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Сажетак:Циљовоградаједапредставиимагинарнеличностииз
делаписанеилиусменекњижевности,којесузбогсвогкарактера,
специфичнихоколностиидогађаја,учињеногилиизреченогнашле
својеместоуиталијанскимустаљенимизразима.Већинаанали
зиранихликовауовомрадујеизмишљена,доксезанекевезујунај
разноврснијепричеи легенде, углавномнејасногпорекла.Творац
анализиранихликовајеиндивидуаланипознатсубјекат,акојереч
окњижевномделукаоизворуизкојегсупреузети,алистворитељ
ових ликоваможе бити и колективан,те самимтим непознат
субјекат, који је дуго стварао карактеристике својих протаго
нистауоквирународнефантастике,митоваилегенди,градећи
временомновеваријантеизначења.Иакопредметистраживања
овог рада чинефраземи савременог италијанског језика, када је
речоовимјезичкимоблициманеможемоговоритиосавремено
сти у ужем смислу.Наиме, због устаљености ови изрази пред
стављајусвојеврснустарину,преношенугенерацијамакрозвреме
и простор,те ћемо сматрати савременим онефраземе који се
пообликуизначењупрепознајуујезикуиговору20.и21.века,а
ексцерпираћемоихизопштихифразеолошкихречникаизбирки.

Кључнеречи:италијанскијезик,фразеологија,устаљениизрази,
књижевност,усменакњижевност,фолклор
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Увод

Одликусваког језиканасветунечинесамолингвистички
елементи, већ и елементи културе, колективног ментали
тета,вредностииисторијскихутицајакрозкојејепрошло
друштвокојесењимекористиусвакодневнојкомуникаци
ји.Језик,каоорганизамкојисесталномењаиприлагођава
својимкорисницима,тј.говорницима,јеодразбројнихсо
циокултуролошкихметаморфоза,али јеистотакоисред
ство за обликовање и описивање некада истински дожи
вљених,анекадаимагинарнихискустава.Оноштожелимо
даприкажемоуовомрадујеначиннакојичовекуспевада
укључификтивнеособеиситуацијеусвојменталнисвет,
да се сањима глобалноидентификујеи даихнајзадпре
бациуопштепознатисвимадоступанлингвистичкикод.
То,каоштоћемокаснијевидети,можедасепостигнепо
зивањем на личности које су својим карактером, начином
живота или неким необичним поступком постале познате
широј популацији, до те мере да су као део колективног
менталитетаушлеујезичкисистемусклопуустаљених,тј.
фикснихизраза.Некилингвистиправеразликуизмеђуиди
ома,фразема,фикснихилиустаљенихизраза1,алиуовом
раду,собзиромнатему,теразликенисурелевантне,теће
моихкориститиунајопштијем,готовосинонимномзначе
њу.Под устаљенимизразима сматрамо све језичке струк
турекојенасинтагматскомнивоучинесемантичкуцелину,
тесемогукориститиизоловано,усклопуреченицеилиу
дискурсу.ИталијанскилингвистаипаремиологТемистокле
Франчески2(TemistocleFranceschi)јасноистичедваодвоје
наделаидиоматскихизраза,којасуразличитогранга;један
јелексички,састављенодлексема,којечинедеовокабулара
језичкогкода,адругијереторичкидео,сачињенодлексич
кихјединица,којесвојомцелиномпостижуодређенеефекте
утекстуилиговору.Приписивањеличногименаједнепо
знатеиистакнутеособеуодређенојобласти(нпр.Цицерон
уговорништву)другојособикојатакођепоседујеистеосо
бине(нпр.ОнјеЦицерон,сазначењемОнједобароратор)
јесуштинскиметонимијскастилскафигура–антономазија.
Када првобитно стилска фигура постане широко распро
страњенаиустаљенау језикуудатомобликуилиуслич
нимваријантамаондавишенеговоримоостилскојфигури
већ офразему или устаљеном изразу.Фраземи нису само

1 Вишеотомеу:Вуловић,Н.(2015)Српскафразеологијаирелигија:лин
гвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик
САНУ,стр.2025.

2 Franceschi, T. La formula proverbiale, in: Dizionario dei proverbi, ed.
Boggione,V.andMassobrio,L.(2004),Torino:UTET,p.X
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језичкачињеница,већипроизводнашегпојмовногсистема,
насталогделовањемкогнитивнихмеханизама,првенствено
метафореиметонимије,каоиконвенционалногзнања3.Као
спремишта за најразличитије културне садржаје4 могу се
посматратиизвишеразличитихуглова:изуглакогнитивне
семантике,лингвистичкеконцептологије,лингвокултуроло
гије,каоиетнолингвистике.

Основни предмет нашег истраживања чине лична име
на, презимена или надимци протагониста из дела писане
иусмене(народне)књижевности,којаулазеусклопнеког
устаљеногизразаиталијанскогјезика.Условданеколично
имеизкњижевногделапостанеопштепрепознатљивоује
зичкомкомуникативномканалусатачноодређенимзначе
њемзахтеваиодређенистепенпознавањакултуре,којаније
увекнационална,већишира,регионалнаилисветска.Један
деопротагонистакојећемопредставитиуовомрадућесто
габитипознатвећиниобразованихљуди,јерјеречолико
вимакојисупреузетиизсветскекњижевнебаштине.Пошто
темурадаипакчинеустаљениизразииталијанскогјезика,
другидеопротагонистајеспецифичан,локаланивезанза
елементе искључиво италијанске културе и италијанског
фолклора.

Личнаименакојасепојављујууиталијанскимустаљеним
изразимасобзиромнаизворизкојегпотичумогудасераз
врстајуучетириосновнегрупе:1.именабићаизгрчкихи
римскихмитова,легенди5нпр.averegliocchidiArgo(срп.
имати Аргусове очи/бити изузетно опрезан, видети све),
2.именабогова(најчешћегрчкихиримских,апотомсве
таца,ХристаиБогородицеизхришћанства,каоиличности
издругихрелигија),нпр.devotodiBacco(срп.Баховпобо
жник;слугавину),esseretuttoGesùeMaria(срп.досл.’би
тисавИсусиМарија’, одн.битипотпунопобожан, вели
киверник)3.именастварних,историјскихличности,нпр.
esserel’esercitodiFranceschiello(срп.досл.’битиФранче
скјеловавојска’,битигомиланеспособњаковића)и4.име
на најчешће измишљених протагониста из дела писане и

3 Kövecses, Z. (2010)Metaphor.A Practical Introduction (second edition),
Oxford:OxfordUniversityPress,p.233.

4 Мршевић Радовић, Д. (2008) Фразеологија и национална култура,
Београд:ДруштвозасрпскијезикикњижевностСрбије.

