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МОРФЕМА -ТЕЉ- У КОМБИНАЦИЈИ СА ДРУГИМ
СУФИКСНИМ МОРФЕМАМА
Овим настављамо обраду примене морфеме -те/ь- у српскохрватском језику, започету прилогом у претходном броју часосавременом ерпекохрват
писа, под насловом
ском језику" (НЈ ХХУ/4-—5, стр. 189—230), где су дати уводни
□одаци о теми и њеној обради, као и литература којом смо се
служили. О творбеној функцији самог суфикса -тељ већ је гово
рено у претходном излагању, а какве су могућности морфеме
-те/ъ- у везивавьу са другим суфиксима наетојаћемо да дамо у наредном излагању.
Од основа на -те/ь другим суфиксима образују се следеће
категорије и типови:
I Именице
— женског рода са суфиксом -ица
— женског рода са суфиксом -ка
— апетрактне именице са суфиксом -егво
II Придеви
— са суфиксом -ски
— са суфиксом -ев
— са суфиксом -ин
III Глаголи
— са суфиксом -а(ти)
— са суфиксом -и(ти)
— са суфиксом -ева(ти) I -ова(ти)
IV. Прилози
— са суфиксом -ски
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Именице са суфиксом -ица и -ка
Од девербативних именица мушког рода са суфиксом -тел»
које означавају вршиоца радње образују се суфиксима -ица и
-ка именице женског рода са истим значењем. Овакав творбени
однос у лингвистичкој науци је означен као моциони, а у систему деривације је назван именичка моција. „Њиме се означава
способност језика да помоћу одређених форманата твори називе
за бића женског пола од паралелних назива за бића мушког пола.
Најважнија особина секундарне изведенице јесте да она значи
све што и именице мушког рода. Деривацијом је само пол про
менен" (78, 4). Термин именичка моција има и уже значење, а
професор Р. Бошковић њиме означава посебан творбени тип у
коме се „гетттшп гради од тазсиПпит-а као од општег дела
свог — и суфикс тазсиНпит-а улази у сасгав јетШпитп-а". (24,
77). Нпр. копач—копачица, вук—вучица, учитељ—учитељица, за
разлику од тзв. суплетивне моције, у којој се „и тазс. и гет. граде
само од истог општег дела нарочитим наставцима — суфикс тазсиИпит-а не улази у сасгав јетШпит-а". (24, 77)., нпр. настав
ник—наставница, самац—самица, старай—старица. За именице са
суфиксом -ица и -ка у нашем раду термин именичка моција употребл>аваћемо у ужем значењу. Функција моционих форманата
је другачија од творбене функције других форманата. Они не мењају основну реч него модификују њено значење, мада понекад
добијају и творбену функцију. Мовирани фемининум и корела
тивни маскулинум чине моциони пар, али чланови моционог па
ра нису семантички једнаки. Мовирани фемининуми означавају
само женске јединке, па им је значење уже, а облици маскулинума могу се употребити у значењу и мушког и женског рода, па
им је значење шире, што је условл»ено различитим ванјезичким
факторима. Исти ти фактори условили су да неке именице жен
ског рода немају корелативног облика за мушки род. Оне нису
постале мовирањем, него су образоване суфиксом који је имао
творбено а не моционо значење.
Именице мовиране суфиксима -ица и -ка од маскулинума на
-тељ припадају именичкој моцији, јер цео облик маскулинума
улази у састав фемининума, нпр. учитељ—учитељица—учител
ка; васпитатељ—васпитатељица—васписатељка; градитељ—градитељица—градитељка и сл.
У материјалу скоро сви мовирани фемининуми имају одговарајуће маскулинуме са истим значењем. Појединачни случајеви
су да се јави именица женског рода без одговарајућег облика
мушког рода, а ми ћемо такве примере издвојити и образложити.
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Наш ] език
Морфема -тел- у суфиксу -телица

Ова] творбени тип карактерише моциони однос у коме се од
изведеница мушког рода на -тел са значен>ем вршиоца радн>е
суфиксом -ица образу^у именице женског рода са истим значен>ем. Структурно, изведеница има два дела — основу и наставак.
Основа може бити различите морфемске структуре: само изве
дена именица, префиксална и сложена. За мовирани фемининум
структура основе ни] е битна, а у нашем случа] у ]е детално дата
у првом делу рада.
Семантички, именице оствару^у сво]е значеше у разреду биЬа
са свим могупим лексичким реализацщама ко]е оствару)у имени
це у основи, а суфикс -ица само модифику)е та значен>а, па се
од именице ко]а ]е означавала мушку особу доби]а именица коозначава женску особу. Суфикс -ица може имати и друга творбена значен>а, али у наведеном односу он ]е носилац моционог
значен>а.
У нашем матерщалу смо нашли 112 мовираних фемининума
од маскулинума на -тел. Примере пемо изложити према изворима, како би преглед продуктивности, распространьености и територщалне заступл>ености био очигледни]и, тако да пемо имати:
примере потврЬене само у речницима, примере потврЬене у
кгъижевним текстовима и примере из помокног матерщала (прикушьене из неких на^нови^их кн>ижевних дела и штампе).
1. Примери потврЬени само у речен ицама: прщавителица,
штователица, слушателица, славителица, родоскврнителица,
проневерителица, потлачителица, мрзителица, жалителица, давателица, вршителица, вероучителица, будителица, подмитителица, угостителица, посудителица, осветителица, носителица,
изгонителица, изводителица, доносителица, дарителица, починителица, известителица, наручителица, читателица, чинителица,
утемелителица, узга\ателица (узгощтелица), тужителица, трователица, прогонителица, поштователица, послужителица, отхранителица, обожавателица, обновителица, негователица, надзирателица, извршителица, ширителица, гонителица, изумителица, нудителица, обранителица, опоручителица, оскврнителица, у]единителица, укротителица, подмитителица, породителица,
нат]ецателица, учителевица.
