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ФУНКЦИЈА ПРЕФИКСА НЕ У НЕКИМ ИМЕНИЧКИМ

И ПРИДЕВСКИМ КОМПОЗИТАМА

У Рјечшшу Југославенске академије знаности и умјетности1 реч

небреме тумачи се да значи „1з1о зго ђгете. Мибпо је ЗУОЈС пеђпте

ИОЧ111. Каг. ђ1. 1саре*. 129. ООУОГ! зе (з пагпасепцп а!сс. 1 гпабепет) и

1лс1. Ј. Во§с1апоУ1с. СиЈпа је 1а пјеб; М1Мо51с и зуоте Е1ут. ^бпегћ.

212а пауосН пеЈсоНЈсо г!јес1 \т. З!ОУ. јехОад, 1соје зи з!о2епе з пјеСсот пе

ра гшсе 151О §и> 1 пез!о2епе: пе^пизеп, пећгжгсеп 1з1о §1:о ^пизеп, 1сг1у1беп,

пауод! 1 та!огиз. неглуи, га 1<оји Јсаге с!а гпас!: зећг <1итт. То1ре1. КаКо зе

јта пе и ијет г!јеста гагитјег!, го шје јазпо".

У овако изнегом проблему значења одричне речце ш- у наведеним

сложеницамаЈ уочавају се две чињенице. Прво, а што је већ речено,

нејасна фуш<ција речце не-, а друго, што произлази из поређења зна-

чења поменутих речи, њена, тј. речце не-, неједнака семангичка вредност

у сложеницама небреме, пе%пизеп, пећгтИеп, неглуи. Док се у прва три

случаја значење основне речи не мења, у последњем, тј. у украјинском

примеру неглуи, значење је ипак померено „врло глуп; простак".

Но, нц једна се од ових речи не може оваквим својим значењем

уклопити у именичке и придевске категорије које су у свој морфолошки

склоп примиле као префикс негацију не-. Ова речца у именичким и

придевсккм композитама углавном означава или нешто супротно од

онога што је у основној речи (небрижљшосш : брижљшосш, небрижљив :

брижљив; несрећа : срећа, несрећан : срећан) или негира, пориче поја м

који је основном речју дат (небојша — онај којц се не боји, недеља —

дан када се не дела; неиресшан — који не престаје, неук који није научио,

који не зна)а. Значи, негацкја не- мења увек, у одређеном смислу,

супротности или негирања, значење основне речи којој се додаје и са

1 У даљем навођењу Рјечник ЈАЗУ.

1 У примеру као нечовек са значењем „рђав, лош човек" такође постоји неги-

рзн>е , али ту се не иегира човек као биће, већ само његова особина човечности, ху-

маности.
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којом чини јединствену целину. Ово је уобичајена морфолошко-семан-

тичка црта словенских језика3.

Као што се види, речи небреме, пе^пизеп, пеМтсеп, неглуи за-

иста представљају одступање. Али не салш оне. Резгледајући најпре

Рјечник ЈАЗУ који најобухватније заступа српскохрватски лексички

фонд и старијих епоха, нашли смо још неколико оваквих сложеница,

истог морфолошког склопа, тј. са префиксом не- који такође нема своје

уобичајено значење супротности или негирања : шзгроман, незгромањасш,

незгромниш; незгромно; несешни. По која од ових речи може се наћи и у

другим речницима који скупа дају сличан резултат, тј. готово све

наведене речи кз Рјечника ЈАЗУ, а неке од поменутих сложеница има

и речничка грађа Инстцтута за српскохрватски језик*. Изнећемо одмах

значења сакупл>ених речи и изворе којима располажемо.

незгроман

Рјечник ЈАЗУ: огроман, голем; грдан, ружан (с напоменом

да је уместо почетног о у огроман предлог с и да не- не доводи до промене

значења као и у небреме). Поред облика незгроман јавља се и фонетска

варијанта незгровна, незгровно. — 1г 1со$1јега зШсе §гиђе по$ пегдготап

па Јсјип рас!а (Сшк1иН6 I., Вје1а, 474). 81га5по \&& I ргозгхге §1аз пег-

^готап с!о пеђеза (Ра1тог!с О., 5шп рЈзс! ћгуагз^, 1спј. XIV, 135*). Моз

пех^готп! па сејизг ти §гс!по рас!а (Кауапт Ј., Воризгуо 1

1861, 413ћ). 5 (Јго1шпот 6еЈ г! пегдгоупа р!езаг 1а\га

I., ЗаШјег з1оут51с1, М1ес! 1729, 315). Јес1па пегдгоупа гуг^а па

роуг§1 о«! §оге розшујепа (Гзг!, 21уоГ $у. ВепоШсш, ВиђгоупИс 1784, 40).

