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Граматичари о узвицима

 Кључне речи:
узвик, паралингвистички 
феномен, формални аспекат, 
синтаксички аспекат, 
семантички аспекат, дискурс, 
језичка периферија.

Предмет истраживања овог рада 
представљају узвици у радовима 
граматичара од античке Грчке и Рима па 
до данашњих дана. Нарочит интерес за 
проучавање овог језичког феномена јавио 
се посљедњих тридесет година када је 
дискурс постао епицентар лингвистичких 
истраживања. Међутим, многи 
истраживачи не подвлаче строгу границу 
између узвика и других врста речи.

Уви дом у до са да шња лин гви стич ка 
про у ча ва ња мо же се твр ди ти да су 

уз ви ци у по сљед њих три де се так го ди на, 
ка да је дис курс по стао пред мет ис тра-
жи ва ња и ка да је је зич ка пе ри фе ри ја по-
ста ла фо кус ин те ре со ва ња раз ли чи тих 
лин гви стич ких усмје ре ња, по ста ли пред-
мет мно гих ис пи ти ва ња. Исти на, та ква 
про у ча ва ња иако број на ни су би ла си сте-
ма тич на.1 Да на шња ис тра жи ва ња уз ви ка 
ка рак те ри шу ра зно ли ки при сту пи ко ји 
по кре ћу и раз ли чи те про бле ме ве за не 
за ову вр сту ри је чи. У том сми слу мно ги 
ис тра жи ва чи не под вла че стро гу гра ни цу 

из ме ђу уз ви ка и дру гих вр ста ре чи. Па се 
у про у ча ва њу уз ви ка ми је ша ју раз ли чи ти 
је зич ки кри те ри ју ми: мор фо ло шки, син-
так сич ки, се ман тич ки, ко му ни ка тив ни, 
функ ци о нал ни. На сре ћу по сто је и та кви 
ис тра жи ва чи ко ји по ку ша ва ју да раз-
гра ни че уз ви ке од дру гих вр ста ри је чи 
ко је че сто за у зи ма ју по зи ци ју уз ви ка и 
пре у зи ма ју њи хо ву уло гу. У ве зи с тим 
по сто је мно ге по дје ле уз ви ка за ви сно од 
аспек та с ко га се они про у ча ва ју. Ипак, 
уз ви ци се нај че шће по сма тра ју на фор-
мал ном, син так сич ком и се ман тич ком 
ни воу, та ко да ће мо на пра ви ти кра так 

1) Њихов неуобичајен гласовни састав, одсуство флексије, као и синтаксичка изолованост 
допринијели су маргинализацији ове врсте ријечи.
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исто риј ски пре глед про у ча ва ња уз ви ка 
у ра до ви ма гра ма ти ча ра. Об у хва ти ће мо 
пе ри од нај ра ни јих про у ча ва ња грч ких и 
ла тин ских гра ма ти ча ра па све до да на-
шњих да на.

Да кле, још од нај ра ни јих вре ме на Гр ци 
су се ба ви ли син так сич ким пи та њи ма 
ве за ним за уз ви ке. Та ко су не ки грч ки 
гра ма ти ча ри, по пут Ди о ни зи у са Трак са, 
у окви ру Алек сан дриј ске шко ле2, тре ти-
ра ли ин тер јек ци је као под вр сту при ло га, 
ус пр кос њи хо вој син так сич кој не за ви-
сно сти у од но су на при ло ге, ко ји за ви се 
од гла го ла. У овој шко ли се сма тра ло да 
уз ви ци де тер ми ни шу гла гол чак и ка да је 
он пот пу но ра зу мљив3.

По ред грч ких гра ма ти ча ра про бле-
ми ма уз ви ка ба ви ли су се и ла тин ски гра-
ма ти ча ри, ме ђу ко ји ма се нај ви ше ис ти чу 
Ре ми ус Па ле мон и При сци ан. Они су, за 
раз ли ку од грч ких гра ма ти ча ра, уз ви ке 
сма тра ли вр стом ри је чи ко ја је син так-
сич ки не за ви сна у од но су пре ма гла го-
ли ма. Ла тин ски гра ма ти ча ри иду да ље 

у ту ма че њу уз ви ка па сма тра ју да они 
по ка зу ју осје ћа ња и ста ње сви је сти. И 
сви оста ли гра ма ти ча ри из ове шко ле тог 
пе ри о да по пут дво ји це на ве де них има ју 
прак тич но исто вјет не ста во ве у ве зи са 
уз ви ци ма4. Из го ре ре че ног про ис ти че 
ло ги чан за кљу чак да су грч ки гра ма ти-
ча ри уз ви ке са мо свр ста ва ли у под вр сту 
при ло га, док су ла тин ски гра ма ти ча ри уз-
ви ке убра ја ли у по себ ну вр сту ри је чи, гдје 
су их сма тра ли син так сич ки не за ви сним 
и твр ди ли да они из ра жа ва ју емо ци је и 
ста ње сви је сти.

Ин те ре со ва ња за уз ви ке не пре ста ју са 
за вр шет ком ста рог ви је ка. Ова ква ис тра-
жи ва ња се на ста вља ју и у сред њем ви је ку. 
Та ко спе ку ла тив ни гра ма ти ча ри у XIII  ви-
је ку по пут Мар ти на од Да ци је и То ма са од 
Ер фур та ин си сти ра ју на ве зи из ме ђу гла-
го ла и уз ви ка сље де ћи тра ди ци ју грч ких 
гра ма ти ча ра5. Пре ма ми шље њу То ма са од 
Ер фур та уз ви ци де тер ми ни шу гла гол или 
пар ти цип. Овај аутор још сма тра да су ин-
тер јек ци је у ве зи са умом и да из ра жа ва ју 

2) О ставовима који су настали у Александријској школи готово на истовјетан начин 
пише и Феликс Амека: „Th e Greek grammarians treated interjections as a subclass of 
adverbs since it was thought that they like other adverbs ‘determine’ the verb even if the verb 
is understood“ (Ameka 1992: 102).

3) „Greek grammarians such as Dionysius Th rax (170–90 B C ), a representative of the 
Alexandrian school, treated interjections as a subclass of adverbs, even though they are 
syntactically independent as opposed to adverbs which depend on verbs“ (Према: Graur 
2006: 483).