2. Примери потврЬени у кн.ижевним текстовима:
а) у источном и централном подруч^у: одгощтелица, непри)ателица, искупителица, избавителица (избавителница), жителица, домоуправителица, добродетелица, градителица (врста
пчеле радилице), васпитателица, пазителица, покровителница,
светителица;
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б) у западном подруч]у: препоручите/ьица, родите/ьица, храните/ьица, усрекителица, упропастителица, увредителица, створите/ъица, списателица, руководителица, рушителица, редате/ьица, равнателица, просв]етителица, производителица, прародителица, потицателица, пос]етителица, откупите/ъица, надахните/ъща, мучите/ьица, молителица, мирите/ъица, /ъубите/ъица, кротите/ъица, изна]мителица, измирителица, заговарателица, доброчинателница, добротворителица, гонителица, водите/ъица, бранителица;
в) са целог ^езичког подруч]а: учитс/ьица, утешите/ъица,
управителица, теиште/ьица, спасителица, прщателица, покровителица, победителица, ослободите/ъица, куНепазителица, доброчинителица, даровате/ъица, градитг/ьща (жена кеца гради)
3. Примери потврЬени у помоЬном матери)алу: учителица
(91); спасите/ьица, искушите/ьица, укрепителица, упропастите/ьи
ца (98); учителица, прщателица (95); учителица (97); прщате.ъица, учителица (96); учителица (99); прщателица (94); прщате/ъица (89); прщателица (100); одгощтелица (87).
Велики брег] примера потврЬен ]е само у речницима, око 54.
Неке именице потврЬене су само у ]едном речнику, у МатешиЬевом, Матичином или Скоковом, а вепина има потврду у више
речника: и у РТА, Матичином и МатешиЬевом речнику, а онда и
у другим нашим речницима: Речнику Р—К, Р]ечнику Б—И, Поповийевом речнику, Деановипевом речнику и Шулековом речни
ку. Са више речничких потврда ]авл>а]у се ови примери: ширителица, гонителица, извршителица, изумителица, обновителица,
надзирателица, опоручителица, гонителица, узго\ителица, послужителица, отхранителица, негователица и др. Примери по
тврЬени само у речницима су из фонда кнлжевног ] езика па Ье,
вероватно, напи место и у писаном и у говорном ]езику.
Више од половине примера потврЬено ]е у кььижевним текстовима, а неки од н>их показу]у велику учесталост, има^у више
юьижевних потврда: непрщателица, прщателица, учителица, дарователица, доброчинителица, покровителица, гонителица, кротителица, хранителица, родителица и сл.
У основи скоро свих примера ]е изведеница мушког рода на
-тел, а завл>азу се само три примера без паралелног маскулинума:
наручителица, подмитителица и породителица, све тро^е ]е по
тврЬено само у речницима. За прва два фемининума могуЬе ]е
претпоставити облике маскулинума: наручител и подмитител,
односно мушке особе као вршиоце радн>е, али у треЬем примеру
основа свакако нще облик маскулинума него глагола породити,
а суфикс -телица ко.)им се образовала именица има творбену
функцщу. И' у примеру родителица, ако има значен>е она ко/а
раЬа, мора се претпоставити исти однос, творачки, а не моциони.
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Ове именице означавају бића женског пола, која се у реали
зации најчешће односе на женску особу вршиоца одговарајуће
радње, мада могу да означавају и нешто друго. Тако пример
градитељица може да означава и врсту пнеле радилице и жену
која гради, а именица производитељица по Матичином речнику
има два значења: 1. она која произведи и 2. мат. производиља —
зрака, права која производи угао, кут, рогаљ.
Издвојићемо примере: избавитељница, покровитељница, до
броиинитељница због облика, јер се образују деривационим суфиксом -тељница; јављају се у књижевним текстовима са истим
значењем као и облици са -тељица, а у речницима су означени као
застарели облици настали према руском језику. Особен је и при
мер учитељевица, изведен преко присвојног придева, са значењем
учитељева жена.
Моциони тип чија је структура: цео облик маскулинума као
основа и наставак -ица веома је продуктиван у савременом српскохрватском језику, а нарочито у категорији номина агентис.
Примери које смо нашли у материјалу нису нарочито број ни,
али ако се узме у обзир чињеница да именице на -тељ увек могу
мотивисати мовирану изведеницу са суфиксом -ица, то је и најбоља потврда продуктивности овог моционог типа, а распрострањеност и територијалну застугоьеност условл>авају други ванјезички фактори. То су друштвено-историјске околности у којима
су се називи за вршиоце радњи стварали за мушкарце, јер су
само они обављали одговарајуће делатности, а касније, када су
их и жене почеле обављати, формирани називи су се задржали
и означавали и жену вршиоца радње. Такво стање се задржало
и у савременом језику, и поред друге тенденције да се постојећим
моционим суфиксима означи посебно жена као вршилац радње.
Ова тенденција је израженија у западном језичком подручју, па
је отуда и број изведеница у књижевним потврдама са тог подручја знатно већи. За ову повећану учесталост постоји још један
разлог — поларизација са моционим суфиксом -тељка, који је на
источном и централном подручју знатно продуктивнији.
Суфикс -тељица је синонимичан са суфиксом -тељка, а у са
временом језику, како смо већ рекли, њихова расподела показује тенденцију територијалне дистрибуције. Према томе при
мери: учитељка, васпитатељка, родитељка, слушатељка и сл.
значе исто што и облици на -тељица. Синонимичне су и изведенице на -тељица и -ачица, ако су им основне речи (маскулинуми) образоване од истих глагола. Тако смо нашли примере
из наше грађе: читачица : читатељица, утемељачица : утемељитељица, управљачица : управитељица, тровачица : троватељица, стварачица : стваратељица, снимачица : $ниматељица,
оснивачица : осниватељица, носачица : носитељица, надзирачица : надзиратељица, васпитачица : васпитатељица и сл. Од
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номина агентис са другим суфиксима изведенице за женски род
припадају друкчијим творбеним типовима и имају друга значе
ла. Моционом типу припадају и изведенице са -ица од маскулинума на -ник, али су то случајеви суплетивне моције, па не
могу бити творбено синонимичне са моционим типом о коме го
воримо, иако је синонимичност по значењу евидентна у неким
примерима: избавница : избавитељица, осветница : осветитељица,
победница : победите/ъица, управница : управитељица, утемељница : утемељитељица, утешница : утешитељица.
