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ОСНОВНИ ПРИНЦИПЫ ТВОРБЕ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ

СРПСКОХРВАТСКОМ КВЬИЖЕВНОМ JE3HKY

(Свршетак)

С л о мс ен е речи

Сложена именице

83. Сложене именице могу бити, према саставу, дво^аке:

1) оне за Koje je лако утврдити да су настале срасгепьем cbojhx

делова; 2) сложенице са oiojhhm вокалом о¡е. Обе ове врете могу

бити, према синтаксичком односу делова у сложеници: а) копу-

лативне; б) одредбене (детерминативне); в) peiapijcKe.

84. Сложене именице за Koje je лако утврдити да су настале

срасгепьем cbojhx делова могу бити, као што je веЬ речено, према

синтаксичком односу делова у н>има: а) копулативне {даниноН и

ел.); б) одредбене (детерминативне), Koje, са cBoje стране, могу

бити: а) саставл>ене од придева и именице (Београд, Вйдовдан,

. Вучишрн) ; ß) саставл>ене од прилога и именице (небраш невера,

невола, нелуди, несвёсш, Прадед); у) образоване по угледу на тур-

ске сложенице (дуванкеса) ; в) peK4HJCKe,Koje, cacßoje стране, могу

бити: я) императивне сложенице (вадивёк, гладибрк, ломигора,

назови. ¡екар, иамшивёк, расйикуНа); ß) саставл>ене од предлога

и именице и уобличене одговара}уНим наставком (найрешак, на-

руч}е, uèdpfye, йонеделак).

85. Сложене именице са cnojraiM вокалом о\е могу бити, као

што je веЬ речено, према синтаксичком односу делова у нлма:

а) копулативне (¿угойсшок) ; б) одредбене (детерминативне), Koje,

са CBoje стране, могу бити: а) саставл,ене од именице (у функцией
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придева) и именице (вукддлак, главдбола — с примарним значеньем

'оно од чега често боли глава, велике муке'); ß) саставл>ене од

придева и именице (голдмразица, ри^акоса); в) рекци^ске, Koje,

са CBOJe стране, могу бита саставл>ене: а) од датива и глагола

(богомил); ß) од акузатива и глагола (ручкдноша) ; у) од инстру-

ментала и глагола (вашромеш, водойлав) ; 8) од локатива и глагола

(йарлог, хладолеж).

• 86. Не треба сматрати сложеницама именице изведене од сло-

жених глагола, као што су: дачек, зарез, народ, нашйис, Приказ,

— Пореза и ел. Ове су именице обично без наставка, али ипак има

их и с наставком (доход : ддходак).

Сложены йридеви

87. Према саставу сложени придеви могу бита дво)аки:

1) они за Koje je лако утврдити да су настали срастан>ем cbojik де-

лова; 2) сложенице са спо)'ним вокалом о¡е. Обе ове врете могу

бити, према синтаксичком односу делова у сложеници: а) копу-

лативне; б) одредбене (детерминативне); в) рекщцеке.

88. Сложени придеви за коje je лако утврдити да су настали

срасташем cbojhx делова могу бити, као што je веН речено, према

синтаксичком односу делова у нлма : а) копулативни (сшармали) ;

б) одредбени (детерминативни), ко]*и су сагра^ени од прилога и

придева (наглув, нажуш, невинен, Ьмален) ; в) рекщфки, kojii,

са cBoje стране, могу бити: а) саставл>ени од акузатива и придева

(од глагола) (свезналй); ß) саставл>ени од предлога и придева

(безбожан, безуман, йрекадрйнски, суждребна).

89. Сложени придеви са oiojhhm вокалом oje могу бити,

као што je веЬ речено, према синтаксичком односу делова у шима:

а) копулативни (глувонём); б) одредбени (детерминативни), kojh,

са CBoje стране, могу бити: а) саставл>ени од именица (у функди)и

придева) и именице (баболик, злашдкос, свилокос); ß) саставлзени

од придева и именице (босоног, голЬвраш, шврддглав) ; у) саставл>ени

од придева и придева (нашоземскй) ; 8) саставл>ени од прилога

и придева (пореклом од глагола) (брздрек, саможив, самЬхран) ;
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в) рекци)ски, ко)'и, са cBOJe стране могу бити: а) саставл>ени од аку-

затива именице и придева (од глагола и уобличеног наставном)

(чудошворан) ; ß) саставл>ени од инструментала именице и придева

(од глагола и уобличеног наставном) (вЪдойлаван).