4) „Latin grammarians such as Remmius Palaemon and Priscian regarded interjections as 
a word class syntactically independent of verbs, and indicating a feeling or state of mind“ 
(Према: Graur 2006: 483).

„Priscian, we are told, found that the interjections required no syntactic union with any part 
of the sentence and defi ned this part of speech as ‘pars orationis signifi cans mentis aff ectum 
voce incondita’, “a part of speech signifying an emotion by means of an unformed word i.e. 
one not fi xed by convention. Other scholars of the same period consider interjections as a 
class of words which are syntactically independent of verbs, and indicate a feeling or state of 
mind“ (Ameka 1992: 102).

5) „Some of the Modistae such as Martin of Dacia and Th omas of Erfurt reverted to the Greek 
tradition and insisted on the intimate link between the verb and the interjection although 
with diff erent emphasis“ (Ameka 1992: 103).
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ста ње ду ха6. Ми шље ње Си ге ра Кур та иа 
не од сту па од То ма са од Ер фур та, јер он 
сма тра да уз ви ци као еле ме нат го во ра 
озна ча ва ју раз ли чи та ста ња ума7 и да су 
уз ви ци у син так сич ком сми слу не за ви сни. 
Та ко и Бо е ти ус од Да цие сли је ди став да 
су ин тер јек ци је не кон вен ци о нал не ри је чи 
ко је озна ча ва ју осје ћа ња.8 Ако упо ре ди мо 
ста во ве грч ких гра ма ти ча ра са ста во ви ма 
гра ма ти ча ра из сред њег ви је ка, ла ко се 
мо же мо увје ри ти да су они пот пу но 
исто вјет ни, али да се је ди но раз ли ку ју 
у сфе ри на чи на из ра жа ва ња. Су шти на је 
иста, али је фор ма раз ли чи та. Оно што 
сред њо вје ков не гра ма ти ча ре при бли жа ва 
ла тин ским је сте њи хов став да уз ви ци 
из ра жа ва ју осје ћа ња. Ин те ре со ва ња за 
уз ви ке и да ље не пре ста ју, па у XVIII  ви-
је ку на и ла зи мо на Џо на Вил кин са, ко ји 
се ба ви уз ви ци ма и ко ји у осно ву сво јих 
ис тра жи ва ња по ста вља те зу да су уз ви ци 
еле мен ти син так се и да они слу же умје-
сто ре че ни це. Овај ис тра жи вач је вје ро-
ват но био ин спи ри сан уче њем Кам пе на ла, 
пре ма ко ме ин тер јек ци је с об зи ром да 
ни су ри је чи, ни су еле мен ти го во ра не го су 
еле мен ти син так се9. Пр ви дио Вил кин со ве 
те зе не до но си ни шта но во чак и у од но су 
на грч ке гра ма ти ча ре. Ме ђу тим, дру ги дио 

ње го ве те зе пред ста вља пот пу ну но ви ну 
у до та да шњим про у ча ва њи ма уз ви ка10. 
Ње гов став да ин тер јек ци је мо гу за ми је-
ни ти ре че ни цу и да нас је ве о ма ак ту е лан 
и че сто ди је ли син так си ча ре на оне ко ји 
има ју исти став и на син так си ча ре ко ји не 
при хва та ју та кво ми шље ње. Та ко да ка да 
су у пи та њу гра ма ти ча ри X X  и X XI  ви је ка, 
он да има мо сље де ћу си ту а ци ју.

У Гра ма ти ци пољ ског је зи ка Пи о тра 
Бон ка уз ви ци се де фи ни шу као крат ки 
кри ко ви ко ји из ра жа ва ју осје ћа је или 
во љу го вор ни ка. Ве ли ки број уз ви ка 
слу жи за до зи ва ње или тје ра ње жи во-
ти ња, опо на ша ње зву ко ва из сви је та ко ји 
нас окру жу је итд. (Бąк 1979: 216). У сво јој 
гра ма ти ци З. Кле мен ше вич на во ди да се 

„ме ђу ри је чи ма на ла зе и та кве ко је да ју на 
зна ње ка ко се осје ћа го вор ник и ка кве је 
во ље. То су на и ме уз ви ци, не про мјен љи ве 
вр сте ри је чи ко ји ма у го во ру из ра жа ва мо 
страх, ра дост, ди вље ње, не за до вољ ство и 
свра ћа мо на се бе па жњу“ (Kle men si e wicz 
1981: 65). Овај аутор по себ но ис ти че ва-
жност ин то на ци је и сми сла ци је лог ре че-
нич ног ис ка за ко јем уз вик да је ис так ну ту 
обо је ност.

У гра ма ти ка ма ен гле ског је зи ка вр ло 
ма ло се пи ше о уз ви ци ма, а у ве ли ком 

6) „According to Th omas of Erfurt, the interjection determines the verb or participle, not in a 
simple fashion, but in relation to the mind, expressing the state of mind“ (Према: Graur 2006: 
483).

7) Зигер од Куртраја дефинише интерјекције „as a part of speech signifying various states of 
mind as apprehended by the intellect; it is close to the verbum since such emotional states 
will be caused by the feature of movement but it does not signify the concept of the mind by 
determining the verb or participle in particular“ (Према: Graur 2006: 484).

8) Боетиус од Дачије слиједи став да интерјекције изражавају осјећања „interiectio 
signifi cat aff ectum mentis et hoc voce incognita“ (Према: Ameka 1992: 103).

9) „Padley suggests that this view was probably inspired by that of Campenalla from whom an 
interjection is not a simple word. Th us interjections are strictly speaking not a part of speech 
beacuse they are not words but rather an element of syntax“ (Према: Ameka 1992: 103).