Изведенице на -лац не улазе целим својим склопом у основу
именица женског рода са суфиксом -ица, чак и онда кад ове означавају вршиоце радње: кротилица, хранилица, тешилица, стваралица, родоскврнилица, изгонилица, ујединилица, него су оне
мотивисане глаголом, а творбени суфикс им је -лица. Овакви об
лици у значењу женске особе као вршиоца радње нису обични и
имају само речничке потврде, јер су за овај творбени тип карактеристична друга значења: значење средстава, справе, ствари и сл.
Именицама мушког рода на -лац нормално одговарају именице
на -тељица и -тељка, или именице са суфиксом -ља (које не припадају моционом типу): нудиља, храниља, руководиља, пазиља,
молиља, жалиља, двориља, гајиља, водиља, примаља, тужиља и сл.
У поређењу са другим синонимичним изведеницама које
означавају вршиоце радњи именице са суфиксом -тељ са моци
оним суфиксом -ица најпродуктивнији су тип именичке моције,
јер је резултат тог односа увек мовирани фемининум према основном маскулинуму са истим значењем.
Акценат мовираних изведеница у највећем број у случајева,
како је забележен у речницима, може бити двојак: или је једнак
акценту основне именице (краткоузлазни на другом слогу пред
суфиксом -тељица), или је краткоузлазни акценат на слогу испред наставка -ица. Око 80 именица јавља се са двојаким акцентом нпр.: рддитељица и родитељица, хранитељица и хранитељица,
крдтитељица и кротитдљица, гдјитељица и Гојитељица, управитељица и управитељица, утдшитељица и утешитељица, спаситељица
и спаситељица, победитељица и победитељица и сл. Међутим код
С. Бабића (4), који се опредељује за посебну хрватску изговорну
норму, нашли смо да је код именица на -тељица, према анкети,
обичан само краткоузлазни акценат на слогу испред суфикса
•ица: учитељица, а да двојако забележен акценат у речницима нема потврде у хрватскои језику. Само са једним акцентом, једнаким основној речи, забележене су ове именице: добротвдритељица, посетитељица, вддитељица, св&титељица, наручитељица, учитељевица. Само са краткоузлазним акцентом испред -ица су забележени ови примери: производит&љица, потицат&љица, откупитељица, надахнитељица, заговаратељица, пријат&љица, непријатб
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љица, добродетељица, породитељица, посудитељица, осветитељица, носитељица, изгонитељица, изводитељица, доноситељица, даритељица нудитељица, обновитељица, миритељица, увредитељица. Са другачијим акцентом јављају се ове именице: мучитељица
и мучитељица и мучитељица, жптељица и житељица, прародитељица, а посебан су случај и именице на -ница: доброчинитељница, покрдвитељница, избавитељница.
Морфема -тељ- у суфиксу -тељка
Мовирање суфиксом -ка врши се на исти начин као и суфиксом -ица, тако да су та два моциона типа синонимична и по
структури и по значењу. Суфикс -ка има и друга творбена значења као и суфикс -ица, а када се везује за именице мушког ро
да, његово значење је моционо. Као моциони суфикс он је општесловенског порекла, а данас има неједнаку употребу у словенским језицима. У источним и западним словенским језицима но
силац фемининалног значења је суфикс -ка, а у јужнословенским
језицима се употребл>авају и суфикс -ка и -ица, и то у бугарском
је учесталији суфикс -ка, у словеначком -ица, а у српскохрватском се употребљавају оба суфикса. МеЬутим и српскохрватски
језик територијалном расподелом ових суфикса одражава јужнословенску ситуацију, јер је на хрватском подручју учесталији
суфикс -ица, а на осталим подручјима суфикс -ка. Суфикс -ица
у српскохрватском језику раширенији је по употреби у функцији
моционог наставка него суфикс -ка.
У нашем материјалу смо нашли 81 изведеницу са суфиксом
■тељка, нешто мање него изведеница на -те/ъица. Класификовапемо их према изворима као и претходне:
1. Примери потврЬени само у речницима: подстицатељка,
дароватељка, мрзитељка, пазителка, писатељка, редитељка (редатељка), самомучитељка, слушатељка, утемељитељка, поверитељка, известитељка, кривотворитељка, кротитељка, наручитељка,
натјецатељка, обиовитељка, оптужитељка, послужитељка, потицатељка, починитељка, поштоватељка, прародитељка, препоручитељка, прогонитељка, просветитељка, служитељка, сниматељка,
створитељка, троватељка, тужитељка, угоститељка, укротитељка,
упропаститељка, штоватељка, домоустројитељка, даватељка, молитељка, препородитељка, приматељка, равнатељка, утаманитељка, ширитељка, изгонитељка.
2. Примери потврЬени у књижевним текстовима:
а) у централном и источном подручју: бранитељка, будитељка, васпитатељка (воспитатељка), гонитељка, домоустројитељка,
домоуправитељка, жалитељка, житељка, завештатељка, избавитељка, извршитељка, измиритељка, искупитељка, куНепазитељка,

Морфема -телг-

13

лубителка, мучителка, обожавателка, ослободите/ька, победи
телка, покровителка, посетителка, светителка, управителка, усрекителка, утешителка, читателка;
б) у западним кра]евима: т]'ешителка, прщателка, осветителка;
в) са целог ^езичког подруч]а: градителка, га]ителка (го\ителка), доброчинителка, надзирателка, родителка, спасителка,
старателка, учителка, хранителка.
3. Примери из помопног материала: тешителка, прародителка, срцеломителка (98); светителка, родителка (88).