Сложены глаголи

90. Сложени су они глаголи ко;и су саставл>ени од глагола

и joui какие речи. Две су категорщ'е сложених глагола: У прву

иду они глаголи кощ су сложени од именице и глагола (дангубиши

— од дан и губиши), прилога и глагола {злойашиши — од зло и

йашиши) и ел. 1Ьих HHJe велики 6poj. У другу групу иду они гла

голи KOJH су сложени од префикса (предметна) и глагола (üú-

Шаши — зайишаши) . У савременом ерпскохрватском je3HKy на^'веЬи

je 6poj оваквих сложених глагола.

91 . Префикси, када се дода}у глаголима, на }едан начин утичу

на неевршене а на други на евршене.

92. На неевршене могу утицати Tpojano:

1) обично им, у извесном правцу, Meaajy значение {ùhu скре-

тати ce Kopa4ajyhn или каквим превозним средством': ûpéhu 'ядуЬа

преко чега преместити се на другу страну');

2) Me&ajy им вид, CTBapajyhH од неевршених евршене {ùhu =

= неевршени глагол; ûpéhu = евршени глагол);

3) могу им мен>ати род, CTBapajyhH од непрелазних прелазне

{ùhu = непрелазни глагол; ûpéhu = прелазни глагол).

93. И у вези са евршеним глаголима треба реНи Tpoje:

1) префикси им обично Meibajy значение {pèhu 'исказати ре-

чима'; upopèhu 'унапред казати оно што he се тек догодити');

2) вид им не Meibajy {pèhu = евршени глагол; ûpopèhu = евр

шени глагол);

3) ни род им не Mopajy меаати {pèhu = прелазни глагол;

ûpopèhu = прелазни глагол; одн. йасши = непрелазни глагол;

дойасши = непрелазни глагол).

94. Префикс (предметак) jecre, као што се вида, предлошки

део сложенога глагола kojh се дода}е испред глагола и са нлм
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чини ¡едну реч, сложени глагол. Глаголу се могу додати ¡едан, два

или три префикса.

Када je реч о додаван>у je/mora префикса, може сеупотребити

ових шеснаест префикса: до, за, из, на, над, о (б), од, йо, йод, йре,

йри, про, раз, с (а), у, уз. Од ових се предметака у савременом

српскохрватском кшижевном je3HKy не могу употребити као пред-

лози уз речи са деклинащцом : йре, йро и раз. Остали могу. Готово

свих ових шеснаест предметака awajy месно значение. Зато ce Haj-

више употребл>ава)у уз глаголе креташа или налажеша на извесном

месту. Али, како у вези с тим глаголима разви)а)у и друга значен.а .

могу се употребити и уз друге глаголе, што значи да су ови пре-

фикси продуктивни.

Као други префикс од горе наведених не употребл>ава)у се

¡едино до и над.

Као треНи префикс употребл>ава)у се ¡едино: из, над и йо.

95. Разлог je nocroja&y глагола са два префикса тако^е потреба

за изменой вида и значена. То he се на)бол,е видети на конкретном

примеру. Од несвршеног глагола босши префиксащцом je добивен

свршени йробдсши. Од н>ега се, сад, може извести учестали глагол

йробадаши. Додаван>ем новога префикса може се понова начинити

свршени глагол (исйробадаши) . Одавде се види да два префикса

не чине сложени префикс; веК да се други префикс управл>а пре.ма

значеау глагола с ¡едним префиксом.

96. До нстих промена значеша и вида долази и код глагола

с три префикса. Од изведеног двовидског (свршеног и несвршеног)

глагола крсшиши начиньен je префиксом йре свршени глагол йре-

крсшиши ('ставили у облик, знак крста'). Изменой основе од овог

je изведен учестали глагол йрекршшаши. Додавааем префикса из

Hacraje свршени глагол иснрскршшаши ('прекрстити све предмете').