10) „Th us far it is clear that interjections have been treated as a part of speech by the Latin 
grammarians and some Modistae but as an element of syntax by Wilkins following 
Campenalla“ (Ameka 1992: 103).
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бро ју њих се уз ви ци уоп ште и не спо ми њу. 
Ен гле ски гра ма ти чар Род ни Хадлстон 
нпр. не го во ри о уз ви ци ма уоп ште. Он 
са мо спо ми ње екс кла ма тив не ре че ни це 
ко је су мар ки ра не са екс кла ма тив ним 
ри је чи ма how и what. За ова кве уз вич не 
ре че ни це ка же да се уоби ча је но ко ри сте 
за из ра жа ва ње екс кла ма тор них из ја ва 
ко је су сред ства за из ра жа ва ње емо ци ја 
или не ког ста ва11. Крат ке де фи ни ци је ин-
тер јек ци ја на ла зи мо у гра ма ти ка ма ен-
гле ског је зи ка ко је су пред ста вље не на 
ин тер не ту. Ин тер јек ци ја ма се на зи ва ју 
ри је чи или фра зе ко ји ма се из ра жа ва ју 
емо ци је или из не на ђе ње и не ма ју гра-
ма тич ку ве зу са оста лим ри је чи ма или 
ди је ло ви ма ре че ни це12. У сље де ће дви је 
гра ма ти ке на и ла зи мо на ско ро иден тич не 
де фи ни ци је. Ин тер јек ци ја је ри јеч до-
да та ре че ни ци да из ра зи емо ци је. Ни је 
гра ма тич ки ве за на ни са јед ним ди је лом 
ре че ни це13. У на ред ној гра ма ти ци се ин-
тер јек ци ја опи су је као ве ли ко име за ма лу 
ри јеч. Пре ма овој гра ма ти ци ин тер јек-
ци је су крат ке екс кла ма ци је по пут Oh! 
Um! или Ah! ко је не ма ју пра ву гра ма тич ку 
ври јед ност, али се ко ри сте ви ше у го во ру 
не го у пи са ној ли те ра ту ри. У овој гра ма-
ти ци се на во ди да ка да су ин тер јек ци је 
уба че не у ре че ни цу, не оства ру ју гра ма-

тич ку ве зу са њом, по не кад се за вр ша ва ју 
са уз вич ни ком ка да је у пи та њу пи са ни 
текст14. Не што дру га чи ји при ступ уз ви-
ци ма на ла зи мо у Гра ма ти ци ен гле ског 
је зи ка Т. Ги во на. Овај аутор ин тер јек ци је 
по сма тра као хе те ро ге ну кла су ко ја има 
екс пре сив не и со ци о ин те рак тив не функ-
ци је. Пре ма Т. Ги во ну функ ци ја не ких 
ин тер јек ци ја је при мар но епи сте мич на, 
тј. сиг на ли зи ра сла га ње или не сла га ње са 
ин фор ма ци јом или увје ре њем са бе сјед-
ни ка. Сље де ћа функ ци ја уз ви ка је пре ма 
овом ауто ру де он тич ка, што под ра зу ми-
је ва из ра жа ва ње сла га ња или не сла га ња 
са не ком ак ци јом са бе сјед ни ка. Пре ма 
Ги во ну, на ред на, ева лу а тив на функ ци ја 
уз ви ка под ра зу ми је ва сиг на ли зи ра ње 
одо бра ва ња или нео до бра ва ња не чи-
јих ак ци ја. Дру ге функ ци је пре ма овом 
ауто ру мо гу сиг на ли зи ра ти из не на ђе ње, 
не ра зу ми је ва ње, пи та ње, оп шту не си-
гур ност, со ци јал ну не си гур ност и мно ге 
дру ге. Овај ис тра жи вач сма тра да ин тер-
јек ци је слу же као тран зи ци о но под руч је 
гра ма ти ке, по ве зу ју ћи је са раз ли чи тим 
кул тур ним кон вен ци ја ма ко је упра вља ју 
со ци јал ним и ин тер пер со нал ним по на-
ша њем, као што су ин тер ак ци ја, јав но 
по на ша ње, ста тус и моћ, љу ба зност и по-
што ва ње, ток кон вер за ци је и мно го че га 

11) „Exclamative clauses are standardly used to make exclamatory statements. An exclamatory 
statement is a statement with an overlay, as it were, of emotive or attitudinal meaning“ 
(Huddleston 1988: 138–139).

12) „An interjection is a word or phrase showing emotion or surprise which has no 
grammatical relationship to any other words or part of a sentence“ (http://englishplus.com/
grammar/00000341.htm).

13) „An interjection is a word added to a sentence to convey emotion. It is not grammatically 
related to any other part of the sentence“ (http;//www.uotawa.ca/academic/arts/writcent/
hypergrammar/interjct.html);

14) „Interjection is a big name for a little word. Interjections are short exclamations like Oh! 
Um or Ah! Th ey have no real grammatical value but we use them quite oft en, usually more 
in speaking than in writing. When interjections are inserted into a sentence, they have 
no grammatical connection to the sentence. An interjection is sometimes followed by an 
exclamation mark (!) when written“ (http://www.englishclub.com/grammar/interjections.htm).
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дру гог. Узи ма ју ћи у об зир по ло жај ин тер-
јек ци ја ко је функ ци о ни шу као спо на из-
ме ђу ко му ни ка тив ног и ин тер пер со нал-
ног по на ша ња, њи хо ва број ност пре ма 
Ги во ну ни је огра ни че на ни ти се ман тич ки, 
ни ти син так сич ки, а ни мор фо ло шки. 
У ин тер јек ци је се убра ја ју пре ма овом 
ауто ру и мно го ком плек сни је кон струк-
ци је као што су нпр. wa it a mi nu te!, now 
hold it!, now lets see…, if you dont mind…, 
if you re ally think so… ta ke it easy now… no 
way Jo se! Beg your par don?, I’m so rry., Ex-
cu se me итд. Та ко пре ма ње му упо тре ба 
ин тер јек ци ја об у хва та три дје ли мич но 
пре пле те на аспек та људ ске ко му ни ка ци је 
ко ји за ви се од вер бал них сиг на ла: а) ин-
фор ма тив ног аспек та ко ји под ра зу ми је ва 

упо тре бу лек си ко на и гра ма ти ке да би се 
са оп шти ла ин фор ма ци ја, б) ин тер ак тив-
ног аспек та ко ји под ра зу ми је ва упо тре бу 
гра ма ти ке, ге сти ку ла ци ја, гри ма са ли ца, 
ин то на ци је и ми ми ке ра ди из ра жа ва ња 
не ин фор ма ци о них аспе ка та ко му ни ка-
тив не тран сак ци је, ц) со цио-пер со нал ног 
аспек та ко ји под ра зу ми је ва упо тре бу и 
ин фор ма тив них и ин тер ак тив них аспе-
ка та у оства ри ва њу ко му ни ка ци је. На кон 
ова квог схва та ња Ги вон до но си за кљу чак 
да је ко му ни ка тив ни чин с јед не стра не 
укло пљен у ин тер ак тив не и со цио-пер-
со нал не кон так те, али је с дру ге стра не 
ис ко ри штен у оства ри ва њу не ин фор-
ма тив них аспе ка та људ ског со ци јал ног 
по на ша ња15.