5 Вишеоовојтемиуиталијанскојфразеологијиу:Blatešić,A.(2016)Per
sonaggistorici,miticiedimmaginarinellafraseologiaeparemiologiaitali
ana,in:Quaestionesromanicae,AttidelConvegnoCICCREComunicazio
neeculturanellaRomaniaeuropeaIVaedizione,UniversitateadeVestdin
Timisoara,UniversitateadinSzeged,pp.299311.
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усменекњижевности,нпр.essereDonChisciotte(срп.бити
ДонКихот,вечитиилузиониста).

Унареднимодељцимаприказаћемоустаљенеизразеиз4.
групе, а поделићемо их на фраземе који садрже протаго
нисте из разних дела светске и италијанске књижевности
познатихаутора,докћемоугрупуустаљенихизразасали
ковима из усмених облика књижевности ставити оне које
потичуизбајки,народнихпричаиприповетки,безаутора.
Усменаилинароднакњижевностјенајранијипостојећиоб
лик,којисенастављаинаконписмености,паиондакада
усменакњижевностбивазаписана.Стогајевеомачестаод
лика ових књижевних облика константна променљивост,
насталаизпотребезаприлагођавањемдруштвусвакогдо
ба,збогчегавременомнекаданастаневишеваријанатаисте
приче.

Фраземисапротагонистима
изписанекњижевности

Појединаделаиталијанскекњижевностибезкојихсенемо
жезамислитишколскипрограмчинекласицииталијанске
књижевности, који нису само обавезна лектира, већ кон
стантанизворнадахнућа,духовногикултуролошкогбога
ћењаколективнесвести.Упротагонистимазначајнихдела
италијанске књижевности, која су постигла масовну по
пуларност,бројниИталијанипроналазесличностисаосо
бама из свог блиског окружења, којимамењају идентитет
приписујућиимназивличностисастраницаромана,поеме,
новелеилипозоришногдела.

Уовомодељкунавешћемофраземесаличнимименимапре
узетимизнајзначајнијихделаиталијанскекњижевности.Та
коизчувеногБојардовогвитешкогепаЗаљубљениОрландо
(MatteoMariaBoiardo,L’Orlando Innamorato6,1483–14957)
потичеизраз(1)укојемсеалудиранаРодомонтеа,Сарацена
надљудскеснагеијошвећегпоноса.

УовомделуРодомонтејекраљафричкогградаСарзеуАл
жиру, те потомак библијскогНемброда имитског оснива
чаВавилоније.Арогантанипоносан,увекуборбипротив

6 Boiardo, M. M. (1951) L’Orlando innamorato, in:Orlando innamorato,
sonettiecanzoni,Torino:UTET.

7 Овапоемајесастављенаизтрикњиге,апрвипутјеобјављена1483.го
дине,кадаауторјошнијепочеораднатрећојкњизи.Преосталиделови
супостхумнообјављени1495,алиниједноодтадваиздањанијесачува
но.Најстаријиочуванипримеракјеиз1487.годинеиналазисеуНаци
оналнојбиблиотециСв.МаркауВенецији;Bologna,C.(1993)Tradizione
efortunadeiclassiciitaliani,Torino,Einaudi,vol.I,p.392.
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непријатеља и елемената природе непрестано учествује у
борбамасанајљућимпротивницима,панакрајуисасамим
собом,дабипаоподкопљеједнежене,Брадаманте.УАри
остовомнаставкупоемеБесниОрландо (LudovicoAriosto,
L’Orlandofurioso,1516)Родомонтеовеособинепостајујош
израженије,дотемередасебориипротивсамогОрланда,
алииРуђера,кадаумире.Ариостозакључујесвојупоему
управостиховимаукојимаРодомонтебивапоражен8.Ови
изрази(1,2)супосталипопуларниуфигуративномзначењу
знатнокасније,у19.веку,кадасусепојавилиуIVпоглављу
МанцонијевихВереника.9

(1)ЕssereunRodomonte–битиарогантанипрепотентани
хвалитисесвојомснагом(досл.‘битиједанРодомонте’);

(2)FareilRodomonte–понашатисеарогантноипрепо
тентно(тј.каоРодомонте).

Из поменутог Бојардовог епа Заљубљени Орландо потиче
још један устаљени израз којим семоже исказати идеја о
особикојајепунасебе,хвалисаваиарогантна(3),позива
њемнадругогпротагонисту–Градаса.Градасовуличност
Бојардо није успео довршити због преране смрти, већ је
тоурадиоЛудовикоАриостоуБесномОрланду.Градасоје
опевануобепоеме,апредстављенјекаокраљСараценаиз
узетнеснагеибезграничногпоноса,којијеучествоваоиу
инвазијинаФранцуску.УАриостовојпоемиГрадасоуспева
даосвојисвештојежелео,алиуокршајусаОрландомгу
бииумире.Збогтепоследњеепизодеданасизраз(4)имаи
значење„узалудпретити”10.

(3)EssereunGradasso–битијакихвалисав(досл.’бити
једанГрадасо’);

(4)FareilGradasso–разметатисевеликомснагомиподу
хватима;узалудпретити.

