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Увод

1. Александар Б е л и h писао je 1932. године о овим

ггатан>има: „JeflaH од на)важни)их одел>ака наше практичне грама-

тике — jecre наука о граг)ен,у речи. Свакоме je познато како се на

сваком кораку у дананпьем животу, са развщеним културним и

научним захтевима, сусреЬемо са потребом стваран>а нових речи.

И уколико се будемо културно више разви)али, та he потреба по-

CTaja-ra све веКа... Наш народни ¡език, kojh je веома богат речима,

може дата довол>но упутстава како да се граде нове речи. Само

се та упутства iwopajy утврдити на основу особина народних речи...

Принципи граг)ен>а нових речи [треба да се] издвоае тако jacHo

и рельефно да по н>има може свако градити онако нове речи како

то одговара духу савременог нашег ¡езика" (Срйскохрвашски

кгъижевни je3UK, Наш ¡език, год. I, св. 1 [Бгд. 1932], стр. 6—8).

Отада ce у oboj области науке о нашем ¡езику десило неколико

важних florarjaja kojh, за)едно са дотад ураг)еним драгоценим по-

словима што су их обавили, пре свега, Ъ. ДаничиЬ1, Ст.

НоваковиЬ*, Т. МаретиЬ3, А. БелиК4 и А. Л е с -

кин (А. Leskien)8, OMoryhaBajy да се приступи реализации на

1 Ъуро ДаничиЬ, Основе срйскога или хрвашскога jejuna (Бео-

град, 1876), стр. I—VI + 1 -464.

•CTOjaH II о в а к о в и h , Срйска грамашика (Београд, 1894), стр.

I—XXVIII + 1—510.

•Tomo Maretic, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga

knjiíevnog jezika (Zagreb, 189°), стр. 292—390.

*Aleksandar Belie, Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen De

minutiv- und Amplificativsuffixe, AfslPh 23 (1901), стр. 134—206 и 26 (1904),

стр. 321—357.

'August Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen Sprache I

(Heidelberg, 1914), стр. I—LXVI+ 1—588.
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почетку наведених БелиКевих Hfleja. Hajnpe, 1936. одштампана je

дисертащф Радосава Б о ш к они h а Развишак суфикса

у jyMCnocAoeeHCKOj je3U4Koj зауедниии, JO XV 1—155. Дал>е, Српска

акаделиф наука oöjaBuna je 1941. прву К1ъигу животног дела А.

Б е л и h а О je3U4Koj йрироди и ¡езичком развишку (Пос. изд.

CXXXIV, стр. XIV + 1—655). Онда, 1949. об|авл>ена je кнлга

А. Б е л и h а Савремени срйскохрвашски кн>иэкевни ]език, II део:

Наука о гра^егьу речи (1—330). Затим, 1959. изашла je друга кшига

БелиКевог дела О je3U4Koj йрироди и ¡езичком развишку (Пос.

изд. САН СССХХ, стр. 1—183). Потом je 1964. изашла из штампе

кнэига Михаила СтевановиЬа Савремени срйскохрваш

ски ]език (I део, стр. I—X 4- 1—692) у kojoj се о творби речи го

вори на стр. 401—624. О значаjy баш оделжа о творби речи у овоме

делу проф. М. СтевановиЬа говорио сам у Прилозима за кн>ижев-

ност, ¡език, истори)у и фолклор, кн>. XXXI, св. 3-4 (1965), стр.

283—288. Ту су joui три дисертаци^е. Прва je Ст ¡епана

Б а б и h a Sufiksalna tvorba pridjeva и suvremenom hrvatskom Hi

srpskom knjizcvnom jeziku, Rad JAZU 344 (1966) 63—256. Друга je

Светозара НиколиЬа Nomina agentis у сшарословенском

je3wcy, JO XXVII, св. 1-2, стр. 1—84. Tpeha je О л г e Ц в и j и h,

Лексичко-семаншичке одлике шворбе именица у неких срйских и

хрвашских романшичарских йесника, JO XXVIII, св. 1-2, стр. 219—

—320. и св. 3-4, стр. 387—451. Hajnocjie, богато се разгранала и

паша лексикограф^а : Приводи ce Kpajy штампаше Rjecnika hr-

vatskoga Hi srpskoga jczika Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-

