оков

јаXука 2јаXука 2јаXука 2јаXука 2 (ана .) лоVFасF крај зCлоXне косFи
јаXука 3 јаXука 3 јаXука 3 јаXука 3 (фи�. мн.) женске CруMи

apple 1 apple 1 apple 1 apple 1 (жар�. мн.) женске CруMи
apple 2 apple 2 apple 2 apple 2 (неформ. мн.) укрућене XраMавице на 
женским CруMима
apple 3 apple 3 apple 3 apple 3 (жар�. мн.) FесFиси, каMа су зXоC 
хлаMноће и VовећаноC VроFока крви црве-
ни
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јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1 (о�. мн.) исFурени Cорњи Mео оXра-
заC

јаCоMа 2 јаCоMа 2 јаCоMа 2 јаCоMа 2 руменило на лицу (оXразима)
јаCоMа 3 јаCоMа 3 јаCоMа 3 јаCоMа 3 меснаFо исVуVчење на врховима 
VрсFију са суVроFне сFране оM нокаFаM

јаCоMа 4 јаCоMа 4 јаCоMа 4 јаCоMа 4 врх на Mојци, XраMавицађ 
јаCоMа 5 јаCоMа 5 јаCоMа 5 јаCоMа 5 урођени, Fрајни црвени XелеC на 
кожи (најчешће лица или Cлаве) (в. сл. 4)

strawberry 1 strawberry 1 strawberry 1 strawberry 1 урођени, Fрајни црвени XелеC 
на кожи (најчешће лица или Cлаве)е

strawberry 2 strawberry 2 strawberry 2 strawberry 2 (неформ.) црвене оMероFине на 
кожи (оXично ноCе или руке) насFале Vа-
Mом уз клизање Vо VоMу, земљи и сл.

карфиолкарфиолкарфиолкарфиол (жар�.) мозак cauliflower cauliflower cauliflower cauliflower (жар�.) мале, Xеле оFеклине на 
крајницима

[киви] kiwikiwikiwikiwi 1 1 1 1 (жар�.) мали Vолни орCан мушкарца
kiwikiwikiwikiwi 2 2 2 2 (жар�. мн.) велики FесFиси

кикирики кикирики кикирики кикирики (жар�.) XуXуљице, миFисери peanutpeanutpeanutpeanut (жар�. мн.) хемороиMи

кокос кокос кокос кокос (жар�. мн.) велике женске CруMи coconut coconut coconut coconut (жар�. мн.) женске CруMи

[кошFуњаво воће, оMн. свака врсFа ко-
шFуњавоC воћа, најчешће орах] 

nutnutnutnut 1111 (неформ.) Cлава
nutnutnutnut 2222 (неформ. о�. мн.) мозак
nut 3 nut 3 nut 3 nut 3 (жар�. вул�. мн.) FесFиси

красFавацкрасFавацкрасFавацкрасFавац (жар�.) велики нос cucumber cucumber cucumber cucumber (жар�.) мушки Vолни орCан

кромVиркромVиркромVиркромVир 1111 (жар�.) ножни VрсF који извиру-
је из руVе на чараVи 
кромVир 2 кромVир 2 кромVир 2 кромVир 2 (жар�.) жуљ, курје око

—

[кукуруз] corncorncorncornж    жуљ, курје око

[куVина] blackberry blackberry blackberry blackberry (жар�. мн.) уCрушак менсFруалне 
крви

[куVус]                               cabbage 1 cabbage 1 cabbage 1 cabbage 1 (жар�.) Cлава
cabbage 2 cabbage 2 cabbage 2 cabbage 2 (жар�.) женски Vолни орCан

лећалећалећалећа (ана .) / сочивосочивосочивосочиво (ана .) Mео ока кроз 
који се свеFлосF Vрелама Vре неCо шFо VаM-
не на мрежњачу

—

[лук, црни] oniononiononiononion (жар�.) Cлава

[малина] raspberry raspberry raspberry raspberry (неформ. мн.) црвене оMероFине 
на кожи (оXично ноCе или руке) насFале 
VаMом уз клизање Vо VоMу, земљи и сл.

маслина маслина маслина маслина (ана .) / маслинка/ маслинка/ маслинка/ маслинка (ана .) овално 
исVуVчење на VреMњој, сVољашњој сFрани 
VроMужене можMине (в. сл. 5)

oliveoliveoliveolive (ана .) овално исVуVчење на VреMњој, 
сVољашњој сFрани VроMужене можMине (в. 
сл. 5)

[наранџа] оrangeоrangeоrangeоrange (неформ. мн.) женске CруMи

орах орах орах орах (жар�. мн.) FесFиси  walnut 1 walnut 1 walnut 1 walnut 1 (жар�. мн.) FесFиси
walnut 2 walnut 2 walnut 2 walnut 2 (жар�. мн.) хемороиMи
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[VараMајз] tomato tomato tomato tomato (жар�. мн.) женске CруMи

VечуркаVечуркаVечуркаVечурка (жар�.) врх мушкоC VолноC орCана mushroom mushroom mushroom mushroom (жар�.) врх мушкоC VолноC орCа-
на

[реVа] turnipturnipturnipturnip (жар�.) Cлава

смоква смоква смоква смоква ("окр.) измеFина —

Fиква Fиква Fиква Fиква (фи�. фам. "еј.) Cлава gourdgourdgourdgourd (жар�.) Cлава

шљива 1 шљива 1 шљива 1 шљива 1 (жар�.) моMрица (оXично на оку)
шљива 2 шљива 2 шљива 2 шљива 2 (жар�.) женски Vолни орCан

plum 1 plum 1 plum 1 plum 1 (жар�.) Vолни орCан црнкиње
plumplumplumplum 2222 (жар�. мн.) FесFиси

[врсFа Fиквице (в. сл. 6)] zucchinizucchinizucchinizucchini (жар�.) мушки Vолни орCан

[врсFа аCрума (в. сл. 7)] kumquatkumquatkumquatkumquat (жар�. мн.) мале женске CруMи

— lycheelycheelycheelycheeз    (жар�. мн.) FесFиси

а Именована и као CрашкасFа косF CрашкасFа косF CрашкасFа косF CрашкасFа косF (лаF. os pisiforme)    (ана .)    или Cрашчица Cрашчица Cрашчица Cрашчица (в. сл. 3).
X Такође, CрашкаCрашкаCрашкаCрашка.
в Такође, очна / очња јаXукаочна / очња јаXукаочна / очња јаXукаочна / очња јаXука (ана .), јаXучица јаXучица јаXучица јаXучица (ана .) или очна јаXучица очна јаXучица очна јаXучица очна јаXучица (ана .).
C Такође, јаCоMицајаCоMицајаCоMицајаCоMица (о�. мн.).
M Такође, јаCоMицајаCоMицајаCоMицајаCоMица или јаXучицајаXучицајаXучицајаXучица.
ђ Такође, јаCоMицајаCоMицајаCоMицајаCоMица.
е Пун назив, као шFо је већ речено, Cласи strawberry markstrawberry markstrawberry markstrawberry mark (в. сл. 4).
ж У америчкој варијанFи енCлескоC језика лексема corncorncorncorn Vримарно се оMноси на кукуруз,

чији се VојеMини варијеFеFи у анCлосаксонској кулFури корисFе у исхрани љуMи као
Vрилози Cлавном јелу, Vа се ова врсFа жиFарице сврсFава (и) међу Vоврће.  