15) „Interjections are a heterogeneous class with a broad range of functions, most commonly 
involving expressive and social-interactive functions. Th e function of some interjections is 
primarily epistemic, signalling either assent or disagreement with the information or belief 
of the interlocutor. Others are deontic, expressing assent to or dissent from the interlocutors 
action. Others are evaluative, signalling approval, preference or disapproval of either actions 
or states of aff airs. Others yet may signal surprise, incomprehension, question, uncertainty, 
social insecurity, and many more.

Interjections tend to be a transition area of the grammar, connecting it to the various 
cultural conventions that govern social and inter-personal behavior, such as interaction, 
public conduct, status and power, politness and deference, the fl ow of conversation, and more. 
Some of the more common interjections in English are:

yes, no, oh, oh?, huh, huh?, uh-huh, wow, really?, 
right, yknow, I see, okay, okay?, wow, now, no way!
Given the vast functional domains covered by interjections, and their bridging position 

between communicative and inter-personal behaviour, the class of interjections is not rigidly 
constrained, neither semantically, nor syntactically, nor morphologically. It thus includes 
more complex constructions, such as: 

a. wait a minute!, 
b. now hold it!, 
c. now lets see..., 
d. if you dont mind,... 
e. if you really think so...
f. take it easy now...
g. no way Jose! 
h. beg your pardon?, 
i. Im sorry., 
j.  Excuse me. 
Th e use of interjections in English thus spans the considerable space between three 

partially-overlapping aspects of human interactions that depend on verbal signals:
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На ве шће мо и не ке де фи ни ци је уз ви ка 
ко је се мо гу про на ћи и у сло ве нач ким гра-
ма ти ка ма. Та ко, П. Хе ри ти у Гра ма ти ци 
сло ве нач ког је зи ка ин тер јек ци је ди је ли 
на емо ци о нал не, оно ма то пеј ске и апе-
ла тив не или им пе ра тив не. Пре ма овом 
ауто ру, емо тив не ин тер јек ци је из ра жа-
ва ју осје ћа ња, ре ак ци је или рас по ло же ња. 
Не ке ин тер јек ци је мо гу из ра жа ва ти ви ше 
од јед не емо ци је или би ти си но ни ми. Та ко 
овај гра ма ти чар на во ди сље де ће при мје ре 
та квих ин тер јек ци ја: a, e, i, o, u, au, ah, eh, 
ih, aj, joj, jej, uf, joj me, jav, ehej, mm, pfuj, 
hm, joj na, je že šna, bo gve, je zus, ma don ca. 
Овај аутор сма та да апе ла тив ним ин тер-
јек ци ја ма го вор ник из ра жа ва за по ви јест, 
же љу, че жњу или за хтјев усмје рен пре ма 
слу ша о цу. Он на во ди сље де ће при мје ре 
ова квих уз ви ка: no, ho ruk, daj/dej, oha, 
po čak, pst, lej, na, ta ta, muc muc, hi и čak. 
По ред ово га, Хе ри ти ис ти че да оно ма то-
пеј ске ин тер јек ци је ими ти ра ју зву ко ве 
ко је ис пу шта ју љу ди, жи во ти ње, ма ши не 
итд. Овај аутор сма тра да су ин тер јек ци је 
вр ло че сто под ло жне ре ду пли ка ци ја ма. 

То пот кре пљу је сље де ћим при мје ри ма: 
ha ha ha, hi hi hi, ah či, mi jav, hov, mu, be 
bee, ku ku, re ga, re ga, iha, ko ko ko/ko ko dak, 
tik tak, škrt, škrt, škrt, cin, cin, cin, štr bunk, 
tok, tok, tok, klop klop klop. Хе ри ти на во ди 
још да ове ин тер јек ци је пред ста вља ју ба зу 
за из во ђе ње гла го ла16. На кра ју, он у уз-
ви ке убра ја и по здра ве, па на во ди сље де ће 
при мје ре: do ber ve čer, ser vus, sreč no, ži vio, 
adi jo, lah ko noč итд. (Her rity 2002: 330–332). 
Сло ве нач ки гра ма ти чар Ј. То по ри шич у 
сво јој гра ма ти ци уз ви ке или ин тер јек-
ци је сма тра по себ ном не про мјен љи вом 
вр стом ри је чи. Овај гра ма ти чар ди је ли 
уз ви ке у три ка те го ри је: пр ви из ра жа ва ју 
чо вје ко во рас по ло же ње (oh, eh, ih, uh, ah), 
дру ги су оно ма то пеј ски (bim bam, com pa, 
com pa) и тре ћи су им пе ра тив ни (pst, št, 
šš)17. Он је емо ци о нал не уз ви ке по ди је-
лио пре ма гла сов ној струк ту ри. Сло гов но 
је дро чи ни са мо гла сник, ве ћи ном сам, на 
по чет ку или на кра ју или су му са обје 
стра не до да ни су гла сни ци ј, х или в. У 
ску пи ну оно ма то пеј ских уз ви ка аутор је 
на вео оне ко ји из ра жа ва ју чо вје ко во ври-

(a) Informative: Th e use of lexicon and grammar to communicate information.
(b) Interactive: Th e use of grammar, gesture, facial expression, intonation and mimicry to 

code non-informational, aspects of the communicative transaction.
(c) Socio-personal: Th e use of the communicative process itself – both its informative and 

interactive aspects – for non-communicative social ends.
While the bulk of grammatical structure indeed can be understood in terms of the 

communicative function of language, the communicative use of language is seldom wholely 
detached from its interactive and socio-personal contexts. As we shall note repeatedly 
throughout this survey, the communicative transaction is on the one hand embedded in the 
interactive and socio-personal contexts, and on the other is exploited, oft en massively, in 
carrying out the non-informative aspects of human social behavior“ (Talmy 1993: 81–83).

