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ИЗ ЛЕКСИКОЛОГЩЕ

/. ГУБИТИ (~ СЕ)

Проучаванье значеньа семантички разгранатих речи више-

струко )е корисно. Тако се, на)пре, лепо може пратити како се

)език богати новим изража)ним могуЬностима, како се све разви-

)а)у нова значена речи, како од стварних поста)у фигуративна

значења а од ових у дал>ем развоју опет стварна. Тако се, сем

тога, може видети шта то значи живот речи, како и значеньа речи

има)у „сво) век", не само, дакле, како она наста)у, веЬ и како

неста)у, како се губе. Тако се, најзад, на очигледним примерима

може показати да ни)е у сваком конкретном случа)у лако дати

одређено, апсолутно )асно фиксирано значенье. Реч се у реченици

не употребл>ава увек за казивање )едног строго ограниченог зна-

ченьа. Напротив, споредне семантичке асоци)аци)е ко)е изазивају

по)едине речи смисаоно обогаЬу)у текст. Текст )е тиме, доиста»

пуни)и, али )е утолико тежи посао лексикографа да одабере управо

ону од бро)иих асоци)аци)а која да)е „основни тон" значеньу.

ПокушаЬу да ово покажем анализира)уЬи значенье глагола

губиши (~ се). ПоЬи Ьу од савременога )езичкогосеЬања. Прво Ьу

анализирати лик губиши, а затим лик губиши се. УпотребиЬу грађу

Института за српскохрватски )език САНУ.

А. губиши

На основу материјала ко)и ми )е ста)ао на расположен^

закл>учио сам да глагол губиши има три основна значеньа:

1. нево/ьно осшсуаши без кога, чега;

2. уйройашНиваши, унишшаваши, нарушаваши;

3. убщаши. За ово се значен>е мирне душе може реЬи да )е

за данашнье језичко осеЬанье просечно образованога нашег човека

— застарело.
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Од ова три значења најраспрострањеније )е прво. Оно се

грана у неколико подзначења. Прегледа)мо их.

1. а. нейажгьом зашураши не знщуНи куда. Без сулиье смо за

каквог при)ател>а могли заюьучити да често „губи" какву кньигу

или сл.

1. Ь. йресшеуаши имаши. Врло се изразита потврда овоме

значеньу може прочитати у ДаничиЬеву преводу Старог завета:

„Има ври)еме кад се рађа ... ври)еме кад се тече и ври)еме кад се

губи" (изд. 1938, стр. 512). Истога ]е значења, само у фигури,

овај глагол и у познатом Н>егошеву стиху из Горског ви)енца:

„Мањи поток у виши увире. | Код увора сво)е име губи" (изд.

1847, стр. 30). У овоме значеньу глагол губиши употребл>ава се уз

разне мислене именице (вера, нада, расйоложегъе и сл.); исп.:

ДомановиЬ ... у сво)им делима не губи добро расположенье (Б.

ПоповиЬ, СКГл, стара сери)а, VI, стр. 1076). Сваким даном се

све више губи вера у победу (А. ЪуриЬ, Ка победи, 81) и сл.

1. с. осшајаши са све магье и магье нечега. Примери: Он је

дакле губио вид, а ни)е могао то да схвати (М. С. 1овановиЬ, СКГл

Н. С, 7, 41). При)е се и на шавачки рад гледало с презиравшем,

али сад то презиранье губи силу (С. ДучиЬ, СЕЗб X1ЛШ1, 71). —

^сно )е да у првом примеру губио ]е вид подразумева посте-

п е н о с т губл>ења вида, а у другом, губи силу, такође )е реч о

поступном напуштању једног схватаньа.

1.(1, осшщаши без онога шшо одлази,умире, ышчезава. Свакако

смо били у прилици да чујемо овакву из)аву: У ньему губим свога

доброг при)ател>а, или сл. Овамо спада и ВеселиновиЬев пример:

И )а сам губила децу па ... вала Богу (Сел>анка, Бгд. 1893, стр. 182).

1. е. биваши йоражён (у какво] бици, игри и ел.). За илустра-

:ци)у навешЬу ова) Ъипиков пример: „Пиеро )е губио, Иво )е

чекао и чекао, но то) парти)и не би)аше конца и кра)а" (За крухом,

1904, стр. 10). Овде се сусреЬемо и са оваквим примером Лазе К.

