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Аутор узима у разматрање једнотомни Речник српскога језика 
(РСЈ) у редакцији М. Николића – и проучава начин на који је у њему 
третирана грађа глагола на -(ј)ети, одн. -ити. У питању су глаголи 
типа ‘б(иј)елити’ према ‘б(иј)ел(/љ)ети’, дакле фактивних према кау-
зативнима, како их Маретић (1963: 402) назива.1 Норма у неким слу-
чајевима није једнозначна, па постоји низ дублетних форми, а у дру-
гима се одлука креће према -ити или према -(ј)ети. Интересантно је 
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** Овај рад је настао у оквиру пројекта Српски језик и његови ресурси 

(бр. 178006), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 

1 Стј. Бабић (1986: 455–456) наводи примере за оба творбена модела, 
али само овлаш се дотиче проблема којим се ми намеравамо бавити, напо-
мињући једино да „гдје постоји опрека бијелити чинити бијелим [према] 
бијељети постајати бијел, не ваља ова два творбена типа мијешати“. И. 
Клајн (2003: 344) тврди да је ова дистинкција неактуелна, „јер у редовној је 
употреби само б(иј)елити (који означава једну конкретну технолошку опе-
рацију, уобичајену у прању и производњи текстила). Остали као црвенити, 
црнити, зеленити, жутити и сл. [дакле изведенице са суф. -ити], постоје са-
мо још у речницима...“. Ипак, овако екстремна нормативна оцена не би се 
могла прихватити без подробнијих разматрања употребљивости грађе, па 
ћемо је ми сматрати недовољно аргументованом и расправу водити мимо 
ње.  
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како на тај проблем гледа сам М. Николић, тј. каква решења даје у на-
веденом приручнику, чији је главни уредник.2  

Кључне речи: норма, творба глагола, суфикс, фактивност, кау-
зативност.  

 
 

1. Уводне напомене 
 
 1. Утврђена су извесна колебања у развоју књижевног језика 
у другој половини XIX века (Симић 2007), а данашње стање детаљно 
је описала М. Спасојевић (2013). Наш задатак у овом прилогу запра-
во је сасвим ограничен: да утврдимо какво је с тим у вези стање у 
РСЈ (2007) у редакцији М. Николића код глагола ових творбених мо-
дела изведених од придева. Најпре ћемо се укратко упознати са про-
блемом, и у том циљу ћемо цитирати старију литературу. М. Стева-
новић (1991: 579 и д.) подробно анализира творбене прилике код 
ових глагола, делећи их на активне и медијалне.  
 а) Стевановић констатује да је код првих уобичајен суфикс    
-ити, и они „значе давати коме или чему ону особину која се казује 
придевом у основи“ (празнити према ‘празан’, мутити према ‘му-
тан’),3 а код других -(ј)ети- „са значењем добивати, одн. добити осо-
бину која се казује основним придевом“ (плав(ј)ети постајати ‘плав’, 

 
2 За ово истраживање теоријски је веома био информативан текст Ра-

доја Симића о развојним тенденцијама српскога књижевног језика у XIX ве-
ку (Симић 2007), а практично – књига Марине Спасојевић (2013) са обу-
хватном анализом глагола на -ети/-јети и -ити и резултатима који наше на-
лазе чине заправо неактуелним. Једино што се у таквим условима могло 
учинити, јесте – обрадити Матичин једнотомник (РСЈ), који очито није био 
баш у центру пажње колегинице Спасојевић, па ћемо показати стање у том 
речнику.  