Из капиталног дела великана италијанске књижевности
АлесандраМанцонија(AlessandroManzoni,1785–1873)Ве
реници(IPromessisposi)водипореклоиталијанскиизраз(5),
који садржибрижљиво осмишљеннадимакАзекагарбуљи
(итал.Azzeccagarbugli,досл.’погодиневоље’)датадвокату
изЛека,споредномликукојисепрвипутпојављујеуIIIпо
глављу.ПоКерубинију(FrancescoCherubini)овајнадимакје
скованнаосновумиланскогдијалектаукојемАзекагарбуљи

8 Ariosto,L. (1954)L’OrlandoFurioso,MilanoNapoli:RiccardoRicciardi
Editore,Cap.XLVI,pp.319320.

9 Quartu,M. andRossi,E. (2018)Dizionario deimodi di dire della lingua
italiana,Milano:HoepliEditore,p.350.

10Quartu,M.andRossi,E.(2018)нав.дело,стр.180.
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значи„одвезиваччворова”11,штојетакођеускладусауло
гомкојујеовајликдобиоуделу.ЗбогМанцонијевебравуре
уфизичкомикарактерномописулика,Азекагарбуљиједо
бионаважностииванромана, јер јеискоришћензаанто
номазијусабројнимсличнимпредставницимазакона,који
сепредстављајукаобраниоцислабихинемоћних,жељних
правде,акојиустварирадесамозајакеибогате,пристајући
накорупцију.УВереницимаАзекагарбуљипрвопристаједа
будеРенцовадвокат,аличимсазнадатребадасесупротста
виДонРодригу,одустајеодангажовањаитераРенцадаље
одсебе.Збогтеепизодеприписаномујезначење„дрвеног
адвоката”имућкароша:

(5) Essere un’Azzeccagarbugli – бити мутивода, дрвени
адвокат.

Бројниустаљениизразиуиталијанском језикунасталису
алузијомналиковемаскиизкомедиједеларте(итал.com
mediadell’arte),створенеу16.векукаосвојеврснеимпро
визације комедија у којима је постојао само основни сце
нарио,доксуостатакградилиидограђивалисамиглумци.
Овајправацјебиопопуларандо18.века,кадагајеКарло
Голдониреформисао(CarloGoldoni,1707–1793)12.

Арлекиноизизраза(6)јевенецијанскамаскакомедиједел
арте,којаотелотворујелуцкастогслугу,незналицу,аливе
омабриткогума,сталногладногинеспособногдаизгради
својуфинансијскустабилностнадругиначин,семварају
ћидруге.Оннепропуштаприликудастваразабунекојесе
увекоткрију,збогчегабиваикажњен,алињеговасуштин
скадобротагавезујезагосподаракојемслужи,темуовај
накрајусвеопрости.КарлоГолдонијесвојимкомедијама,
анарочитоуонојоАрлекину(итал.Arlecchinoservitoredi
due padroni, 174513, срп. Арлекино слуга двају господара)
допринеопопуларизацијиовоглика.Израз(7)потичеупра
воизГолдонијевекомедије,укојојсеглавнипротагониста
стављау службудвојици господара, чимеизазиваниз ко
мичнихдогађаја.

(6)Farel’Arlecchino–изиграватидворскулуду,лудирати
се.

11Cherubini, F. (1843) Vocabolario milaneseitaliano, Vol. IV, Milano:
dall’Imp.RegiaStamperia,p.539.

12Više o tome u: Torresani, S. (1990) Invito alla lettura di Carlo Goldoni,
Milano:UgoMursiaEditore.

13Goldoni,C.(2011)Ilservitorediduepadroni,Venezia:MarsilioEditori.
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(7)Farel’Arlecchinoservitorediduepadroni–мењатииде
јуиставузависностиодоколности,заузиматисезадве
супротнестране,окретатисе/понашатисекаковетардува

Јошједнаиталијанскамаскаизкомедијеdell’arteјебрзодо
живелапопуларност,чакиуиностранству,аречјеоПул
чинелиизНапуља,насталомизмеђу1500.и1600.године,
докнајстаријикњижевниииконографскизаписипотичуиз
1621–1622 године14.Представља особу из народа, лукавог
опортунистукојиоговарадругеиупадауневољезбогсвоје
импулсивности,тередовнозавршипретучен,паизтаквог
описањеговогкарактераиделапотичуизрази(8,9,10).По
штоПулчинелуодликујенеспособностдатајнеиповерљи
вестваризадржизасебе,настаојеизраз(11)укојемсекао
‘Пулчинелинатајна’описујевестилиинформацијакојувећ
свизнају.

(8) Fare il Pulcinella – понашати се својевољно и нео
збиљно,каоПулчинела,чувенанапуљскамаска;

(9)NozzediPulcinella– забавакоја се завршисвађоми
тучом,кажесезабилокојиподухваткојидобропочне,а
лошесезаврши;

(10)FinirecomelenozzediPulcinella–завршитикаона
Пулчинеловојсвадби;добропочети,алошезавршити;

Вар.FarelenozzediPulcinella;

(11)SegretodiPulcinella–јавнатајна(досл.’Пулчинели
натајна’).

Pantaloneјејошједнавеомапозната,алиистаравенецијан
скамаска,која јеукомедијамабилапопуларнау17.веку.
Представљабогатог,ученог,похлепногипохотногвенеци
јанскогтрговца,којијешкрт,алиувекбудестављенуситу
ациједаплаћатуђегрешкеирачуне,тенатајначинбива
искоришћеноддругих.Стогаизраз(12)узваријанте(13)и
(14)означавачинплаћањазасве,безубирањаикаквекори
стизасебе.Постоједветеоријеонастанкуовогстарогизра
за15.Поједнојизразпотичеиз15.века,епохератоваградова
Фераре,ПизеиНапуљасаФранцускомиТурском,чијису
трошкови оптеретили економију РепубликеВенеције, која
јесвеплаћала.Подругојтеорији,изразјесавременијегпо
рекла, јер потиче из периода краха РепубликеВенеције и
сатиричнеепизодеукојојсунекадашњимоћниципошлииз

14Уделима:ViaggiodiParnaso(CorteseG.C.)и:IballidiSfessania(Callot
J.),према:http://www.treccani.it/enciclopedia/pulcinella,преузето28.јуна
2020.

15Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.283.
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околногКампоформија,док јегостионичаркојиих јеуго
стиокренуозањимаукочијитражећидамуплате.Кадаје
викнуоChimipaga?(срп.Коћедамиплати?),Панталоне
којијестајаонапрагусвојекућемуодговори:Amigo,pago
mi(срп.Пријатељу,платићуја).

(12)PagaPantalone–плаћаПанталоне(одн.плаћанеко
други,неја);

(13)TantopagaPantalone–ионакоплаћаПанталоне;

(14)Pantalonepagapertutti–Панталонеплаћазасве.

Појединиустаљениизразинасталисуалузијомнаглобал
но познате ликове и протагонисте књижевних дела, који
припадајудругимкултурама,алиипаксадржеуниверзалне
вредностизахваљујућикојимабивајупрепознатииприхва
ћенизнатношире,тесеможеговоритионекомзаједничком
европскомкултуролошкомнуклеусу.Такосууиталијанској
културивеомараспрострањенииустаљениизразиукојима
сеалудираналиковеизшпанске,француске,паибританске
књижевностикојисупрепознатљивипосвојимодликамау
колективномменталитетуИталијана.