Додава&ем префикса йо Hacraje глагол йоисйрекршшаши, опет са

донекле изменьеним значением ('испрекрштати све предмете ¡едан

за другим').

97. У савременом српскохрватском jeeracy одрични глаголи

нису сложенице: одрична речца не чува CBOje одрично значенье према

глаголу па се зато пише засебно од гьега. Мали je 6poj глагола где

je речца не саставни део сложеног глагола, HMajyhH са ньим сасвим
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друго, ново значение; нпр. несшаши 'изгубите се, ишчезнути'.

У оваквим се глаголима у ствари и не ocehajy саставни делови.

Зато ови глаголи и нису продуктивни.

98. Hajnpe he бита анализирани глаголи с )едним префиксом.

Дефиници)*е по]единачних глагола дате су према nocTojehHM ре-

чницима.

Префикс до. Две су основне значен>ске групе ових гла

гола. Прву сачин>ава)у глаголи као: döjaxaiüu ('доЬи, стиКи ja-

шуЬи до каквог места'), дЬлшии (сналива)уЬи напунити до врха').

дошераши ('довести TepajyhH до каквог места'). Ови глаголи, дакле,

значе да je радвъа допрла до чега, додата чему. Другу групу сачи-

ньава)'у глаголи као доградиши ('довршити гра1)ен>е'), дойлесши

('довршити плетевье'), досл$жиши ('одслужита до Kpaja'), до-

храниши ('довршити хран>ен>е'). Ови глаголи, дакле, значе до-

во!)ен>е радше до Kpaja.

99. П р е ф и к с за. Пет je основних значевьских група ових

глагола. Прву сачи1ьава}у глаголи као: заградиши (' окружите

оградом, оградите'), замаНи ('нестати иза чега'), заНи ('отиКи иза

чега'). У овин се глаголима, дакле, чува основно значение пред

лога — префикса за. Другу групу сачин>ава}у глаголи као.за^ечаши

('почета je4a-nî'), закукаши ('почети кукати'). Ови глаголи, дакле,

значе почетносвршену радшу. Tpehy групу ca4HH>aBajy глаголи

као: загдреши, загрисши, засеНи, kojh значе 'извршити мали део

раднье'. Четврту групу чине глаголи као: зародыши ('стеЬи ра

дом'), заслужиши ('стеЬи радом'), kojh, дакле, значе завршно-

свршену радн>у. Пету групу сачин>ава)у глаголи као: забраздиши

и ел. kojh, у ствари, значе да радша не иде правим путем.

100. Префикс из. Шест je основних значен>ских група

ових глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: иекдйаши ('копашем

извадита'), иейасши ('пасти из чега'), исш/>есши('избацититресуКи').

Ови глаголи, дакле, значе: 'из какве средине (или ел.) изнети

(или ел.)'. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: изгдреши ('уни-

штити ватром'), исквариши ('сасвим покварити'). Они значе:

'довршити радн>у до Kpaja'. Tpehy групу ca4HH>aBajy глаголи као:

измЬлиши ('постаКи молбама'), йейлакаши ('постиКи плакан>ем').

Они, дакле, aviajy резултативно значенье. Четврту групу сачи
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H>aBajy глаголи као: избудиши ('пробудита све je/nror за другим'),

изгинуши ('погинута сви редом'). Они, дакле, значе: 'извршити

радн»у на нише об^еката и то тако да je извршена и на последньем

од н>их' одн. 'извршен>е радн>е од више суб)еката\ Пету грутгу

сачиаава)'у глаголи као: излежаши се ('задоволэити се лежаньем'),

иейаваши се ('одморити ce cnaBajyhn до миле вол>е'). Они, дакле,

значе: 'извршити радн>у у обилно) мери'. Шесту групу сачшьава)у

глаголи као: иейуниши ('напунита нешто празно'). Они значе

евршену радн>у, евршени вид.