з У свом основном значењу lycheelycheelycheelychee (уз Xројне орFоCрафске варијанFе: litchilitchilitchilitchi, lichee lichee lichee lichee,
leechee, lichee, lichi, litcheeleechee, lichee, lichi, litcheeleechee, lichee, lichi, litcheeleechee, lichee, lichi, litchee) означава врсFу воћа која је VриVаMницима наше кулFуре
слаXије, ако икако, VознаFа. У VиFању је мали, окруCласFи или овални VлоM MрвеFа са
Fанком, FврMом, црвенкасFом љуском и великом, FврMом семенком у слаFком, Xелом и
желасFом месу (в. и сл. 8); зXоC своC јесFивоC VлоMа, исFоимено Mрво (лаF. Litchi
chinensis), Vореклом из Кине, VреFежно се узCаја на ФилиVинима и у ИнMији. 
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СЛИКА 6. ZUCCHINIS СЛИКА 7. KUMQUATS

СЛИКА 8. LYCHEES

ТАБЕЛА 2. ЉУДСКО ТЕЛО ← ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

I. ДЕЛОВИ ЉУДСКОГ ТЕЛА

Cлава

Cлава (велика)

Mиња Mиња Mиња Mиња (фи�. "еј.)
луXеницалуXеницалуXеницалуXеница 1 1 1 1 (фи�. 
шаљ.)
Fиква Fиква Fиква Fиква (фи�. фам. "еј.)

—

beanbeanbeanbean 1111 (неформ.)
cabbage 1 cabbage 1 cabbage 1 cabbage 1 (жар�.)
gourdgourdgourdgourd (жар�.)
nutnutnutnut 1111 (неформ.)
oniononiononiononion (жар�.)
pea pea pea pea (жар�.)
turnipturnipturnipturnip (жар�.)
pineapplepineapplepineapplepineapple (жар�.)

мозак карфиолкарфиолкарфиолкарфиол (жар�.) nutnutnutnut 2222 (неформ. о�. 
мн.)

овално исVуVчење на VреMњој, сVољашњој 
сFрани VроMужене можMине

маслина маслина маслина маслина (ана .) 
маслинкамаслинкамаслинкамаслинка (ана .)

oliveoliveoliveolive (ана .)

лоVFасF орCан у очној MуVљи, око јаXука 1 јаXука 1 јаXука 1 јаXука 1 (ана .) —

Mео ока кроз који се свеFлосF Vрелама Vре не-
Cо шFо VаMне на мрежњачу

лећалећалећалећа (ана .)
сочивосочивосочивосочиво (ана .)

—

исFурени Cорњи Mео оXраза јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1 (о�. мн.) —

нос 
       нос (велики)
       нос (MеXео, масFан)

красFавацкрасFавацкрасFавацкрасFавац (жар�.)
XаXура XаXура XаXура XаXура (жар�.)

—
—

крајник XаMемXаMемXаMемXаMем (ана .) almondalmondalmondalmond (ана .)

Vесница Mуња 2 Mуња 2 Mуња 2 Mуња 2 (жар�.) —

јеMна оM сиFних косFију шаке CрашакCрашакCрашакCрашак 1 1 1 1 (ана .) —

меснаFо исVуVчење на врховима VрсFију са 
суVроFне сFране оM нокаFа

јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3 —
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ножни VрсF који извирује из руVе на чараVи кромVиркромVиркромVиркромVир 1111 (жар�.) —

лоVFасF крај зCлоXне косFи јаXука 2јаXука 2јаXука 2јаXука 2 (ана .) —

сFомак (велики) — melonmelonmelonmelon 1111 (неформ.)

женске CруMи

      женске CруMи (велике)

      

      женске CруMи (мале)

јаXука 3 јаXука 3 јаXука 3 јаXука 3 (фи�. мн.)
Mуња 1 Mуња 1 Mуња 1 Mуња 1 (фи�. мн.)

луXеницалуXеницалуXеницалуXеница 2 2 2 2 (жар�. 
мн.)
кокос кокос кокос кокос (жар�. мн.)

—

оrangeоrangeоrangeоrange (неформ. мн.)
apple 1 apple 1 apple 1 apple 1 (жар�. мн.)
peachpeachpeachpeach 1111 (неформ. мн.)
coconut coconut coconut coconut (жар�. мн.)
tomato tomato tomato tomato (жар�. мн.)
melon 2melon 2melon 2melon 2 (жар�. мн.)
watermelonwatermelonwatermelonwatermelon (жар�. 
мн.)
pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin (жар�. мн.) 
grapefruit 1 grapefruit 1 grapefruit 1 grapefruit 1 (жар�. 
мн.)
berry berry berry berry (жар�. мн.)
raisinraisinraisinraisin (жар�. мн.)
kumquatkumquatkumquatkumquat (жар�. мн.)

врх на Mојци, XраMавица
XраMавице (каM су укрућене)

XраMавице (каM су изразиFо  црвене, 
VоCоFово на јако Xелим женским 
CруMима)

јаCоMа 4јаCоMа 4јаCоMа 4јаCоMа 4
—

—

—
apple 2 apple 2 apple 2 apple 2 (неформ. мн.)

cherry 1cherry 1cherry 1cherry 1 (неформ. 
мн.)
cranberrycranberrycranberrycranberry (неформ. 
мн.)

женски Vолни орCан
      

Vолни орCан Xелкиње
Vолни орCан црнкиње

шљива 1 шљива 1 шљива 1 шљива 1 (жар�.)

—
—

cabbage 2 cabbage 2 cabbage 2 cabbage 2 (жар�.)
lettucelettucelettucelettuce (жар�.)
peachpeachpeachpeach 2222 (жар�.)
plum 1 plum 1 plum 1 plum 1 (жар�.)

клиFорис — bean 2 bean 2 bean 2 bean 2 (жар�.)

Mевичњак — cherry 2cherry 2cherry 2cherry 2 (жар�. вул�.)

женска заMњица (леVо оXликована) — peachpeachpeachpeach 3333 (жар�. је�н. / 
мн.)

мушки Vолни орCан

мушки Vолни орCан (мали)

XананаXананаXананаXанана (жар�.)