nosti. Српска академи)а наука и уметности издала je седам кнлга

Речника срйскохрвашског юьижевног и народног ¿езика и припрема да-

л>е томове. Одштампане су прве четири ктьиге Речника срйскохрваш-

скога к/ьижевног¡езика Матице српске (од kojhx je прве две кньиге из

дала и Матица хрватска); припрема остале две кньиге (V и VI) при

води ccKpajy . Jocnn M а т е ш и h публиковао je cboj Rückläufiges

Wörterbuch des Serbokroatischen (Wiesbaden), 1965 (Lieferung 1),

1966 (Lieferung 2), 1967 (Lieferung 3), 1967 (Lieferung 4). И —

at last but not at least — изашла су прва два тома дела Петра

Скока Etimologijski rjeênik hrvatskoga Hi srpskoga jezika, изд.

JAZU. Разуме се да треба узети у обзир и то да je у ме^увре
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мену oöjaBJbeH и читав низ расправа, чланака и манлх прилога

о питан>има творбе српскохрватских речи. Свакако, уосталом,

треба поменути и три средшошколска уцбеника из овог периода:

1) А. Б е л и К, Грамашика срйскохрвашског )езика, за I разред

(Београд, 1933), за II раз. (Београд, I изд. 1932, II изд. 1934),

за III раз. (Београд, 1933); 2) М. СтевановиЬ, Грамашика

срйскохрвашског ^езика1 (Београд, 1951); 3) Brabec-Hraste-

- 2 i v k о v i с, Gramatika hrvatskosrpskoga jezika (Zagreb, 1968)

(при руци ми je осмо издание). Свему овоме треба додати и рад

Jaae Ш а к и h Прилог библиографии радова о шворби речи у

срйскохрвашском ;езику, Прилози проучаван>у ¡езика, кн>. 2 (Нови

Сад, 1966) 239—259. Сви ти успешно обавл>ени послови прибли-

жили су нас могуКности да приступимо изради потребних упут-

става, заснованих на познаван>у основних принципа творбе речи у

савременом српскохрватском кн>ижевном je3HKy. Oßaj сам рад

писао с намером да буде прилог томе послу. ПримениЬу теори^ска

решен>а БелиЬеве лингвистичке школе. Заснивам га на синхро

нично) анализи. ТрудиЬу се да не буде само резиме досадашнъих

íiiaifaa. Чини ми се да е на|бол>е да анализу изведем тако што hy

веН нюм дати cyrecraje за дал»и рад. Литературу сам навео на по-

четку зато да рад не бих оптереКивао цитатима. Дефиници]е по-

¡единих речи давао сам на основу nocTojehnx речника.

2. Десет врста српскохрватских речи сврстава се у три ос-

новне категори)е: I. речи са деклинациям (именице, придеви,

заменице и бро)еви кад су деклинабилни) ; П. речи с кон)угаци)ом

(глаголи); III. непроменл>иве речи (6pojeBH, кад нису деклина

билни, прилози, предлози, везници, речце и усклици). У ос-

новну карактеристику сваке од ових десет врста улази: 1) зна

чение речи, 2) функци)а речи и 3) облич)е, одн. облик речи. На

ова) начин flajy се основне дефинищф свих врста речи, и то,

разуме се, пре свега, правих (основних) речи свих ових врста.

— Именице су предметске (по значеньу) и самосталне (по функ

цией) речи; могу, кад je реч о обличау : а) имати TpojaK облик : на су-

гласник (сйн; сшвар), на вокал а (жена) и на вокал о или е (село,

иоле; йлеме, небо); б) бита мушког (сйн), женског (жена; сшвар)

или средн>ег рода (село, йЪл>е; йлеме, небо); в) бита у ¡еднини
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(сйн; — жена; сшвар; — село, Поле; йлеме, небо) или множили

(синови; — жене; сшвари; — села, йд/ьа; Племена, небеса); г) декли-

нирати се по четири врете: ос) сйн; село, йдл>е; — ß) йлеме, небо;

у) жена; — 8) сшвар. — Придеви значе сталну одредбу (= зна

чение) KojoM се именица ближе oflpeljyje (= функщф) и слажу се

с именицом у роду (велики град, велика куНа, велико село), 6pojy

(велики градови, вешке купе, велика села) и падежу (великих градова,

великих куНа, великих села) (= обличье). — Глаголи су речи

Koje значе радн>у (]ован чиша кн>игу), сташе (Он болу}е) или би

ваке (Грми) (= значенье). Функщф им je приписиван>е радн>е,

сташа или бивака каквом лицу или предмету за извесно време.