101. Префикс на. Четири су основне значен>ске групе

ових глагола. Прву сачин>ава)'у глаголи као набосши ('натаЬи на

нешто шил>ато'), навуНи ('вукуЬи ставши што преко чега, натак-

нути на нешто'), намамиши ('привуНи мамеЬи нечим'), напасши

('извршити напад на што'). Они, дакле, значе: 'ставити на нешто

(у HajunipeM смислу)'. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: на-

грисши ('откинута мало гризуЬи'), найуНи ('мало напрснуги'),

начуши ('нешто мало чути о чему'). Они значе вршен>е радн.е у

мало) мери. Tpehy групу сачин>ава)у глаголи као: надрдбиши

('изломити много ситних комадиКа чега'), накуйоваши ('купити у

велико) количини'). Они, дакле, значе обилност радн>е. Четврту

групу сачин>ава)'у глаголи као: надшшриши ('учинити оштрим'),

начшшши ('направити, створити'). Они, дакле, значе потпуност

радае.

102. Префикс над. Две су основне значеаске групе

ових глагола. Прву сачин>ава1у глаголи као: надвириши ('зави-

рити одозго'), надеиши се ('нагнута се изнад чега'), надшит се

('уздиЬи се, нагнута се изнад чега'). Они, дакле, значе: 'у какво)

радн.и бита над ким или над чим'. Другу групу сачин>ава)'у гла

голи као: над}ачаши ('показата се )ачи од другога, надвладати,

победита'), надскЬчиши ('скочити дал>е од кога другог'). Они,

дакле, значе: 'бити ¡ачи, бол,и и ел. од кога'.

103. Префикс о(б). Пет je основних значенлких гругга

ових глагола. Прву сачин.ава)у глаголи као: обасуши ('omajyhH

прекрити са свих страна'), облсшеши ('летеЬи обиЬи'), оглддаши

('гло^уки потпуно очистита^месо с кости'). Они, дакле, значе

да се глаголска радн>а простире око чега, са свих страна или пот
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пуно. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: дновчиши се ('сте

кавши новаца постати имуНан'). Они, дакле, значе: 'постати ка-

квим'. Tpehy групу ca4HH>aBajy глаголи као: обамреши ('пасти у

дубоку несвестицу, привидно умрети'). Они, дакле, значе непот-

пуно извршевье глаголске раднье. Четврту групу сачин>ава)у гла

голи као: дбраниши ('задати рану, ранити'), ойамешиши ('учинити

кога паметним, уразумити'). Они, дакле, значе: 'изазвати, створити

код кога какву особину'. Пету групу сачин>ава)у глаголи као

дчисшиши Сучинити чистим'), KOJH, дакле, значе завршносвршену

радау.

104. Префикс од. Четири су основне значен>ске групе

ових глагола. Прву сачин>ава|у глаголи као: Ьдгрисши ('гризуЬи

откинути'), дшераши ('тера)уНи удал>ити'), ошйасши ('спасти с чега').

Они, дакле, HMajy аблативно значеье. Другу групу сачин>ава)у

глаголи као: одазваши се ('одговорити на поздрав, позив'), од-

говдриши ('дата одговор'), од]екнуши ('одговорити ofljeKOM'). Они,

дакле, значе: одвраЬавье, узвраКаше радше. Tpehy групу сачиша-

Bajy глаголи као: одвёзаши ('одрешити свезано'), одмоНи ('помажуНи

учинити штету'), одучиши ('учинити да неко изгуби навику'). Ови

глаголи значе радн>у потпуно супротну радши што je значи основни

глагол. Четврту групу сачин»ава|у глаголи као: одиграши ('завр-

шити какву игру'), одслу'жиши ('обавита службу'). Они значе

завршносвршену радвьу.

105. Префикс йо. Четири су основне значеньске групе

ових глагола. Прву сачивьава)у глаголи као: йобацаши ('бацити

]едно за другим и на све стране'), йогасиши ('угасити све редом'),

йоскакаши 'скочити )едан за другим (о свим суб^ектима)'. Они,

дакле, обележава)уКи завршеност радн>е, има)у у ствари дистри

бутивно значение, при чему код непрелазних глагола радн>у обавл>а

неколико суб)еката (йоскакаши), док се код прелазних радньа

обавл>а на више об)'еката (йобацаши, йогасиши). Другу групу са-

4HH>aBajy глаголи као: йойграши ('мало играти'), йокуцаши ('мало

куцата'), йолежаши ('лежати неко време'), йосйаваши ('мало од-

спавати'). Ови глаголи, дакле, значе вршеше радше у ман>о) мери.

