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Вла дан Јо ва но вић

ВЕ ЗА НЕ ОСНО ВЕ ДО МА ЋЕГ (СЛО ВЕН СКОГ) ПО РЕ КЛА  
У МОР ФЕМ СКОЈ И ТВОР БЕ НОЈ СТРУК ТУ РИ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА*

У ра ду се ана ли зи ра ју ре чи са ве за ним осно ва ма до ма ћег (сло вен ског) по ре кла из 
угла њи хо ве мор фем ске и твор бе не струк ту ре. Уз мор фем ску и твор бе ну ана ли зу ре чи, 
дат је осврт и на дру га пи та ња, као што је пи та ње про ме на у мор фем ској струк ту ри 
ре чи, од ре ђе ње тер ми на в е  з а  н а  о с н о  в а  пре ма дру гим ма ње или ви ше срод ним пој-
мо ви ма и тер ми ни ма итд.

Кључ не ре чи: ве за на осно ва, мор фем ска струк ту ра, твор бе на струк ту ра, са вре ме-
ни срп ски је зик.

The ar tic le analyzes the words with bo und ba ses of the Ser bian (Sla vic) ori gin in terms of 
the ir morp he mic and word-for ma tion struc tu re. Af ter the morp he mic and for ma ti ve struc tu re, 
the ar tic le gi ves a bri ef over vi ew of ot her is su es such as the is sue of chan ges of the morp he me 
struc tu re of words, the de fi ni tion of the term ve za na osno va to ot her mo re or less si mi lar con-
cepts and terms, etc.

Keywords: term ve za na osno va, morp he mic struc tu res, for ma ti ve struc tu re, con tem po rary 
Ser bian lan gu a ge.

1.Увод.По јам о с н о  в а  на ла зи се у цен тру син хро не твор бе ре чи. То је 
главни ве зив ни еле мент од ко јег се по ла зи при утвр ђи ва њу твор бе ног од но са 
из ме ђу мо тив не ре чи и тво ре ни це. При то ме, мор фем ски са став ре чи, уз осно-
ву од но сно ко рен ре чи, не за о би ла зан је у твор бе ној ана ли зи. Мор фем ска и твор-
бе на ана ли за че сто су нео дво ји ве, при че му пр ва не рет ко зах те ва утвр ђи ва ње 
про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи.

Тер мин в е  з а  н а  о с н о  в а  у на у ку о је зи ку увео је ру ски лин гви ста 
Г. О. Ви но кур (рус. связан ная осно ва) (в. вИноКУР 1959; шАнСКИ 20103: 136; 
ЭнЦ.Сл., под ко рень). Тим тер ми ном озна чио је осно ве ко је увек до ла зе у ре чи-
ма са дру гим твор бе ним еле мен том ‒ пре фик сом, су фик сом или у сло же ни-
ца ма са не ком дру гом осно вом ‒ за др жа ва ју ћи, у од ре ђе ном сте пе ну, оп ште 
пој мов но зна че ње ко је се мо же ра за зна ти у ре чи ма ко је кон крет на осно ва по-
ве зу је. На су прот ве за ним, сло бод не осно ве при мар но при па да ју про стим, не-
из ве де ним ре чи ма. Та ко су сло бод не осно ве, у ства ри, осно ве у ре чи ма ти па 
рад, ра ди ти, рад ник; да ти, по да ти, из да ти, пре да ти; ма шта, ма шта ти, 
ма што ви тост итд., док су ве за не осно ве оне ко је се у ви ше од јед не ре чи 
ја вља ју у спо ју са афик сом до ма ћег или стра ног по ре кла, а ни ка да (или го то-
во ни ка да) као са мо ста лан склоп: при ба ви ти, на ба ви ти, до ба ви ти, из ба ви ти, 
од но сно спре ми ти, до пре ми ти, опре ми ти, от пре ми ти итд. 

* Рад је пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи ка 
и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), ко ји у це ли ни 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Твор бе но гне здо ре чи са ве за ним осно ва ма мо же би ти ма ње или ве ће, 
али да би се о ре чи ма са ве за ним осно ва ма го во ри ло, нео п ход но је да по сто је 
нај ма ње две ре чи са истим ве за ним еле мен том и да се, са ста но ви шта син хро-
не ана ли зе, та кве осно ве не на ла зе у са ста ву про сте, не из ве де не ре чи. Пре ма 
уви ду у до ма ћу ли те ра ту ру, при ме ти ли смо да ве за ним осно ва ма још увек 
ни је по све ће но до вољ но па жње, иа ко се ра ди о ва жном је зич ком ма те ри ја лу 
за раз у ме ва ње и об ја шње ње по ја ва у мор фем ској и твор бе ној струк ту ри ре чи 
срп ског је зи ка. Наш сре ди шњи циљ је, сто га, по дроб ни ја мор фем ска и твор-
бе на ана ли за ре чи с ве за ним осно ва ма. По ла зе ћи од оно га што је у срп ској и 
ши рој сла ви стич кој ли те ра ту ри о овом про бле му ка за но, па жњу смо та ко ђе 
усме ри ли на од ре ђе ње тер ми на в е  з а  н а  о с н о  в а  и на дру ге ма ње или ви-
ше срод не пој мо ве и тер ми не. 

При мар ни кор пус за ово ис тра жи ва ње чи не ре чи екс цер пи ра не из ве ли-
ких опи сних реч ни ка ‒ РСА НУ и РМС. Пре ма по тре би, по је ди на зна че ња ре чи 
про ве ра ва ли смо у кон тек сти ма до би је ним из дру гих пи са них из во ра, пре 
све га из струч не ли те ра ту ре и дру гих реч ни ка (в. на кра ју у спи ску ци ти ра не 
ли те ра ту ре). У ра ду ни смо те жи ли пот пу ној пре зен та ци ји при ме ра, јер би 
у члан ку овог оби ма то би ло не из во дљи во, али смо на сто ја ли да из дво ји мо ве-
за не осно ве оних ре чи ко је при па да ју са вре ме ном књи жев ном срп ском је зи ку. 
Ме тод ко ји смо при ме ни ли у ис тра жи ва њу је сте ана ли за је зич ког ма те ри ја ла 
на три ма пла но ви ма: мор фем ском, твор бе ном и се ман тич ком. Осно ве су по-
је ди нач но раз ма тра не у окви ру по себ них це ли на (па су са), ко ји са др же сле де ће 
еле мен те: 1) ве за ну осно ву у при мар ном об ли ку, 2) ње ну ало морф ну фор му 
(уко ли ко је има), 3) ре чи са ве за ном осно вом, 4) се ман ти ку, тј. утвр ђи ва ње 
оп штег пој мов ног зна че ња ве за не осно ве у слу ча је ви ма ка да је она про зир на; 
та мо где је би ло по тре бе, уз опис кон крет не осно ве да ва ни су и дру ги по да-
ци ве за ни за ети мо ло ги ју, исто риј ске про ме не, те лек сич ке па ра ле ле у дру гим 
сло вен ским је зи ци ма.