3 „Глаголи изведени наставком -и као што су белити, бодрити, буди-

ти, ведрити, веселити, голити, готовити, дужити, жирити, жутити, зе-

ленити, киселити, кратити, крвавити, кривити, крњити, крутити, куси-

ти, лабавити, лакомити се, лењити, љутити, мањити, млачити, множи-

ти, модрити, обезбедити, оглупавити, омршавити, остарити, отупити, 

опустити, плавити, пунити, равнити, ружити, свежити, ситити, ситни-

ти, ублажити, уједначити, утврдити, хладити, храпавити, црвенити, цр-
нити, учврстити, ширити и др. значе давати коме или чему ону особину 
која се казује придевом у основи“.  
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луд(ј)ети пост. ‘луд’ и сл.),4 али могу значити и одавање, демонстри-
рање и сл. дате особине или сл. (нпр. плав(ј)ети (се) значи и зрачити 
плавом бојом, а луд(ј)ети – показивати знаке лудила, чинити луде 
ствари итд.).  
 б) Једна група глагола задржава увек -(ј)е: брид(ј)ети, 
жив(ј)ети, глуп(ј)ети, слеп(ј)ети, трп(ј)ети.  
 в) Но у извесног броја придева, посебно оних насталих према 
придевима на -ав, норма је нестабилна и у дијахроном и у синхроном 
правцу посматрана.  
 в1) „У старијим епохама, истина, у народним умотворинама, 
код старијих наших писаца, па и код неких новијих, и то врло позна-
тих, налазимо их доследније употребљене са наставком -е: Боловала 
девет годиница, да не може умр’јет ни оздрављет (нар. песма)..., Бо-
кељи су запустили маслињаке који су закржљавели (Ј. Цвијић)..., 
Остарели сте пре времена (Ст. Јаковљевић)“.5  
 в2) „Други писци, па и старији, још више новији, а нарочито 
најновији – те исте глаголе употребљавају с наставком -и у основи 
инфинитива: ...Очи су ми ослабиле (В. Јагић)..., Како ћеш и да видиш 
кад си ето оћоравила? (И. Секулић), ...Зашто је одједном тако остари-
ла... (Ч. Миндеровић)“.6  
 2. Стевановићевим објашњењима доста је јасно оцртан оквир 
нормативне пертинентности наших форми. Нас ће у овом раду зани-
мати заправо како се у односу на ову проблематику понаша лексички 
фондови поменутог речника.7  
 
 
 

 
4 Ст. наводи: белети (бијељети), бледети (блиједјети), жутети (жу-

тјети), зеленети (зелењети), модрети, пустети (пустјети), седети (сије-
дјети), тупети (тупјети), црвенети (црвењети), црнети (црњети).  

5 Поред наведених оздрав(ј)ети и закржљав(ј)ети, у Стевановићевој 
грађи нашли су се и глаголи ослаб(ј)ети, оглуп(ј)ети, остар(ј)ети.  

6 Сем ослабити, остарити и оћоравити, у Ст. примерима јављају се 
и глаголи оглупити, оздравити, омршавити, оћелавити.  

7 Поводом опсега наше грађе ваља напоменути двоје. Прво, где год 
постоји непрефиксална реч наших карактеристика, из просторних разлога 
трудили смо се да избегнемо префиксалне варијанте; само кад нема непре-
фиксалног глагола, узимали смо префиксалне. Највише је таквих речи са 
префиксом у-. Друго, у неким, доста ретким случајевима, чинило нам се да 
употребљени речник (називаћемо га и једнотомником) неоправдано испу-
шта неку лексичку јединицу, па смо је ипак узели у разматрање, обележив-
ши је звездицом.  
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2. Приказ грађе 

 
 1. Реч је о прилично бројној и у себи хетерогеној групи гла-
голских речи код којих у начелу, али не увек стварно, алтернирају 
суфикси -ети/-јети и -ити. Ове су алтернације делимично законо-
мерне и тичу се дистинкције између Маретићеве каузативности и 
фактивности или Стевановићеве активности и медијалности. Но ова 
закономерност је у великој мери поремећена деловањем побочних 
момената који утичу да распоред суфикса има каткада друкчије мо-
тивисане, а каткада и неочекиване резултате.  
 2. Навешћемо најпре парове глагола са онаквим размештајем 
суфикса -е/-је према -и како их описује Стевановић:  
 

белети / бијељети постајати бео, ~ се бити бео, истицати се белом 
бојом – белити / бијелити чинити белим, бојити у бело  

бледети / блиједјети постајати блед – бледити / блиједити чинити 
да нешто постане бледо  

*браонети / браоњети постајати браон – *браонити чинити бра-
он  

воднети / водњети постајати воден, ~ се сузити, пунити се сузама 
– *воднити чинити воденим, влажним  

глупети / глупјети постајати глуп – глупити заглупљивати (неко-
га), чинити глупим 

грдети / грдјети постајати грдан, ружан – грдити чинити грдним, 
ружним  

грубети / грубјети постајати груб – грубити чинити грубим  
жутети / жутјети постајати жут, ~ се бити жут, истицати се жу-