ЛазаревиЬа: „Доносио )е често пуне вишеке новаца. Губио )е

такође" (Приповетке I, 1898, стр. 76). Сусрели смо се, дакле, са

примером у ко)'ем су живе асоци)аци)е на неколико значена овога

глагола (нпр. и на 1. Ь). Није случа)но што )е то ЛазаревиЬей

текст. Особина )е добрих писала да и стилизаци)ом свога припо-

ведања малим бро)ем пробраних речи проширу)у могуЬности чи-

таочевог примања текста.
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1 . Г. биши на шшеши, шшешоваши. Значење добро илустру)е

ова) БелиЬев пример : „Наш народ губи ако он буде ометан у раду"

(Вук и ДаничиЬ, стр. 20).

1. д. йресшщаши владаши чиме, йресшщаши биши у ]едном

.сшагьу. Примери: Адвокат )е губио нерве (Душан ЪуровиЬ, Међу

брђанима, стр. 50). Почињао сам веЬ да губим стршьење (Алексан-

дар ЪуриЬ, Ка победи, стр. 8). Од болова и напрезања почео сам

губити свест, те ме положише на земл>у (С. 1аковл>евиЬ, Капи)а

слободе, стр. 183).

1. П. йресшщаши ойажаши, йройушшаши, занемариваши. Ово

значенье потврђу)е пример из 1анка ВеселиновиЬа : „Брзо схваташе

све што учител> рекне. Ни)едну његову реч не губи)аше" (Цело-

купна дела II, стр. 447).

Д р у г о значенье глагола губиши, т) . уйройашНиваши, уни-

шшаваши; бесцилно, узалудно шрошиши; нарушаваши, није се

тако изни)ансирало као прво. Потврђу)у га ови примери: С)еме

губи тко по пржини си)е (Ъ. ДаничиЬ, Стари завоет, стр. 111).

И кра) друге жене ја Ьу да се налам, | и да сво)е срце расипам и

губим (]. ДучиЬ, Сабрана дела I, стр. 153). Ко старо л>уби

данке губи (Вук, Српске народне пословице). Зар она да губи

сво)у младост и сво)е здравл>е због мене? — мишмше Марта

(]. ВеселиновиЬ, Цел. дела II, стр. 183). Ти, Стипане, канда

губиш ришпет редовницима (С. Матавул>, Бакоња Фра-Брне,

1893, стр. 74). Ма ^евощи среЬу губи (Вук, НПосл).

ТреЬе значенье, т). убщаши, треба сматрати застарелим

зато што га нови)и писци не употребл>ава)у. Карактеристично )е,

међутим, да је, као што је свима познато, у глагола йогубиши врло

живо значенье „извршити смртну казну над ким" или сл. Иначе,

значење губиши = убЩаши потврђу)е пример из Вукове збирке

народних приповедака: Три пута затруби у трубу да чу)е сватко

и ко хоЬе да може доЬи ... да гледа ђе цар цара губи (стр. 197).

В. губиши се

Чини ми се да се за лик губиши се може успоставити )един-

.ствено значење: несшщаши. ПокушаЬу да покажем како су се из

овог основног значеньа разгранале бро)не нијансе, које се, међутим,

све могу свести на то првобитно. Идимо редом.

Наш )ези« 8
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а. неаищаши залушавши, залазиши не знщуНи куд. ПотврђУ)е

га пример: Пре, ови прос)аци и други бож)аци веЬином се рази-

лазили и губили по оближњим селима (Б. СтанковиЬ, Бож)и

л>уди, 1913, стр. 92). Овамо спада и пример с фигуративном упо-

требом: Стара филозофи)а губила се у апстракци)ама (]. Прода-

новиЬ, Наши и страни, 1924, стр. 85). — Мислим да ни)е потребно

доказивати да )е овде )асно уткано значенье „нестајати".

Ь. заузимаши шакие йоложщ да се на крщу йосшане невидлив,

нестщаши [у дал>ини и сл.). Примери: Скида ... ша)качу и ...

руком стеже )аче пушку и губи се клизавом уском путањом доле

(Српске новине, Крф 1917, стр. 135/2). На ужас наш, видик пред

нама поче да се губи (С. ^ковл>евиЬ, Капи)а Слободе, стр. 176).

— И овде се врло )асно као основно опажа значенье „неста)ати".

с. йройадаши, ишчезаваши, ушайаши се, йонираши. Ово зна

ченье )е у познатом Во)иславл>евом стиху: О вали, о реко српскаГ

СтолеЬа тако се губе | И као таласи тону у море вечности тавне

(Песме I, 1907, стр. 170).'— Примери су бро)ни и сви с провидним

основним значеньем — „неста)ати".

й. разлегаши се несшщуНи ( о звуку и сл.). Пример-два из

ШантиЬа: И неко викне и одјек се губи (П)есме, 1911, стр. 101).

Но пусто и без одзива | У небу губи се оча)ии крик (исто, стр.