5уа1са та11 с!јеси 1 пегдгоупи }иђ! (ВогсЈ^с I., ТЈгс^азј Мат1аНјспе роћог-

пЈсе, М1ес1 1728, VII).

У Стулићевом речнику значење је такође „голем,

грдан", док Вранчић и Бјелостјенацу својим речницима

незгроман тумаче као „немио, немилостив".

РГИ: огроман. — У дубини земље почива незгромна и силна

[тврђава] (Војновцћ Л., Дубровачке елегије, Дубровник 1898, 37).

Пространи, велебни лукови почивају на осмероугластим незгромним

ступовима (Исти, Вођ кроз Дубровник и околна мјеста, Дубровник

' Уп. нпр. руско нечисшоша : чисшоша, нечисшии : чисши& ; недочка, несчн ;

пољско пгећотгуи: ћоггуИ, пгеје/гоггузШу : ћоггуппу, гпезроћојпои : !роћојпо{{, тезро-

ћојпу : хроћојпу ; чешко пергиггаИпоИ : рг&ггаИпоН, пертигта(п1: ргАггаХпе, пар&о-

1>по51 : гр&зо1то51, пегрАзо^ту : ир&хАту; бугарско неисшина : исшина, неисшинен -

исшинен, необича&носш : обичаиносш, необичаен : обичаен.

* У даљем навођењу РГИ.
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1893, 52). Она незгромна људескара, која се ту свалила у кожнато.ме

•столцу (Војиновић И., Дубровачка трилогија, Загреб 1902, 97). Прозваше

га Гружани „Михо мазга" . . . цијећ његове смеђе помасти, густијех

обрва, незгромна носа (Водопић М., Тужна Јеле, повијест грушка,

Дубровник 1901, 40).

незгромањасш

Рјечник ЈАЗУ: неиравилан, незгодан, гадан. — Говори се

•око Винковаца (Павичић С.).

РГИ: неиравилан, несразмеран, незграиан. — Незгромањаст је

онај, у ког не пристаје нкт она глава уз тило, нит она прса уз струк . . .

све што је на њему ко да није његово (Ловретић Ј., Оток, Зборник за

народни живот и обкчаје Јужних Славена, II, Загреб 1897, 107).

незгромниш

Рјечник ЈАЗУ: голем, грдан. — Ваји 1е Јиђгауе . . . сИује

е!еГагие уе1т1 пег^готште (Уе1гашс М., 5гаг1 р1зс1 ћуг., 1шј. III, 160).

незгромно

Р Г И: незграино, неумесно. — Несрегније и незгромније није се

Јиогла владати Босна (Војновић Л., Дубровник и Османско царство,

књ. I, Београд 1898, 55).

несешни

Рјечник ЈАЗУ: Ооследњи, као стсл. ссшмч> и буг. сешен

(у исто.м значењу). Јаиља се обично у вези са заменицом сваки,?}. „сваки

и несетвд" што је по смислу „сваки без изузетка". Чује се у Славонији код

католика. — КаКо тИозгЈуо 1 пезеши мори 1уоји и ргауоте риш . . . 21ш

ћгоји! (Кар1с В., ЗуаКоте ро та!о ЈНг! ргесШе пес!11пе, Ре81а 1762, 150).