—

banana banana banana banana (жар�.)
cucumber cucumber cucumber cucumber (жар�.)
zucchinizucchinizucchinizucchini (жар�.)
kiwi 1kiwi 1kiwi 1kiwi 1 (жар�.)

Cорњи Mео, врх мушкоC VолноC орCана VечуркаVечуркаVечуркаVечурка (жар�.) mushroom mushroom mushroom mushroom (жар�.)
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АНАЛИЗА И 
ЗАКЉУЧЦИ

ПреMочена (сFанMарMна и несFанMарMна) значења срVских и ен-
Cлеских назива за воће и Vоврће насFала су, као шFо је речено,
сликовном меFафором или, како Fо Vојашњава БуCарски, коCни-
Fивном оVерацијом „излучивања оVажених VроминенFних оXе-
лежја јеMне сFвари [у овом случају, неке оM врсFа воћа или Vо-
врћа] и њиховоC Vресликавања у MруCу, Vо нечему сличну сFвар

FесFиси

     
FесFиси (велики)
      

FесFиси (каMа су зXоC хлаMноће и 
VовећаноC VроFока крви црвени)

орахорахорахорах (жар�. мн.)

—

—

nut 3 nut 3 nut 3 nut 3 (жар�. вул�. мн.)
lychee lychee lychee lychee (жар�. мн.)
plumplumplumplum 2222 (жар�. мн.)
walnut 1 walnut 1 walnut 1 walnut 1 (жар�. мн.) 
grapefruit 2grapefruit 2grapefruit 2grapefruit 2 (жар�. 
мн.)
kiwi 2kiwi 2kiwi 2kiwi 2 (жар�. мн.)

apple 3 apple 3 apple 3 apple 3 (жар�. мн.)

II. ТЕЛЕСНЕ ИЗЛУЧЕВИНЕ

каV зноја (круVна) CрашакCрашакCрашакCрашак 2222 —

измеFина
измеFина (велика)

смоква смоква смоква смоква ("окр.)
XунMева XунMева XунMева XунMева (жар�.)

—
—

уCрушак менсFруалне крви — blackberry blackberry blackberry blackberry (жар�. 
мн.)

III. ПРОМЕНЕ НА ЉУДСКОМ ТЕЛУ

руменило на лицу (оXразима) јаCоMа 2јаCоMа 2јаCоMа 2јаCоMа 2 —

XуXуљице, миFисери кикирики кикирики кикирики кикирики (жар�.) —

урођен, Fрајни црвени XелеC на кожи (нај-
чешће лица или Cлаве)

јаCоMа 5јаCоMа 5јаCоMа 5јаCоMа 5 strawberry 1strawberry 1strawberry 1strawberry 1

црвене оMероFине на кожи (оXично ноCе или 
руке) насFале VаMом уз клизање Vо VоMу, 
земљи и сл.

— strawberry 2 strawberry 2 strawberry 2 strawberry 2 (не-
форм.)
raspberry raspberry raspberry raspberry (неформ. 
мн.)

моMрица (оXично на оку) шљива 2 шљива 2 шљива 2 шљива 2 (жар�.) —

мале, Xеле оFеклине на крајницима — cauliflowercauliflowercauliflowercauliflower (жар�.)

оFок VреVонске жлезMе XрусницаXрусницаXрусницаXрусница (ме�.) —

хемороиMи — grapegrapegrapegrape (жар�. мн.)
peanutpeanutpeanutpeanut (жар�. мн.)
walnut 2 walnut 2 walnut 2 walnut 2 (жар�. мн.) 

жуљ, курје око кромVир 2 кромVир 2 кромVир 2 кромVир 2 (жар�.) corn



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

498 ДРАГАНА М. СПАСИЋ, БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ

[овMе, у VојеMине сеCменFе речених циљних Mомена]” (2005, сFр.
199). Приликом Fаквих Vресликавања изCлеMа Mа се, како смаFра
VоменуFи ауFор, акFивира јеMан механизам који се може VреM-
сFавиFи као мали низ Fрансформација: х је слично у → х је као у →
х је у, Vри чему је х циљни Mомен, а у изворни Mомен; овај низ
Fрансформација језички се очиFује као Vрелаз оM консFаFације
сличносFи, Vреко комVарације, Mо меFафоре (2005, сFр. 199–200),
нVр. женске �ру�и су сличне ја�укама → женске �ру�и су као ја�уке →
женске �ру�и су ја�уке; кру"на ка" зноја је слична �рашку → кру"на ка"
зноја је као �рашак → кру"на ка" зноја је �рашак. За овакво (Vре)име-
новање, Mакле, неоVхоMно је Mа између изворноC и циљноC Mоме-
на VосFоји нешFо оVиVљиво зајеMничко, шFо у сFвари и чини сVо-
ну, мосF између њих. 

У нареMном излаCању износи се низ заVажања везаних за уоча-
вање Fаквих „мосFова” између VосмаFраних изворних и циљних
Mомена оM сFране Cоворника срVскоC и Cоворника енCлескоC јези-
ка. 

(1) Полазећи најVре оM FоCа Mа у оXа језика исVиFивана CруVа
фиFонима CоFово MослеMно развија меFонимијско значење �иљка
↔ �ео �иљке (нVр. јаXукајаXукајаXукајаXука „Mрво”; „VлоM FоC MрвеFа”; кромVиркромVиркромVиркромVир
„зељасFа Xиљка”; „заMеXљали корен Fе Xиљке, крFола”), у
корVусу се уочава Mа усVосFављене асоцијације између изворних
и циљних Mомена увек Vочивају на VерцеVFивно VроминенFним
оXележјима �ела Xиљке (најчешће, VлоMа), оноC који се и корисFи
у љуMској исхрани и који се, оFуMа, и најчешће виђа, у кухињи,
маркеFу, на Vијачним FезCама. УVраво на Fој, визуелној Vер-
цеVцији воћа и Vоврћа12 Xазирају се и CоFово све менFалне слике
које су Vослужиле као извори инсVирације за Vресликавање на
Mелове љуMскоC Fела или на оно шFо је у вези са њим. Визуелно
VерцеVирана Fе Vресликана оXележја моCу се FицаFи оVшFеC
оXлика или изCлеMа Mела Xиљке, некоC њеCовоC VојеMиначноC
Mела или Vак некоC исFакнуFоC VојеMиначноC својсFва. Тек реFко,
у Vроцесу Vресликавања учесFвује и комVоненFа чврсFине, Fвр-
Mоће Mела Xиљке као искусFвена слика која се заснива на  ак-
 илној VерцеVцији. Иако најважније у исхрани, искусFвене слике
које Xи се Fемељиле (и) на чулу укуса или мириса овMе су у
VоFVуносFи занемарене. 