На]више примера потврЬено ^е само у речницима, око 43.
Нарочито ]е у Матичином речнику потврЬен велики бро] примера
без наведених извора, или се као извори наводе Речник Р—К, или
Правопис.
Примери са суфиксом -ка ]авл>а]у се на цело] ^езичко] те
ритории, како показу^у кн>ижевне потврде, али са израженирм
тенденщцом учесталости у централном и источном подруч]у
него у западном. Тако смо у изворима нашли око 26 изведеница
потврЪених само у тим кра]евима, а око десетак примера потврЬених на целом подруч]у. На]више потврда има]у именице: учи
телка, родителка, надзирателка, градителка, управителка, извршителка, домоуправителка, васпитателка, измирителка.
Сви примери углавном означава] у вршиоца радн>е или носиоца заниман>а, а неки у реализащци има]у и друга значен>а.
Тако именице нпр. равнателка, учителка, управителка и сл. могу
означавати и жену, супругу онога ко врши радн>у, ко се бави
одреЬеним заниман>ем. Фемининални облик не мора да означава
само жену него и животин>е женског рода, па смо тако уз при
мер хранителка у Матичином речнику поред значен>а жена ко/а
храни, нашли и народну употребу те именице у хипокористичном
значен>у за краву ко]а да\е млеко. Именица родителка означава
и жену родитела (онда ]е то моциони облик према облику мушког рода родител), а када значи жену ко]а )е родила онда ]е та
именица женског рода постала од глагола родити и суфикса
-телка.
Бро] примера именица са суфиксом -телка ни)е велики, али
^е ова] моциони тип продуктиван, ]ер се према н>ему могу увек
од нових именица мушког рода на -тел суфиксом -ка мовирати
именице женског рода са истим значен>ем. И М. Стевановип у
сво^' Граматици истиче: „Наставак -тел знатно савременще
звучи сложен са -ка, у наставку -телка, ко]и . . . поста]е додавааем
моционог наставка за женски род -ка на облик именица м. р. с
наставком -тел, као у примерима; мдлителка (поред мдлила) об
лик ]е за ж. р. (према мдлилац и према неупоредиво реЬем и данас углавном застарелом молител), тужителка . . . (према тужи
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лац), спасителка (према спасилац). А осим ових и од других наведених именица м. рода могу да се наставком -ка направе име
нице ж. рода истог значења." (71, 514). Видимо да се изведенице
са суфиксом -тељка наводе према именицама мушког рода на
-лац и честе су у савременом језику, а поготову у источном и
централном подручју. Невелики број потврда за именице са
суфиксом -тељка условљен је традиционалном склоношћу да
се облицима имена за мушки род именују и жене као вршиоци
радње (о чему се говорило и код именица на -телица).
Изведенице са суфиксом -тељка углавном су синонимичне са
именицама на -тељица: молитељица, спаситељица, родитељица,
измиритељица, хранитељица, учитељица и сл., само што је значе
ние супруге вршиоца радње ипак нешто више својствено суфиксу -тељка него суфиксу -тељица. По значењу су им синонимичне
и именице женског рода са суфиксом -ља (добијене од глаголских основа): родиља, молшъа, тужшъа, водиља, пазиља, гајиља итд. Акценат скоро свих изведеница је уједначен: краткоузлазни на другом слогу испред суфикса -тељка са дужином на
првом слогу испред суфикса -ка: покровителка, посетителк а,
светителка, спйсателка, чйтателка, утешителка, равнатељка, хранитељка, васпитателка, извршителка, љубитељка итд. Друкчији
акценат имају ови примери: пртХјатељка, прародитељка, жителка
и жителка, пазителка и пазителка.

Морфема -тељ- у суфиксу тељство
Изведенице са суфиксом -ство у науци о творби речи означене су као апстрактне именице мада имају и конкретна значења. Формант -ство је словенског порекла (18), везује се за
придевске и именичке основе и веома је продуктиван у савре
меном језику.
Именице на -тел, са којима се везује овај суфикс могу бити
различите структуре: без префикса, са префиксом и сложене. У
образовањима овога типа суфикс -ство има творбену функцију
која се реализује у два семантичка подтипа:
1. апстрактне именице које означавају различите појмове у
вези са делатношћу и занимањем што значи именица у основи;
2. именице са конкретним значењем различите лексичке реализације.
Већина именица има апстрактно значење, а пошто су различити садржаји ових појмова, ми ћемо их класификовати према
могућим значењима. Граница између појединих значења није
увек јасна.
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1. Апстрактне именице:
а) именице ко]е означаващ у по]ам положа|а, дужности и
досторанства: предводителство, равнате/ьслво, домоустрощтелство (купно старешинство), светите/ъство, управителство, прави
телство, надзирателство;
б) именице ко^е означава]у област л>удске делатности и за
нимава: служителство, послужителство, просветил елство, учи
телство, списателство, грабителство, попечителство, угостителство, пазителство, одгощтелство, писателство, бродоградителство;
в) именице ко]е означава]у по]ам свойства, стан>а, процеса,
ситуащце: списателство, лубителство, опсто\ателство (околност,
прилика), родителство, прщателство, старателство, покровител
ство, непрщателство, замешателство (збрка, компликащца, по
метяла, неред, гужва).
2. Конкретне именице:
а) именице са значен>ем колектива: учителство, равнателство, жителство, читателство, слушателство;
б) именице ко]е означава] у установе или цео систем установа за^едно са л>удством: равнателство, угостителство, надзира
телство, попечителство, управителство, правителство.
Наведена подела показу]е да неке именице могу имати више
значен>а. Тако нпр. именице учителство и равнателство могу
имати апстрактно значение и конкретно са значен>ем колектива.
Слично ]е и код именица надзирателтсво, управителство, прави
телство. Именице жителство и читателство у речницима су
означене као застарели облици, прва упупена на именицу жи
тели, а друга на именицу читалаштво. Именица читателство има
само ]едну кньижевну потврду из 1917, а жителство има
пет ккижевних потврда, углавном од кра]а 19. века до четрдесетих година нашег века. За именице опсто]ателство и прави
телство (управа, влада) означено ]е да су узете из руског, а обе
има] у потврде из 19. века код стари^их писаца: Обрадовипа, Вука, С. Матавуъа.