16) „Th ese interjections imitate the sounds made by people, animals, machines or mechanisms 
or the sounds made by things falling or striking something etc. Very oft en these interjections 
lend themselves to reduplication“ (Herrity  2002: 330–332).

17) „Na splošno so medmeti troje vrste:
1. eni izražajo človekovo razpoloženje; to so razpoloženjski: oh, eh, ih, uh, ah;
2. drugi nekako posnemajo naravne šume in gibe; imenujemo jih posnemovalne ali 

onomatopejske: bim bam zvoni zvon, compa compa se sliši neroden korak ipd.;
3. zadnji velevajo ali prepovedujejo ali zapovedujejo; te bomo imenovali velelne: pst, št 

(Tiho bodi/bodite/bodimo), šš (Beži!/Pojdi. – o kurah npr.)“ (Toporišič 2000: 451).
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ска ње или сми јех, или не ке дру ге шу мо ве 
у ве зи са ди са њем нпр. ки ха ње, ка шља ње, 
шмр ца ње, је де ње (нпр. мљац ка ње), оне 
ко ји ма се жи во ти ње огла ша ва ју, као и 
шу мо ве ра зних пред ме та ка да пад ну, раз-
би ју се итд18. Ка да су у пи та њу им пе ра-
тив ни уз ви ци, аутор у ту гру пу свр ста ва 
оне уз ви ке ко ји ма се за по ви је да љу ди ма, 
жи во ти ња ма, а ту су по здра ви и уз ви ци 
за до зи ва ње. Ј. То по ри шич у сво јој гра ма-
ти ци уз ви ке или ин тер јек ци је сма тра та-
ко ђе по себ ном не про мјен љи вом вр стом 
ри је чи. Он ис ти че да уз ви ци вр ло ла ко 
до би ја ју функ ци ју пре ди ка та у ре че ни ци 
и да вр ло ла ко за мје њу ју дру ге вр сте ри-
је чи, нпр. гла го ле, за тим да се у функ ци ји 
уз ви ка на ла зе окр ње ни гла го ли (To po ri šič 
2000: 451–463). У гра ма ти ци Ф. Жа га ра 
на ла зи мо об ја шње ње да уз ви ци из ра жа-
ва ју чо вје ко во рас по ло же ње, опо на ша ју 
при род не гла со ве, да вр ло ла ко за мје њу ју 
дру ге вр сте ри је чи, нпр. гла го ле, за тим 
да се у функ ци ји уз ви ка на ла зе окр ње ни 
гла го ли. Ка да је у пи та њу по дје ла уз ви ка, 
она је иден тич на као код прет ход ног гра-
ма ти ча ра19.

Ка да су у пи та њу бо сан ски гра ма ти-
ча ри, на и ла зи мо на слич на од ре ђе ња уз-
ви ка. М. Аја но вић и М. Ми но вић уз ви-
ци ма на зи ва ју ри је чи, од но сно ску по ве 
гла со ва или по је ди не гла со ве ко ји ма нај-
бр же из ра жа ва мо сво ја осје ћа ња и рас по-
ло же ња и ко ји ма се по дра жа ва ју ра зни 

при род ни зву ци. Они слу же за до зи ва ње 
љу ди, обра ћа ње жи во ти ња ма и опо на-
ша ње зву ко ва у при ро ди. Ауто ри на во де 
и при мје ре у ко ји ма уз ви ци има ју функ-
ци ју дру гих ри је чи. „На јед ном је лен хоп! 
пре ко огра де. – А дје чак та да пљус! у во ду. 

– Псе то га из не на да ћап! за но гу“ (Аја но-
вић, Ми но вић 1971: 195). Гра ма ти ча ри С. 
Ха ли ло вић, И. Па лић и Џ. Ја хић уз ви ке у 
бо сан ском је зи ку сма тра ју ри је чи ма ко-
ји ма се оби ље жа ва ју емо ци о нал на ста ња 
го вор ни ка, гла сов ни са др жај зву ко ва из 
при ро де, а слу же и као под сти цај ни зна ци, 
углав ном за тје ра ње и ма мље ње жи во-
ти ња. Они ди је ле уз ви ке у три ску пи не: 
екс кла ма ци је, оно ма то пе је и ин тер јек ци је. 
Екс кла ма ци ја ма се, пре ма овим ауто-
ри ма, из ра жа ва ју ду шев на ста ња и дој-
мо ви. Они сма тра ју да се ови екс пре сив ни 
зна ци ства ра ју спон та но, али се не ки од 
њих ве зу ју за од ре ђе но зна че ње и по ста ју 
пре по зна тљи ви го то во свим при пад ни-
ци ма јед ног је зи ка. Оно ма то пе је пре ма 
њи ма слу же за по дра жа ва ње гла со ва у 
при ро ди, те се од њих тво ре пра ве ри је чи. 
Као при мјер на во де уз вик пљус, од ко га се 
тво ре пра ве ри је чи, и то гла гол пљу сну ти 
и име ни ца пљу сак. Ин тер јек ци је пре ма 
њи хо вој по дје ли слу же за обра ћа ње жи-
во ти ња ма, до зи ва ње и тје ра ње (Ha li lo vić, 
Pa lić, Ja hić 2000: 303–304).

Кад су у пи та њу хр ват ски гра ма ти ча ри, 
Ма ре ти ће ва гра ма ти ка вр ло са же то об-

18) „Eni posnemajo človekovo vriskanje, ali smeh, ali jok; drugi šume v zvezi z dihanjem 
(npr. sopihanje, kihanje, kašljanje, smrčanje itd.), jedenjem (npr. cmokanje, mlaskanje) in 
poljubljanjem; tretji posnemajo najznačilnejšo enoto živalskega oglašanja; četrti podajajo 
tipičen slušni vtis raznih naprav ali pa česa, kar kam pade, se razbije, zadene ob kaj in 
podobno“ (Toporišič 2000: 451–463).