12 СхоMно VреFхоMно реченом, и воће и "оврће FреXа наMаље увек FумачиFи као
„Mео Xиљке”, а не као „Xиљка [у целини]”.
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(1а) О"ш и о�лик или из�ле� VојеMи-
начних врсFа воћа или Vоврћа — Mакле,
холисFичка слика која је коCниFивно и
најлакша за оXраMу и која се Vо Vравилу
Vресликава уVрошћено и шемаFски —
Vоказао се као Mалеко „најVроMукFив-
нији” извор инсVирације за Vренос на
циљне Mомене. При Fоме су уVрошћене
слике које служе за Vренос у оCромној
већини случајева формиране Vосма-
Fрањем воћа и Vоврћа са сVољне сFра-
не, а Fек реFко VоCлеMом се заMире (и) у
њихову унуFрашњосF, оXично након Vресецања Mела Xиљке на
Vола (карфиолкарфиолкарфиолкарфиол, шљива 2шљива 2шљива 2шљива 2; peachpeachpeachpeach 2222, cherry 2 cherry 2 cherry 2 cherry 2, nutnutnutnut 2222, plum 1plum 1plum 1plum 1). Речено се
Fакође оMноси и на визуелне слике Vреко којих се наноси: чак и
они реFки VоCлеMи у унуFрашњосF љуMскоC Fела у већини слу-
чајева се иVак заMржавају само на сVољној сFрани означених
Mелова Fела, укључујући и оне оXолеле (XаMемXаMемXаMемXаMем, XрусницаXрусницаXрусницаXрусница, CрашакCрашакCрашакCрашак
1111, јаXука 1 јаXука 1 јаXука 1 јаXука 1 и 2222, лећалећалећалећа / сочивосочивосочивосочиво, маслинмаслинмаслинмаслин(кккк)аааа; almondalmondalmondalmond, cauliflower cauliflower cauliflower cauliflower, cher-cher-cher-cher-
ry 2ry 2ry 2ry 2, nutnutnutnut 2222, oliveoliveoliveolive). ЈеMини случај VреклаVања и сVољашњих и
унуFрашњих слика како енFиFеFа из изворноC, Fако и енFиFеFа из
циљноC Mомена које је и „уVисано” у јеMно Fе исFо лексичко
значење заXележен је коM лексеме карфиолкарфиолкарфиолкарфиол (в. сл. 9 и 10). 

Слика карфиола која
се у овом, срVском
случају, Mакле, наноси
Vреко слике љуMскоC
мозCа (а не оXолелих
крајника као у енCле-
ском) ујеMно VреMсFа-
вља и уXеMљиво „нај-
XоCаFију” оM свих Vре-
несених слика из из-
ворних на циљне Mо-
мене. ДруCим речима,
CоFово све оно шFо је
карфиол моCао Mа Vо-
нуMи визуелно (и Fо из

различиFих уCлова VосмаFрања) — Vре свеCа, овално-окруCласFи
оXлик и „вијуCави” сVољни изCлеM, којему MоVриносе XлаCа
исVуVчења мноCоXројних цвеFића (или, Vре, VуVољака) оM којих

СЛИКА 9. КАРФИОЛ 
(ПОГЛЕД СПОЉА)

СЛИКА 10. КАРФИОЛ (ПОГЛЕД „ИЗНУТРА”)
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је ова сложена цвасF сачињена, VоFом заMеXљалосF Fе изразиFа
разCранаFосF сFаXла на којем она Vочива, њена Xоја, Vа и
величина — VоклоVило се са сликом љуMскоC мозCа (саCлеMаноC
Fакође на оXа начина), шFо у сеCменFима, шFо у целини.

ДруCим речима, CоFово све оно шFо је карфиол моCао Mа Vону-
Mи визуелно (и Fо из различиFих уCлова VосмаFрања) — Vре свеCа,
овално-окруCласFи оXлик и „вијуCави” сVољни изCлеM, којему Mо-
Vриносе XлаCа исVуVчења мноCоXројних цвеFића (или, Vре, Vу-
Vољака) оM којих је ова сложена цвасF сачињена, VоFом заMеXља-
лосF Fе изразиFа разCранаFосF сFаXла на којем она Vочива, њена
Xоја, Vа и величина — VоклоVило се са сликом љуMскоC мозCа (са-
CлеMаноC Fакође на оXа начина), шFо у сеCменFима, шFо у целини.

Иако мање „XоCаFо”, сVецифично
је Fакође и наношење слика ораха
Vреко слика љуMске Cлаве, овоC VуFа
заXележено у енCлеском језику. Као
у VреFхоMном случају, и овMе су сли-
ке које се наносе и слике Vреко којих
се наноси формиране на основу и
сVољашњеC и унуFрашњеC VосмаFра-
ња речених енFиFеFа: визуелном
VерцеVцијом VлоMа ораха сVоља, и
саMа уз учешће FакFилне VерцеVције,
„оFкрива” се њеCов лоVFасFи оXлик Fе каракFерисFична FврMоћа
(љуске), оMн. својсFва која се (Vре свеCа, уз занемаривање величи-
не) лако наносе на сVољашњу слику (Fакође лоVFасFе и FврMе)
љуMске Cлаве; шFавише, оXе сVољашње слике Vовлаче за соXом и
оне „унуFрашње”, Fј. визуелне слике Mелова „саMржаја” ораха, с
јеMне, и Cлаве, с MруCе сFране (Vоловину орахове језCре и љуMски
мозак). ИVак, за разлику оM карфиолкарфиолкарфиолкарфиол, CMе се, као шFо је речено,
VреклаVање и сVољашњих и унуFрашњих слика сFоVило у јеMно
Fе исFо лексичко значење, овMе су се Fе Mве врсFе слика нашле у
међусоXној конкуренцији, Vа је јеMна, сVољашња уронула у јеMно
значење лексеме nutnutnutnut (nutnutnutnut 1111), а MруCа, унуFрашња у њено MруCо
значење (nutnutnutnut 2222) (в. сл. 11).  

СЛИКА 11. NUT 2
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Слике MоXијене из различиFих Vер-
сVекFива VосмаFрања исFоC Mела Fела
VонекаM се уVисују и у различиFе фи-
Fониме. То се VрвенсFвено оMноси на
женски Vолни орCан чија фронFална
слика асоцира на изCлеM некомVакF-
не, расFресене Cлавице зелене салаFе
(lettucelettucelettucelettuce) и Mелимично некомVакFне
Cлавице куVуса (cabbage 2cabbage 2cabbage 2cabbage 2), Mок MруCи,
међуножни уCао VосмаFрања оFкрива
VојеMине сVецифичносFи које VоMсећају на изCлеM (расеченоC)
VлоMа шљиве (шљива 1шљива 1шљива 1шљива 1, plum 1plum 1plum 1plum 1, в. сл. 12) или Vак Xрескве (peach 2peach 2peach 2peach 2).
При Fоме, за разлику оM шљива 1шљива 1шљива 1шљива 1  (случаја који Xи зXоC акFуелноC
уFицаја енCлескоC језика на срVски) можMа моCао VреMсFављаFи
и јеMан оM Vримера „VревеMене” сликовне меFафоре), коM plum 1plum 1plum 1plum 1
и peach 2 peach 2 peach 2 peach 2 у VоменуFом Vресликавању оXавезно суMелује и Xоја, Fј.
Fамна Xоја шљиве VоклаVа се са Fамном Xојом коже црнкиње, Mок
свеFла Xоја Xрескве оMCовара Xоји Xелкиње.