НавешћемопримерДонКихота, главног лика истоименог
романашпанскогписцаМигуелаСервантеса(MigueldeCer
vantes,15471616)којијепревазишаограницесвоједомови
не, те као важан део светске књижевности ушао и у дру
гејезике,народеикултуре.ДонКихотпредстављанаивну
особупунуентузијазма,алислабогосећајазапрактичност,
којаенергичнобраниапсурднеинеостваривеидеје.Итали
јанскиустаљениизрази(15,16)насталисузбогуказивања
наилузијеидеалиста,користесеиуситуацијамакадатреба
описатиособукојаштитислабијеипотлачене16,аличесто
имајуироничанпризвук.

(15)EssereunDonChisciotte–бити(као)ДонКихот;

(16)FareilDonChisciotte–понашатисе/поступатикао
ДонКихот.

Ликомизфранцускекњижевности,тачнијеизМолијерове17
најпознатијекомедијеТврдица (Molière,L’Avare,1668)ин
спирисанјеследећииталијанскиизраз(17),аречјеоХарпа
гону,великомшкрцукојијегајионеизмерну,готовоболесну
љубавкасвомновцуиновцудругих.Овајиталијанскииз
разсекористизаописивањенајупечатљивијеХарпагонове

16Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.128129.
17Moliere(1622–1673).
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особине – тврдичлука, такошто сењегово имеприписује
особиизсвакодневногживотасаистомкарактеристиком.

(17)EssereunArpagone–битивеликишкртац/тврдица.

Уевропскојкомедијиdell’arteроманскинароди,пасамим
тим иИталијани били су доста инспирисани ликом једне
познатемаске, ратника луталицеКапетанаФракаса (итал.
CapitanFracassa)којијеживеоу15.веку.Обичнојепред
стављан као сањалица и романтичар који измишља ратне
догодовштинехвалећисебројнимподвизима.Комедиограф
Андреинисакраја15.ипочетка16.векагазове„Капетан
Застрашујући”(итал.CapitanSpaventa),шпанскиписцига
називајуMatamoros илиAmmazzaMori, за друге јеКапе
танКрокодил,КапетанЗемљотрес18,итд.Постаојепознат
широјјавностизахваљујућидубљојанализиликауистои
меномделуКапетанФракасафранцускогаутораТеофила
Готјеа(ThéophileGautie,LeCapitaineFracasse,1863)укојем
јепредстављенкаотријумфалнаиташтаособапунасебе,
каквозначењеимаиуиталијанскомфразему(18).Унеко
ликонавратасуснимљениистоименифилмовиоовомлику,
махомуиталијанскојифранцускојпродукцији19.

(18)EssereunCapitanFracassa–битихвалисависујетан.

Уиталијанскуфразеологијуушаојеивеомаважанликиз
британскекњижевности–Хамлеткојиуизразу(19)указу
јенанесигурнуособу,неспособнудапокажеодлучности
сигурностурешавањуствари.ХамлетуистоименојШек
спировој драми представља историјску личност, принца
Данскекојисечестослужидвосмисленимречима,исказује
сумњуипокушавадапомириистинуинеистину,постоја
ње и непостојање. Због сличности саХамлетом, књижев
никипрвииталијанскиНобеловацЂозуеКардучи(Giosuè
Carducci,1890–1907)јеиталијанскогкраљаКарлаАлберта
називао „италијанскимХамлетом” (italoAmleto)20, а слич
нудефиницијумуједаоиМацини(Mazzini),називајућига

18Pittano,G.(2004)Frasefattacapoha,Bologna:Zanichellieditore,p.114.
19ИталијанскифилмCapitanFracassa,урежијиМаријаКазеринија(Mario

Caserini),1919.godine;ФранцускифилмLeCapitaineFracassa,урежији
АлбертаКавалкантијаиХенријаВулшлегера(AlbertoCavalcanti,Henry
Wulschleger)1929;ИталијанскифилмCapitanFracassa,урежијиДуи
лијаКолетија(DuillioColetti),1940;ФранцускифилмLeCapitaineFra
cassa,урежијиАбелаГанса(AbelGance)1943;ФранцускифилмLeCa
pitaineFracassa,урежијиПјераГаспарДуија(PierreGaspardHuit)1961;
ИталијанскифилмIlviaggiodiCapitanFracassa,урежијиЕтораСкова
(EttoreScova),1990.године.

20Pittano,G.нав.дело,p.111.
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уствари„ХамлетомМонархије”(l’AmletodellaMonarchia)21.
Данас сеХамлетомназива сваканеодлучна особа, која се
дугопремишљаимењаставове.

Још један протагониста из Шекспирових дела се нашао
у италијанској фразеологији, а реч је оМагбету (20), ко
јегпроналазимовећкодМанцонијауњеговомремекделу
Вереницима.Епизоданакојуалудираиталијанскиизразје
изчетвртесценеIIIчинаукојојМагбетнаконубистваБанка
немавишемира,тесталноимаосећајдагауходињеговдух.
Стогаовајизраздословнозначи’Банковасенка’,анајчешће
секористиушаљивомтонукадаописујемоособукојуне
штомучискорокаоопсесија,доксезнатноређекористиса
алузијомнакајањезбогпочињеног22.

(19)EssereunAmleto–битинесигуранинеодлучан;

(20)Esserel’ombradiBanco–живетиусенцистраха.

Уиталијанскојкултуримузикачинивеомаважансегмент
свакодневногживота,докјеопераодпочеткаималатупри
вилегијудабудеприсутнаупозоришниминституцијама,те
дапонудидоживљајизаочиизауши.Стоганечудишто
либретаимајузначајкаокњижевнадела,тесвојимпротаго
нистима,причамаисценаријимаутичунаколективнимен
талитетИталијана.Такојеуиталијанскуфразеологијуушао
фразем(21)којијеуствариназивистоименеверистичкеопе
реПјетраМаскањија(PietroMascagni,L’amicoFritz,1891),
закојујелибретописаоНиколаДаспуро(NicolaDaspuro).
Овајфраземсекористииуироничномсмислу,заособукоја
сенераздвајаодсвогпријатеља23.