2. ТЕРМИнолошКоодРЕђЕњЕПоЈМА‘вЕЗАнАоСновА’ИИЗУчЕноСТПРоБлЕМА
УдоМАћоЈлИТЕРАТУРИ. Пре гле да ју ћи до ма ћу гра ма тич ку ли те ра ту ру у ко јој 
се про бле му ве за них осно ва при сту па са ма њом или ве ћом па жњом, при ме-
ти ли смо да се још увек ни је уста лио и пре о вла дао јед но знач ни тер мин 
ко јим би се по јам ‘ве за на осно ва’ стрикт но одво јио од дру гих пој мо ва. На-
и ме, у ли те ра ту ри се уо ча ва из ве сна раз ли ка у упо тре би пој ма ‘ве за на осно ва’ 
у за ви сно сти од то га да ли се ра ди о осно ва ма до ма ћег по ре кла или о осно-
ва ма стра ног по ре кла ко је чи не пр ви или дру ги део сло же ни ца. За слу ча је ве 
до ма ћих осно ва у пре фик си ра ним гла го ли ма упо тре бља ва се тер мин ве за на 
осно ва, док се за ве за не осно ве стра ног по ре кла у сло же ни ца ма че шће упо-
тре бља ва ју дру ги тер ми ни. На то је већ скре ну та па жња у ра ни јем на шем 
ис тра жи ва њу (в. ЈовАновИћ2013), у ко јем су пред мет ана ли зе би ле ве за не 
осно ве стра ног (грч ко-ла тин ског) по ре кла у име нич ким сло же ни ца ма. У по-
ме ну том ра ду на гла ше но је да је тер мин ве за на осно ва функ ци о нал ни ји од 
кон ку рент них тер ми на стра ног по ре кла, као што су афик со ид или, кон крет-
ни је, пре фик со ид и су фик со ид. По ред то га, тер мин ве за на осно ва је тра ди-
ци о на лан и ши ро ко за сту пљен не са мо у до ма ћој не го и у ши рој сло вен ској 

ВЛА ДАН ЈО ВА НО ВИЋ
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ли те ра ту ри.1 Тер ми ни пре фик со ид и су фик со ид мо гу се пак успе шно при ме-
ни ти у кон крет ној ана ли зи ка да се ак це нат ста вља на ре до след ме ста на ко јем 
се ве за на осно ва на ла зи у сло же ни ци (ЈовАновИћ2013: 298–299). 

Тер ми ном ве за на осно ва нај че шће се, да кле, озна ча ва ко рен ски део ре чи 
са лек сич ким зна че њем, ко ји се ни ка да не ја вља са мо стал но, већ као твор бе ни 
еле мент у са ста ву две ју или ви ше ре чи. Пре ма по ре клу, ве за не осно ве мо гу 
би ти ве за не осно ве до ма ћег (сло вен ског) по ре кла и ве за не осно ве стра ног 
(ин тер на ци о нал ног) по ре кла. Ова по де ла у до бр ој ме ри од ра жа ва и раз ли-
чи тост твор бе них ти по ва ре чи са ве за ним осно ва ма, као и на чи не њи хо вог 
гра ђе ња. У пр вом слу ча ју ра ди се пре вас ход но о тво ре ни ца ма са пре фик сом 
(под ва ли ти, пре ва ли ти, про ва ли ти, раз ва ли ти, до пре ми ти, опре ми ти, спре
ми ти), док се у дру гом слу ча ју ра ди о сло же ни ца ма са ве за ном осно вом у 
пр вом де лу сло же ни це (ае ро-, ау то-, де мо-) или дру гом де лу сло же ни це 
(-лог, -ло ги ја, -гра фи ја). При то ме, не ке ве за не осно ве стра ног по ре кла мо гу се 
у истом ли ку ја ви ти у пр вом и у дру гом сло же нич ком де лу, на при мер фи лан
троп, фил хе лен, од но сно сла ве но фил, ру со фил итд. У до ма ћој ли те ра ту ри про-
блем ве за не осно ве нај че шће се ти цао осно ва грч ког и ла тин ског по ре кла, ко је 
се на ла зе у пр вом или у дру гом де лу сло же них ре чи, а мно го ма ње ве за них 
осно ва до ма ћег по ре кла. Ову чи ње ни цу ни је те шко об ја сни ти има ју ћи у ви ду 
то да су ве за не осно ве грч ког и ла тин ског по ре кла ин тер на ци о нал не лек сич ке 
ком по нен те са про дук тив ним ди стри бу тив ним свој ством у срп ском је зи ку, 
као и пре по зна тљи вим мор фем ским об ли ком и зна че њем. Оно што спа ја ве за-
не осно ве као тер ми но е ле мен те грч ког и ла тин ског по ре кла, на јед ној стра ни, 
и ве за не осно ве до ма ћег по ре кла, на дру гој стра ни, то је мор фем ска не са мо-
стал ност на ни воу ре чи и по се до ва ње лек сич ког зна че ња на ни воу мор фе ме. 
Тер ми но е ле мен ти стра ног по ре кла при мар но уче ству ју у тво р би сло же ни ца 
са стра ном или до ма ћом осно вом. Ве за не осно ве стра ног по ре кла по пра ви лу 
при па да ју тер ми но ло шким си сте ми ма на у ка и стру ка, а се кун дар но се ја вља-
ју у тво р би но ви јих ре чи са екс пре сив ном ком по нен том зна че ња, не рет ко и 
жар гон ски обо је ним (в. ЈовАновИћ 2013). На су прот њи ма, ре чи са ве за ним 
осно ва ма до ма ћег по ре кла при па да ју основ ном, функ ци о нал но не мар ки ра-
ном лек сич ком сло ју срп ског је зи ка. Због сво јих ди фе рен ци јал них осо би на у 
по гле ду гра ђе ња, по ре кла и функ ци о нал но стил ске при пад но сти, као и уоп ште 
у по гле ду по сто ја но сти у лек сич ком си сте му срп ског је зи ка, ве за не осно ве до-
ма ћег (сло вен ског) и стра ног по ре кла мо ра ју се по себ но (одво је но) ана ли зи ра ти.