19) „Medmeti (interjekcije) so besede stavki (pastavki). Izražajo človekovo razpoloženje, 
posnemajo naravne glasove ipd. Lahko se sprevržejo v druge besedne vrste, zlasti v 
povedkovnik, npr. Žabe pa hop v vodo (‘so poskakale’). – To bo joj (‘hudo’).

Medmeti tipa dej, dejmo, hajdi, hajdite, na nate so okrnjeni glagoli, npr. Na kruha. – Nate, 
nate, kaj bi se branili! Na medmete spominjajo tudi zvalniki: Ježešna, kam se ti tako mudi? – 
Madonca, spet bomo na škodi! – Fant, si sitna!“ (Žagar 2001: 317).
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ра ђу је про бле ма ти ку уз ви ка. Овај аутор 
уз ви ке сма тра ри је чи ма ко је се упо тре-
бља ва ју ка да се из ра жа ва ју осје ћа ња: чу до, 
жа лост, бол, гњев, ве се ље, же ља, га ђе ње, 
ка да ко ме шта по ка зу је мо, кад му шта 
пру жа мо, кад га до зи ва мо или кад се 
ко ме од зи ва мо, ка да се обра ћа мо жи во-
ти ња ма. Т. Ма ре тић по себ но ис ти че да се 
ве ћи на уз ви ка упо тре бља ва за раз ли чи та 
осје ћа ња, не са мо за јед но (Ma re tić 1963: 
556–557). Аутор та ко ђе на во ди при мје ре 
уз ви ка у функ ци ји пре ди ка та: „I ovo su 
uz vi ci: cic (kad se ho će ko me da ka že da 
ne će do bi ti ono če mu se na da), hop (kad 
se ho će da na zna či br zi skok, npr. on da ja 
hop u vo du), kr kac (kad se ho će da na zna či 
ka ko što pa da s bu kom), ljo skac (za pa da nje, 
npr. ljo skac o ze mlju!), zvi zgac (npr. zvi zgac 
bi čem, tj. da je sve zvi znu lo)“ (Ma re tić 1963: 
556–557).

У за јед нич кој гра ма ти ци Бра бе ца, 
Хра стеа и Жив ко ви ћа уз ви ци су та ко ђе 
не про мјен љи ва вр ста ри је чи ко јом се из-
ра жа ва ју раз ли чи ти осје ћа ји, ко ји слу же 
за до зи ва ње, по ти ца ње и за обра ћа ње 
жи во ти ња ма. Као и Т. Ма ре тић, и ови 
ауто ри уз ви ке сма тра ју ри је чи ма ко ји ма 
ими ти ра мо зву ко ве у при ро ди (Bra bec, 
Hra ste, Živ ko vić 1963: 157). На слич но од-
ре ђе ње уз ви ка на и ла зи мо у гра ма ти ци С. 
Па ве ши ћа, ко ји уз ви ци ма на зи ва не про-
мјен љи ве вр сте ри је чи ко ји ма се ис ка зу је 
ду шев но уз бу ђе ње, зву ко ви у при ро ди, а 
они слу же за до зи ва ње и по ти ца ње (Pa-
ve šić 1971: 389). У При руч ној гра ма ти ци 
хр ват ског књи жев ног је зи ка гру пе ауто ра 
За во да за хр ват ски је зик сма тра се да су 
уз ви ци ни зо ви гла со ва ко ји не ма ју ја сно 
од ре ђе ног ло гич ког сми сла не го су из раз 
раз ли чи тих ду шев них ста ња и дој мо ва. 
Уз ви ци су пре ма овим ауто ри ма и сред-
ства ко јим го вор ник свра ћа па жњу на 
се бе, ко ји ма за по ви је да и обра ћа се жи во-
ти ња ма. Ови ауто ри на во де да су уз ви ци 

и сред ства за опо на ша ње при род них зву-
ко ва, гла со ва жи во ти ња или не ар ти ку-
ли са них људ ских гла со ва. Пре ма њи ма 
уз ви ци ко ји слу же за за по ви је да ње мо гу 
би ти и ри је чи дру гих вр ста ко је се окр ње 
и ока ме не као што су: на при јед, до ста, 
до ље, жи вио, ва тра, упо моћ, мир, држ, 
бјеж итд. (E. Ba rić, M. Lon ča rić, D. Ma lić, S. 
Pa ve šić, M. Pe ti, V. Ze če vić, M. Zni ka 1979: 
216). Слич но од ре ђе ње уз ви ка на ла зи мо и 
у Гра ма ти ци Хр ват ске ака де ми је зна но-
сти и умјет но сти. „Us kli ci (uz vi ci) vr sta su 
ne pro mjen lji vih ri je či ko je ne ma ju iz ra zi ti jeg 
lo gič ko ga zna če nja, ne go slu že kao kom-
plek sni iz raz za iz ri ca nje osje ća ja, du šev nih 
ras po lo že nja, za do zi va nje ili po ti ca nje ili 
za opo na ša nje pri rod nih zvu ko va“ (Ba bić, 
Bro zo vić, Mo guš, Pa ve šić, Ška rić, Te žak 1991: 
738). Ови гра ма ти ча ри сма тра ју да је раз-
вр ста ва ње уз ви ка у гру пе услов но јер се 
јед ним уз ви ком мо гу из ра жа ва ти раз ли-
чи ти осје ћа ји, или се исти осје ћај мо же 
из ра зи ти раз ли чи тим уз ви ци ма. Ка кав 
се уз ви ком осје ћај из ра жа ва, пре ма овим 
ауто ри ма, за ви си од при ли ка, окол но сти 
и кон тек ста у ко ји ма је он упо три је бљен. 
Пре ма овим ауто ри ма од ре ђе ни ја зна-
че ња има ју уз ви ци ко ји се упо тре бља ва ју 
за до зи ва ње и тје ра ње жи во ти ња, оно ма-
то пеј ски из ра зи за опо на ша ње не ар ти ку-
ли са них зву ко ва што их чо вјек ис пу шта у 
ра зним при ли ка ма, жи во тињ ских гла со ва 
и дру гих при род них зву ко ва (Ba bić, Bro-
zo vić, Mo guš, Pa ve šić, Ška rić, Te žak 1991: 
738). „Us kli ci su sin tak sič ki pot pu no sa mo-
stal ne ri je či, mo že se re ći da su za pra vo ne-
sin tak tič ke ri je či. Ula ze ći u re če ni ce, us kli ci 
se sin tak tič ki ne po ve zu ju s dru gim ri je či ma 
u re če ni ci pa se odva ja ju za re zom ili us klič-
ni kom. Je di no se ne odje lju ju uz vo ka ti ve jer 
su im oni po sin tak tič kim obi ljež ji ma pot-
pu no srod ni pa su ne ki sprem ni i vo ka ti ve 
ubro ji ti u us kli ke“ (Ba bić, Bro zo vić, Mo guš, 
Pa ve šić, Ška rić, Te žak 1991: 738). Оно ма то-
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пеј ски уз ви ци пре ма овим ауто ри ма мо гу 
би ти пре ди кат у ре че ни ци, имен ски дио 
пре ди ка та и би ти по и ме ни че ни. У ову 
гру пу они су свр ста ли по шта па ли це и 
ри је чи ко је су по син так тич ко-се ман тич-
ким оби љеж ји ма срод не уз ви ци ма и има ју 
од ре ђе но зна че ње али се упо тре бља ва ју 
за по ти ца ње: на при јед, до ље, држ, бјеж, 
збо гом, здра во итд. (Ba bić, Bro zo vić, Mo guš, 
Pa ve šić, Ška rić, Te žak 1991: 738).