(21)L’amicoFritz–нераздвојнипријатељ (досл. ‘прија
тељФриц’).

Фраземисапротагонистимаиз
усменекњижевности

Усмена или народна књижевност је најстарији облик кул
турногстваралаштвапостигнутјезичкимсредствима,ака
рактеристичнајеизанародекојинисуразвилиписменост.
Заразликуодписанекњижевностикојајепроизводједног
индивидуалногумаипостигнутогконачногоблика,уусме
ној књижевности првобитна форма тежи континуираним
променама.

21Mazzini,G.(1906–1931)Scrittieditiedinediti,vol.II,Imola:PaoloGaleati,
p.384.

22Pittano,G.нав.дело,стp.211.
23Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.12.
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Неисцрпанизворзанастанакустаљенихизразасубајке,ма
дазбогструктуралнеитематскесличностинијеувекјасан
правацдеривације,тј.далисуфраземи,изрекеипословице
насталиодбајкеили јепроцесобрнут24.Бројнииталијан
скифраземи, каоуосталомипословице су резултат бајки
другихнародаикултура,преношенихпрвоусменимпутем,
апотомиписменим,каошто је тонпр. случај сашироко
распрострањенимбајкамабраћеГрим,којаихјесакупљала
изразнихкрајеваидотеривала, те се сматрају зачетници
мауметничкебајке25.ИзједнењиховебајкеIlprodepiccolo
sarto(срп.Храбрикројач)водипореклоиталијанскиизразо
Амацасете(22),страшљивоммомкукојијеуједномпотезу
успеодаубије7мува26.Имекојејекројачдобиоуиталијан
скојверзијибајкејевеомасугестивноиимадословнозначе
ње’Убијаседам’.Убајцикројачјебиотоликоодушевљен
овимрезултатомдајењимепочеодасехвалидотемереда
суњеговисаговорниципомислилидајеубио7непријатеља,
анемува.Постаојевеомапопуларанзбоговеепизоде,али
уместодаотклонизабунудајеречоседаммува,анесед
морољуди,онјенаставиодапотхрањујетепричеигласи
не.Биојечакпостављензакраљевогкапетана,алинаравно
нијеуспеодадокажесвојубравуру.Уиталијанскомјезику
Амацасетејесинонимзапретеранохваљењеиразметање,
каоштосевидиудоњимпримерима(22,23,24):

(22)Esserel’Ammazzasette–битихвалисавац,разметљи
вац;

(23)Farel’Ammazzasette–понашатисекаоразметљивац,
претераносехвалити;

(24)Daredell’Ammazzasetteaqualcuno–прогласитинеко
гахвалисавим(досл.’датиАмацасетенекоме’).

Под утицајем арапске културе, као и арапских бајки ко
је су својевремно билепредстављенеширој европској пу
блици, очараној оријенталном мистиком и магичном ат
мосфером,насталисуиталијанскифраземи(25,26,27).О
чувенојреченици (25)изновелеАлибабаи40разбојника,
тј.великезбиркебајкиХиљадуиједнаноћзнамозахваљу
јући француском оријенталисти Антоану Галону (Antoine

24Mordeglia,C. (2010)Dalla favola al proverbio, dal proverbio alla favola.
Genesiefortunadell’elementognomicofedriano,in:Philologiaantiqva(ed.
Lelli,E.),No.3,Pisa,Roma:FabrizioSerriEditore,p.208.

25Потић,Д. (2007)Поетикаотклона–ШарлПероибраћаГримпоче
ци уметничке бајке,Наслеђе, 4 (6), Крагујевац: ФИЛУМКрагујевац,
стр.99110.

26Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.13.



123

АЛЕКСАНДРА БЛАТЕШИЋ

Galland,1646–1715)којиихјесакупиотокомсвогборавка
наИстоку27.

(25)ApritiSesamo!–Сезаме,отворисе!

(26)AverelalampadadiAladino–иматиАладиновулам
пу;

(27)AvereilGeniodellalampada–иматиДоброгдухаиз
лампе.

Упоменутојновели,трговацАлиБабајесасвојомбандом
разбојникасакриваогомилуукраденогблагауједнојпећи
ни,којасеотвараласамокадабинекоизговориомагичну
формулу„Сезаме,отворисе!”.Собзиромнараспрострање
ностовебајкеширомсвета,тајизразсеиданаскористиу
италијанскомјезику,каоиусрпскомибројнимдругим,али
углавномуироничномтонузапризивањемагичногсредства
којећерешитиизлазизнекетешкеситуације28.

Поједини италијански изрази, такође глобално присутни,
водепореклоизвеомастарихбајки,чијејепореклотешко
утврдити,каошто јеслучајсапримером (28),којиалуди
ранаПероовубајкуоПепељуги(CharlesPerrault,Cendril
lon,1697).Некадајезначењеовогизразабилоближесвом
примарномизвору,тј.бајциукојојјесиротудевојкумаћеха
сталнопонижавала,алијенакрајубиласпашенамагичним
штапићемдобревилеиудајомзапринца.Збогсадржинеи
општепопуларностикојуједостиглаовабајкадатиитали
јанскиизраз(28)јепрвобитнобиокоришћензаозначавање
девојкекојајесталноангажованаукућнимпословима,али
јеусавременомјезикудошлодоекстензије,паипромене
тог значења, јер описује веома вредну особу чије врлине
околинанепримећујеилинамерноигнорише29.

(28)Essere laCenerentola–битиПепељуга,тј.особаса
многоврлинакојајенеправеднозанемарена.

Појединаименауиталијанскимфраземиманасталасукао
резултатигреречимаињиховимзначењима,каоштојето
случајсапримером(29).Утомизразуискориштена јери
маопштеречиadagioиличногименаБјађо(Biagio).Adagio
наиталијанскомзначи„споро,лагано”,аданасјемузички
терминпрепознатљивубројним језицима светакао смер
ницазаспорначинизведбемузичкекомпозиције.Бјађо је
мушкоиме,алиуконтекстуалнојпримениовогизразасва
коможебитиБјађо,паижене, јерсеоваквимобраћањем

27Pittano,G.нав.дело,стp.31.
28Исто,стp.31.
29Исто,стp.101.
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указујенаопрезиповишенистепенпажње,аненафизичке
иликарактернеособиненекоглика.Опореклуовогизраза
исклопаречиипакнемапоузданихподатака.ПоМинучију
(Minucci)30личноимеБјађонепотичениодједнеконкретне
особе,већјенајвероватнијепостављеноуизразсаморади
римеизвучности.Сдругестране,поКарлуЛапучију(Carlo
Lapucci)31овајизразпотичеодстарогпословичногоблика
изфирентинскеусменетрадиције,аречјеопословициPer
la santaCandelora dell’inverno semo fora;ma adagio, disse
Biagio(срп.ЗасветуКанделорузимскусмонапољу,алипо
лако,речеБјађо).Канделораједанзадавањепрогноза,по
календарутоје2.фебруардокјеследећегданаСветиБјађо,
штоовадваданадоводиувезу.