Tpehy групу сачин>ава)у глаголи као: йоквариши ('учинити неис-

правним, лошим'), йойиши ('испита све до Kpaja'), йоробиши ('од
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веста у ропство'). Они, дакле, значе извршеност радн>е. Четврту

групу сачшышаjy глаголи као : Насуши ('прекрити нечим сипкавим ;

прелити течношЬу'). Они, дакле, значе радн>у Koja се вршн по

какво) површини.

106. Префикс йод. Две су основне значен>ске групе ових

глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као Подвезший ('везата одоздо'),

йддмазаши ('намазати са свих страна'), йошкойаши ('копашем на-

чинити рулу испод или испред чега'). Они има)у локално значенье.

Другу групу сачишава)у глаголи као йодмйшиши ('новцем или даро-

вима, TJ. митом, придобити некога за недопуштен рад'), йошказаши

('та)но доставити властима нечи;и кажн>ив рад'), йдшкрасши Ctüjho

украстиодкога'). Они, дакле, значе недопуштену, та;ну радн>у.

107. Префикс йре. Шест je основних значе&ских група

ових глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: йрегазиши ('газеНи

преЬи на другу страну'), йрейливаши ('плива)уЬи"преЬи на другу

страну'), йрескочиши ('скочити преко чега'). Они, дакле, значе:

'обавити радн>у преко чега'. Другу групу сачин>ава)у глаголи као:

йренизаши ('однизати с ¡едног низа па нанизати на други'), йрешо-

чиши ('точеЬи преместити из )едног суда у други'). Они, дакле,

значе: мен>ан>е места. Tpehy групу сачин>ава)у глаголи као: йре-

Kpöjuüiu ('скро)Ити изнова друкчи)е'), йредраши ('поново узорати'),

йрешойиши ('поново истопити'). Они, дакле, значе: 'joui jeflHOM

поновити радау'. Четврту групу ca4HH>aBajy глаголи као: йре-

йлашиши ('сувише платити'), йресшиНи ('стигавши некога, отиКи

дал>е'), йрецениши ('одредити претерано високу цену, претерано

високо оценити'). Они, дакле, значе: обавл>ан>е радн>е у Behoj,

у HaJBehoj мери према чему. Пету групу сачин>ава}у глаголи као:

ирегрисши ('npecehn гризуЬи'), йрелдмиши ('ломеКи раставити на

два дела или на више делова'), ûpècehu ('секуЬи раставити'). Они,

дакле, значе: делэеше на два дела или на више делова. Шесту групу

сачин>ава)у глаголи као: иревариши Сизвршити превару над кнм'),

йресудиши ('донети пресуду'), йрецвешаши ('престати цветати').

Они, дакле, значе завршносвршену радн>у.

108. Префикс При. Три су основне значен>ске групе ових

глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: йрибиши ('причврстити

клинцима'), йримаНи ('мичуЬи приближити'), йрйшиши ('при
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чврсгати за нешто umjyhH'). Они, дакле, има)у локално значеше

предлога. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: йрикриши ('при-

времено покрити, сакрита'), йримйриши се ('мало, привремено се

умирити'), йришвариши ('непотпуно затворит'), йрйчекаши ('че-

кати мало'). Они значе: 'извршити радн>у у мало), Ma&oj мери'.

Tpehy групу сачшьава^у глаголи као: йривредиши ('стеКи радом'),

йргтишамиши ('учинита питомим'). Они, дакле, значе свршеност

и резултативност.