Јоз1ег ј«1ап оћ!Сај 1тас1е, го^ 51ауопас 1 пезегп! гпас1е (Ке11соу1с М. А.,

Заг1г 11111 (11уј1 боуИс, О81Је1с 1779, 76). Вги§о пп пе озгаје, пе^о с!а уаз

«уа!;о8а 1 пезешода опипа п&па оротепет (Кар1с О., 1зго, 340). 5уа1са 1

пезеша оп иргау!а (Уе111сапоУ1с I., Ирибепа ЈсагоНбапзХа и гаг^оуоге

51о2епа, Оз1Је1с 1787, 1/14). Јези 11 зуега зуаЈса I пезеша сгКуе и<1а? (1зго,

246). 5уа I пезегпа Јги^а ипаји згапоуЈиа т!зш (1з1о, 248). Кој1§о<1 пе

у!гије зуаЈса ј пезета, Која иб! сг1суа (1зго, 376). Кт је 1а1ш зу!јић 1 пезешШ

И (1зго, 111/140). 2а7Јуаји зе ропазе ... 8У1 1 пезегш арозгоН

, 516). Кетој зуе I певете §г!ће ... Јзртуаг! (Ре§шН6 С., 1Ј:1§еЛе

О2а1о§сеп1ћ, ВисИт 1797, 37). Кас! је зуаћи I пезегпи угеби рге§1о1ао

паг. рг!р., 140).

25*
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Р Г И : иоследњи; сваки без изузешка — даје потврде широј експан-

зији придева несешни који продире и у источну Србију (Пантелић Д.,

Збирка речи из средње Тимочке крајкне). — Грожђе . . . се једе непе-

чено и неварено, и . . . несетња (свака) хала на њега наваљује, као осице,

псиитд. (Тежак,илустрованилистзапољскупривреду,Београд 1875, 145).

И не заборавља он ни несетну стварцу (Цепелић И., Мало шале — нешто

збиље, ловачке црткце, Загреб 1936, 213). Сваки и несетни човик је

потрибан у држави (Буњевачке и шокачке новине, Калача 1870, 22).

Исто важи V. за писмене исправе, све кадт> ове небвх у свакомЂ к несет-

НОМЂ случаго посталн-ћ процесса осуетити могле (Сербскш Народнмн

ЛИСТБ, Будим 1843, 35). Прогонк [је] и судац и адвокат и сусјед, — а .ма

свака и несетна душа (Ђалски Ш. К., Из вармеђинскшс дана, портрети,

Свеукупна дјела, серија I, св. II, Загреб 1912, 103). На њеним тамни«

дубоким очима није било тисућ прозора, иа која би сваки несетни могао

и у тај аманет завиривати (Козарац Ј., Мртви капитали, Београд 1910>

48). А када зубима зашкргаш ... оканкт ћеш се одмах сваке и несетне

мисли, да је чича Фирдуција старац (Великановић И., Сријемске приче,

Загреб 1915, 5). Вјерујте ми, да би мени предраго било, када би могао

сваку и несетну Вашу жељу испунити (Прелог М., Историјски портретн

и чланци, Београд 1926, 125). Сваки несетни момак и момчић дјевојка ил

дивојчица имаје друга кли другу (Лукић Л., Варош, Зборник за народнн

живот и обичаје Јужних Славена, XXV, Загреб 1 924, 273) . — Има при-

мера где је етимолошко -е- замењено са --ћ- сигурно аналогно према ко-

рену гћг- (каоу Лшг нпр.): Свака и несјетна животиња гдшже земљо.ч

весело (Даница илирска, Загреб 1863, 55). Па зар није свака и несјетна

стварца вриедна уважења (Кршњави И., Листови из Славоније, Загреб

1882, 48).

Хрватско- пољски речник Јулкја Бенешића

региструје несешни у значењу „сваки, појединачни" („1сагс1у, ројеЈубсгу") .

С р п с к о - м а ђ а р с к и речник Б р а н ч и ћ а - Д е р е

облику несешни даје значење „ситан, мали" које је, вероватно, добивено

преко „сваки и најмањи" као што би то могло да се схвати из претходног

примера у синтагми „свака и несјетна стварца".

Свакако да би оваквих речи било и више кад би се имао потпук

материјал словенсккх језика, и то материјал који би исцрпније обухватио

и све дијалекте, јер, што треба одмах истаћи, све побројане речи не

улазе у опеег ни једног савременог словенског књижевног језика. Оне

представллју архаизме, а уколико се данас и говоре, то је, како се види,

уско дијалекатски. Но, није битно утврђивање тачног броја сложеница
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оваквог типа, већ покушај објашњења функције предметка не- у њима, а

што би њихов шири захват умногоме олакшао.

Ако се упореде значења служеница небреме, пе&гшеп, пећгмгсеп,

неглуи са накнадно додатим речима незгроман, незгромањасш , незгромниш,

незгромно, несешни указују се две могућности : или да речца не- не уноси

никакву промену у значење основне речи (као у небреме, п^пшеп, незгро-

ман, пећгтШеп), или да се обликом не- као првим делом сложенице додаје

основном значењу појачајни елеменат „врло, веома" (случај са неглуи).