По облич)у — Meaajy се по лицима (прво — шресем и ел., друго

шресеш и ел., треНе — шресе и ел.), 6pojy (¡еднина — шресем и ел.

и множина — (Прессмо и ел.), временима (за садашнюст — шресем

и ел. ; за прошлост: аорист — шресох и ел., имперфекат — üipeeujax

и ел.; перфекат — шресао сам и ел., плусквамперфекат — ôejax

шресао и ел.; за будуКност: футур — шрешНу и ел., егзактни

футур — будем шресао и ел.) и начинима (императив — шреси

и ел., потенциал — ja бих шресао и ел.); у глаголску систему улазе

joui: глаголски придеви (а) глаголски придев радни — шресао,

шресла, шресло, шресли, шресле, шресла — употребл>ава се уз по-

моЬне глаголе за творбу перфекта, плусквамперфекта, егзактног

футура и noTeHUHJajia; б) глаголски придев трпни — шресен, шре-

сена, шресено, шресени, шресене, шресена — употребл.ава се уз по-

моЬне глаголе за творбу трпног стан>а; сем тога, могу се — оба —

мешати као придеви: а) усахлих ¡абука и ел.; б) йо обра^еним йо.ьима

и ел.), глаголски прилози (непроменл.шш су: глаголски прилог

садашн>и — üipecyhu и ел., Глаголски прилог прошли — шресавши

и ел.) и инфинитив (тако1)е непроменл>ив — шресши). — Тако се

mutatis mutandis — flajy дефинищф и осталих врста речи.

3. Речи у ерпскохрватском ¡езику, са ст^алишта творбе,

могу бити TpojaKc: просте, изведене и сложене. За синхроничну

¡езичку анализу критери)ум на основу Kojera ce oflpe!)yje Kojoj од

ове три KaTeropnje прииада Koja реч ¡есте актуелно ¡езичко осеЬан»е.

На основу шега дата je дефиници^а према kojoj су просте (засебне,

лексичке) речи оне код kojhx се не oceha веза са другим осим са
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од ших створеним речима (сйн) ; изведене — оне Koje су створене

од основе и наставка (учи-шел) ; сложене — у 4hjh су састав ушле

naJMaibe две речи (Бедград). Из ове je дефиници)'е ¡асно да се у

вези с простим речима може говорити само о завршецима за промену

речи (кад су променл>иве, наравно), док се, нпр., у вези с изве-

деним речима говори, и о наставцима за творбу речи и о завршецима

за промену речи (кад су променл>иве) .

4. Дефиници]е врста речи дате (одн. поменуте) у т. 2. од-

носе се на оне речи по)единих врста код kojhx посто)и ¡единство

значеша, функци)е и облика. Такве речи (код kojhx поегози je-

динство значеша, функци)'е и облика) назива|у се правим (основ-

ним) речима. Ме^утим, праве (основне) речи нису довол>не за

исказиваше свих зпачеша. У српскохрватском ¡езику лексички

фонд комплетира се и творбом речи. У основици творбе речи на-

лази се промена функциае речи, т). то што се реч ¡едне врете упо-

требл>ава у функцищ речи какве друге врете. С променом, пак,

функци)е, речи добива)у и ново значен>е. У српскохрватском je-

зику у HajeeheM бро у случа)ева ова промена функци]'е и значевьа

обележава се, пре свега ради jacHohe, и нарочитим наставком за

творбу речи, али до тога не мора доЬи увек. Оне речи, Koje не доби)'у

наставак као обележje промене функци je и значевьа, изведене су само

новом функци)ом и значевьем. Ме^утим, приликом формалне кла-

сификаци)е речи на просте, изведене и сложене, оне ce cBpcraBajy

ме!)у просте, али су то неправе просте речи.