106). — Као што се види, глагол несшщаши ушао )е и у дефини-

цй)У-

е. йосшщаши неухвашлив, неналажлмв. Могао би се навести

овакав пример: Пулс се непрекидно губио.

{. йомало, йосшейено несша]аши. Примери: Гледала је мило

очима, у ко)има се веЬ почео губити живот (М. СретеновиЬ, 1етрве,

стр. 99). Светло дана губи се и гаси (В. ИлиЬ, Песме I, 1907, стр.

19). — И овде, разуме се, доминира значење „неста)ати".

д. йресшщаши биши у свесном сшаку. Примери: Глава не-

среЬнога дево)чета не издржа, она се губила (Р. Л. КнежевиЬ

(превод:) Ернест Ренан, Успомене из детињства и младости, стр.

31). Оно тра)е и траје да непомичан обамирем и губим се у несвести

(М. Настаси)евиЬ, Из тамног вила)ета, стр. 77). — Значенье „не-

ста)ати" доминира и овде.

Ь. йресша]аши владаши собом; осшщаши без душевне снаге да

се издржи какав найор, нейрщайлносш. Примери: Поче )ош )аче

да б)есни. Да се губи у л>утини. Да заборавл>а сама себе (А. Мурад
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беговиЬ, Сви)ет у опанцима, стр. 39). Чика-Лука се губио од

страха (Б. КовачевиЬ, Наша књижевност, 1946, стр. 109).

1. мршавеши, йройадаши. Карактеристичан )е Сремчев при

мер: Вене и губи ее сирота, као дгуња на шифоњеру (Вукадин,

1903, 249).

). некорисно се шрошиши, сашираши се. Пример: Жао ]о')

беше себе саме, жао )о) беше што се тако узалуд и ни за кога губила

за све то време (Окица ГлушчевиЬ и Милован Ъ. ГлишиЬ (превод :)

Лав Н. Толсто), Рат и мир II, 1900, стр. 322). — ^сно )е да се и

приликом трошења физичке снаге у ствари подразумева н е-

с т а ) а њ е животних способности, да )е, дакле, и овоме значењу

у основи глагол несшщаши.

к. йружаши се, уйуНиваши се у неодре^ене далине (о очима

и йогледу). Примери: Очи ... су се замишл>еним погледом губиле

онамо дшье у низине (Ъалски, Иринина уда)а, стр. 7). Губе )о)

се тако очи у дал>инама као брижне мисли (Драгутин ИлиЬ-^о,

Дунавска улица, стр. 53). —

1. у йоре1)егьу са чим другим йресшщ'аши имаши важносйл;

йосшщаши неизразиш, нейримешан, неважан. Примери: Ал' и

на)опори)а змајованка губи се према Марково) дивл>ачини и

грдно) му бесноЬи (Л. КостиЬ, 5, 355). Али је Париз толико огроман

и с)а)ан, да се пред њим све личне беде губе као ништари)е (].

ДучиЬ, Сабрана дела V,, стр. 62). — Овде )е значенье „неста)ати",

мислим, такође очевидно.

т. одлазиши (обычно у ошшрщо]', грублюј зайовесши) . Примери:

Него се губи см)еста одавде (Славко Колар, Ми смо за правицу,

стр. 45). Губите се, ништари)е (Иван Горан КовачиЬ, Дани гњева,

стр. 56). — Непотребно )е доказивати да )е и овде у основи зна

ченье „неста)ати".

* * *

Сем свега овога, глагол губиши ушао )е и у известан бро)

израза. Из оправданих лексикографских разлога (о ко)има ни)е

потребно овде говорити) у Речнику српскохрватског књижевног

и народног )езика САНУ изрази се обично не обргфују уз глаголе.

У питању су принципи на ко)има )е засновано )едно дело и ко)и

мора)у бити спроведени у целом делу од почетка до кра)а. У овоме

гприлогу, међутим, ми говоримо о целокупном животу глагола

убиши ^~ се) у нашем )езику, па Ьемо зато овдерасправл>ати и о
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изразима у ко)има се )авлл и глагол ко)и анализирамо. То су ови

изрази :

1. губиши из вида, губиши с а вида. Овај израз

има две значењске ни)ансе:

а. йресшщаши гледаши у шшо, лишавший се могуНносши да

се шшо види. Примери: Бродарима ()е) потребно да из вида не

губе компас, да у сваком часу знају где сто)е (Шумади)а, 1876,

стр. 39). А како га с вида губи, све )о) је ^еппье у души (И. Ъи-

пико, Приповетке I, 1947, 154).