том бојом – жутити бојити жутом бојом  
лудети / лудјети постајати луд, бити луд – лудити чинити лудим  
рудети / рудјети постајати руд – рудити в. рудети  
*ружнети / ружњети постајати ружан  
руменети / румењети постајати румен, ~ се бити румен – румени-

ти чинити руменим  
светлети / свијетљети испуштати светлост, сијати, ~ се в. све-

тлети, – светлити / свијетлити чинити светлим, осветља-
вати  

сивети /сивјети постајати сив, ~ се бити сив – сивити чинити си-
вим  

*сингавети / сингавјети постајати сингав – *сингавити чинити 
сингавим  

*сињавети / сињавјети постајати сињав – *сињавити чинити си-
њавим  
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слепети / слијепјети постајати слеп – слепити / слијепити чинити 
слепим  

студети / студјети захлађивати – студенити захлађивати  
сурити сивети  
тамнети / тамњети постајати таман, ~ се истицати се тамном 

бојом – тамнити чинити тамним  
трулети / труљети в. трулити – трулити постајати труо  
хладнети / хладњети постајати хладан (: хладити чинити хлад-

ним)  
црнети / црњети постајати црн, ~ се бити црн, истицати се црном 

бојом – црнити чинити црним  
 
 а) Пада у очи да су све наведене глаголске речи изведене од 
придевских основа, али да те основе не спадају у исту класу. (1) Већи 
број чине описни придеви за означавање боја и сл.: бео, блед, жут, 
руд, румен, светао, сив, сингав, сињ, сур, таман, црн или сл. (2) Ма-
њи број представљају описни придеви за означавање углавном људ-
ских особина: глуп, грдан, груб, луд, слеп; или општих, као: воден, гр-
дан, студен, труо, хладан или сл.  
 б) У највише случајева забележена су парна образовања код 
којих форме са -ети/-јети означавају постајати онакав каквим некога 
или нешто квалификује придев у основи: ‘постајати бео’, ‘постајати 
блед’ итд., док изведенице са -ити значе чинити онаквим каквим је 
окарактерисано што придевом у основи. Класификовани су пре по 
Маретићевом, него по Стевановићевом систему; дакле као каузатив-
ни и фактивни.  
 в) Но ваља додати да нису сви парови потпуни, нити су сви 
глаголи истог типа као они које смо горе навели. (1) Карактеристи-
чан је опис глагола сурити, којем је као еквивалент приписан глагол 
сивети: несумњиво сведочанство да је први фактивног, а не кауза-
тивног типа, каква бисмо очекивали да је изведеница помоћу суфик-
са -ити. (2) Исто су тако интересантни глаголи студети / студјети и 
хладнети / хладњети. Према првом стоји такође фактивна варијанта 
студенити ‘захлађивати’, а други према себи има суплетив хладити, 
сачињен према хлад, али са значењем каузативног пара са хладнети: 
‘чинити хладним’. (3) У случају рудети / рудјети ‘постајати руд’ – 
рудити в. рудети, те трулети / труљети в. трулити – трулити ‘по-
стајати труо’ – оба члана пара имају исто значење, тј. оба су фактив-
на по смислу.  
 г) Вредан је пажње и статус рефлексива према фактивној ва-
ријанти: белети се ‘истицати се белом бојом, бити бео’, црвенети се 
‘бити црвен, истицати се црвеном бојом’ и др. Но, нити је то једини 
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садржај свих тих речи (в. воднети ‘сузити, пунити се сузама’), нити 
сви имају рефлексив према себи. (2) Творба рефлексива овде је, да-
кле, прво, селективна, и друго: не даје увек исто значење. Нпр. код 
светлети / свијетљети се стоји ознака: в. светлети, што ми нећемо 
друкчије схватити него да је рефлексив по значењу идентичан са не-
рефлексивном формом.  
 3. Да бисмо утврдили у којој мери описано творбено двојство 
захвата лексички фонд деадјективних глагола у српском језику, пре-
гледаћемо шири фонд забележених глаголских речи тога постања.  
 3.1. На првом месту нека буду речи на -ети/-јети које према 
себи немају форми са -ити:  
 