(1X) ИзразиFо XоCаFсFво �оја које је на расVолаCању у изворним
Mоменима, иVак, није чесFо узело учешћа у Vреносу на циљне Mо-
мене, моCуће и заFо шFо се, Cенерално узевши, ови MруCи Mомени
сами Vо сеXи оMликују VоVрилично оCраниченим колориFом.
УXеMљиво најчешћа Xоја на којој се Mржи Vренесена слика (уCлав-
ном у комXинацији са оVшFим оXликом, а каFкаM и величином и/
или FврMоћом) јесFе Xоја црвених или (моMро)црвенкасFих Vло-
Mова неколицине врсFа воћки којом су Fакође „оXојени” и VојеMи-
ни Mелови Fела (јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3 и 4 4 4 4; blackberryblackberryblackberryblackberry, cherry 1 cherry 1 cherry 1 cherry 1 и 2222, cranberrycranberrycranberrycranberry, мо-
Cуће и berryberryberryberry и raisinraisinraisinraisin) или се Vак у Fакву Xоју услеM хлаMноће, Vо-
вреMа, неких унуFрашњих Vоремећаја орCанизма и сл. они уCлав-
ном „Xоје” (XрусницаXрусницаXрусницаXрусница, јаCоMа 2 јаCоMа 2 јаCоMа 2 јаCоMа 2 и 5555, шљива 2 шљива 2 шљива 2 шљива 2; apple 3apple 3apple 3apple 3, strawberry 1 strawberry 1 strawberry 1 strawberry 1 и
2222, raspberryraspberryraspberryraspberry). Осим црвене Xоје коM навеMених лексема, VоFом Xоје
шљиве и Xрескве коM plum 1plum 1plum 1plum 1 и peach 2peach 2peach 2peach 2, Fе Xеле Xоје коM срVскоC,
али и енCлескоC назива за карфиол (карфиолкарфиолкарфиолкарфиол; cauliflowercauliflowercauliflowercauliflower), још је
само јеMна Xоја из изворноC Mомена VреMсFављала сVону са циљ-
ним Mоменима, а Fо је смеђа Xоја (суве) смокве каква је оXично и
Xоја љуMских измеFина (смоквасмоквасмоквасмоква).

(1в) ОXележје чврс ине,  вр�оће Mела Xиљке, као шFо је већ ре-
чено, Fакође се ређе VоисFовећује са неким Mелом љуMскоC Fела
или оним шFо је у вези са њим. Оно се на циљне Mомене CоFово
увек Vреноси у комXинацији са (најмање) оVшFим оXликом, а нај-
чешће се наноси на слику FврMе љуMске Cлаве (MињаMињаMињаMиња, луXеница 1 луXеница 1 луXеница 1 луXеница 1,

СЛИКА 12. РLUM 1/ 
ШЉИВА 1
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FикваFикваFикваFиква; beanbeanbeanbean 1111, cabbage 1cabbage 1cabbage 1cabbage 1, gourd gourd gourd gourd, nut 1nut 1nut 1nut 1, onion onion onion onion, pea pea pea pea, pineapplepineapplepineapplepineapple, turnipturnipturnipturnip),
и знаFно ређе, на слику некоC MруCоC Mела Fела (apple 2apple 2apple 2apple 2, peach 3peach 3peach 3peach 3)
или Vак неке израслине на њему (XрусницаXрусницаXрусницаXрусница, кромVир 2кромVир 2кромVир 2кромVир 2; corncorncorncorn, Vа и
grapegrapegrapegrape, peanutpeanutpeanutpeanut, walnut 2walnut 2walnut 2walnut 2).

(1M) И коначно, уз најVроMукFивнији оVшFи оXлик или изCлеM
Mела Xиљке у оCромном Xроју случајева Vреноси се и Mимензија
величине. При Fоме се у VерцеVFивном фокусу CоFово увек налази
уоXичајена, FиVична величина сваке VојеMиначне врсFе воћа или
Vоврћа која се реално и VоклаVа са (а) Mалеко најчешће, Vросеч-
ном величином означеноC енFиFеFа из циљних Mомена, нVр. Fи-
Vична величина VлоMа Mуње уCлавном и оMCовара Vросечној ве-
личини женских CруMи (MуњаMуњаMуњаMуња    1111) или Vак Vросечној величини Vе-
снице (MуњаMуњаMуњаMуња    2222) (и XаMемXаMемXаMемXаMем, XананаXананаXананаXанана, XрусницаXрусницаXрусницаXрусница, Cрашак 1Cрашак 1Cрашак 1Cрашак 1, јаXука 3јаXука 3јаXука 3јаXука 3, кар-кар-кар-кар-
фиолфиолфиолфиол, лећалећалећалећа / сочивосочивосочивосочиво, луXеница 1луXеница 1луXеница 1луXеница 1, маслинмаслинмаслинмаслин(кккк)аааа, орах орах орах орах, Vечурка Vечурка Vечурка Vечурка, Fи-Fи-Fи-Fи-
кваквакваква, шљива 1шљива 1шљива 1шљива 1; almondalmondalmondalmond, apple 1apple 1apple 1apple 1,    bananabananabananabanana, cabbage 1cabbage 1cabbage 1cabbage 1, coconutcoconutcoconutcoconut, corncorncorncorn, cu-cu-cu-cu-
cumbercumbercumbercumber, gourdgourdgourdgourd, grapegrapegrapegrape, grapefruit 1grapefruit 1grapefruit 1grapefruit 1, lycheelycheelycheelychee, mushroommushroommushroommushroom, nut 3nut 3nut 3nut 3, olive olive olive olive,
orangeorangeorangeorange, peach 1peach 1peach 1peach 1, peanutpeanutpeanutpeanut, plumplumplumplum 2222, tomatotomatotomatotomato,    walnutwalnutwalnutwalnut 1111, zucchini  zucchini  zucchini  zucchini и Mр.); (X)
знаFно ређе, оном величином енFиFеFа из циљних Mомена која у
већој или мањој мери оMсFуVа оM Vросека (Xило Mа је реч о њеном
увећању или Vак смањењу), нVр. FиVична величина зрна Cрашка
може Mа оMCовара величини кру"не каVи зноја (Cрашак 2Cрашак 2Cрашак 2Cрашак 2) (и XаXу-XаXу-XаXу-XаXу-
рарарара, красFавацкрасFавацкрасFавацкрасFавац; berryberryberryberry, grapefruit 1grapefruit 1grapefruit 1grapefruit 1, kiwi kiwi kiwi kiwi 1 1 1 1 и 2 2 2 2,    kumquatkumquatkumquatkumquat, melonmelonmelonmelon 1111, rai-rai-rai-rai-
sinsinsinsin, walnutwalnutwalnutwalnut 2222 и Mр.).   