У Тво р би ре чи срп ског је зи ка И. Клај на о ве за ним осно ва ма до ма ћег по-
ре кла го во ри се ис кљу чи во у ка те го ри ји гла го ла (КлАЈн 2002: 242‒244). Њих, 
ме ђу тим, има и у дру гим вр ста ма ре чи. У овој књи зи ме ђу ре чи са ве за ним 
осно ва ма убро је ни су и гла го ли ко ји, за пра во, не ма ју осно ву (ко рен): ући, 
до ћи, по ћи и др. (в. КлАЈн 2002: 243). У Твор би ри је чи у хр ват ском књи жев
ном је зи ку Стје па на Ба би ћа (1986: 477) та ко ђе се о ве за ним осно ва ма до ма ћег 
по ре кла го во ри са мо у окви ру ка те го ри је гла го ла. У ра ду Р. Дра ги ће вић (2014) 

1 Не са мо у до ма ћој, не го и у сло вен ској лин гви сти ци тер ми ном афик со ид се по не кад 
озна ча ва ју јед на ко ве за не осно ве би ло да су до ма ћег или стра ног по ре кла, са мо уко ли ко су 
но си о ци лек сич ког зна че ња свој стве ног пра вим ре чи ма и уко ли ко пред ста вља ју струк тур ни 
еле мент твор бе ног мо де ла (в. шАнСКИ 20103).
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по јам ‘ве за на осно ва’ спо ме нут је у све тлу пи та ња о ње ном се ман тич ком по-
тен ци ја лу, и из не то је ми шље ње да „по сма тра но из угла са вре ме ног је зи ка, 
не ке од ве за них осно ва чу ва ју сла би је, а не ке бо ље оп ште зна че ње” (237, у 
на по ме ни). Ак це нат у овом ра ду ста вљен је на уло гу пре фик са у очу ва њу или 
гу бље њу не ких ста рих гла го ла у са вре ме ном срп ском је зи ку, док су ве за не 
осно ве и њи хо ва про дук тив ност у раз ли чи тим вр ста ма ре чи оста ли из ван 
ин те ре со ва ња, што је у по ме ну том ра ду екс пли цит но и ка за но (в. дРАГИћЕвИћ
2014: 237).

Ве за не осно ве до ма ћег (сло вен ског) по ре кла у ре чи ма са вре ме ног срп ског 
је зи ка у знат ној ме ри пред ста вља ју кон ти ну ан те не ка да шњих сло бод них осно-
ва. У од ре ђе ној ме ри, оне су за др жа ле и са др жај не ка да шњих осно ва, од но-
сно пре не ле га на дру ге ве зив не еле мен те са ко ји ма обра зу ју це ли ну ре чи. 
Оно што се на син хро ном пла ну по ка зу је као ве за на осно ва у ре чи ма пре тр пе-
ло је суд би ну про ме на у мор фем ској струк ту ри не ка да шњих осно ва или ре чи. 
Про ме не у мор фем ској струк ту ри не ти чу се са мо осно ва, већ и дру гих твор-
бе них и мор фо ло шких еле ме на та. Због то га ће мо се пре са ме ана ли зе освр-
ну ти на про блем про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи.

3. ПРоМЕнЕУМоРфЕМСКоЈСТРУКТУРИРЕчИ.На чел но се мо же го во ри ти о 
два ма ти по ви ма про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи. Јед на је по вр шин ске, 
„ма те ри јал не” при ро де јер под ра зу ме ва не ку је зич ку про ме ну у исто ри ји 
ре чи, на при мер од ре ђе ну гла сов ну ал тер на ци ју (слъньце > сун це), док је дру-
га ду бин ска, „не ма те ри јал на”, под стак ну та про ме на ма у се ман ти ци, од но сно 
про ме на ма у ко ре ну или осно ви ре чи. За те му o ко јој пи ше мо ре ле вант на је 
дру га по ме ну та про ме на. У ли те ра ту ри је из дво је но не ко ли ко про це са про-
ме не мор фем ске струк ту ре ре чи (в. шАнСКИ 20103: 174–251), од ко јих су за 
ак ту ел ну те му нај ва жни ји мор фо ло шка ап сорп ци ја (рус. мор фо ло ги че ская 
аб сорб ция) и скра ће ње. 

Ка да је Г. О. Ви но кур об ја шња вао ве за ну осно ву вои- у ру ском је зи ку, 
ко ја се да нас ја вља са мо у ре чи ма ти па во ин, война, войско и др., на гла сио је 
да „не так было в древ не рус ском языке, по ка упо тре би тельно было сло во вои, 
рав ное по зна че нию ныне шне му во ин” (вИноКУР 1946: 327). У овом при ме ру 
ра ди се о мор фо ло шкој ап сорп ци ји, тј. пр во бит на осно ва се про ши ри ла на 
ра чун су фик са чи не ћи та ко но ву осно ву. Ово ме се мо гу до да ти при ме ри у 
срп ском је зи ку као што су: сун це (ста ри де ми ну тив на ьсе *sъlֲьсе је из гу био 
де ми ну тив ну се ман ти ку, па се твор бе на осно ва про ши ри ла на ра чун не ка да-
шњег де ми ну тив ног су фик са), па лац (су фикс -ац је по по ре клу де ми ну тив-
ни су фикс, а да нас део осно ве), за тим пти ца, ули ца (-ица је та ко ђе по по ре клу 
су фикс, а да нас део осно ве) итд. Мор фо ло шкој ап сорп ци ји су про тан про цес 
је сте упро шћа ва ње пр во бит не осно ве, као нпр. у ре чи ма тић ˂ птић, ти ца 
˂ пти ца, ода тле ти чи ца итд.