Све he ово бита jacHHje после анализе неколико примера.

Тако, нпр., придев бео, употребл>ен у функции именице,

floôHJa значеше предметности, почин>е значити предмет kojh има

особину што je означава сам Taj придев: белац ('кон> беле длаке'),

при чему наставак -ац долази да обележи промену функци^е (при

дев > именица) и зпачеша (одредбеност > предметност) . Или,

именица брег, употреблена у функци)и придева, добива значенье

одредбености, почише, другим речима, значити неку од каракте-

ристичних особина Kojy има предмет што га означава сама та име

ница: брегдвиш ('испуньен бреговима'), при чему наставак -овиш

долази да обележи промену функщ^е (именица > придев) и зна

чевьа (предметност > одредбеност). Слично овоме, придев благ,
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употреблен у функции глагола (у предикату), доби)'а значение

глаголности (радша, станье, биван>е), починье, другим речима,

значити 'чинити онаквим како означава Taj придев': блаокиши

('чинити благим, умиривати, освежавати'), при чему наставак за

творбу инфинитивне основе -и долази да обележи промену функци)"е

(придев > глагол) и значен>а (одредбеност > глаголност). Итд.

Посебно треба нагласити да OBaj механизам делу)е аутомат-

ски и у сфери функци)е, и у сфери значеньа и у сфери облика.

5. Ме^утим, веЬ je речено да у српскохрватском je3HKy, у

машем öpojy случааева, промена функци)е и значеша речи не мора

бити обележена наставном. Тако, нпр., средн>и род ¡дн. неодре-

1)еног вида придева добро, употребл>ен у функции именице, добща

значенье 'добро дело' и 'иман>е'. Деклинира се као именица.

6. Сем тога, има известан 6poj случа)ева kojh, иако нема^у

наставка, нису без икаквог обележ)а промене функци)е и значеньа.

Средши род ¡дн. неодре^еног вида придева, употреблен да одреди

глагол, floÖHJa и функци)у и значенье прилога; обично од двослож-

них таквих придева са дугим узлазним акцентом на почетном слогу

(мирно) — прилог има дуги силазни (cûâeâ мирно) . — Женски род

¡дн. одре^еног вида придева Бачка (земла) употребл>ава се у са-

временом српскохрватском кньижевном ¡езику искл>учиво у функ

ции и значешу именице; та промена функци)е и значеша обеле

жена je скракиван>ем завршног вокала а (Бачка), мада дат. )¡xa.

и лок. ¡дн. гласе Бачка] (у Срему сам слушао понекад и лик Бачки,

СДЗб XIV 340). — Слично овоме, женски род ¡дн. одреСеног

вида придева млада (жена), употреблен у именичко) функцищ,

floÖHJa значенье 'невеста'. Иако не долази наставак као обележЕе

промене функщце и значеньа, код ове речи ту промену прате друге

nojaBe: Hajnpe, скраЬен je завршни вокал -а и, затим, у савреме-

ном српскохрватском кшижевном ¡езику ова се реч деклинира

као именица (млада, дат. ¡дн. млади). (БелиК обавештава да се у

чакавским говорима joui чува придевска промена).

7. Стачно се и у сложеницама губи значенье делова и pa3Bnja

ново значенье сложенице {даниноН, нпр. значи врсту л>убичице).

То je основна одлика српскохрватских сложеница. При томе, ново
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значение (и функщф) доводе и до потребног уобличаваньа. То je

уобличаваае дво)ако. Hajnpe, саставни делови могу сачувати

раниje облике; тада у сложеници долази само до акценатско-кванти-

тетских у)едначаван>а (Бшъа Лука > Багъалука). Али, друго,

сложеница може добита и одговара)уЬи наставак (найрсшак).

Сложенице, иначе, могу настати од синтагме (горн>и примери),

или од читаве реченице (будибокснама) .