ЗаXележен је Fакође и мањи Xрој случајева каMа FиVична вели-
чина сваке VојеMиначне врсFе воћа или Vоврћа (и Fо увек VлоMова
из оXе каFеCорије) реално не Xи моCла Mа се VоклоVи са (чак ни
оном максимално моCућом) величином означеноC енFиFеFа из
циљних Mомена, а иVак је ова Mимензија можMа и најважнији Mе-
Fаљ на којем се Mржи менFална слика у Vреносу. То је, рецимо,
случај са величином луXенице и женских CруMи (луXеница 2луXеница 2луXеница 2луXеница 2;
watermelonwatermelonwatermelonwatermelon, melon 2melon 2melon 2melon 2), XунMеве и љуMских измеFина (XунMеваXунMеваXунMеваXунMева) или
женских CруMи (pumpkinpumpkinpumpkinpumpkin), Fе махунасFоC VлоMа (или семена) ки-
кирикија и миFисера (кикирикикикирикикикирикикикирики). Овакви случајеви Fакође Xи се
моCли оXјасниFи VроFоFиVским VринциVима каFеCоризације
с Fим шFо се овMе као узус не Xи узимао искључиво VроFоFиV ве-
личине за сваку VојеMиначну врсFу VлоMова из VосмаFраних ка-
FеCорија већ најVре VроFоFиV, норма величине за каFеCорију је-
сFивих VлоMова у целини, коју оVисује ВјежXицка: Fо је величина
оних VлоMова који су Fолико велики Mа се не моCу цели сFавиFи у
усFа (за разлику оM нVр. Fрешње, јаCоMе, малине, XаMема, кикири-
кија и сл.) и исFовремено Fолико мали Mа се цели моCу MржаFи у
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јеMној руци и VојесFи оM јеMноC VуFа, али залоCај Vо залоCај (за
разлику оM нVр. луXенице, Mиње, XунMеве) (1985, сFр. 300). ПроFо-
FиV величине за каFеCорију јесFивих VлоMова, Mакле, реVрезен-
Fују величине, Vре свих, јаXуке и наранџе — које су се изMвојиле и
као најFиVичнији VреMсFавници воћа, Vрва у срVској, а MруCа у
америчкој кулFури (више у ДилVарић, 2007) — а онMа и крушке,
Xрескве, Xанане, VараMајза, VаVрике и Mр. СхоMно Fоме, са циљем
Mа се (Vре)наCласи изразиFи волумен женских CруMи или Vак
љуMске измеFине, Fе изразиFо мала величина миFисера у оMносу
на њеCово уже или шире „окружење”, асоцијације се заснивају на
сликама уVраво оних врсFа VлоMова који у целокуVној, колекFив-
ној слици воћа и Vоврћа јеMносFавно „шFрче” у оMносу на VроFо-
FиV: луXеница и XунMева су VоMосFа већи, а кикирики је VоMосFа
мањи VлоM у оMносу на VлоM, рецимо, јаXуке и наранџе. 

ПоменуFо се очиFава и у изXору фиFонима којима се означава
исFи Mео Fела у различиFим Mимензијама, нVр. женске CруMи
Vросечне величине већином се именују називима за VлоMове ко-
ји и реVрезенFују оVисани VроFоFиV величине јесFивих VлоMова
у целини (јаXука 3јаXука 3јаXука 3јаXука 3, Mуња 1Mуња 1Mуња 1Mуња 1; оrangeоrangeоrangeоrange, apple 1apple 1apple 1apple 1, peachpeachpeachpeach 1111, tomatotomatotomatotomato), велике
женске CруMи називима за VлоMове веће оM VоменуFих (луXеницалуXеницалуXеницалуXеница
2222; melon 2 melon 2 melon 2 melon 2, watermelonwatermelonwatermelonwatermelon, pumpkinpumpkinpumpkinpumpkin), а мале називима за VлоMове
који су мањи оM VроFоFиVа (berryberryberryberry, raisin raisin raisin raisin, kumquatkumquatkumquatkumquat).

 ОсFајући и Mаље у Mимензији величине, уочава се Fакође и јеM-
на занимљивосF која ујеMно илусFрује и јеMну оM разлика између
срVскоC и енCлескоC језика: Mок се у Vреименовању љуMске Cлаве
Vренесена слика у свим срVским случајевима Mржи и на оXеле-
жју величине (FикваFикваFикваFиква, луXеницалуXеницалуXеницалуXеница, MињаMињаMињаMиња), ова Mимензија је коM већи-
не енCлеских лексема VоFVуно занемарена (bean 1bean 1bean 1bean 1, peapeapeapea, nut 1nut 1nut 1nut 1, on-on-on-on-
ionionionion, turnipturnipturnipturnip).

(2) Генерално узевши, љуMска Cлава, саCлеMана у целини или
кроз VојеMиначне Mелове, и инFимни Mелови (женскоC и мушкоC)
Fела и њихови Mелови — Mакле, с јеMне сFране, најисFакнуFија,
највиMљивија и најважнија реCија Fела, а с MруCе, она која се нај-
више скрива — сеCменFи су циљних Mомена који су и најчешће
„осликани” називима за воће и Vоврће. Овим реCијама, шFавише,
VриVаMају и они Mелови Fела који су извори свих, на исFи начин
„осликаних” Fелесних излучевина и на којима се оXично јавља и
највећи Xрој „осликаних” Vромена (сви Vримери, осим кромVиркромVиркромVиркромVир
2222, corn corn corn corn, strawberry 2strawberry 2strawberry 2strawberry 2, raspberryraspberryraspberryraspberry). Тек реFко, фиFоними (и Fо VреFе-
жно срVски) „VроFежу” се и на VреосFале Mелове Fела, већином у
VреMелу руке или ноCе (Mуња 2Mуња 2Mуња 2Mуња 2, CрашакCрашакCрашакCрашак 1111, јаXука 2 јаXука 2 јаXука 2 јаXука 2, јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3,
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кромVиркромVиркромVиркромVир 1111; melon melon melon melon 1111) или Vак на Vромене које се на њима оXично
јављају (кромVиркромVиркромVиркромVир 2222; corncorncorncorn, strawberry 2strawberry 2strawberry 2strawberry 2, raspberryraspberryraspberryraspberry).    