109. Префикс Про. Шест je основних значен>ских група

ових глагола. Прву сачин>ава|у глаголи као: йробдсши ('нечим

шил»астим направити отвор, рупу на чему'), йробушиши ('направите

рупу, отвор на чему'), йрогдреши ('ватром начинити рупу'). Они,

дакле, значе: 'обавити какву радиьу кроз нешто'. Другу групу

ca4MH>auajy глаголи као: йроживеши ('бити жив у току одреСеног

времена'), ирдмрзнуши ('смрзнути се скроз'), йрочйшаши ('за-

вршити читаше чега'). Они, дакле, значе: 'потпуно извршити рад&у

основног глагола'. Tpehy групу ca4HH>aBajy глаголи као: üpöjaxaiüu

(')ашуЬи проЬи мимо'), йрЬкасаши ('каса)уЬи проКи мимо'), upóhu

('идуЬи мимо минута'). Они, дакле, значе: 'обавити креташе мимо

чега'. Четврту групу сачин>ава)у глаголи као: йролуйаши ('мало

излупати'), ко)И значе: 'обавити радн>у у маньо) мери'. Пету групу

catraibaBajy глаголи као: йрегледаши ('добита вид'), йроговориши

('почети говорити'), йроцвйлеши ('почета цвилети'). Они, дакле,

значе почетносвршену радн>у. Шесту групу сачин>ава)"у глаголи

као: йробудиши ('прекинути коме сан'), kojh значе завршносвршену

радн»у.

ПО. Префикс раз. Три су основне значеаске групе ових

глагола. Прву сачин>ава}у глаголи као: развенчаши ('раскинути

брак'), разлешеши се ['одлетети на све стране (о многим суб)'ектима)'],

раселиши ('иселити у разна места'). Они, дакле, значе: 'поделити

(или ел.) на различие стране'. Другу групу сачин>ава)у глаголи

као: разгореши се ('почети горети )'аким пламеном'), разиграши се

('почети весело играта'). Они означава)у жив почетак какве радн>е.

ТреЬу групу сачин>ава)у глаголи као: разбдлеши се ('постати бо-

лестан'), разб^диши ('пробудита све редом'), раскрвавиши ('расе
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кавши, учинити да потече крв'). Они, дакле, обележава^у сврше-

ност раднье.

111. Префикс с (а) . Три су основне значешске групе ових

глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: здружиши ('удружити;

cnoJHTH, саставити'), сабраши ('покупити на je,HHO место'), ску-

йиши ('покупити све редом'). Они, дакле, значе: 'окупити ваше

)единки'. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: ctíHu ('идуКи спу-

стити се ниже'), cjäxaüiu ('скинути се с конъа'), слешеши ('спустити

се летеЬи'). Они, дакле, значе: 'спустити се с неког места ниже'.

Tpehy групу сачин>ава)у глаголи као: сазнаши ('схватита; дознати'),

саслушаши ('чути све до Kpaja; испитати'), сачуваши Счува)уЬи

одржати у целили'). Они, дакле, значе завршносвршену радвьу.

112. Префиксу. Три су основне значеаске групе ових

глагола. Прву сачиньава)"у глаголи као: удеваши ('увлачита конац

у иглу'), унёши ('носеЬи метнути унутра'), уНи ('ступити у нешто').

Они, дакле, означава^у кретан>е раднъе правцем у унутрашн>ости

чега. Другу групу сачин>ава)'у глаголи као: уграбиши ('дохватити

и силом однети'), умаНи ('кришом се извуЬи, побеЬи'), yûièhu

('побеКи, умаНи'). Они, дакле, значе: 'однети, отиКи изван, далеко'.

Tpehy групу ca4HH>aBajy глаголи као: уловиши Сухватити, убити

у лову'), урадиши ('извршити какав посао'). Они, дакле, озна-

4aeajy свршену радн,у.