У нашем матери]алу смо нашли 31 изведеницу са деривационим суфиксом -телство. Само речничке потврде има]у: луби
телство, писателство, послужителство, предводителство, слу
жителство, бродоградителство, списателство. Остале има] у кн>ижевне потврде са целог ]езичког подруч]а, а на]више су потврЬене: градителство, надзирателство, непрщателство, прщател
ство, замешателство, покровителство, попечителство, прави
телство, старателство, угостителство, равнателство.
У ексцерпирано] граЬи нашли смо ове примере: непрщател
ство, угостителство (91), равнателство, покровителство (98), при\ателство (96), прщателство, угостителство (92), прщателство
(89), прищтелство (87).
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Примери са суфиксом -телство нису многобройни ни чести,
али ]е ова^ творбени тип продуктиван у савременом ]езику, ]ер
се према н>ему од нових именица на -тел могу образовати суфик
сом -ство именице са наведеним значением. ЬЬихова нераспростран>еност ^е последица чешЬег везиван.а суфикса -ство за номина
агентис са суфиксом -лац, тако да се у истом значен>у код различитих аутора уместо именица на -те/ьство употребл>ава]у имени
це на -лаштво: градилаштво, читалаштво, тужилаштво, стваралаштво, спасилаштво, издавалаштво, бранилаштво, васпиталаштво и сл. На] продуктивни] а образовала суфикса -ство у везиван>у са номина агентис су од именица са суфиксом -ар, ко']У1
ни)е синонимичан са суфиксом -тел, па га у овом односу не
можемо ни разматрати.
Акценат вейине именица у речницима ]е ]еднак акценту основне речи, краткоузлазни на трепем слогу испред суфикса
-ство: спйсателство, просвётителство, послужителство, учитель
ство, надзйрателгство, свётителство, домоустрощтелство, превддителство, служительство, бродоградителство, одгощтелство, спасител>ство, лубителство, рддителство, попёчитёл>ство. Известан
бро] изведеница уопштава дугоузлазни акценат на кра]н>ем сло
гу општег дела именице: слушатёлство, писатёлство, прщатёлство, непрщатёлство, замешатёлство, опсто\атёлство, правит ёлство. Дво^ак акценат има^у именице: чйтателство и читатёлство,
покровителство, и покровитёлство, грабителство и градитёлство,
пазителство и позитёлство, равнателство, и равнатёлство, управителство и управитёлство, угостителство и угосгитёлство. Другачи]и акценат има^у жителство и старателство.
Остала именичка образованна са морфемом -тел- у саставу
нису продуктивна. Нашли смо по^единачне примере ко^е Ьемо,
ради потпуни]ег увида о месту морфеме -тел- у савременом }езику, навести. То су глаголске именице учителевагье (учителоваьье), прщателёван>е. Прва се ^авл>а у Буковом Р]ечнику у облику
учителевагье, а у другом облику има ]едну кн>ижевну потврду.
Именица прщателеваьье потврЬена ^е само у Матичином речнику.
Апстрактна именица доброжёлатёлност (при]ател>ска намера
према некоме, добронамерност) ]авл>а се са ^едном потврдом, и то
код П. П. Н>егоша. Именица са значением места где се врши радн>а учителиште — учителска школа ]ав;ьа се у два извора код
хрватских писаца. Значение колектива има изведена именица
прщателштина — сви прщатели што их неко има, а ]авл>а се више пута код В. Врчевийа. Деминутивно значен>е има]у именице
прй)ателиН (прщатёлиН) а ]авл>а се код, Степана КраньчевиКа;
учителчиН (Добрица НосиЬ). Именица учитёлац — Ьак учителске
школе ]авл>а се код В. Петровича, а има подрупьиво значение. Пе.рративно значение има изведеница учителётина (И. Г. Ковачип).
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Морфема -тел- у придевским изведницама
У савременом српскохрватском ^езику морфему -те/ь- налазимо и у саставу придевских изведеница са различитим суфиксима, у чи]им се основама налазе или именице мушког рода на
-тел или именице женског рода на -телица и -телка. На^продуктивнща образовакьа овога типа ]авл»а]у се код присвозних придева са суфиксима: -ски, -ев, -ин, а реЬе са суфиксом -ан1-ни. Придевски суфикси се дода^у на основну реч ко]а по структури може
бити без префикса, са префиксом и сложена. Функци^а суфикса
^е творбена, ]'ер се од ^едне врете речи — именица — доби]а дру
га врета речи — придеви. Изведене речи означава^у однос према
ономе што основна именица значи, ко;)'и се оствару)е као однос
припадагьа у ширем и ужем смислу.
Морфема -тел- у суфиксу -телски
Придевски суфикс -ски }е веома продуктиван у савременом
]езику, а н>егово творбено значеае припадагьа често се и дал>е
развива, поста^упи у неким случа^евима блиско описним придевима.
У нашем случа]'у суфикс -ски се везу^е са именицама мушког
рода на -тел, а нашли смо 55 примера. КласификоваНемо их пре
ма изворима:
1. Примери потврЬени само у речницима: уставобранителски, управителски, угостителски, старателски, слушателски, проценителски, препородителски, послужитглеки, породителски,
покровителски, победителски, обновителски, нат]ецателски, лубителски, мучителски, кукепазителски, кротителски, истребителски, издавателски, изградителски, изгонителски, васпитателски, будителски, бродоградителски.
2. Примери потврЬени у кньижевним текстовима: учителски,
утешителски, усрекителски, тужителски, тлачителски, створителски, списателски, служителски, редителски (редателски),
равнателски, просветителски, прародителски, правителски, надзирателски, искупителски, изумителски, измирителски, доброжелателски, губителски, гонителски, вероучителски, бранителски, светителски, родителски, прщателски, непрщателски, извршителски, гостителски, градителски.