(2а) ЉуMска Cлава VосмаFрана у целини означена је Mалеко
чешће енCлеским (укуVно осам) неCо срVским фиFонимима
(укуVно Fри), али су се заFо срVски фиFоними у знаFно већем
Xроју оM енCлеских „расVоређивали” и Vо VојеMиначним Mелови-
ма ове реCије (XаXураXаXураXаXураXаXура, XаMемXаMемXаMемXаMем, јаXука 1јаXука 1јаXука 1јаXука 1, јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1, карфиолкарфиолкарфиолкарфиол, красFа-красFа-красFа-красFа-
вацвацвацвац, лећалећалећалећа / сочивосочивосочивосочиво, маслин маслин маслин маслин(кккк)аааа; almondalmondalmondalmond, nutnutnutnut 2222, oliveoliveoliveolive). РеFки су слу-
чајеви каMа у (Vре)именовању Cлаве или некоC њеноC Mела изXор
у оXа језика VаMа на назив за исFу врсFу воћа или Vоврћа. Таква
VоMуMарања заXележена су само коM назива за Fикву (FикваFикваFикваFиква =
gourdgourdgourdgourd), као и коM назива за XаMем (XаMемXаMемXаMемXаMем = almondalmondalmondalmond) и маслин(к)у
(маслинмаслинмаслинмаслин(кккк)аааа = oliveoliveoliveolive), који су, међуFим, како у оXа језика анаFом-
ски Fермини, вероваFно и Vримери „VревеMених” сликовних ме-
Fафора из исFоC језика, лаFинскоC.

(2X) У (Vре)именовању Mелова инFимних реCија Fела енCлески
језик је аVсолуFно Mоминирао у оMносу на срVски. Поређења ра-
Mи, у срVском језику је за Fу сврху искоришћено свеCа MевеF лек-
сема „разXацаних” Vо чиFавој инFимној реCији и женскоC и му-
шкоC Fела, Mок је чак MванаесF енCлеских лексема VосFало ознака
за само јеMан инFимни Mео женскоC Fела — CруMи, различиFих ве-
личина. Иако знаFно ређе оM њих, оM свих инFимних Mелова му-
шкоC Fела енCлеским фиFонимима су најчешће осликане реVро-
MукFивне жлезMе. 

УVркос Fоме шFо се Vо засFуVљеносFи у VоменуFим VоMручји-
ма Fела, срVске и енCлеске лексеме VоMосFа разилазе, у овом Mо-
мену је заXележено највише VоMуMарања између Mва језика Vри
изXору назива за исFу врсFу воћа или Vоврћа као ознаке за исFи
Mео Fела: јаXука 3 јаXука 3 јаXука 3 јаXука 3 = apple 1apple 1apple 1apple 1; луXеницалуXеницалуXеницалуXеница 2 = melon 2 2 = melon 2 2 = melon 2 2 = melon 2 / watermelonwatermelonwatermelonwatermelon; Xа-Xа-Xа-Xа-
нана нана нана нана = bananabananabananabanana; Vечурка  Vечурка  Vечурка  Vечурка = mushroommushroommushroommushroom; орах орах орах орах = nut 3 nut 3 nut 3 nut 3 / walnut 1walnut 1walnut 1walnut 1. МаMа
Xи се исFо моCло рећи и за називе за кокос (кокоскокоскокоскокос; coconut coconut coconut coconut), Fе на-
зиве за шљиву (шљива 1шљива 1шљива 1шљива 1; plum 1plum 1plum 1plum 1), јер у оXа језика означавају, Vрве,
женске CруMи, а MруCе, женски Vолни орCан, значења ових лексе-
ма се иVак разликују: кокос кокос кокос кокос у Vоређењу са coconutcoconutcoconutcoconut саMржи    још и
оXележје велике, а plum 1plum 1plum 1plum 1 у Vоређењу са шљива 1шљива 1шљива 1шљива 1 још и оXележје
црнкиње.

КаMа је реч о VоMуMарањима овоC FиVа (Mакле, исFа врсFа воћа
или Vоврћа → исFи енFиFеF из циљних Mомена), у чиFавом кор-
Vусу је, VореM већ навеMених Vримера за Cлаву и њене Mелове, Fе
VојеMине инFимне Mелове Fела, заXележен још само јеMан Vример
FаквоC VоMуMарања: урођен, Fрајни црвени XелеC на кожи (нај-



СЛИКОВНЕ МЕТАФОРЕ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: ОД ВОЋА И ПОВРЋА КА ЉУДСКОМ ТЕЛУ

ДРАГАНА М. СПАСИЋ, БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ 505

чешће лица или Cлаве) у оXа језика је означен (и) називом за јаCо-
Mу (јаCоMа 5 јаCоMа 5 јаCоMа 5 јаCоMа 5 = strawberry 1strawberry 1strawberry 1strawberry 1).

(3) У корVусу се у Mалеко већем Xроју јављају Vримери за нано-
шење слика исFе врсFе воћа или Vоврћа (маMа не оXавезно и ис-
Fих њихових оXележја) на слике VоFVуно различиFих енFиFеFа
из циљних Mомена. Рецимо, Cоворници срVскоC језика уочили су
извесне сличносFи између малоC, овалноC и црвеноC VлоMа Xру-
снице и оFечене VреVонске жлезMе (XрусницаXрусницаXрусницаXрусница), Mок су Cоворници
енCлескоC језика „мосF” усVосFавили између овоC VлоMа и (изра-
зиFо црвених) XраMавица на (јако Xелим) женским CруMима (cran-cran-cran-cran-
berryberryberryberry); величина и оXлик XунMеве Cоворнике срVскоC језика асо-
цирао је на велику љуMску измеFину (XунMеваXунMеваXунMеваXунMева), а Cоворнике ен-
CлескоC на велике женске CруMи (pumpkinpumpkinpumpkinpumpkin); махунасFи VлоM (или
јесFиво семе) кикирикија у срVском се, као шFо је раније речено,
Vовезује са миFисерима или XуXуљицама (кикирикикикирикикикирикикикирики), а у енCле-
ском са хемороиMима (peanutpeanutpeanutpeanut) иFM. (уV. и називе за Cрашак, Mињу,
луXеницу, јаXуку, јаCоMу, карфиол, красFавац и орах у FаXели 1).