Кла си чан при мер ко јим се илу стру је про ме на у мор фем ској струк ту ри 
ре чи је су гла го ли обу ти и изу ти (уп. вИноКУР 1959). Ако из у зме мо пре фикс 
и ин фи ни тив ни на ста вак, оста је -у- као ко рен или осно ва.2 У са вре ме ном 

2 Пре ма М. Фа сме ру псл. *obuti (обуть), *jьzuti (изуть) у срод ству је са ли тван ским 
аũti „но си ти обу ћу, обу ва ти се” (фАСМЕР 1986, под обуть).
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срп ском је зи ку са др жај пре фик са се слио у осно ву, па се ре чи обу ти и изу ти 
да нас узи ма ју као про сте, не из ве де не. Та ко се се ман ти ка осно ве (ко ре на) 
-у- то ком вре ме на „спо ји ла” са са др жа јем твор бе не мор фе ме  ‒ пре фик си ма 
об- и из-. Због то га се ови гла го ли са ста но ви шта са вре ме не син хро ниј ске 
ана ли зе да нас опи су ју као про сти и не раш чла њи ви. 

4. МоРфЕМСКААнАлИЗАРЕчИСАвЕЗАнИМоСновАМАдоМАћЕГ(СловЕнСКоГ)
ПоРЕКлА.О ве за ним осно ва ма, као што смо већ ис та кли, мо же се го во ри ти 
тек ка да се ја ве нај ма ње у две ма ре чи ма. По гле дај мо са да на ко ји су се на чин 
ве за не осно ве у срп ском је зи ку мор фем ски и твор бе но по ве за ле са дру гим 
де ло ви ма ре чи у нео дво ји ву лек сич ку це ли ну.

Ве за на осно ва -бав- ја вља се у гла го ли ма свр ше ног ви да: на ба ви ти, 
до ба ви ти, оба ви ти, при ба ви ти, из ба ви ти итд. За раз ли ку од ових гла го ла, 
ко ји су вр ло уче ста ли у срп ском је зи ку, у РСА НУ је за бе ле же но зна че ње у 
не по врат ној фор ми гла го ла ба ви ти ‘на ба вља ти, до ба вља ти’, али је гла гол 
по твр ђен са мо два ма при ме ри ма из 19. ве ка, уз на по ме ну о ње го вој рет кој 
упо тре би. Ве за на осно ва -бав- са ин тер фик сом -ља- (-ба вља ти) ја вља се у 
гла го ли ма не свр ше ног ви да ис кљу чи во са пре фик си ма: до ба вља ти, из ба
вља ти, на ба вља ти, оба вља ти, при ба вља ти итд.

Ве за на осно ва -вал- на ла зи се у сле де ћим ре чи ма: за ва ли ти, на ва ли ти, 
од ва ли ти, по ва ли ти, под ва ли ти, пре ва ли ти, про ва ли ти, раз ва ли ти, сва ли ти, 
ува ли ти, а ода тле и у из ве де ни ца ма од ва ла, про ва ла, про ва ли ја, про вал ник, 
раз ва ли на итд. Пре ма на ве де ним об ли ци ма гла го ла свр ше ног ви да сто је гла-
го ли не свр ше ног ви да, та ко ђе са ве за ном осно вом -ваљ- и ин тер фик сом -ива-: 
за ва љи ва ти, на ва љи ва ти, од ва љи ва ти итд. У се ман тич ком са др жа ју свих 
ових гла го ла уо ча ва се за јед нич ка се ман те ма ‘од се чан, си ло вит по крет у од-
ре ђе ном прав цу’, што по ка зу је да ве за на осно ва не за ви сно од пре фик са чу ва 
у од ре ђе ној ме ри се ман тич ки са др жај и се ман тич ки по тен ци јал. У срп ском 
је зи ку не ма гла го ла *ва ли ти ко ји би пред ста вљао твор бе ну ба зу пре фик си-
ра ним гла го ли ма. 

Ве за на осно ва -вед-/-в(и)јед- (ало морф -вет-/-в(и)јет-) на ла зи се у ре чи ма: 
при по ве да ти / при по ви је да ти, про по ве да ти / про по вје да ти, ис по ве да ти / 
ис по ви је да ти, за тим у из ве де ни ца ма: при по вет ка / при по ви јет ка, про по вед 
/ про по вјед, ис по вест / ис по вјест итд.3

Ве за на осно ва -вес1- (ало морф -вед-) од гла го ла вести, ведем у са вре ме-
ном срп ском је зи ку на ла зи се у гла го ли ма свр ше ног ви да са пре фик си ма: 
до ве сти (до ве дем), из ве сти (из ве дем), на ве сти, од ве сти (од ве дем), по ве сти, 
пре ве сти (се) (пре ве дем (се)), при ве сти, про ве сти (се) (про ве дем (се)), раз
ве сти (се), све сти (се), уве сти (се) итд. У РСА НУ за бе ле жен је гла гол вести 
за озна ком заст. у зна че њу ‘во ди ти, до во ди ти’. По твр ђен је три ма при ме ри-
ма из С. М. Са рај ли је, П. П. Ње го ша и Б. Бу ди са вље ви ћа.

Ве за на осно ва -вес2- (ало морф -вез-) у са вре ме ном срп ском је зи ку до ла зи 
код гла го ла са мо са пре фик си ма: до ве сти (се) (до ве зем (се)), из ве сти (се) 
(из ве зем (се)), од ве сти (се) (од ве зем (се)), пре ве сти (се) (пре ве зем (се)) итд. 
Оп ште пој мов но зна че ње од но си се на рад њу кре та ња пре во зним сред ством. 