8. У т. 4. речено je да се речи код kojhx се |авл>а ¡единство

значена, функщце и облика ¡едне од врста речи — назива|у правим

(основним) речима те врете. Такве су све просте (засебне, лек-

сичке) речи (глава, бео, даши). За н>их се, на основу савременог

¡езичког ocehaaa, не може утврдити да ли су постале од неке друге

врете речи; оне само могу служите да се од ньих граде нове речи.

Оне су, дакле, усамл>ене, немотивисане (tj. нису, у вези с каквом

другом речи, из друге врете, — o6jauiH>eHe у одре^еном смислу)

и непродуктивне (tj. по угледу на ньихов састав и склоп не могу се

градити нове речи). Та непродуктивност, скамешеност помажу

да ове речи изразито обележава|у предмете (као именице), одредбу

(као придеви), радньу, стан>е или биванье (као глаголи) и ел. БудуКи

рел>ефним, оне не само што се не губе из je3HKa, веК се од н>их ства-

pajy нове речи.

Речи Koje 4yBajy везу, по значешу или по облич)у, с kojom

другом врстом речи jecy неправе речи одре^ене врете. Оне су,

Hajnpe, мотивисане, што значи да су у вези с kojom другом речи,

из друге врете, — o6jauiH>eHe у одре^еном смислу. Тако, нпр., веЬ

сам придев бео наговештава да именица белац треба да означава

какав бео предмет и ел. Неправе су речи, исто тако, и продуктивне,

што значи да се, по угледу на аихов састав и склоп, могу творити

нове речи. Тако су, нпр., и именице крйвац, лаж/ьшац и ел. изве-

дене, као и именица белац, од придева као основе, и наставка -ац.

Итд. Уопште, неправе су речи: изведене (и то и оне с наставком

и оне Koje су изведене само по функции) и сложене речи. Оне су

у ¡езику неправе све дотле док се у ньима ocehajy засебни делови

одн. веза с каквом другом врстом речи. Али треба реЬи да и оне

теже да се лексикализу)у. Код изведених именица, нпр., до тога

долази конкретизащфм и гранан>ем значеньа, сужаванлм фунганф
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наставака и ел. Taj живот речи je непрекидан и многостран. Као

пример за конкретизацщ'у значен>а могу послужити имешще изве-

дене од гдаголске основе наставном -ба. То су превасходно глагол-

ске именице (бдрба), али, нпр., именица жалба значи и 'писмена

представка'. Као изразити пример сужаваша функщце наставака

наводе се обично речи чшйач и чйшалац. Найме, именица чшйач

(изведена наставком -ач) има шире значенье: 'oHaj kojh чита',

док именица чйшалац (изведена наставком -лац) има уже значенье :

'стални читалац (при)ател>, претплатник и ел.) каквог листа, ча-

сописа и ел.'.

Два су, дакле, основна услова за продуктивност изведеница

одн. наставака: 1) да наставци служе за обележаван>е одре^ених

KaTeropnjcKHX значена (у структуралном или семантичком смислу);

2) да je ¡асан однос у KojeM се налазе изведене речи према речима

од KOJHX су изведене. Чим се значение изведенице почне конкре-

тизовати, одн. чим се почне замагл>ивати однос измену изведене

и основне речи, изведенице а тиме и наставци постелено npecrajy

да буду продуктавни.

9. Особина je данашн>ег ерпскохрватског ¡езика та што je

ме!)у новим именицама и придевима више изведеница него сложе-

ница (што, разуме се, не значи да наш ¡език не допушта, у crr/4ajy

потребе, образование и сложених именица и придева). Ме1)у гла

голима, благодареНи префиксации, нема ове разлике измену из

веденица и сложеница.

10. У савременом ерпскохрватском ¡езику ме!)у изведеницама

HaJBmue je изведених именица, придева и глагола. Изведене речи

нывшие се творе од именица, придева и глагола. То значи да je

за утвр^иван>е основних принципа за творбу изведеница на¡важ

нее анализирати изведене именице (од именица, придева и глагола),

изведене придеве (од именица, придева и глагола) и изведене гла

голе (од именица, придева и глагола). Тако hy и поступите у овоме

раду. УзеЬу у обзир углавном живе суфиксе словенског порекла;

из ономастике обрадиКу само етнике.

il. У ерпскохрватском ¡езику код речи се, у вези с творбом,

pa:î.iHKyjy: корен, основа, наставай за творбу основе и наставай
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за творбу речи. На основу БелиКевог учен>а могу се овако дефи-

нисати ови по)мови.