беснети / бјесњети оболевати од беснила, владати се као бесан  
гладнети / гладњети постајати гладан  
глувети / глувјети постајати глув  
гњилети / гњиљети постајати гњио (нема гњилити)  
грднети / грдњети постајати грдан, ружан  
живети / живјети бити жив  
жудети / жудјети силно желети  
зрети постајати зрео (нема зрити)  
крупнети / крупњети (= крупњати) раскрупњавати се  
*мудрети постајати мудар  
смрдети / смрдјети одавати смарад, постајати смрдљив  

 
 а) Грађа је једнострана, јер, рекосмо, према твореницама са    
-ети/-јети нема оних са суфиксом -ити.  
 б) Највише ових речи у основи имају придеве за особине жи-
вих бића (посебно човека): бесан, гладан, глув, жив, жудан, мудар. 
Мањи број је са придевом општег значења у основи: гњио, грдан. По-
следњи по формалним односима можда и не спада овамо (мотивска 
реч је вероватно смрад!), али га остављамо ту јер по значењу заправо 
ту припада, и сведочи о могућем двојству мотивације код ових речи 
(исп. бес код беснети, глад код гладнети, или жуд код жудети; ова 
потоња реч није приказана у једнотомнику, али стоји у РСАНУ као 
дезактуализовани архаизам).  
 3.2. Постоји и група глагола са суфиксом -ети/-јети код ко-
јих није препознатљиво, или је тешко препознатљиво мотивационо 
језгро. Навешћемо их без обзира на то што овамо не долазе, јер је ка-
рактеристично да су изведене суфиксом -ети/-јети, а према овоме не 
стоји форма са -ити:  
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баздети / баздјети испуштати, одавати непријатан мирис  
бдети / бдјети (: бдилац) 
буктети / буктјети бити јако врео, горети  
вртети / вртјети окретати укруг  
грмети / грмјети јако пуцати  
гудети / гудјети свирати на гудачком инструменту  
кипети / кипјети преливати се преко ивице посуде услед прејаког 

кључања  
киптети / киптјети кипети  
лебдети / лебдјети пливати, одржавати се у ваздуху или течности  
одолети / одољети успешно се супротставити  
пламтети / пламтјети горети пламеном  
хлапети / хлапјети и хлапити испаравати  
хтети / хтјети имати вољу  

 
 а) Прва ствар која пада у очи код ових речи – јесте интензи-
тет радње, на чему већина њих инсистира. Нпр. баздети показује ви-
ши ступањ интензитета него смрдети, буктети и пламтети него го-

рети, грмети од пуцати итд.  
 б) Друго, код ових речи заиста је тешко рећи шта имају у 
основи (базд-, бд-, букт- или сл. нису упоредиви са основама српског 
језика било које врсте речи).  
 3.3. Много су бројније деадјективне глаголске творенице са 
искључивим суфиксом -ити, и најчешће одговарају већ прегледаним 
речима истог творбеног модела – дакле, каузативне су по карактеру. 
Једноставније речено, све су то активни глаголи прелазног типа.  
 

блажити чинити нешто блажим, пријатно, благотворно деловати  
ближити чинити да нешто буде близу, -се приближавати се  
гладити чинити глатким, миловати, мазити  
голити и голитити чинити некога голим (/али не и: постајати го, 

сиромашан)  
готовити спремати (јело)  
дебелити чинити дебелим, ~ се постајати дебео  
дубити чинити дубоким, дубљим  
дужити чинити дужим  
дражити љутити, узнемиравати  
*душевити чинити одушевљеним  
жестити љутити, срдити, ~ се срдити се  
искосити ставити косо, ~ се стати укосо  
јаловити чинити јаловим, ~ се постајати јалов  
једначити стављати у исти ред по вредности, ~ се бити једнак  
једрити (= једрати) давати једрину (не и добијати)  
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кинђурити претерано китити, ~ се китити се  
киселити чини да нешто буде кисело, ~ се постајати кисео, мек-