3. Примери из ексцерпиране граЬе: непрщателски, гради
телски, прщателски (91), родителски, прародителски, градител
ски, искушителски, спасителски, светителски, исцелителски (98),
спасителски (95), учителски, непрщателски, прщателски (96),
прщателски, просветителски, родителски (94), прщателски, уго
2
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стителски, градителски (92), прщателски, угостителски (93), при}ателски (89), градителски (87), редате/ьски (90).
Велики бро] примера потврЬен ]е само у речницима. Остали
су потврЬени и у кн>ижевним текстовима, а у ексцерпираж>]
граЬи се ]авл>а]у они примери ко^и су на]учестали)и и у основ
ном материалу. Ова] творбени тип ]е продуктиван у савременом
]езику, }ер се од сваке именице на -тел суфиксом -ски може до
бита придевска изведеница. Овим изведеницама су конкурентне
изведенице са именицама на -лац у основи. Наш материал нам
не показухе да су изведенице на -лачки распространение и многобро^шце, ]ер смо нашли само 46 примера, а у ексцерпирано]
граЬи три изведенице: стваралачки, читаланки и прегалачки, тако да не можемо доносити заюьучке о вепо] или ман>о] распростран>ености или о териториално] распореЬености ова два творбена типа, али пемо навести стручна мшшьеньа о овом питан>у.
М. Стевановип, поредепи образовала од изведенице на -тел и
-лац, за придеве ово каже: „Придеви читалачки и владалачки . . .
су . . . образовани од народних речи читавши и владалац, док су
придеви читателски и владателски ]ош макье обични од словен
ских именица у нлхову корену, ко]е су се некад употребл»авале,
али се данас више скоро не употребл>ава]у" (70, 4). С. Бабип,
одреЬу^упи суфикс -тел у целокупном саставу савременог } ези
ка, имао ]е у виду и изведенице од именица са овим суфиксом, па
износи следепе: „Найме неке именице изведене суфиксом -ство
и прид)еви изведени суфиксом -ски чешЬи су од именица на -лац,
него од -тел: бранилаштво, правобранилаштво, тужилаштво, ослободилачки, народноослободилачки, спасилачки . . . Али како
такве по]аве нису честе нити спречава^у друге могуНности (бранител>ство. . .). не могу битно ут^ецати на распощелу основних ри]ечи"(6,95).
Значена изведеница са суфиксом -телеки у речницима
одреЬена су као: ко/и се обноси на оно што именица у
основи значи. Сам го^ам одношегьа може бити у ]езику реали
зован као сво]ствен ономе што именица у основи значи, или
сличай томе, а реЬе ко/и припада ономе што именица у основи
значи. Тако смо код неких примера нашли дефинищце ко/и се
односи, ко/и припада ономе што значи именица у основи. На
пример: непрщателски — ко/и се односи на непрщателе, ко]и
припада непрщателима. Овако су дефинисане и изведенице:
прщателски, родителски, светителски, уставовранителски, издавателски.
По]едине изведенице су мотивисане двема именицама: бродоградителски именицама бродоградител и бродоградн>а, кротителски — кротител и крокен>е, обновителски — обновител и об
нова, покровителски — покровител и покровителство, старателски — старател и старателство, угостителски — угостител и
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угостителство, списателски — описател и списателица, просве
тителски — просветител и просветителство.
Придевске изведенице са суфиксом -телеки има^у краткоулазни акценат на трепем слогу пред суфиксом -ски, као код
именице у основи: измйрителскй, -а, -б, надзйрателскй, -а, -б,
равнателскй, -а, -д, служит елскй, -а, -б, ствдрителскй, -а, -б, ту
жит елскй, -а, -б, учителски, -а, -б, управителскй, -а, -6 итд. Друкчи]е акценте има]у изведенице: непрщат елскй, прщатёлскй, правитёлскй, прародителски, мучителскй и мучителскй.

Морфема -тел- у суфиксу -телев
Творбена функщца форманта -ев ]е да означава припадание,
а са алтернативним -ов везу]е се за именице мушког рода на сугласник и именице мушког и средн>ег рода на -о и -е. Придевске
изведенице са овим суфиксом означава]у припадание по^единцу
(ако се именица у основи односи на особе), или припадаше врсти
(ако се именица у основи односи на животшье или бшьке). Фор
мант -ов се везуче за основе на ненепчани сугласник, а -ев за ос
нове на непчани сугласник.
Наставком -ев се од номина агентис на -тел образузу при
своен придеви. Бро] примера са суфиксом -телев ни]е велик, са
мо 28: прщателев (прщателов), послужителев, градителев, бро\ителев, гонителев, родителее, сведржителев, служителее, спасителев, старателев, створителев, столоравнателев, учителев,
равнателев, редителев (редателев), поверителев, победителев,
непрщателев, надзидателев, кретителев, кротителев, истражителев, издавателев, извршителев, закладателев, делителев, вероучителев.
У ексцерпирано] граЬи нисмо нашли ни ]едан пример присвозног придева на -ев изведеног од именице на -тел.
Творбени тип придевског образованна са суфиксима -ов I -ев
продуктивен ]е у савременом ]езику од именица мушког рода на
сугласник, па се по овом творбеном типу и од сваке именице на
-тел однос припадности може изразити посесивним придевом са
наведеним суфиксом.
Основно значен>е свих примера ко]е смо нашли у матери] алу
]есте значение припадан>а. За неке примере у речницима смо
нашли и овакву дефинищцу ко/и припада, ко/и се односи на оно
што именица у основи значи. Нпр. гонителев — ко/и припада го
нителу, ко]'и се односи на гонитела. Тако су дефинисани и при
деви: издавателев, извршителев, закладателев и делителев.