Несумњиво да је не- некада имало друкчије значење које је

везано за дубљу прошлост, али које је до данашњих дана избледело.

Зато се не- у небреме, нвЈепчпса, несешни и др. морфолошки опажа, али

се семантички не осећа, изузев у примеру неглуи са израженом појачаном

особкном основне речи које је протумачено као „врло глуп".

Треба одмах рећи да не- није у семантичкој вези са негацијом не,

јер она, по својој природи, а и етнмолошки5, или негира основну реч, или

казује нешто што је њој супротно. У том слику тешко 6и се као пот-

ггуно убедљива могла прихватити препоставка А. Мусића да је не- у

неглуи, пе^пшеп, пега$ог'еЈеп, пе&гмгса, пећгтсеп, пе(г1ереп „то[*1о рп-

зшрт I ро апа!ое1Ј1 сЈги§1ћ пјеб!, Јсоје гпа^е пе^го г!о ро гот, 5го зе

с!ођго ропбе (прг. 1сгу.-5гр. пе-дозшјап)"*. Зато се проблем једино

може управити према облику не- као носиоцу извесне појачајности у

смислу „врло, веома". На ово нас, пре свега, упућује МиклоипЉево

мишљење: „пезсћетг ги уегзгаЛеп: \Ат. пеМир зећг Јитт, 1б1ре1. 5о

5т<1 аисћ пз1. пе^пшеп, ^пизеп; пега^ст^Јеп7, га^о^Меп; пе1г\&реп, ггИреп;

гмгса; пећгмгбеп, ЈггМ2еп хи (1еи1еп. Уег^1. пћ(1. игоуепег, \уепег.

. : П1еубега (еЈ^. шсћг ^езгегп) уогдевгегп. — Нг. пеп§"8. Овде је заним-

л>иво и кашупско теаИега (не јуче) у значењу „прекјуче", тј . даље прош-

лости. Слична појачајна компонента нашла би се и на српскохрватском

терен>г. УРГИ несешни има и своју појачајну нијансу у односу на време

као „врло касно, позно" : Чак у несетно доба, као од неког милог санка

5 ТЈр. Р. М1Мо51сћ, Уегв1е1сћепс1е 5штт1н1<1ип8з1ећге <1ег зЈауЈзсћеп Зргасћеп,

1875, 353; А. МеШеГ, ^е 81ауе соттип, РагЈз 1924, 417; Н. Н1«, 1пс1о8егтап1зсће

Сгаттаи1с, Те11 VII, Зупих II, Не1с1е1ђег8 1937, 69—80.

• А. Мик!с, Котрагасјја 1 пееааја, Ка<1 Ји8о$1ауеп$1се а^аЈсппјс, Кпј. 222,

81Г. 274.

7 М. РЈе1ег5п11с, 51оуеп81со-пет81с1 81оуаг, МићЦапа 1894, облик пегавоубдеп

не бележи, а га&<т&еп тумачи као „неотесан, сиров, прост, глуп" ; пеггЦреп упу-

ћује на 1г1ереп са значењем „всћдаег уем1ећпс!" („тешко разумљив") и „тежак,

тром, гломазан".

• Р. МШсздсћ, Егуто1о8Ј5сће8 ^Сбг;егђисћ Јег 51аУ18сћеп Зргасћеп, 8. V. пе.
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разабравши се, умиљати говор зачује се (Милошевић Д., Прикљученија

краља Аполона, превод с немачког, Беч 1837, 84). У овом смислу

засведочена је и именица несешница уприлошком изразу „у несетнице"

као „врло касно, позно; после дужег времена": Каулицш овдаппи,ш

трговацЂ у несетнице, гочерљ после дугога блговани умре (Мостарски

Ј., Вукова препкска, књ. 4, 1909, 185). Тек ће му се у несетнице окренути

к запитати га (Јовановић Змај Ј., Јавор, лнст за забаву, поуку к

књижевност, Нови Сад 1880, бр. 49/1564).