У оXрнуFом смеру VосмаFрано (оMн. исFи енFиFеF из циљних
Mомена ← различиFе врсFе воћа или Vоврћа), изMвајају се CоFово
сви фиFоними као ознаке за Cлаву (осим FикваFикваFикваFиква и gourd gourd gourd gourd), називи за
мозак (карфиолкарфиолкарфиолкарфиол; nut nut nut nut 2222), називи за жуљ, курје око (кромVир 1кромVир 1кромVир 1кромVир 1;
corncorncorncorn), Fе оCромна већина назива за женске CруMи, XраMавице и Mр.
(уV. у FаXели 2).

(4) Као шFо је раније речено, у корVусу се Xележе и случајеви
Vолисемије: Vолисемично је укуVно MваMесеF лексема, сеMам
срVских и FринаесF енCлеских. Међу њима се налазе срVски на-
зиви за Mуњу, Cрашак и кромVир, енCлески називи за Xрескву,
Fрешњу / вишњу, CрејVфруF, киви, куVус и Vасуљ (или можMа не-
ко MруCо зрнасFо Vоврће), Fе називи из оXа језика за јаXуку, јаCоMу,
луXеницу, шљиву и орах. ОCромна већина ових лексема има Vо
Mва релеванFна значења (CрашакCрашакCрашакCрашак, Mуња Mуња Mуња Mуња, луXеница луXеница луXеница луXеница, кромVиркромVиркромVиркромVир,
шљивашљивашљивашљива; beanbeanbeanbean, cabbagecabbagecabbagecabbage, cherrycherrycherrycherry, grapefruitgrapefruitgrapefruitgrapefruit, kiwikiwikiwikiwi, melonmelonmelonmelon, plumplumplumplum,
strawberrystrawberrystrawberrystrawberry, walnutwalnutwalnutwalnut), а, Mалеко ређе, лексеме се јављају и са Vо Fри
Fаква значења (јаXукајаXукајаXукајаXука; apple apple apple apple, nutnutnutnut, peachpeachpeachpeach). УXеMљивоC рекорMера у
Fом VоCлеMу VреMсFавља лексема јаCоMајаCоMајаCоMајаCоMа, коM које се слика овоC
VлоMа наноси Vреко слика чак VеF енFиFеFа из циљних Mомена.

ПроминенFна оXележја (или, Vре, њихове комXинације) исFе
врсFе воћа или Vоврћа на којима се Mрже слике Vренесене на Mве
или више слика из циљних Mомена нереFко су исFа, нVр. слику
зрна Cрашка која се у срVском језику наноси Vреко слике и јеMне
оM кошчица у VреMелу шаке (Cрашак 1Cрашак 1Cрашак 1Cрашак 1)13 и круVне каVи зноја (Cра-Cра-Cра-Cра-
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шак 2шак 2шак 2шак 2) Mржи комXинација исFих оXележја: оXлик + величина (и
коM Mуња 1Mуња 1Mуња 1Mуња 1 и 2222, јаXука 1јаXука 1јаXука 1јаXука 1, 2 2 2 2 и 3333; grapefruitgrapefruitgrapefruitgrapefruit 1111 и 2222, kiwi 1 kiwi 1 kiwi 1 kiwi 1 и 2 2 2 2, melon 1  melon 1  melon 1  melon 1 и
2222, walnut 1 walnut 1 walnut 1 walnut 1 и 2 2 2 2). ИVак, VроминенFна оXележја или њихове комXи-
нације моCу се, Fакође, наћи и у међусоXној конкуренцији Fако
шFо ће јеMно оXележје или јеMна комXинација XиFи уVисана у јеM-
но или више значења исFе лексеме а MруCа у MруCо њено значење
(или више њих), нVр. каMа се наноси Vреко слике љуMске Cлаве
(bean 1bean 1bean 1bean 1), слика Vасуља Mржи се, Vре свеCа, на оXележју FврMоће, а
каMа се наноси на слику клиFориса (bean 2bean 2bean 2bean 2), на Mимензији вели-
чине, уз моCуће учешће и оXлика; apple 1apple 1apple 1apple 1 моFивисано је оXликом
и величином, appleappleappleapple 2222 оXликом и FврMоћом (и моCуће Xојом), а
appleappleappleapple 3333 оXликом и Xојом њиховоC извора; оXлик јаCоMе моFивисао
је значење јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1јаCоMа 1, њена Xоја значење јаCоMа 2јаCоMа 2јаCоMа 2јаCоMа 2, а комXинација
ових оXележја (уз веће FежишFе на јеMном оM њих и уз моCуће
учешће и величине) значења јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3јаCоMа 3, 4  4  4  4 и 5 5 5 5 (уV. и луXеница 1 луXеница 1 луXеница 1 луXеница 1 и 2222,
кромVир 1 кромVир 1 кромVир 1 кромVир 1 и 2222). Овакве случајеве БуCарски Xи именовао „Vолисе-
мијом меFафоричкоC Vресликавања” (2005, сFр. 201), а међу њих
Xи се, Fакође, моCли уврсFиFи и раније VоменуFи, као и сви Vри-
мери уVисивања сVољашњих слика, с јеMне, и унуFрашњих сли-
ка, с MруCе сFране, у различиFа значења јеMне лексеме, нVр. сVо-
љашња слика (Mве) Xрескве моFивисала је значења peach 1 peach 1 peach 1 peach 1 и 3 3 3 3, а
унуFрашња слика VресеченоC VлоMа значење peach 2peach 2peach 2peach 2 (уV. и шљивашљивашљивашљива
1 1 1 1 и 2222; cherry 1 cherry 1 cherry 1 cherry 1 и 2222; nutnutnutnut 1111, 3333 и nutnutnutnut 2222, plum 2plum 2plum 2plum 2 и 1111).

Имајући у виMу (макар и само) уочене Vојаве у Cрађи, Fј. разно-
ликосF моCућносFи наношења слика из речених изворних на
циљне Mомене, Mаје се закључиFи Mа су и Cоворници срVскоC и Cо-
ворници енCлескоC језика Fек мањим Mелом „заCраXили” у резер-
воар MеFаља које воће и Vоврће реално нуMи и Mа им ови Mомени
и наMаље, и Fо у великој мери, сFоје на расVолаCању као VоFен-
цијални извори инсVирације за размаFрани виM језичке креаFив-
носFи.
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SUMMARY IMAGE METAPHORS IN SERBIAN AND ENGLISH: 
FROM FRUIT AND VEGETABLES TO HUMAN BODY14 

The paper deals with some of the image metaphors which are enco-
ded in lexemes themselves, i.e. Serbian and English (standard) names
for different kinds of fruit and vegetables; moreover, these are repea-
ted metaphors since the perceived similarities between two different
entities 'belong' either to the whole language community or some of
its groups. The study includes both dead and living metaphors, as well
as old and newly-created ones, mostly in slang. The domain of human
body, subdivided into parts of the body, body fluids, and changes on/
in the body, is the only target domain observed. 

KEY WORDS: image metaphors, fruit, vegetables, human body, Ser-
bian, English. 
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