(29) Adagio Biagio – полако и опрезно (досл. ’Полако,
Бјађо’)

Вар. Adagio, disse Biagio – полако и опрезно (досл.
’Полако,речеБјађо’)

ПоредизразаAdagioBiagioиталијанскијезиксадржиидру
геритмичкизанимљивеизразекојисурезултатфоносимбо
личкихпроцеса,каоштојеслучајса(30)укојемјеупотре
бљеноличноимеЂакомо(Giacomo)упонављањукакобисе
постигаоономатопејскиефекат.

(30)Faregiacomogiacomo–иматиклецаве,дрхтавеноге
иколена (од страха, слабости,поспаности,нестабилно
сти)(досл.чинитиЂакомоЂакомо).

Италијански лингвиста Девото (Giacomo Devoto) овај из
разповезујесаономатопејомgi...ciкојаподсећанакрцкање
зглобова,аиукрштасесаименомЂакомо32.ОрнелаКасте
ланиПолидори(OrnellaCastellaniPollidori)удетаљнојана
лизипосвећенојовомизразуипрегледуразнихетимологија
закључуједаипакдоминираономатопејскаетимологија,ве
омасличназвукуgiacgiac (срп.клецклец)којиправеко
ленакадапопуштајууследслабостииумора33.Иновативна
теорија за своје време, коју проналазимо уЕтимолошком
речникуиталијанскогјезика(DEI)из1952,акојуипактре
баузетисарезервомједаgiacomoуовомизразупотичеод

30Minucci.P(1788)узабелешкамаделаIlMalmantile,II,Firenze,p.314.
31Lapucci,C. (2007)Dizionario dei proverbi italiani, Firenze:LeMonnier,

p.12.
32Devoto, G. (1985), Avviamento all’etimologia italiana, Dizionario
etimologico,Milano:Mondadori.

33Pollidori,O.C.(2002)PerlastoriadeldettoLegambefannogiacomogi
acomo, L’Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni, Firenze: Le
Lettere,XII,pp.333356.



125

АЛЕКСАНДРА БЛАТЕШИЋ

местаукојемсуиталијанскиходочаснициодседалиуморни
одпута–СанЂакомуДиКомпостелауГалицијиуШпа
нији 34. Са друге стране, Карло Колоди (Carlo Collodi) у
АвантурамаПинокијакористиовајизразкакобиуказаона
љуљањеиклимањеногунапрединазад.Овајизразјеупо
требљенуреченициAvrebbevolutocorrereefuggirevia,ma
legambeglifacevanogiacomogiacomo,ossìagliciondolavano
avantiedindietro35(срп.Хтеоједапотрчиипобегне,алису
мусеногеклимале,тј.љуљалесумусенапредназад,пре
водауторарада).

Двострукаупотребаличногименаимасврхупостизањаекс
пресивности,азаиталијанскијезикпроцесдуплирањаречи
је уобичајена појава у предлошким структурама, као нпр.
pian(o)piano (срп.полакополако)/passopasso (срп.корак
покорак)/lemmelemme(срп.клајклај)/manmano(срп.по
лако,досл.‘рука,рука’/viavia (срп.идаље,одлази,досл.
‘путпут’),итд.

Заиталијанскијезикјекарактеристичнаиаутентичнакре
ацијаличногименаодлексемакојеописујуособинетогза
мишљеноглика.Направљеноличноименаравнонеприпа
даникоме,већсеупотребљаваконтекстуално,ускладуса
значењемсамогимена.Такавјепример(31)укојемјелично
имеГамбакорта(итал.Gambacorta,срп.‘Кратконоги’)ско
ванозасвеонекојикасненанекидогађајилисастанак,те
имсекажедасу„кратконоги“,тј.даспороходајуисамим
тимкасне.Овакавсклопименанастаојеодлексемаgamba
(срп.нога)иcorta (срп.кратка),тесеувеккористисаод
ређеномдозомироније,алиуглавномушаљивомстилу.У
овомизразуГамбакортајеискоришћенокаонадимак,докје
уиталијанскомјезикувишерегистрованокаопрезиме,ито
садвеваријанте:Гамбакорта(Gambacorta)илиГамбакорти
(Gambacorti).

(31) L’ultimo a comparir fu Gambacorto – последњи је
дошаоКратконоги

Пореклопојединихличнихименауиталијанскимизразима,
преузетихизусменихпричаилегендијеупотпуностиоба
вијеновеломтајниимистерија,каоштојетослучајсаБер
томизпримера(32)којајејунакиња,аконеишампионкапо
бројунепроверенихинедоказанихпричаилегенди.

34Battisti,C. etAlessio,G. (1952)Dizionario etimologico italiano,Vol. III,
Firenze:Barbèra,s.v.giacomo.