Корен je HaJMa№H, непроменл>иви део, за)еднички извесном

6pojy речи (сродних по значен>у и по пореклу) или облика, kojh

има основно, Hajomirraje ндхово значение. Тако je за речи: уча,

ученик, ученосш, учило, учишел», научны — корен уч.

Основа je заЕеднички део извесном öpojy речи (сродних по

значен>у и по пореклу) kojh се твори од корена каквим наставком.

Тако je за речи: учила, учишел — основа учи, сагра^ена од корена

уч наставком и. За речи: ученик, ученосш — основа je учен, сагра-

1}ена од корена уч наставком ен. Основа зависи од 6poja речи Koje

ce Hcrarryjy, пореде. Што се више сродних речи пореди, то je маши

н?ихов зааеднички део; као што je речено, HaJMaan тако доб^ен

заЕеднички део сродних речи и облика jecre корен.

Насшавак за шворбу основе jecre наставак kojhm се од корена

твори основа. Тако je за речи: учила, учишел — наставак за творбу

основе и, kojhm je од корена уч сагра^ена основа учи. За речи:

ученик, ученосш — наставак за творбу основе je ен, kojhm je од ко

рена уч сагра^ена основа учен.

Основа именица доби)а се кад се од ген. ¡дн. оц,би]с наставак

(град-a, сел-a, йол-а, йлемен-a, jaeneiu-a, сшвар-и).

Основа придева добща се кад се од ном. ¡дн. ж. р. одби)е

наставак (добр-а).

Глаголи у српскохрватском je3HKy HMajy две основе: 1) пре-

зентску; 2) инфинитивну (коja ce joui зове и аориска). Презентска

основа добива се када се од облика презента oflönjy наставци kojh

почишу сугласником (шресе-ш). Инфинитивна основа глагола

4HJH се инфинитив завршава на ши добива се одб^'анъем наставка

ши (iupec-ти). Инфинитивна основа глагола 4HJH се инфинитив

завршава на -hu добива се кад се од 1. л. )дн. аор. одби)е завр-

шетак -ох (üehu — йек-ох; лепи — лег-ох; epku — врх-ох). Према

односу ових две)у основа БелиЬ je све српскохрватске глаголе

поделио у осам врста Koje се могу схематски приказати овако:

I. шрёсё-ш/шрес-ти;

П. ôpé-uilopa-ти;
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III. гинё-ш/гйну-ти;

IV. 1) чу_/ё-ш/ч5>-ти;

2) a) Kyûyjê-iulKyûàea-Tu;

б) KA>yje-ui¡KJbyea--m;

в) dajé-ui¡dáea-TKi

г) казу]ё-ш!казива-т;

V. ймшё-ш/мйса-ти ;

VI. йева-ш/йева-та одн.

улё-ш/_уле-ти;

VII. носй-ш/ндси-ти одн.

вш)й-ш/виде-ти;

VIII. држй-ш/држа-тн.

У CBOjoj кньизи Савремени срйскохрвашски }език М. Стевано-

виЬ je cnoJHo у ¡едну врсту БелиЬеве II и V и на Taj начин добио

седам глаголских врста.

У вези с изведеним глаголима две су nojaBe од начелног

знача)а.

Прво. Глаголи сагра^ени од имена или непроменл>иве речи

floÖHJajy наставке за основе ¡едне од ових осам глаголских врста.

И од тога какав наставай за творбу основе добива изведени глагол

може зависити н»егово значение: белиши= чинити белим, белеши —

-iiocrajaTH бео.

Друго. У глаголима изведеним од глагола често се мен>а не

само основа него и корен (нпр. у пару извучём : извлачйм ни je из

менена само основа, одн. наставак за творбу основе вуч-е у влач-м,

веЬ и корен вуч- у влач-).

Насшавак за шворбу речи jecre наставак kojhm се од основе

изводе речи. Тако je од основе учи наставком шел изведена реч

учишел а наставком ло реч учило. Као што je веЬ речено, суштина

je творбе речи наставцима у томе што они обележава)у промену

функци)е и значеша основне речи (основе). Од ¡едне изведене речи

могу се изводите нове (ййсаши : üúcau : йшичев).