3 О кон ти ну ан та ма псл. *věděti ‘зна ти’ у сло вен ским је зи ци ма в. у фАСМЕР1986, под ве дать. 
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Ве за на осно ва -вик- на ла зи се у гла го ли ма свр ше ног ви да при вик ну ти, 
на вик ну ти, свик ну ти, од вик ну ти итд., за тим код име ни ца из ве де них од гла-
го ла, као што су: на ви ка, од ви ка итд. У не свр ше ним об ли ци ма ве за на осно ва 
до ла зи са про ши ре њем, тј. ин тер фик сом -ава-: -ви ка ва-. У РСА НУ за бе ле жен 
је гла гол вик ну ти у зна че њу ‘сте ћи на ви ку, на вик ну ти се’, али је ње го ва упо-
тре ба по твр ђе на тек не ко ли ким при ме ри ма из ста ри јих из во ра. Ве за на осно-
ва -вик- се кун дар но је на ста ла пре ма пре зент ској осно ви од гла го ла на -ви ћи: 
при ви ћи (се), на ви ћи (се), сви ћи (се), од ви ћи (се) итд.4

Ве за на осно ва -вој ко ју на ла зи мо у при ме ри ма вој ска, вој ник, во је ва ти, 
вој нич ки итд. на ста ла је од не ка да шње са мо стал не осно ве *voj- (уп. вИноКУР 
1959; шАнСКИ 20103: 137). У Да ни чи ће вом Рјеч ни ку за бе ле жен је мно жин ски 
об лик voi mi les, с на по ме ном да му у јед ни ни не ма по твр де. Оп ште сло вен ски 
ко рен voj вр ло је чест у ан тро по ни ми ји, „ko li ko u sta rim dvo čla nim lič nim ime-
ni ma kao pr vi ili dru gi dio, to li ko i u hi po ko ri sti ci ma: Vo ji slav, Voj mil, Vo je slav, 
Мilivoj(e), Do bri vo je, Bo ri voj, Be ri voj, Lju bi voj, Vo jo, Voj ko” (Skok 3, под vojь).

Ве за ном осно вом у са вре ме ном срп ском је зи ку сма тра мо -образ- у ре чи-
ма из о бра зи ти, кр сто о бра зан ‘ко ји има об лик кр ста’, уо бра зи ти, пре о бра
зи ти, јед но о бра зни, мно го о бра зни има ју ћи у ви ду оп шту се ман те му ових ре чи 
‘лик, сли ка, пред ста ва’, ко ју са вре ме на реч образ не са др жи. У Реч ни ку СА НУ 
у овом зна че њу реч образ из дво је на је у ви ду хо мо ним не од ред ни це образ2 са 
на зна ком да је за ста ре ла. Ре чи са по ме ну том осно вом -образ- у срп ском је зи ку 
при па да ју цр кве но сло вен ском је зич ком на сле ђу (в. ЕнЦ.ПРАвоСл., под образ 
Бож ји), а не ке су у срп ски је зик ушле под не по сред ним ути ца јем ру ског књи-
жев ног је зи ка у про шло сти (в. при ме ре у РСАнУ, под образ2).

Слич но осно ви -образ-, ве за ном осно вом сма тра мо и осно ву -по доб- у 
пре фик сал ним, су фик сал ним, пре фик сал но-су фик сал ним из ве де ни ца ма и сло-
же ни ца ма: (не)по до бан, (не)по доб ност, пре по до бан ‘свет, пре свет, пра ве дан 
(о све ци ма)’5, пре по до би је ‘ти ту ла пра во слав ног све штен ства’, пре по до би ти, 
упо до би ти се ‘бо го у год ним на чи ном жи во та при бли жи ти се Бо гу’, упо до бља
ва ти (се). Реч по до ба у зна че њу ‘об лик, фор ма’ да нас се рет ко упо тре бља ва 
(в. Skok1, под dob), а у Реч ни ку МС име ни ца по до ба ‘оно што је по об ли ку 
слич но че му; сли ка че га, лик, об лик’ и ‘ство ре ње нео д ре ђе но га об ли ка’ озна-
че на је као по кра јин ска и по твр ђе на ма лим бро јем при ме ра. За оба зна че ња 
да нас су уо би ча је не дру ге ре чи, нпр. при ли ка, сли ка за пр во зна че ње, од но сно 
спо до ба за дру го по ме ну то зна че ње. При мар на кла са ре чи са ве за ном осно-
вом -по доб- при па да цр кве но сло вен ском је зич ком на сле ђу, а са ста но ви шта 
са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка пра во слав ном цр кве ном дис кур су, 
што се мо же илу стро ва ти сле де ћим при ме ри ма: Чо век је ство рен по обра зу 
и по до би ју Бо га; И дру ги би оку си ли див ну ле по ту жи вље ња у Хри сту и упо
до би ли му се итд.

Лек се ме ра зр ок, ра зр о ко, ра зро кост, ра зро чан по ве зу је за јед нич ка се-
ман те ма ‘на чин на ко ји се гле да, по сма тра’ и ко рен ска мор фе ма -рок-, ко ја се 

4 Па ра ле ле са срп ским је зи ком на ла зи мо и у дру гим сло вен ским је зи ци ма (в. фАСМЕР 
1986: под выкнуть; уп. ТИхонов 1985: 816; КУЗњЕЦовА–ЕфРЕМовА 1986: 73–74).

5 Цр кве но сло ве ни змом пре по доб ни (рус. пре по добный) у пра во сла вљу се озна ча ва јед но 
од ду хов них зва ња ко је се до де љу је мо на си ма и мо на хи ња ма услед бо го у год ног и све тог жи-
во та (уп. ЕнЦ.ПРАвоСл.).
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са по ме ну тим се ман тич ким са др жа јем не ја вља ни у јед ној про стој, не из ве-
де ној ре чи. Из угла тво р бе ре чи, при дев ра зр ок пред ста вља твор бе ну ба зу 
пре ма ко јој су из ве де не дру ге ре чи: ра зр о ко, ра зро кост, ра зро чан, што зна чи 
да у овим слу ча је ви ма -рок- ни је уче ство ва ло у тво р би из ве де ни ца, већ мо-
тив на реч ра зр ок. Ме ђу тим, гле да но из угла мор фем ске струк ту ре ре чи, мор-
фе ма -рок- пред ста вља ве за но ко рен ско (лек сич ко) је згро по ме ну тих ре чи, 
а са ма се не ја вља као осно ва ка кве про сте, не из ве де не ре чи. 