Тумачење семантике не- као извесног појачајног елемента значења

речима којима се додаје, одговарало би сложеницама са префиксом на-

као нпр. рус. наболвно 'зећг зсћтеггћаГг', наболБшиИ 'с!ег уогпећтзк,

ете', накрепко сзећг зтгК, Гез!:', наскоро 'зећг зсћпеП'9. А ово исго на-

проширено појачајном партикулом *г улази у састав суперлативног

предметка нај- чи.ја се појава везује за последњу епоху прасловенског

језика10. Данас је суперлативни префикс нај- заступљен у већини сло-

венских језика, али поред њега засведочен је и облик «а- (у полапском

само тако; у старопољском к на- и нај-, а тако је и у старочешком; у

словеначком поред нај- и ка-)11 који бележе и лексикографи, међу њима

и историјски Рјечнкк ЈАЗУ, 5. V. па, стр. 203, 5: „па [гпасј | 15(0

§1о пај: УЂ јес!то уоНге паШсвза^о (Зауа ЗУ., О1азп11с 8грз1со§ иб. Јгизт,

Т^рИс зш<1етс1с1 ро пЖорЈзи \г 1619, 159). 5в ггис!отБ I увзаЈсутв розрећотв

парасе 1 ЗБ звтегепЈјетв (12 XIV У1је1ш) (Рг. М11<1о§1с, Мопитета

зегђЈса, Веб, 1858, 116). Ка<1 зи парге 5гђ1 12 рге!со тога ргезН

згрзКод исепо^ Јгизгуа, Риг Јегог^ја Ка^апЈпа и ЈегинаНт §. 1704, 1

8. КоуаКстс, ђг. 31, 299). Уе1е, с!а ћосе уе!исо ЈсгуоргоНгје ш ђт парО51е

(1з1о, 299). Ти зи Тигс! парге тоге рге5Н (1зи>, 309).

Али поред форме нај- карактерисгкчне за већину словенских је-

зика, налазкмо и рефлекс паг- (који представл>а једну од црта слове-

начких днјелеката12), па чак пег- (такође заступљен у словеначккч дија-

лектима)13, најзад пеј-, пеј$-, каткад папеј(&) — појачано са префкксал-

• Мах Уазтег, Ки$$18сћез е1уто1орзсће8 ^бпегђисћ, НеЈЈеЈђегд 1954, 190.

10 Рјечник ЈАЗУ, з. V. нај, 3, сгр. 363, прегаоставља да је „пЗј ... пе!зд1 ћПа

о$ођ1(а г!јег, I. ј. 1о1с. зт?. ос! 1теп!се паја ... којој је 1гав заСи\'а1 вато и гиз. ас!у.

внаи Ш внаи (<х! з(аг1је^ ВЂ наи), Којј гпаСЈ: уеота, \т!о, ја!со. §1о је ротепии јтетса

иргауо гпадЛа, (о зе пе тоЈе ге61".

11 А. УаШат, СгаггтаЈге согг.раг^е Јез 1апвиез з1ауез, Тоте II,

раги?, ^уоп 1958, 594—596; Мах Уазтег, ор. аг.; К. НаћпеаК 51о\'апз1а јегИс!,

1)1јапа 1952,229.

11 Ргап Катоу|, Н151ог1бпа вгатапКа аЈоуепз^ева јегЛса, VII,

Мјапа 1935, 56 1 75; К. Наћпва!, ор «1.

" А. Уа^Папг, ор. с«., 595.
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ним на- у доњолужичком (као пеј^огзу, пеК^вбгЗу, папеј(2)§6г!у) на-

супрот горњолужичком : пајћог§1, папајћогЛ14.

Варијанту пеј- кма и пољски у народним говорима15, док је у

чешком данас само тако, али то је резултат фонетских промена од XIV

в. специфичних само за чешки језик.

Сматра се да су варијанте паг-, пег-, пеј, пеј%- у вези са партикула-

ма Ј и ге, г& и да су резулгат супституцкје и укрштања пај- са пег (пеге, ста-

рије пе$е) „него" које се у првобитном значењу „као, како" употребљавало

после компаратива16. Значи, поред префиксалне форме на- и нај- по-

јављује се и нар-, а паралелно са нај- и нар- имамо неј-, нејж-, нер-.

Занимљиво је да према рефлексу на- без икакве партикуле, не постоји

таква аналогна суперлатквна форма не-.