Срп ски гра ма ти чар Ми ха и ло Сте ва-
но вић сма тра да се уз ви ци ма не озна ча ва 
ни ка кав од ре ђе ни по јам већ не ко нео д-
ре ђе но осје ћа ње. Та ко да су то ску по ви 
гла со ва или по је ди ни гла со ви ко ји ма се 
у афек ту из ра жа ва ју лич на осје ћа ња и 
рас по ло же ња. „Иза уз ви ка се обич но […] 
це лом ре че ни цом или не ким из ра зом из-
но си осе ћа ње ко је је до тич ним уз ви ком 
као кри ком из ра же но. Али се че сто ова 
рас по ло же ња из ра жа ва ју са мим уз ви-
ци ма, без ика квог про пра ћа ња би ло ка-
квим дру гим ре чи ма или из ра зи ма. И ми 
та да, из це ле си ту а ци је по из ра зу ли ца 
оно га ко је уз ви ком из ра зио до тич но рас-
по ло же ње, по ми ми ци ње го вој или по 
ге сто ви ма – мо же мо од ре ди ти ка кво осе-
ћа ње се из ра жа ва по је ди ним уз ви ци ма“ 
(Сте ва но вић 1970: 385–386). Да ље, М. Сте-
ва но вић ис ти че да по сто је пот пу но исти 
уз ви ци за из ра жа ва ње раз ли чи тих и че сто 
су прот них рас по ло же ња и ако не гле да мо 
оно га ко је сво је рас по ло же ње из ра зио 
та квим уз ви ком, не мо же мо од ре ди ти то 
осје ћа ње. То је је дан од ар гу ме на та да „ови 
пра ви уз ви ци још ни су пра ве ре чи“ (Сте-
ва но вић 1970: 385–386).

Сте ва но вић ис ти че да уз ви ци мо гу 
би ти у функ ци ји дру гих ри је чи. „Са мо 
кад се не ки од ових уз ви ка упо тре би за 
озна ча ва ње рас по ло же ња ко ја се њи ме 
из ра жа ва ју, као на зив то га рас по ло же ња, 
или озна ка оно га што то рас по ло же ње 
иза зи ва, нпр.: Би ће он да ку ку-ле ле, – он да 

до тич ни уз вик озна ча ва тај по јам – у 
ово ме слу ча ју на ве де на ре че ни ца зна чи – 
би ће за по ма га ња. Али то је не што дру го, 
то он да зна чи: Би ће он да ку ка ња, Би ће 
он да за по ма га ња или не што слич но“ (Сте-
ва но вић 1970: 385–386). Уз ви ци су, ка ко 
ис ти че овај аутор, ску по ви гла со ва или 
по је ди ни гла со ви ко ји ма се опо на ша ју 
зву ко ви из при ро де и ко ји се упо тре бља-
ва ју за ва бље ње и тје ра ње сто ке (Сте ва но-
вић 1970: 385–386). У Гра ма ти ци срп ског 
је зи ка Ж. Ста ној чи ћа и Љ. По по ви ћа уз-
ви ци (ин тер јек ци је) су по је ди ни гла со ви 
или ску по ви гла со ва ко ји се у је зи ку упо-
тре бља ва ју да озна че лич на осје ћа ња и 
рас по ло же ња, од но сно ду шев на ста ња. С 
об зи ром да се уз ви ци ма спон та но од го-
ва ра на ути ске спо ља шњег сви је та, уз вик 
је че сто пре ма овој гра ма ти ци ка ква но ва 
ком би на ци ја гла со ва или се истим ску-
пом гла со ва у раз ли чи тим окол но сти ма 
из ра жа ва ју раз ли чи та осје ћа ња. И по ред 
спон та но сти, уз ви ци се уста љу ју та ко да 
се њи ма из ра жа ва ју осје ћа ња, слу же за ва-
бље ње или тје ра ње сто ке или за по дра жа-
ва ње зву ко ва у при ро ди. Ова два ауто ра 
уз ви ке сма тра ју услов ним је зич ким зна-
ци ма ко ји су ре ла тив но сла бо уста ље ни, 
али мо гу слу жи ти и као је зич ки ма те ри-
јал за ства ра ње пра вих ри је чи. Та ко се 
на во ди при мјер у ко ме се од уз ви ка фи ју 
до би ја гла гол фи ју ка ти од но сно име ни ца 
фи јук, те од уз ви ка трес се до би ја гла гол 
тре сну ти и име ни ца тре сак (Ста ној чић, 
По по вић 2002: 72).