Из овога излагала вал>а извуЬи важан закл>учак да наука

о творби речи у српскохрватском ¡езику не проучава сасвим исте
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nojaBe у вези с изведеним именицама и придевима с ¡едне стране

и с изведеним глаголима са друге. У вези с изведеним именицама

и придевима од 3Ha4aja су: 1) основе од kojhx се творе изведене

именице и придеви као готове речи; 2) наставци Kojn.via се

творе (и KOJH се додачу основама твореКи готове речи); 3) значение

изведених именица и придева. У вези с изведеним глаголима

од знача)'а су: 1) речи од kojhx се твори глаголена ос

нова (у питаньу je инфинитивна основа); 2) наставци KOJHMa се

твори глаголска (инфинитивна) основа; 3) значена изведених

глагола. Дакле, у вези с именицама и придевима предмет проу-

чававьа су готове речи, а у вези са глаголима превасходно глаголска

(инфинитивна) основа.

12. Beh je више пута речено да наставци обележава)у промену

функщце и значен>а речи. Две су основне врете наставака. Jewrn

HMajy опште структурално значение, tj. служе за обележаваше

поименичаваньа, попридевл>аван>а или поглагол>аван>а других ос

нова. Други наставци HMajy уже, често сасвим одре^ено значенье.

Тако, нпр., наставном -ба (одн. н>еговим варщантама -оба, -идба)

изводе се глаголске или апстрактне именице; наставак -шшак служи

за изво!)ен>е именица Koje означава}у онога што слави какву славу;

наставном -ло изводе се именице коje значе ору^е; наставком

-шел — именице Koje значе радника; наставци -че и -uh служе за

деминущщ и ел.

13. Обележава)уКи промену функци)е и значеша основне речи,

наставци у ствари служе за обележаваьье нове врете речи у Kojy

je прешла основна реч. Ако се узме у обзир чин>еница да, нпр.,

изведена именица има два дела (основу и наставак), може се реки

да je наставак, обележава)уЬи изведену реч, у ствари управни део

изведенице а да je основа детерминативни део. Тако je, нпр.,

белац 'бели кон>', гра!)анин 'градски човек' и ел. JeflHHO je код

именица суб)ективне оцене (деминутива-хипокористика и аугмен-

TaTHBa-nejopaTHBa) однос обрнут: ту je основа управни део изве

денице а наставак детерминативни. Тако je, нпр., 1)аче 'Сак мали'

а главурда 'глава велика, рашчупана' и ел.

14. Развитак значеньа и творба речи присно су повезани са

друштвено-економским приликама и развитком. Као изразит

2 Наш )език
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пример за то БелиК наводи разгранатост значеша именицс седмак:

1) кон> или во од седам година; 2) Ьилим од седам аршина; 3) новац

од седам ¡единица; 4) ^ак седмог разреда; 5) воршк седмог пука.

Свако je од ових значен>а настало у одре^ено) друштвено) средний:

прво код одга|ивача ових животшьа; друго — у кругу оних kojh

H3pa^yjy Ьилиме; треЬе — тамо где je новац од седам ¡единица

био у употреби; четврто — у школско) средний; пето — ме!)у

BoJHHHHMa и ел. Слично можемо реЬи и за разна значена речи

белац. У Речнику Српске академи|е наука и уметности, поред дру

гих, налазе се и значеша: 1) жипотшьа беле 6oje; 2) воЬка, билжа

белог, беличастог плода; 3) Кебе; 4) сребрни новац. Итд.

Просте речи

Просше именице

15. Две су категори)е простих именица: праве и непрагз.