Узнмајући у обзир префикс на- у суперлативној функцији поред

нај- и нар-, може се претпоставити да је, аналогно томе, било импулса

и за суперлативну формацију са не- ирема неј- и нер-, чији су развој суз-

биле морфолошке категорије са негацкјом не- као својцм префиксом

одређеног значења негирања или супротности. Језик је морао да ели-

минише конструкцију категорије са не- које даје појачање и које би било

у опречности по своме значењу са негацијом не- у сложеницама са којкма

би се облички поклопила17.

Вероватно да придеви типа неглуи, пе$пшеп, пега$сп)ес1еп, незгроман,

пећгмгсеп, несешни, песг1ереп представљају остатке покушаја стварања

и суперлативног префикса не- без икакве партикуле, иако је не- додато

основној формк, не компаративу. Тим, пре што се стари суперлатив

градио суфиксом директно на придевску основу потпуно незавксно од

ко,\шаратива. Аналогно томе није без значаја поменути облике пајисуЦеп,

асИо1ога11881то и пајдег^ге^по , јппо8епГ155Јтатеп1;е18Ј затим неколико

примера из Рјечника ЈАЗУ19 у вези са суперлативном речцом нај- до-

датој позитивној форми: Пеписа ш 1опе1а тј', 1с1 8е 51ау1, с!а ј' дсзросИп

Тепа тг^оуас пајргау! (Агто1и§1с Ј., 51ауа ЗепзКа 1 рго11уп! ос1§оуог

Агто1и§1са §Љепсатпа, Рас1оуа 1643, VIII). Оуа С!УЗ П1са пај-

(Ка§1с В., К^ша! Г1тз1с1 Јзготасеп вЈоутзИ, КЈт 1640, 358).

Ос! пај811п1ћ пеујегпПаћ (СгНсЈс Ј., Риг пеђезЈс! ...и ЈааЉи ођЛаго 1

15 §1о\«гп11с ј;гу1са ро!з111е8о, ^агзга^уа 1904, 8. V. пај.

1(1 А. УаШапг, ор. с!1., 594; Мах Уавтег, ор. Ш., 8. V. пе II.

17 Нпр. ненемирнији означавало би „није немирнији", „немирнији у мањој

лгери", никако у највећем сгепену, тј. „најнемирнији".

18 Ве11а Ве11а, ВЈгЈопагш ПаНапо, 1а11по, ЦНпсо, Уепеаја 1728.

19 5. V. нај, За3 стр. 364.
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гагђопго 1$готасеп и јегИс ђозапзЈи, Уепеаја 1707, 3). 51о21ћ пајро§1а\'1га

с1је1оуапа рпзуего^а Вепес!Ј1«а (Вог<11с I., 21уог 8. ВепесШст орага,

Вићгоуп11с 1784, 210). Језг ји тисИо I ђо!о Јсапо пајђсхШуо ггпе (Топп-

Коу1сА.,5уе1:а§оуогепа ... рг11^о§ос1те51о2епа, ОзЈјеЈс 1797,201).

Ако сада додамо и поменуте случајеве са суперлатцвним префиксом

на-, онда није искључено да је то исто и у префиксу не- у неглуи где се

још осећа његова појачајна функција.

Тако би значења наших спорних придева као леглуи, незгроман,

пећгМсеп ц осталих била решена, алк то се одмах не би могло пренети

и на именице небреме, пе&гжка. Ако и претпоставимо да је у време фор-

мирања словенског суперлатива, који је нова творевина последње епохе

заједничкослов. језика и који се јавља непосредно пре осипања

словенских племена, веза појачајног предметка и речи била слободнија,

тако да је он могао прићи и именици, онда бисмо свакако имали н слу-

чајеве са нај-, напр. најбреме, најсрећа и сл. Међутим, тога нема20.

Претпоставка да је не- некада било на истој лцнији као и на- од-

носно нај- или. нар- што је могло доћи путем укрштања нај- и нер- („него"),

ипак може довести до разрешења и ових случајева. Из позиције супер-

лативног предметка не- је морало понети у себи значење појачајности

које је у неким случајевима пристајало и. уз кменице исто онако како је

то данас сасвим обично за префикс ире- (нпр. иресшрогосш, ирезаузе-

шосш, иренаирегнушосш и сл.).