Ту ма че ње при де ва ра зр ок ‘ко ме је сва ко око упра вље но у дру гом прав цу, 
зри кав’ сло же но је ка ко са ста но ви шта лек сич ког по ре кла осно ве -рок, та ко 
и са ста но ви шта гра ма тич ке (мор фем ске) струк ту ре ре чи (ЈовАновИћ 2007: 
82). У кон крет ном при де ву нај о чи глед ни ји је пре фикс раз-, ко ји је у при дев 
ра зр ок унео зна че ње ‘усме ре ност, кре та ње у раз ли чи тим прав ци ма, раз ли-
чи тост’. На осно ву по да та ка о по ре клу ове ре чи из не тих у Ети мо ло гиј ском 
рјеч ни ку П. Ско ка (в. Skok I, под gve rok; III, под zre ti; II, под oko; III, под ra zan; 
III, под ra zrok), при ме ће но је да је ау тор при дев ра зр ок ту ма чио на не ко ли ко 
на чи на.6 Та ко ђе је при ме ће но да се ви ше сми сле ност у ту ма че њу ти ца ла лек-
сич ке ком по нен те -рок(ø), по што је твор бе но по ре кло ком по нен те раз- не сум-
њи во. Раз ли чи то ту ма че ње ве за но је са мо за глас -р-, ко ји је Скок об ја шња вао 
као ре зул тат укр шта ња са ту ђи цом гве рок, за тим као ре зул тат ал тер на ци је 
зн > зр и као р из ко ре на гла го ла зре ти. Ин фор ма ци је о по ре клу при де ва 
ра зр ок пру жа и Рјеч ник ЈА ЗУ (RJA ZU), у ко јем су на ве де не две мо гућ но сти: 
1) од ко ре на ко ји је у зре ти, на зи ра ти, пре ме шта њем са мо гла сни ка или 2) од 
раз-ок, при че му је р умет ну то (rjazu, под ra zrok). Тре ба на по ме ну ти да 
се не сме ју ме ша ти -рок- у ра зро кост и, на при мер, -рок- у урок или про рок. 
У пр вом слу ча ју еле мент -рок- је ко рен ско је згро, по свој при ли ци од гла го ла 
зре ти (з из зре ти је сли ве но у раз) и име ни це око, или пак под не ком дру гом 
мо ти ва ци јом, док су, у дру гом и тре ћем при ме ру лек се ме по ста ле од ко ре на 
гла го ла ре ћи. Овај и слич ни слу ча је ви пред ста вља ју при мер мор фем ске хо-
мо ни ми је. 

Ве за на осно ва -скуд- на ла зи се у ре чи ма оску де ти / оску дје ти, оску де
ва ти / оску дје ва ти, оску дан, оскуд ност, оску ди ца. Осно ва је пра сло вен ског 
по ре кла, а у об ли ку при де ва мо гла је гла си ти *skǫdъ ‘си ро ма шан’ (Skok 2, 
под osku dan).7 Слич но осно ви -рок-, о ко јој смо ма ло пре пи са ли, осно ва 
-скуд- иа ко се на ла зи у од ре ђе ном бро ју ре чи, ипак је са мо у гла гол ској ва ри-
јан ти оску де ти / оску дје ти, оску де ва ти / оску дје ва ти твор бе на осно ва, док 
је у ре чи ма оску дан и оскуд ност она део твор бе не осно ве оскуд- и оску дан-. 
Из угла мор фем ске струк ту ре, осно ва -скуд- сва ка ко пред ста вља ве за но ко-
рен ско је згро по ме ну тих ре чи, бу ду ћи да се са ма не ја вља као осно ва ка кве 
про сте, не из ве де не ре чи.

Ве за на осно ва -слон- на ла зи се у ре чи ма с пре фик сом и суфиксом: на сло
ни ти, осло ни ти, при сло ни ти, на слон, осло нац итд, а у гла го ли ма не свр ше ног 
ви да на -сла ња ти: на сла ња ти (се), осла ња ти (се), при сла ња ти (се) итд. (Skok 
3, под slon). У по ме ну тим ре чи ма очи ту је се оп ште пој мов но зна че ње са чу-
ва но у осно ви, ко је је у ве зи са те сним, при сним до ди ром, при ти ском.

6 О опи су при де ва ра зр ок код П. Ско ка в. у ЈовАновИћ 2007: 82. 
7 О по твр да ма са овом осно вом у дру гим сло вен ским је зи ци ма в. фАСМЕР1986, под скудный.
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У ре чи ма до су ти, за су ти, иза су ти, на су ти, оба су ти, ода су ти, осу ти, 
по су ти, ра су ти, про су ти, усу ти итд. пре по зна је мо за јед нич ку се ман те му 
‘по кри ти што сит ном ма те ри јом’. Из ме ђу пре фик са и ин фи ни тив ног на став ка 
у свим при ме ри ма на ла зи се еле мент -су-, као но си лац лек сич ког са др жа ја, 
по функ ци ји ра ван осно ви. Ве за на осно ва -су- је у ети мо ло шкој ве зи са про-
ши ре ним еле мен том -су ну- у гла го лу су ну ти у зна че њу ‘на гло се про су ти у 
че му сит ном и рас тре си том’ (в. РМС, под су ну ти 7а).

Ве за ну осно ву -тиљ- на ла зи мо у ре чи ма по ти љак, за ти љак, као и од 
њих из ве де ним при де ви ма по тиљ ни, за тиљ ни, за ти љач ни. Ре чи за ти љак 
и по ти љак мо ти ви са не су пред ло шко-па де жним ве за ма „za tylom и po ti lu s 
po mo ću su fik sa ьk” (Skok 3, под za ti lak).8

Ме ђу ве за ним осно ва ма гла гол ске провенијенције из дво ји ће мо и оне ко је 
су ма хом за бе ле же не у до ма ћој ли те ра ту ри, бу ду ћи да је сам по јам ве за на 
осно ва, као што смо на пред ка за ли, при мар но по сма тран кроз ка те го ри ју гла-
го ла (уп. дРАГИћЕвИћ 2014; КлАЈн2002: 242–243; БАБИћ1986: 477): 