113. Префикс уз • Четири су основне значен>ске групе

ових глагола. Прву ca4HH>aBajy глаголи као: уздиНи ('диНи увис'),

y3jaxaiüu ('сести на кон>а'), узлешеши ('почета летета'). Они значе

кретаае навише. Другу групу сачишава^у глаголи као: узмаНи

('одступита, отиКи назад'), усшукнуши ('одступити, повуЬи се;

попустити'). Они значе креташе назад. Tpehy групу сачиньава)у

глаголи као: усшумараши се ('почета збун>ено трчата тамо-амо'),

усцшшаши се ('почета испуштага висок, оштар глас због страха

или бола'). Они значе жив почетак радн>е. Четврту групу сачи-

ньава)у глаголи као : узлушиши се ('почета се л>утати'),узмучиши се

('почета ocehara муке'), усколебаши се ('почета се колебата'). Они,

дакле, значе почетносвршену радн,у. Сем свега, помоЬу овога

префикса може се од сваког тра)ног гл. начинита перфективни през.
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ко)'и се може употребите у служби егзактног футура : Ако узрадйш,

ймаНеш.

114. И у анализи глагола са два префикса дефинишн'е noje-

диначних глагола биЬе дате на основу nocTojehHx речника.

П р е ф и к с за. Две су основне значен>ске групе ових гла

гола. Прву ca4HH>aBajy глаголи као: заосшаши ('остати иза кога

или чега у кретаньу'). Они, дакле, значе: 'отиЬи (или ел.) иза

чега', Tj. они су с основним значением предлога — префикса за.

Другу групу сачишава^у глаголи као зауешавиши ('учинита да ко

или што стане, да не иде дал>е'). Они су, дакле, с нешто по^ачаним

значением глагола с )едним префиксом.

115. Префикс из. Две су основне значен>ске групе ових

глагола. Прву сачиаава)у глаголи као: иейребщаши ('jaKO истуНи').

Они, дакле, обележава^у перфективност. Другу групу сачин>ава)у

глаголи као: изумрёши ('умрети, нестати не оставивши потомства').

Они, дакле, значе потпуност радн>е.

116. Префикс на. Две су основне значен>ске групе ових

глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: надовезаши ('довезати

одозго') наддлиши ('лщуКи одозго додати ономе што je веН на-

ливено'), надомешнуши ('дометнуто, додати'). Они, дакле, значе:

'ставити (и ел.) на што', tj. они су с основним значе&ем предлога

— префикса на. Другу групу сачишава^у глаголи као: назадеваши

['задети )едно за другим (обично у веЬем 6pojy)'], найреламаши

('преломити много'). Они, дакле, значе извршеае радае у вели

ком степену.

117. Префикс о (б). Две су основне значеиьске групе

ових глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: обуумиши ('обухватити,

загрлити'), обухвашиши ('ухватите унаоколо око чега, обгрлити').

Они, дакле, значе да се глаголска радн>а просторе око чега, са свих

страна или потпуно, tj. они су с основним значеньем предлога —

префикса о = об. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: ойоменуши

('изреЬи упозореае, опомену'). Они, дакле, има)'у до извесне мере

промешено значение.

118. Префикс од. Глаголи с ньим сложени обично су

с основним (аблатавним) значением овога предлога — префикса :
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одузёши ('узети од кога'). одусшаши ('оканити се, оставити се чега,

напустити шго започето, одреЬи се какве намере и ел.'), ошйочеши

('започети').

119. П р е ф и к с йо. Две су основне значеньске групе ових

глагола. Прву сачшьана)у глаголи као: йозавезиваши ('завезати

много, редом'), йонашицаши ('натаЬи све редом'), иоудаваши ('удати

све )едну за другом'), йоузимаши ('узети све )едно за другим'). Они,

дакле, miajy дистрибутивно значение, т). они су с основним зна

чением овога предлога — префикса. Другу групу сачин>ава|у глаголи

као: йоиздераши ('прилично издерати'), йонаквасиши ('мало на-

квасити'), uoödjytupuüiu ('нешто, прилично се разданити'), йоод-

juàhu ('прилично одмаЬи у ходу, раду'), йойришегнуши ('мало при-

тегнути'). Они, дакле, значе: 'мало или прилично извршити какву

радн>у'.

120. Префикс йод. Две су основне значен>ске групе

ових глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: йодуйрайи ('подмет

нута неки предмет као ослонац'), йодухвашиши Сухватити одоздо').

Они, дакле, има)у локално значенье, tj. они су с основним зна

чением овога предлога-префикса. Другу групу сачин>ава)у глаголи

као: йоднайиши се ('мало се опити'). Они, дакле, обележава]"у

деминутивност .