Посматрајући, дакле, на овај начил, сложенкце небреме, пећгкпса

пеМир, несешни и друге представљају остатке резултата сукоба двеју

потпуно опречнкх категори.ја, једних са предметком не- насталим од

негације не- и других са суперлати.ввдм пе-, од којих је ова друга вари-

јанта морала да се угаси. Донас је допро само по који остатак којк је или

сасвцм кзгубио своје значење (као у небреме, пећпкгса пега§<уаеЛеп) или

га, са изузетком, сачувао (случај са неглуи) .

Олга Рисшић

т У старијим штокавским и македонским говорима, а поготову у бугарском

језику, нај- се везује не само за придеве у позитиву, формирајући на тај начин

суперлатив, већ и уз именице и глаголе, али то је све много каснија творевина

у вези са губљењем флексије.
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К. е з и т е

О 1ва К 1ч 1 1 0

1Јпе Гопс1шп Ли ргеПхе пе- <1ап8

е( аЈјесШз сотровсз

сотрозбз небреме, незгроман, незгромањасш, незгромтш, не-

згромно, несешни (с!апз 1е зегђосгоа1е), пе§пшеп, пега%(уие<1еп, пећггигса,

пе&пгпсеп, песг1ереп (с1апз 1е з1оуепе) ег неглуп (с1апз ГиЈотшеп) соттепсеш

раг 1е ргеДхе пе- ^ш п'аррогге аисип сћап^етет с!апз 1а З1§ш6са11оп с!и то1

гасИса!, ои ђЈеп 1пгеп51бе 1е зепз с!и тог гас!1са1 еп у ајотат 1а 81§п16саиоп

с!е „ггез, Гоггетепг". С'езг гош 1е сопгтге (1е 1а зЈ^пЈПсагЈоп Јоппее раг 1а

пе§а11оп пе- сотте ргебхе <1апз 1ез зиђзштј^з е1 афесиЈз сотрозез. Се1а

поиз рогсе а сго!ге ^ие 1е пе- с1апз небреме неглуи, несешни егс. ез1 (1'ипе

аигге ог1§1пе. ^'е!етепг зетапп^ие „1г^з, Љпетет" (сотте Јапз 1е тог

и!сга1шеп неглуп, ди! ует (11ге „ггез зо1") гарргосће 1е ргеДхе пе- с!е се!и1

<1е па-, 1ецие1, ауес 1ез ратси1ез *-:' е1 -%е, &* ои -ге, п>, сопзгЈгие 1е ргеЛхе

зирег1апГргорге аих 1ап§иез з1ауез. СерепЈат, а соге с!е пај-, паг- ег па-,

оп у ггоиуе аизз! пеј-, пег- ег пеј$- сотте ргебхез зирег1а11&. Оп гетагцие,

тоигеГоЈз, ци'а 1а Гогте па- пе соггезрош! раз 1а Љгте апа!о§ие пе- аззитапг

1а Гопс1:1оп (1и ргебхе зирег!аг1Г. Се1а гези!ге сепа!петет 6и Шг ^ие,

Јапз се саз, сез Љих саге§ог!ез, 1(1епГ1^иез аи рот* с!е уие де 1а Гогте, та^з

ађзо!итепг ЉГГегетез еп се ^и! сопсегпе 1еиг сагасгеге зетапгЈцие, епгге-

гајепг еп сопДи : раг ех., невеселији с1еугак зЈ§п16ег еп тете гетрз ,Дпз1е

а ип с!е§ге р!из е!еуе" ег „највеселији"', с'ез1-а-<11ге „јоуеих аи р!из

ћаи! с1ееге". II у а Неи <1е зиррозег ^ие 1ез сотрозбз ауес 1е ргеЛхе пе

пе- арроггат 1е зепз с!е Горроз111оп ои (1е 1а пб^агтп опг етресће 1е

1орретет (1и ргебхе 5ирег1аг15ие-,.^и1, а рагт (1е за роз1Г1оп зирег!а11Уе, еп

за ^иаНге с1е гасИса! с1апз 1ез ргббхез зирег1аг1Гз пеј-, пег- е1 пеј$-, егаЈг

зизсерГ11з1е сГарроггег ип сегга!п е!етет с1'јтепз1ге дапз 1е зепз с!е ,Дгез,

{опетет", ^ие Гоп УО!Г сопзегуб с!апз гг^з реи с1'ехетр1ез, ^и! от, с1'а!1-

1еигз, рег<1и ргез^ие тоиге
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