Овим придевским изведеницама синонимичне су изведенице
са истим суфиксом од именица мушког рода на -лац. У материна
2*
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лу су оне ]ош малобро]ни)е, али су и оне продуктиван тип обра
зовала у савременом ]езику: завештаочев, слушаочев, гледаочев,
повериочев, спасиочев, стараочев, тужиочев, читаочев итд.
Придевске изведенице од именица на -тел има]у суфикс -ев
због завршног непчаног сугласника л из основе, ко] и условл>ава
вокал предвьег реда е у наставку. тедино придевски облик од
именице при\ател има два лика: прщателев и прщателов.
Акценат придевских изведеница са суфиксом -телев ]еднак
^е акценту основне речи: учителев, истражителев, крдтителев,
крстителев, надзирателев, побёдителев, повёрителев, рёдителев,
ствдрителев, прй]ателев и сл. Са два акценатска облика ]авл>а
се изведеница нёпри]ателев и непрщателев.
л
Морфема -тел- у суфиксима -теличин и -телкин
Морфему -телу налазимо и у саставу придевских образовала
од именица женског рода на -тел>ица и -телка. Од н>их се, као
и од других именица женског и мушког рода на -а, придевским
суфиксом -ин образу^у присвоиш придеви. Функщца придевског
наставка ^е да означава припадание ]единки што ]е именица у
основи означава.
У нашем материалу смо нашли 7 изведеница са суфиксом
-тел>ичин: учителичин, тужител>ичин, стварателичин, списателичин, равнателичин, прщателичин, непрщателичин. У ексцерпирано] граЬи нисмо нашли ни ]едан пример.
На саставу основне речи и суфикса извршена ]е палатализащца, па тако имамо прщателичин од прщателица, списателичин
од списателица, старателичин од старател>ица итд.
Изведенице чува]у акценат основне речи: учителичин и учи
теличин, спасителичин и спаситёличин, тужителичин и тужитёличин, равнателичин и равнатёличин и сл.
Придевске изведенице са суфиксом -телкин има]у у основи
именице женског рода на -телка, а значен>е им ]е исто као у
претходних. У нашем материалу смо нашли 9 примера: управитёлкин, тужитёлкин, старатёлкин, спаситёлкин, свётитёлкин,
рёдитёлкин, завёштатёлкин и учитёлкин.
Као што се из наведених примера види, ове придевске изведе
нице чувашу акценат основне речи за]едно са дужином на слогу
испред придевског наставка -ин.
У нашем материалу нашли смо морфему -тел- и у саставу
придевских изведеница са суфиксом -ан I -ни. Оъщ придевски суфикс ]е продуктиван у савременом ]езику, а везу]е се за именичке,
придевске и глаголске основе. МеЬутим, образованна од именица
са морфемом -тел- у саставу су непродуктивна и необична. Од
именице на -тел пронашли смо у материалу ове примере: добро
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детёлан, доброжёлатёлшн, служитёлан, помирйтёлмн, мйритёл,нй-, глзумитёлмн, извршитё.ьан, имёнитёлгнй и примирителни.
Примери су углавном са потврдама из 19. века и оставлю у утисак архаичности. Функциза придевског наставка ]е да означава
онога ко/и /е као именица у основи или ко\и /е сличен с именицом у основи.
Овим изведеницама су синонимичне и конкурентне придевске изведенице од истих именица са суфиксом -ски: служите.ьски, извршителгски, примирите.ъеки, помирителуски.
Од именице на -тел>ство у материалу смо нашли два придева:
правитёлгственй и градителственй, ко}и су упуКени на придеве
правителгски и грабительски, што значи да су и образована овога
типа обични]а са придевеким суфиксом -ски.
Морфема -тел- у глаголехим изведеницама
Глаголске изведенице са морфемом -тел- у саставу нису продуктивне ни распространьене у савременом ]езику. У нашем
материалу нашли смо неколико таквих изведеница са именичком основой на -тел> и -тел>ство а са глаголским суфиксима -а-,
-и-, -ова- 1 -ева-.
Глаголске изведенице са суфиксом -а-. Глаголи ко^ се од
именица образу]у суфиксом -а- продуктивна су категори^а у са
временом ]"езику, а означава]у глаголску раддьу ко^а ]е на раз
личите начине у вези са оним што именица у основи значи. Са
морфемом -те/ь- у саставу нашли смо само ]едан глагол овог типа
прщатёлмти се, а напоредо са н>им и облик прщателмшити се са
значением говорити \едан другом „при]ател>". Лавл>а се у Буковом
Рзечнику и у }ош зедном извору из друге половине 19. века.
Глаголске изведенице са суфиксом -и-. Деноминативна обра
зованна са суфиксом -и- означава]у радцьу ко]а ^е на различите
начине везана са оним што именица у основи значи. Од других
именица ова образованна су продуктивна, а од именице на -тел*
нису. Нашли смо само ]едан пример прщатёл>ити се тиоуя \ъ у
речнику дефинисан: 1. ступати с ким у при]ател>ске односе и 2.
ороЬавати, поста]ахи сво]та с ким. Глаголска изведеница има
више потврда из 19. века и из савремених извора.
Глаголске изведенице са суфиксом -ева- 1 -ова-. Кад су у питан>у друге основе глаголска образованна са овим суфиксом про
дуктивна су у савременом ]езику, али смо од именице са морфе
мом -телг нашли смо неколико примера. У основи ових примера
су именице на -тел, или на -тел>ство. Ми Кемо их класификовати
према значевьу:
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1. Глаголи ко]и значе бити оно или као оно што основна
именица значи: учителевати и учителовати, учителствовати, светителствовати и покрдвителствовати.
2. Глаголи ко]и означава]у радн>у ко]а
на било ко]и на
чин у вези са оним што именица у основи значи: прщателевати и
прщателдвати, непрщателевати и непрщателдвати и жителевати. У ексцерпирано^ граЬи нашли смо само глагол прщателевати.
Од примера из прве групе само први има у основи именицу
на -тел, а остали именице на -телство. Све оне има^у и кн>ижевне
потврде. Глагол прщателевати \& у речнику дефинисан: а) живети
с ким у прщателству, б) поступати с ким прщателски, в) старата
се око кога или чега. Глаголска изведеница жителевати значи
боравити, пребивати, становати.