Из го ре на ве де ног мо же мо из ве сти 
сље де ће за кључ ке. У про у ча ва њи ма уз-
ви ка од нај ра ни јих вре ме на па до да на-
шњих да на де си ло се не ко ли ко бит них по-
ма ка. Ла тин ски гра ма ти ча ри, у од но су на 
грч ке, уз ви ке не по сма тра ју као под вр сту 
при ло га не го као по себ ну вр сту ри је чи 
ко ја је син так сич ки не за ви сна и ко јом 
се из ра жа ва ју емо ци је и ста ње сви је сти. 
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У XVI II  ви је ку гра ма ти чар Џон Вил кинс 
уз ви ке по чи ње по сма тра ти као еле мен те 
син так се ко ји мо гу за ми је ни ти ре че ни цу. 
На кон то га до ла зи пе ри од XIX  ви је ка ка да 
до ла зи до пот пу не мар ги на ли за ци је уз-
ви ка и ка да се они по сма тра ју као па ра-
лин гви стич ки фе но ме ни. Ме ђу тим, сво ју 
пу ну афир ма ци ју уз ви ци до жи вља ва ју у 
лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма по сљед-
њих три де се так го ди на, ка да је дис курс 
по стао пред мет ис тра жи ва ња и ка да је је-
зич ка пе ри фе ри ја ушла у фо кус ин те ре со-
ва ња, та ко да се у да на шњим гра ма ти ка ма 
уз ви ци углав ном по сма тра ју на фор мал-
ном, се ман тич ком и син так сич ком ни воу. 
Ка да је у пи та њу фор мал ни кри те ријум, 
уз ви ци су де фи ни са ни углав ном као ску-
пи не гла со ва или по је ди ни гла со ви ко јим 
се из ра жа ва ју осје ћа ња, по дра жа ва ју при-
род ни зву ци и слу же за до зи ва ње љу ди и 
обра ћа ње жи во ти ња ма (Bąk 1979: 216; Kle-
men si e wicz 1981: 65; Ma re tić 1963: 556–557; 
Bra bec, Hra ste, Živ ko vić 1963: 157; Pa ve šić 
1971: 389; E. Ba rić, M. Lon ča rić, D. Ma lić, S. 
Pa ve šić, M. Pe ti, V. Ze če vić, M. Zni ka 1979: 
216–217; Ba bić, Bro zo vić, Mo guš, Pa ve šić, 
Ška rić, Te žak 1991: 738; Сте ва но вић 1970: 

385–386; Аја но вић, Ми но вић 1971: 195; 
Ha li lo vić, Pa lić, Ja hić 2000: 303–304; Her-
rity 2002: 330–332; To po ri šič 2000: 451–463; 
Ža gar 2001: 317;). У ве зи с тим из вр ше не су 
и њи хо ве по дје ле. Ме ђу тим, ве ћи на гра-
ма ти ча ра сма тра да су те по дје ле услов не 
с об зи ром да се јед ним уз ви ком мо гу из-
ра жа ва ти раз ли чи ти осје ћа ји или се исти 
осје ћај мо же из ра зи ти раз ли чи тим уз ви-
ци ма. Ка да су у пи та њу фо нет ска оби-
љеж ја уз ви ка, он да они углав ном има ју 
не у о би ча јен гла сов ни склоп у је зи ку.20 
По дје ле уз ви ка пре ма фо нет ском кри те-
ри ју му, у ци тира ним гра ма ти ка ма ни су 
за би ље же не. Из у зе так чи ни гра ма ти ка 
сло ве нач ког је зи ка Slo ven ska slov ni ca, у 
ко јој је Ј. То по ри шич емо ци о нал не уз ви ке 
по ди је лио пре ма гла сов ној струк ту ри.21 
И на кра ју, уз ви ци, пре ма на ве де ним 
гра ма ти ка ма, вр ло ла ко за мје њу ју дру ге 
вр сте ри је чи, нпр. гла го ле, гдје се на ла зе у 
функ ци ји пре ди ка та и син так сич ки се не 
по ве зу ју са дру гим ри је чи ма у ре че ни ци, 
па се одва ја ју за ре зом или уз вич ни ком 
(Ža gar 2001: 317; To po ri šič 2000: 451; Ba bić, 
Bro zo vić, Mo guš, Pa ve šić, Ška rić, Te žak 1991: 
738; Ста ној чић, По по вић 2002: 72).

20) Аутори истичу неуобичајен гласовни склоп у овим ријечима који понекад означава и 
глас који у језику не постоји као нпр. фонема тц (имплозивни глас за неодобравање, 
чуђење) (Babić, Brozović, Moguš, Pavešić, Škarić, Težak 1991: 738).

„Uzvici se mogu sastojati od zvukova koji ne odgovaraju glasovima datog jezika (npr., uzvik 
za sumnju ima uobičajen pismeni oblik hm; to nije skupina glasova h+m, već jedinstven zvuk, 
ali se ne upotrebljava kao fonem)“ (Halilović, Palić, Jahić 2000: 303–304).

21) У вези с тим аутор је истакао да слоготворно језгро емоционалних узвика чини 
самогласник, који је већином сам, те су му сугласници ј, х или в додани на почетку, 
крају или са обје стране (Toporišič 2000: 451–463).
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 summary
 Σ Gram ma ri ans on In ter jec ti ons

Th e subject of investigation of this paper are interjections in grammarians’ works from 
Ancient Greece and Rome until the present day. We can see from research conducted so 
far that particular interest in studying this linguistic phenomenon has emerged in the last 
thirty years when discourse became the epicentre of linguistic research and when language 
periphery became the focus of attention. Th us modern grammars treat interjections on 
the formal, semantic, and syntactic levels. As regards the formal criterion, interjections 
are mainly defi ned as sound clusters or sounds which express emotions, imitate natural 
sounds, but also serve for calling people or communicating with animals. According to 
that they have been classifi ed in several ways. However, most grammarians fi nd these 
classifi cations arbitrary, considering that one interjection can express diff erent emotions 
or a single emotion can be expressed by diff erent interjections. As regards the phonetic 
features of interjections, they tend to have unusual sound structure, sounds otherwise 
non-existent in language. In addition, according to the aforesaid grammars, interjections 
can easily replace other parts of speech, e.g. verbs, they assume the function of predicate, 
are not syntactically linked with other words in the sentence, and are therefore 
separated by a comma or an exclamation mark. Finally we can conclude that in defi ning 
interjections, they are most oft en observed on the semantic plane, even though there are 
many examples with all the three aspects – formal, semantic, and syntactic – intertwined.
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