121. Префикс йре. Глаголи с н»им сложени обично значе:

'наново, друкчи]'е или ел. учинити': йредомислиши се ('променити

мишл>ен>е'), йреабуши ('променити обуЬу'), йредшёши ('отети од

другог нешто отето'), йрейдзнаши ('поново познати'), йрейрЬдаши

('поново продати веН купл>ену робу'), йреудаши се ('поново се

удати').

122. Префикс йри. Две су основне значен>ске групе

ових глагола. Прву сачин>ава)у глаголи као: йридадаши ('joui

додати'), йриддлазиши ('долазити поступно, надолазити'). Они,

дакле, HMajy основно, локално значение предлога (овде долази и

йрийомдНи 'унеколико помоЬи'). Другу групу сачин>ава)у глаголи

као: йриуййшаши ('запитати, упитати, припитати'). Ови су глаголи

као што се вида, с избледелим значен>ем префикса йри и значен>ем

преузетим од глагола KojeM je додат OBaj префикс.
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123. Префикс Про. Глаголи с н>им сложени обично lüwajy

ново значевье: йронаНи 'открити patfflje нешто непознато'.

124. Префикс раз. Три су основне значешске групе ових

глагола. Прву сачин>ава]'у глаголи као: разудаши ('удати све ре-

дом'), расйродаШи ('продати све мало-помало многим'). Они, дакле,

значе: 'поделити и ел. на различие стране'. Другу групу сачин>ава)у

глаголи као: раейомамиши се (')ако се помамити, разгоропадити

се'), KOJH значе жив почетак какве радн>е. Tpehy групу сачин>а-

Bajy глаголи као: раейдзнаши ('познати по каквим знацима разли-

Kyjyhn од других'), KOJH, дакле, значе завршноевршену радн>у.

125. Префикс с (а). Две су основне значеньске групе

ових глагола. Прву сачи1ьава)у глаголи као: снаКи ('задесити,

погодити кога, догодити се коме'), ейошакнуши се ('идуЬи запети

ногом за што и поернути'). Они, дакле, HMajy — нова значеньа.

Другу групу сачин>ава)у глаголи као : ейоменуши ('реКи у говору,

излагавьу што о коме или чему'), код kojhx се, дакле, oceha

сасвим избледело значение што га уноси префикс.

126. Префикс у. Глаголи с н>им сложени обично HMajy

нова значен»а: уиознаши се ('стеЬи познанство с ким').

127. Префиксу. БелиЬ наводи глагол уейройадаши се,

KOJH, према Буковом Р]ечнику, значи: 'устРчати се тамо-амо, усту-

марати се'; ова) глагол означава, дакле, жив почетак раднье.

128. И у анализи глагола с три префикса дефиници)е noje-

диних глагола биКе дате на основу nocrojehnx речника.

Префикс из. У значение глагола kojh су сложени с вьим

ова) префикс уноси значение по]'ачаван>а потпуности глаголске

радн>е: иейоразболеваши се ['редом. се разболети (о веКем 6pojy

суб)еката)'].

129. Префикс над. Ова[ префикс по)'ачава глаголску

радау „у смислу суперлативном (победе или над)ачаваша)" (Бе-

лиК): нашйрийоведаши ('надмашити, победити у приповедшьу').

130. П р е ф и к с йо. Глаголи с шим сложени значе, како

каже БелиЬ, дистрибутивно извршеше радн>е, редом и потпуно:

йоизодгризаши ('одгристи мало-помало, одгристи све редом'), йо-

изодносиши ('однети све редом, )едно по )едно'), йоизосшав.ъаши

7 Наш ¡език
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('изоставити све редом, ¡едно по )едно'), йоизразболеваши се ['ре-

дом се разболети (о веЬе.м öpojy суб^еката)'], иоисйрева.ы/ваши

('превалити све )едно по ¡едно'), йоисйрекршшаши ('ставити уна-

крст, све ¡едно за другим'), йоисйреламаши ('преломити све, )едно

за другим').

9. 9. 1972. год., Берислав М. НиколиН

Шабац
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