Ь. йресшајаши узимаши у обзир, йресшщаши имаши на уму,

занемариваши. Примери: Не треба губити из вида да су закони

наслега )ош сасвим тамни (]. СкерлиЬ, Звезда I, стр. 59). Аналише

због анализе и губи са вида радньу, поста)е досадан (Матош, Огледи,

студи)е и импреси)е, стр. 145).

2. губиши главу. И ова) израз има две ни)ансе у зна-

чењу:

а. излагаши се смршно] ойасносши, умираши. Пример: А теби

)е, Муста) беже, Му)о нави)ек десно крило био и за тебе )е главу

губио (Коста Херман, Народне щесме Мухамедоваца у Босни и

Xерцеговини I, стр. 605).

Ь. йресшщаши владаши собом. Примери: Чак и они најста-

рији сарадници ... узнемирени. Часовито клонуЬе и веЬ се губи

глава (Н. СимиЬ, Иза завјеса, стр. 97). 1едино )едан наш друг

непрестано губи главу од бомбардовања {]. ЪоновиЬ, Xронике и

путописи, стр. 288).

3. губиши душу. Ова) израз значи: йрешерано радиши,

шешко се йремараши. Пример: Ти ... знаш — богатство ни)е ужи-

вање ... ]а губим душу да бих зарадио три хил>аде дневно (Вера

Сто)иЬ и Милан ЪоковиЬ (превод:) Максим Горки, Дела XV,

стр. 124).

4. Изрази губиши из очи]у, губиши исйред очи]у

значе исто што и израз „губити из вида": И калуђер )е дошао а

)а га нисам губио из вида (Ъ. 1акшиЬ, Дела IV, 1882, стр. 180).

Срби)а ... )е свагда грешила ... кад је из очи)у губила ... сво)у

потоњу будуЬност (С. НоваковиЬ, Балканска питања, стр. 388).

5. Израз губиши йамеш значи йресшщаши владаши со

бом: 1ош су ньене косе незамршене ... )ош )о) нико није пио
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оне црне очи од кощх се памет губи (J. СкерлиК, Писци и кн>иге

I, стр. 108).

6. Изрази губиши цену, гу биши у цени значе сши-

цаши, добщаши ман>у вредносш: Не губи ци)ене. Рече се у шали

ономе ко)и се накашл>е, и значи да не губи цщене као кон» (Вук,

НПосл) . Тим та квьига много губи у цени за л>убител>е штампар-

ских реткости (Л. КостиЬ, О JoßaHy JoBaHOBnhy 3Majy, стр. 43).

* * »

На Kpajy, неколико речи о развитку значена овога глагола.

По сво) прилици полазеЬи, оправдано уосталом, од M и к л о-

ш и ч е в а тумачен>а у н>егову Etymologisches Wörterbuch der sla-

vischen Sprachen (s. v. gyb-), P. Budmani u RJA s. v. gùbiti

каже: Rijec je praslavenska, isporedi stslov. gubiti, rus. губить, ces.

hybiti, pol. gubic. — gub postaje ojacanem od gyb..." А Миклошич

губиши дефинише са „zu Grunde richten". Исту дефиници)у flaje и

Ф а с м е p (M ах V a s m е г) у своме делу Russisches etymolo

gisches Wörterbuch (s. v. губишь). Потпуно je jacHO да су се

и како су се у вези с овим значением гранала сва она друга

о KOJHMa смо говорили. Етимолошки и семантички овде je све

прозирно. Овде долазе до изража)а принципи о KOJHMa говори

А. БелиЬ: „Све то чини да се речи или богате по садр-

жини CBOjoj или. да им се садржина своди на ¡едну }едину осо-

бину KOJOM се може обележити не само стварна особина пред

мета него и однос меЬу предметима. Ако су повод öoraheay речи

све нова оствариваньа шихова у на}различни}им везама какве се

у ¡езику завита могу — разлог увек могутном своСен>у сложени)их

значеньа речи на rrpocraja и сасвим проста лежи у духовно) природа

речи. ВЬихова je основица представа оног предмета или особине

Koje реч обележава. Ту представу прати увек сазнан>е не само

збира свих особина н.ених Beh и свих шихових прелива kojh се у

ьима тако^е слажу. И jeднa je од врло знача)них особина )езика:

да може — кад му устреба и када се прилике за то ¡аве — употре

бит какву саставну особину или какав н>ен прелив да pe4Jy у

Kojoj се они налазе, занемаруауЬи све друго у ньима, обележи cboj

нови ar/4aj" (О je3H4Koj природи и ¡езичком развитку I, 1941,

стр. 496—497).

30. III 1961.

Берислав М. НиколиН
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