Meljy праве просте именице у савременом ерпскохрват-

ском кшижевном ¡езику спадаjy и ове:

— Koje 03Ha4aBajy природне nojaBe, опште географске noj-

мове и ел.: вал, век, вече, вода, врх, дим, дуга, jâp, камён, небо, нЗН,

агауь, Üo/ье, река, раса и д.;

— Koje означава)у делове (л>удског) тела: брада, глава,

зуб, кожа, коса, кук, очи, рука, фце, шрбух, ум, yciua, уши, чело и д. ;

— Koje означава)у noJMOBe у вези с исхраном и ел.: вино,

otcêl), лек, сир и д.;

— Koje означава)у noJMoee у вези са човековим животом,

пословима и ел.: дно, коло (= точак), кайле, куНа, муж, ниши,

óje, йуш, село, cûh, слава, сноха, цена и д.;

— коje се односе на фауну: бйк = бак, вйдра, гдведо, грива,

ждрёбе, ]елен, крива, йеро, рог и д.;

— Koje се односе на флору: бреза, д$во, зоб, jfcoda, лан,

слама, шлмва и д.

16. Две су врете неправих простих именица: 1) просте

именице од глагола; 2) просте именице од придева.
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17. Просте именице од глагола представл>а)у — in ultima

linea — глаголски општи део у именичко) функцищ. 1Ьихово се

значенье креКе од значеньа глаголске именице до конкретизованог:

дрем (гл. им.), вез (1. 'изра!)иван>е шара везешем', tj. гл. им.;

2. 'везени предмет'), мах (мах) (1. гл. им.; 2. 'тренутак'), вид

(1. 'способност гледааа', т). join донекле у вези са глаголом;

2. 'видело, дневна светлост' — дошао за вида), гроб (само кон-

кретизовано значение).

18. Код извесног öpoja простих именица од глагола inije исти

вокал у корену глагола и именице. Такви су нпр. односи:

и/о: бйши\бо], крйши/кров, лйши\ло]\

е\о: грёйсши/гроб, довесши\воз, йлесши\йлош;

у\ла: мусши/млаз;

ра\ер\ир\ор: броши¡берём /бираши iизбор;

в/о; грмеши/грбм и ел.

19. И код простих именица од придева постощ обличка и

значен>ска градациЕа: мала, сшара — добро — млада — благо —

— зелен — далг, думе.

Просши йридеви

20. Две су категори)е простих придева у савременом ерпско-

хрватском кнэижевном ¡езику: прави и неправи.

Велики je 6poj правих простих придева:

— за обележаваше 6oje: бео, блёд, жуш, црвен и д.;

— за обележаван>е каквоЬе (у на)ширем смислу): бос, бр~з,

вешш, глув, го, груб, гусш, драг, зао, здрав, jan, крив, крш, круш,

леи, лот, луд, л>уш, мио, — весео, гдшов, дивлй, добар, машор,

Зйшшй, ружан, шойао, храбар и д.;

— за обележаваше мере: дуг, лак, малй, — висок, шанак,

цйглй и д.

21. Неправи су прости придеви од глагола. Ме1)у просте

придеве од глагола иду они kojh су у вези са глаголским прилогом

садашньим (вруН, држёН), глаголским придевом радним (врео,

зрео) и глаголским придевом трпним (йроливен, чувен, — валан,

йоуздан) .
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Прости глаголи

22. Прости (неизведени, примарни) jecy, према БелиЬу,

они глаголи kojh су постали непосредно од глаголскога корена,

TJ. за Koje се не може показати да су постали од какве друге веН

готове речи. Н>ихов се корен не употребл>ава као самостална реч

у npHMapHoj функцией; у секундарно), као што je речено у т. 16,

17. и 18, дюже бита употреблен у нменичко) служби (йлесши —

йлош и д.). Прости, неизведени глаголи се и по значевьу разлику^у

од изведених. Неизведени, найме, значе „приписиваае радн>е,

сташа или биваша за извесно време" (йлесши) , а изведени — „везу

по значеау придева, именице или глагола са join неким глаголом

у самом облику дотичног изведеног глагола: учишелеваши: „бита

учител»"..." (БелиЬ). Примери неизведених глагола: мЬНи, бдсгйи,

красши, — йлесши; — браши; — кренуши, шануши; — чуши, —

коваши, шрдваши; — мазаши, — ййсаши, шесаши; — даши, знаши,

— ку^йаши; — видеши, гдреши; — ôojaiuu се, дрокаши.

(НаставиЬе се)

Берислав М. НиколиН
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