Из примера смо видели да се глаголски суфикс ]авл>а у два
лика -ева- и -ова-. У нашим граматикама и друпз) литератури го
вори се углавном о глаголском суфиксу -ова(ти) ко']и се дода]е на
именичке основе. У примерима са морфемом -тел- у саставу ^авл>а се и вари^анта -ева(ти) као последица асимилаци)е вокала из
наставка завршном непчаном сугласнику л из основе, па зато
имамо: учителевати, прщателевати, непрщателевати (поред об
лика са суфиксом -ова-) и жителевати (само са -ева-).
Као што примери показу)'у, глаголска образована са морфе
мом -тел- у саставу нису продуктивна и распростран>ена у савременом ^езику.

Морфема -тел- у прилошким изведеницама
У нашем матерщалу смо нашли и неколико прилога ко^и у
свом саставу има^у морфему -тел-. То су углавном прилози са
суфиксом -ски, ко]м су истог порекла као и придеви са аналогним суфиксом. Основно значен>е свих прилога ]е да исказу^у на
чин вршен>а радае карактеристичан за лице са именицом у ос
нови: крдтителски, лубителски, непрщателски, покрдвителски
и покровителски, прщателски, рддителски, светителски, старателски и учителски.
Од других прилошких образовала са морфемом -тел- у сас
таву нашли смо само ]едан примар добродетелно у значен>у
племенито, честито, са потврдама из 19. века и са напоменом да
]е застарели облик. И ово ]е прилог за начин ^еднак облику придева средн>ег рода.
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Закл>учак
Морфема -тел- се ]авл>а у саставу око 690 изведеница у на
шем материалу. На]веКи бро] тих изведеница смо систематизовали у одреЬене категори^е, типове и подтипове (око 620), а ман>и
бро] (око 70) остао ]е ван система, али ^е наведен на одговараЗупим местима и посебно об]ашн>ен.
Образовала са морфемом -тел- су примарна и секундарна.
Примарне су именице мушког рода са значением вршиоца радн>е,
а настале су у творбеном процесу везиваньа глаголске основе и
суфикса -тел. Оне су и на^многобро]ни)е у нашем материалу
(278 изведеница).
Секундарне изведенице су различите категорще и типови,
настали од примарних, у творбеним процесима везиван>а различитих суфикса за основе на суфикс -тел. Творбене категорще и
типови су одреЬени функциям суфикса ко] а се реализовала као
моциона или творбена. Моциону функщцу има] у суфикси -ица и
-ка, }&р У везиван>у за маскулинске основе на -тел образу] у фемининалне именице са истим значением. Творбену функщцу има]у
сви друга суфикси. У категорией именичких образованэа такву
функщцу има суфикс -ство, у категории придевских образованна
има]у ]е присвоен суфикси: -ски, -ев, и -ин, а у глаголско] катего
рии суфикси -а(ти), -и(ти), -ова(ти) I -ева(ти). У прилошко] кате
горией }&вла се суфикс -ски са творбеном функциям.
По]единачно, секундарна образованна са морфемом -тел- су
малобройни] а од примарних са суфиксом -тел. Тако смо за изве
денице са суфиксом -телица нашли 112 примера, за -телка 81, за
-телство 31, за -телеки 55, за -телев 28, за -телинин, 7, за -телкин
9. Укупан бро] глаголских изведеница ]е 9, а прилошких 10.
Продуктивна образованна су све категорще именичких и при
девских изведеница, а глаголских и прилошких нису. На] распро
страненна у ^езику ^е употреба именица мушког рода на -тел и
именица женског рода на -телица и -телка. Велики бро] потврда
дат ]е само у речницима, али ]е граЬа из речника у знатно] мери
сагласна са юьижевним па и народним ]езиком. Кньижевне потврде су, такоЬе, бро]не, а ако су извори кн>ижевна дела, ]авл>а]у се
имена познатих писаца из свих раздобл>а кн>ижевности: роман
тизма, реализма и савремене кн>ижевности.
Суфикс -тел синонимичан ]е, шире или делимично, с неким
другим суфиксима ко]има се образу]у именице са значением вр
шиоца раднье: -лац, -он, -ник, -ац, -ич и -ар. НаШотпутца синонимичност, творбена и лексичка, посто]и измеЬу суфикса -тел и
-лац, ]ер оба суфикса има]у само ]едно творбено значение. Изве
денице са суфиксом -тел су синонимичне са изведеницама на -лац
у 149 примера, са изведеницама на -ач у 57 примера, са изведени
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цама на -ник у 33 примера, са изведеницама на -ац у 14 примера,
а незнатан ]е бро] синонимичних примера са изведеницама на
-ич и -ар.
Однос конкурентности ]авл>а се измеВу изведеница на -тел и
-лац и на -телица и -телка, а изражен ]е у не^еднако] териториЗално] распореЬености.
Изведенице на -телица и -телка нема^у синонимичних обра
зованна од именица на -лац, ]ер се ове нису везивале за моционе
суфиксе у истом значен>у. Суфикс -телица \е, творбено и лексички синонимичан са суфиксом -телка, а само лексички синонимичан са неким фемининалним изведеница од маскулинума на
-ан и -ник и са именицама женског рода на творбени суфикс -ла
(са ко.)има ^е синонимичан и суфикс -телка).
Придевске изведенице са морфемом -тел- су синонимичне
са придевским образованэима од именица на -лац, али су образо
ванна од именица на -лац обичшца и чешпа у савременом ]езику.*
Стана РистиН

* Ова обрада суфикса -тел представлю у нешто измсььеном облику
магистарски р>ад, одбран>ен на Филолошком факултету у Београду дана
24. 6. 1980. године, пред комисщом у саставу: проф. др Живо,)ин Стано]чип,
проф. др Радо^е Симий и доц. др Л>убомир Поповип.