35Collodi,C.(1948)LeavventurediPinocchio,in:Opere,Firenze:LeMonier,
p.229.
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(32)AitempiincuiBertafilava–удавнавремена,кадаје
билодругачије(досл.’увремекадајеБертапрела’)

Питано,ослањајућисенаМинучијевезабелешкеМалман
тиле (I,130131)36наводидаовајизразпотичеодпричео
Берти,кћеркикраљаМађарске,којабешеобећаназажену
Пипину, краљу Француске. У тој верзији приче, Елизета
Маганца, Бертина секретарица, отпратила је Берту у Па
риздасеудазаружногинискогкраљаПипина,којиБерту
никаданијевидеоуживо.ЕлизетаиБертасуневероватно
личилеједнанадругу,тејеБертатоискористиладајеубе
дидасеонавенчаПипином.Елизета јепристала, ањени
рођацисуимализадатакдаБертувратекући,удомовину.
Токомповраткасујеиздалииоставилиушуми,голуивеза
нузадрво,гдејујенаконнекогвременанашаоједанловац
краљаПипина.Одвеојујекући,својојжени,којајеБерти
далаодећуисмештајунареднихпетгодина.Бертајевред
норадилаипрела,пајезатовремеуспеладазарадидоста
новца.ЈедногданајеутукућудошаокраљПипиноиодмах
сезаљубиоуБерту,те ју јеповеоусвојукочију.Туму је
Бертасвеиспричалаоиздаји,пакраљнаредидасеЕлизета
спали,ањенимрођацимаодсекуруке,теБертупоставина
престо.Поштопричаимабајковиткрај,насталајеипосло
вицаNonèpiùiltempocheBertafilava37(срп.Нијевишевре
мекадајеБертапрела)којаподсећанавремекојејеБерта
провелаушумипредућиикрпећиодећу,сапорукомдаје
свепромењеноидругачије.

Једанауториз17.векаЂованиФеличеАстолфи38(Giovan
niFeliceAstolfi)приписујеовомиталијанскомизразудруго
порекло,насталоодпричепокојој је једнасељанкаБерта
изМонтањанаоднеласвојевеоматанкопредивонапијацуу
Падовисжељомдагапрода.Поштонијеуспеладобитиаде
кватнуценуодлучилаједагапоклониБерти,супрузиЕрика
IVИмперадора,којајетадаборавилаутомграду.Дирнута
добромдушомБертесупругаИмперадорајенаредиладајој
сепоклонитоликоземљеколикоједужинеконцамоглода
изађе изњене преслице.Пошто је конац био веома танак
Бертаједобиламногоземљеипосталабогата.Осталежене
изтогсела,видевшикакосеБертаобогатила,такођесупо
челедапреду,тесуоднелесвојерадовежениИмперадора.
Онаихјепохвалилазатруд,алиимјејасноставиладозна
њадајесамоБертабилаутомеблагословена.Такојеодове

36Pittano,G.нав.дело,стp.1920.
37Lapucci,C.нав.дело,стp.124.
38Astolfi,G.F.(1642)Dellaof cinaistorica,Venezia:PerliTurrini,p.498.
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епизоденасталапословицаНијевишевремекадајеБерта
прела.

Уиталијанскомјезикупостојијошједанизразсаречјуberta,
којијетакођенејаснеетимологије(33).Такосеуетимоло
шкимречницимаиталијанскогјезика39darelabertaнаводи
каоизразкојипотичеодженскогименаБерта,познатопо
многимпејоративнимапелативима,нпр.Bertuccia.Минучи,
садругестране,усвојимбелешкамауМалмантиле(I,348
349)наводидругупричуукојојјеипакречоБерти,јединој
ћеркикраља40.Наиме,утојпричисељанинКампријано је
збогсвојихпрљавихпословабиоосуђеннасмртнуказну,по
којојјетребалодагаставеуврећуибацеуморе.Доксуга
извршиоциносиликамору,пресрелисуихразбојницикоји
супомислилидајеуврећинекавреднароба,пасупобегли
оставившиврећу.Кампријанојеуврећипочеодаплаче,па
кадасугаизвадилииспричаојебандитимадаганоседасе
ожениБертом,јединомћеркомњиховогкраља,штоонније
желео.Попророчанству,акосенеоженињомекраљевство
ћепропасти.Једанбандитудоговорусасвојимдругарима
одлучидаонуђеуврећу,Кампријанонаговориосталедасе
удаље,пакадсусевратилињеговипрвобитниизвршиоци
казне,узешеврећусабандитомибацишејеуморе.Такоје
овапревараизавитлавањеосталаујезикууизразу(33)(срп.
досл.’датиБертузажену’).

(33)Darelaberta–завитлавати,вућизанос.

Каошто видимо из наведених прича, које нису доказане,
сталносеспомињеепизодаовенчањуБертекојунежели
или она или њен наводни младожења. Етимолошка неја
сностинепровереностсуутицаленаповећањезначајакоји
имаБерта,тејојјеунекимдругимпричамаприписанодаје
мајкаОрландаПалатина41илиКарлаВеликог42.Стогапоред
изразаdarelabertaпостојииваријантатогиталијанскогиз
разаdarelamadred’Orlando(срп.датиОрландовумајку)са
истимзначењемкаоdarelaberta,тј.завитлавати.

Народнеприче,каоигласинекојесепреносеодустадоуста
обилујуелементимамаштеимистерије,атопотврђујеииз
раз (34)којисеослањанапричуо једномопатуМартину,
који је желео да спреми специјалну добродошлицу за го
сте.ПоштојетобилаважнапосетаМартинјенаредиодасе

39Cortelazzo, Z. (1999) Il nuovo etimologico, Dizionario etimologico della
linguaitaliana,Bologna:ZanichelliEditore,s.v.berta.

40Pittano,G.нав.дело,стp.20.
41Исто,стp.80.
42Lapucci,C.нав.дело,стp.124.
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навратаманастираугравирајустиховиналатинскомPorta
patensesto.Nulliclaudarishonesto,штозначи„Врата,оста
ните отворена.Не затворите се нипред једномпоштеном
особом”.Међутим,граверјенаправиовеликугрешкуиуме
стодаставитачкупослеesto,ставиојујепослеnulli,теје
порукадобилановозначење:„Врата,неотворитесенипред
ким.Останитезатворенапредпоштенимособама.”Нарав
но,ову грешку јемораодаплатиопатМартин, скидањем
оделасвештеникаигубљењемтогзвања43.Затосеовајиз
раз,којидословнозначи„збогједнетачкеопатМартиниз
губиогртач”,користикаданекозбогситницеизгубивелику
повољностиодличнуприликукојамусеуказала.

(34)perunpuntoMartinperdélacappa–ситнагрешкара
ђа тешке последице44 (срп. досл. ‘због једне тачке опат
Мартинизгубиогртач’)

Гвацоти иОдера (Guazzotti, Oddera) наводе као варијанту
овогизразаperunpuntoMartinpersel’asino45(срп.збогједне
тачкеМартинизгубимагарца),штопостојииуфранцуском
језику(фр.pourunpointMartineperditsonâne),анајверо
ватнијеобеводепореклоодлатинскеизрекеObsolumsolum
punctumcaruitMartinusasello.КакоЛапучинаводиовајла
тинскиобликимазначење“збогједнетачкеМартинизгуби
Азело”причемусемислинаопатијуАзелокојајебилапод
његовомнадлежношћу46.Вероватнојеподутицајемнарод
ногговоралат.aselloизједначеносаиталasino(срп.мага
рац),тејенатајначиннасталаовадругаваријантаизраза,
суштинскипогрешнаибезетимолошкепозадине.