- ве за на осно ва -јм- (-јмити-) на ла зи се у ре чи ма: зај ми ти, нај ми ти, а ода-
тле у име нич ким из ве де ни ца ма са ало мор фом -јам-: за јам, на јам итд.;

- ве за на осно ва -пр- (-прети / -пријети) код гла го ла свр ше ног ви да у до
пре ти ⁄ до при је ти, упре ти ⁄ упри је ти (се), од у пре ти ⁄ од у при је ти (се), 
од но сно -пир- код гла го ла не свр ше ног ви да;

- ве за на осно ва -влач- (-влак-) (-вла чи ти) у гла го ли ма не свр ше ног ви да 
увла чи ти, свла чи ти, до вла чи ти, из вла чи ти;

- ве за на осно ва -м(ј)ет- (-м(ј)ети ти) у при ме ти ти / при мје ти ти, за ме
ти ти / за мје ти ти, од но сно у не свр ше ној фор ми -м(ј)ећи ва- (-м(ј)ећи ва
ти) у при ме ћи ва ти / при мје ћи ва ти, за ме ћи ва ти / за мје ћи ва ти итд.;

- ве за на осно ва -мол- (-мо ли ти) у из мо ли ти (се), по мо ли ти, про мо ли ти, 
од но сно у не свр ше ној фор ми -маљ- (-ма ља ти): по ма ља ти, про ма ља ти 
итд.;

- ве за на осно ва, од но сно ве за ни еле мент осно ве -ч- (-че ти) у гла го ли ма 
по че ти, на че ти, за че ти, за по че ти;

- ве за на осно ва, од но сно ве за ни еле мент осно ве -п- (-пе ти) у гла го ли ма 
за пе ти, рас пе ти, ода пе ти од но сно -пи ња ти у не свр ше ним фор ма ма 
гла го ла;

- ве за на осно ва -ко лач- (-колачити) у ис ко ла чи ти (се), рас ко ла чи ти ‘ши-
ро ко отво ри ти очи, раз ро га чи ти’;

- ве за на осно ва -пој- (-по ји ти) у при по ји ти, спо ји ти, рас по ји ти;
- ве за на осно ва -прем- (-пре ми ти) у до пре ми ти, опре ми ти, спре ми ти;
- ве за на осно ва -гну- (-гну ти) у наг ну ти, по гну ти, са гну ти итд., од но сно 

-ги ња- (-ги ња ти) у фор ма ма не свр ше ног ви да: на ги ња ти, са ги ња ти итд.;
- ве за на осно ва клоп- (-кло пи ти) у за кло пи ти, по кло пи ти, рас кло пи ти 

од но сно -кла па- (-кла па ти) у об ли ци ма не свр ше ног ви да;
- ве за на осно ва -стр- (-стре ти) у гла го ли ма про стре ти, за стре ти, ода

стре ти, од но сно -стир- (-сти ра ти) у об ли ци ма не свр ше ног ви да итд.

8 За раз ли ку од са вре ме ног срп ског, ова осно ва са чу ва ла је са мо стал ност у дру гим сло-
вен ским је зи ци ма: рус. тыл ‘зад ња стра на ле ђа, за ле ђе’, укр. и буг. тил, сло вен. tîl, чеш. týl 
‘зад њи део гла ве, за ти љак’ итд. (в. фАСМЕР 1986, под тыл). 
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Са ста но ви шта мор фем ске ана ли зе, ре чи ма са ве за ним осно ва ма у од ре-
ђе ном сми слу бли ске су ре чи без осно ва, тј. ко ре на ре чи, у ко ји ма је не ка да-
шњи твор бе ни фор мант (пре фикс) у спо ју са гра ма тич ким на став ком пре нео 
на се бе и са др жај не ка да шње осно ве, нпр. у гла го лу ући у-, ко је је по по ре клу 
пре фикс за озна ча ва ње сме ра ка уну тра шњо сти не че га, за јед но са ин фи ни-
тив ним на став ком чи ни гла гол у чи јем је са др жа ју про зир на се ман ти ка кре-
та ња (уп. још и до ћи, иза ћи, оти ћи и сл.).

5. ИЗТвоРБЕноГУГлА.Твор бе на ана ли за ре чи са ве за ним осно ва ма на сла-
ња се на мор фем ску, бу ду ћи да се при овој ана ли зи до осно ве до ла зи раш-
чла њи ва њем (одва ја њем) лек сич ке осно ве од дру гих ве зив них еле ме на та 
(гра ма тич ких мор фе ма). За раз ли ку од уо би ча је ног по ступ ка да се при утвр-
ђи ва њу твор бе ног од но са по ла зи од це ле мо тив не ре чи (или син таг ме) као 
твор бе не ба зе, ана ли за ре чи са ве за ним осно ва ма нај че шће пред со бом има 
мо дел по ко јем су та кве ре чи, са истом не са мо стал ном осно вом у сво ме сре-
ди шту, са зда не. Из угла тво р бе ре чи, по сто ја ње ве за не осно ве прет по ста вља 
две мо гућ но сти. Пр ва мо гућ ност је да ве за на осно ва бу де и де ри ва ци о на осно-
ва, што је слу чај са нај ве ћим бро јем ов де ана ли зи ра них ре чи. Дру га мо гућ-
ност је да се ве за на осно ва не по ду да ра са твор бе ном осно вом у свим ре чи ма 
јед не по ро ди це (твор бе на осно ва оскуд-, а не -скуд- у оску дан, оску ди ца или 
твор бе на осно ва ра зр ок-, а не -рок- у ра зр о ко, ра зро кост), али да пред ста вља 
ве за но лек сич ко је згро (ко рен) ко је се са мо не ја вља као осно ва ка кве про сте, 
не из ве де не ре чи (-скуд-, -рок-).

Реч-тво ре ни ца има два ти па еле ме на та: твор бе ну осно ву (или осно ве) 
као лек сич ки део и фор ман те са означ ном или гра ма тич ком функ ци јом у про-
ме ни зна че ња и(ли) гра ма тич ке ка те го ри је мо тив не ре чи. Ово су на чел на по-
ла зи шта у твор бе ној ана ли зи, ко ја се од но се и на твор бе ну струк ту ру ре чи 
са ве за ним осно ва ма. Нај че шћи твор бе ни мо дел ре чи са ве за ним осно ва ма 
до ма ћег (сло вен ског) по ре кла, као што нам ана ли зи ра ни при ме ри по ка зу ју, 
гла си: пре фикс + ве за на осно ва (+ су фикс ⁄ ин тер фикс) + гра ма тич ки (флек-
тив ни) на ста вак.

6. ЗАКљУчАК.На осно ву ана ли зе ре чи са ве за ним осно ва ма до ма ћег (сло-
вен ског) по ре кла, ко ју смо у овом ра ду спро ве ли, до шли смо до сле де ћих за-
кљу ча ка. 

Ре чи са ве за ним осно ва ма у срп ском је зи ку у знат ној ме ри пред ста вља ју 
ре зул тат про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи, ко је су у од ре ђе ној ме ри би ле 
свој стве не и дру гим сло вен ским је зи ци ма. Ре зул та ти тих про ме на на ла зе се 
и у дру гим гра ма тич ким ка те го ри ја ма, а не са мо у пре фик си ра ним гла го-
ли ма, ка ко се нај че шће у до ма ћој ли те ра ту ри до са да пи са ло.

Упо тре би тер ми на ве за на осно ва за осно ве ко је увек до ла зе у ре чи ма 
са дру гим твор бе ним еле мен том ‒ пре фик сом, су фик сом или у сло же ни ца-
ма са не ком дру гом осно вом, без об зи ра на то да ли су до ма ћег или стра ног 
(ин тер на ци о нал ног) по ре кла – тре ба да ти пред ност над дру гим пој мов но 
бли ским тер ми ни ма, као што је, на пр вом ме сту, афик со ид. Тер мин ве за на 
осно ва са здан је од до ма ћег ма те ри ја ла, већ ду го је у упо тре би, а, та ко ђе, 
ши ро ко је за сту пљен и по знат у ши рој сло вен ској ли те ра ту ри.  
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По јам ‘ве за на осно ва’ узи ма се у ши рем сми слу и он да ка да се под њим 
под ра зу ме ва ши ра осно ва са ста вље на од ве за ног еле мен та од јед ног гла са и 
гра ма тич ког на став ка, нпр. -ч- у -че ти: по че ти, на че ти, за че ти, за по че ти 
или -п- у -пе ти: за пе ти, на пе ти, по пе ти, рас пе ти, са пе ти, ода пе ти итд.

У срп ском је зи ку још увек ни је по у зда но утвр ђен при бли жан број ве за-
них осно ва. Раз лог то ме мо жда тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су за од ре ђи ва-
ње и ту ма че ње ве за них осно ва у срп ском је зи ку, као де лу ве ли ке сло вен ске 
је зич ке по ро ди це, нео п ход на, у од ре ђе ној ме ри, ком па ра тив но-исто риј ска 
про ма тра ња, што за са вре ме ну, син хро ниј ски ори јен ти са ну тво р бу ре чи не 
мо же би ти ре ле ван тан ис тра жи вач ки ме тод (по себ но у де лу ана ли зе и пре-
зен та ци је мор фем ски раш чла ње ног лек сич ког фон да у гра ма тич ким при руч-
ни ци ма са вре ме ног је зи ка).

Иа ко је не сум њи во то да ве за на осно ва пред ста вља срж лек сич ког де ла 
ре чи – са ма ње-ви ше про зир ним лек сич ким са др жа јем ко ји уно си у це ли ну 
ре чи ‒ у не ким слу ча је ви ма, ипак, ни је ла ко од ре ди ти ње но оп ште пој мов но 
зна че ње. Због то га нам се, ба рем за је дан број ве за них осно ва, чи ни по год ном 
илу стра ци ја њи хо вог зна че ња ко ју је из нео ру ски фи ло лог Н. М. Шан ски 
(20103: 139). Го во ре ћи о зна че њу ве за них осно ва, као и о од но су сло бод не и 
ве за не осно ве, овај ау тор је сло бод не осно ве упо ре дио са це лим ре чи ма, тј. 
име ни ца ма у основ ном, но ми на тив ном об ли ку, док је ве за не осно ве упо ре дио 
са фра зе о ло шким је ди ни ца ма ко је зна че ње ре а ли зу ју са мо у од го ва ра ју ћем 
„уста ље ном” спо ју.

До при бли жног спи ска ве за них осно ва до ма ћег (сло вен ског) по ре кла 
мо же се до ћи са мо де таљ ни јом ана ли зом на ши рем кор пу су срп ског је зи ка. 
Та ква јед на ана ли за до ве ла би до утврђивања знат но ве ћег бро ја ве за них осно-
ва до ма ћег по ре кла од оно га ко ји је пред ста вљен у до са да шњој ли те ра ту ри.
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Вла дан Йова но вич

СВЯЗАННЫЕ ИС КОН НО СЕРБ СКИЕ (СЛАВЯНСКИЕ) ОСНОВЫ  
В МОР ФЕМ НОЙ И СЛО ВО О БРА ЗО ВА ТЕЛЬНОЙ СТРУК ТУ РАХ СЕРБ СКО ГО ЯЗЫКА

Р е з ю м е

В статье рас сма три ваются сло ва со связанными ис кон но серб ски ми (славянски ми) 
осно ва ми с точ ки зре ния их мор фем ной и сло во о бра зо ва тельнно й струк тур. Ис ходя из то го, 
что понятие ‘связанные ис кон но серб ские основы’ в серб ской лин гви сти че ской ли те ра ту ре чаще 
все го ас со ци ру ется с ка те го рией при ста вочных гла го лов, ав тор так же пред ста вил – на ма те-
ри а ле опре де лен но го чи сла при ме ров – основы и дру гих ча стей ре чи. Наряду с мор фемным 
и сло во о бра зо ва тельным ана ли за ми, в ра бо те дан крат кий об зор дру гих во про сов, в том чи-
сле во пр ос из ме не ний в мор фем ной струк ту ре сло ва, а так же опре де ле ние тер ми на ‘связан ная 
осно ва’ по от но ше нию к дру гим бо лее или ме нее род ственным понятиям и тер ми нам.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
vla djo va no vic @hot mail.com 
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