Некииталијанскиизрази,каоштојеуправо(35),насталису
каоскраћенаваријантапословица,уовомслучајупословице
FarecomepadreZappatachepredicabeneerazzolamale(срп.
ЧинитикаоотацЗапатакојидоброговориалошеради).
Овдеморамоданапоменемодафраземинастајуиздвајањем
изсистема,тј.престанкомопштегважењаправилапокоји
ма ти језичкиоблицинастају –њиховомизолацијом47.Ти
процесиукљученисууширикругпојава,назван„миграци
јаформи”којасеодвијатакоштоједниструктурнимодели

43Pittano,G.нав.дело,стp.227.
44По преводу датом у:Klajn, I. (1996) Italijansko srpski rečnik, Beograd:

Nolit,str.121.
45Guazzotti, P. andOddera,M. F. (2006) Il grande dizionario dei proverbi
italiani,Bologna:ZanichelliEditore,p.402.

46Lapucci,C.нав.дело,стp.957.
47Blatešić,A.(2007)Italijanskeposlovicekaofrazeološkiiprevodilačkipro
blem,магистарскирад,Филолошкифакултет,УниверзитетуБеограду,
Београд,стр.109110.
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преузимају нове тематске садржаје у свој семантички по
тенцијал,докдругисужавају својуважностдопојединач
нихслучајева48.Миграцијскипроцесисуповезанилексич
киминтерференцијамапутемметафорике.Обаовапроцеса,
семантичкатранспозицијаречиифункционалнамиграција
формиактивноучествујеутворбипословичкихструктура.
Врлочестоуиталијанскомјезикупословиценастајуизфра
земаиобрнуто,наосновупословицесеградикраћиоблик,
тј. фразем. Честу употребу у говору некада постигну оба
облика,анекадасејасноиздвојионајпопуларнији49.

Наведенпример(35)јеушаоусвакодневнииталијанскије
зикнаосновупричеооцуЗапатикоји јеживеоирадиоу
Фиренци у 17. веку, и то у проповедаонициСанЛоренца
где јетакоенергично,жустроиубедљивоговориопротив
разнихљудских мана и неправилности да су га сматрали
врстом Савонароле50. Ђакомо Савонарола (Giacomo Savo
narola,1452–1498)јебиоиталијанскидоминиканскимонах,
једнокраћевремеивладарФиренце, аливеомаопасанза
цркву,јерјечестоуказиваонанеморал,развратикорупци
ју51,тејенакрајубиоспаљенкаојеретик.Садругестране,
приватнојебиозаинтересованзадобрухрану,новацисве
осталоштонечиничовекависокоморалним.

(35)FarecomepadreZappata–једноговори,другоради
(досл.’радитикаоотацЗапата’).

Закључак

Наосновупримеракојесмопредставилиуовомраду,као
идетаљнеанализеконтекстанастанка,развојаиупотребе
италијанскихфраземазакључилисмодасуличнаименакоја
чинењиховсаставнидеосемантичкивеомасадржајна,теда
обављајуулогуносиоцазначења.Тозначење,међутим,није
свовремефиксно,већјенапротивподложнопроменама,као
штосмовиделинапримеримасаГрадасом(4)иПепељугом
(28).Безобзиранакоришћењетачноодређеногличногиме
науизразу,онојеприменљивонасвакогкосадржиистеили
сличнеособинедатогузора,независнооддругачијегместа
ивременарођења,професијеилиполнеприпадности.Ов
депредстављенаименавековимаопстају,какоуговору,та
коиументалнојпредстависвојихговорника.Кодфразема
саименимакојапотичуизусменекњижевностиприметили

48Симић,Р.(2001)Општастилистика,Београд:Јасен,стр.282289.
49Blatešić,A.нав.дело,стр.110116.
50Pittano,G.нав.дело,стp.140.
51Weinstein, D. (2011) Savonarola The Rise and Fall of a Renaissance
Prophet,YaleUniversityPress:NewHaven,CT,p.122.
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смодасучестообогаћенафантазијомсвојихтвораца,делом
због нејасног порекла а делом због накнадног откривања
новихпојединостииконструисањановихвеза.Италијански
фраземисаличнимименимаизделаписанекњижевности,
садругестране,недозвољавајуизворнимговорницимада
заборавесвојеаутентичне,панииностранехероје,теостају
фиксираниуколективномменталитетуикултури.
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IMAGINARYPROTAGONISTSIN
IDIOMATICEXPRESSIONSOFTHE

CONTEMPORARYITALIANLANGUAGE

Abstract

Theaimofthispaperistopresentimaginarypersonalitiesfromoraland
writtenliteraturewhohavefoundtheirplaceinItalianfixedexpressions
duetotheircharacter,specificcircumstances,eventsorthethingsthey
havedoneor said.Most of the analysed characters in this paper are
fictional,whilesomeareassociatedwiththemostdiversestoriesand
legends,mostlyofunclearorigin.Iftheanalysedcharactershavebeen
takenfromaliterarywork,theircreatorisanindividualandthereforea
knownsubject.Thecreatorofthesecharacterscanalsobeacollective
author, and therefore an unknown subject.The characteristics of the
protagonists in folkfictionandfolklorehavebeencreatedfora long
time and they have been constantly attributed new meanings and
languagevarieties.Although thesubjectof research in thispaperare
phrasesofthecontemporaryItalianlanguage,whenitcomestothese
languageforms,wecannottalkaboutcontemporaneityinanarrower
sense. Namely, due to their stability, these expressions represent a
kindofantiquity,passeddownfromgenerationtogenerationthrough
timeandspace.Wewillconsiderascontemporarythoseidiomswhich
arerecognizable informandmeaningin the languageandspeechof
theXXandXXIcentury,andwewillextract themfromgeneraland

phraseologicaldictionariesandcollections.

Key words: Italian language, phraseology, idiomatic expressions,
literature,folkculture,folklore