шати се 
кљастити чинити кљастим  
кљаштрити кресати гране  
кратити смањивати дужину, ~ се постајати краћи 
крепити / кријепити чинити крепким, ~ се обнављати своју снагу  
кривити чинити кривим, ~ се постајати крив 
крњити чинити крњим, ~ се одламати се 
кротити чинити кротким, мирним, питомим, ~ се смиривати се  
крутити чинити крутим, ~ се постајати крут; бити крут, тврд  
кусити чинити кусим,  
љутити чинити љутим, ~ се бивати љут, дурити се  
мечити гњечити, муљати 
мокрити чинити мокрим, испуштати мокраћу  
мутити чинити мутним, ~ се постајати мутан 
*облити чинити облим  
*озбиљити чинити озбиљним, ~ се постајати озбиљан  
окрупнити почети крупним речима (говорити)  
онеспособити постати неспособан, учинити неспособним (~ се 

постати неспособан, учинити се неспособним)  
општити одржавати везе  
осавременити прилагодити времену (~ се, постати савремен)  
осамосталити (постати самосталан), учинити самосталним, ~ се 

постати самосталан  
освежити постати крепак, свеж, учинти свежим, крепким, ~ се 

окрепити се  
отрезнити / отријезнити учинити трезним, ~ се доћи себи, по-

вратити се  
оштрити чинити оштрим, ~ се охрабривати се  
питомити чинити питомим (~ се постајати питом)  
плашити страшити, ~ се бојати се, страховати  
поганити прљати, ~ се вршити нужду (?), прљати се 
попунити учинити пуним, ~ се постати пун  
*поравнити учинити равним, ~ се постати раван 
потпунити чинити потпуним, ~ се постати пун 
предухитрити претећи  
префинити и профинити учинити финим, ~ се постати финији  
развреднити / развриједнити учинити вредним, ~ се постати вре-

дан  
размлачити охладити од благе температуре, ~ се постати млак  
разнежити / разњежити учинити нежним, ~ се постати нежан 
распространити учинити пространим, ~ се раширити се  
светити (1) освећивати, славити  
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светити (2) вршити освету, ~ се кажњавати из освете (?)  
ситити чинити ситим, ~ се наслађивати се (насићивати себе)  
суровити чинити суровим (не и постајати суров)  
сушити чинити сувим, сухим, ~ се сахнути  
туђити чинити туђим, ~ се постајати туђ  
тупити чинити тупим (не и постајати туп), ~ се постајати туп  
узвисити уздићи, ~ се уздићи се  
укосити поставити укосо, ~ се стати укосо  
уледенити охладити, ~ се охладити се  
умилостивити учинити милостивим, ~ се постати милостив  
унизити повредити, понизити, ~ се понизити се  
уоблити учинити облим, ~ се постати обао  
уозбиљити учинити озбиљним, ~ се постати озбиљан  
уокруглити учинити округлим, ~ се постати округао  
уопштити учинити општим, ~ се постати општи  
упитомити учинити питомим, ~ се постати питом  
употпунити учинити потпуним, ~ се постати потпун  
упростити учинити простим  
уравнити поравнати, уравнати  
успорити учинити спорим  
усталити учинити сталним, ~ се постати сталан  
устрмити окренути, поставити стрмо  
утмастити учинити тмастим  
храбрити подстицати на храброст, ~ се храбрити сам себе; јуначи-

ти се  
целити / цијелити лечити (~ се лечити се)  
чврстити чинити чврстим, ~ се постајати, бити чврст  
чистити чинити чистим, ~ се скидати прљавштину са себе; поста-

јати чистији  
шиљити чинити шиља(с)тим, ~ се постајати шиљат  
ширити чинити шир(ок)им, ~ се постајати широк (шири)  
шупљити чинити шупљим  

 
 а) Дефиниције садрже углавном обрт ‘(у)чинити таквим’, ко-
ји упућује на креативни тип и прелазност глагола наведених у овда-
шњој групи. При томе су беспрефиксни чланови нашег низа угла-
вном имперфективни, а они са префиксом (о-, по-, пре-) перфективни 
по виду. Бројност примера сведочи о високој продуктивности овога 
творбеног модела.8  

 
8 Случајеви са звездицом чини нам се да су могли бити наведени у 

речнику.  
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 б) Каузативи по правилу, како иначе тако и овде, требало би 
да имају регуларни прави повратни глагол: белити – белити се (= се-
бе) и сл. Али деадјективни изведени глаголи са горњег списка, прво, 
немају сви повратне варијанте; и друго, кад постоји, ова најчешће 
има фактивни карактер: жестити се ‘срдити се’, искосити се ‘стати 
укосо’ и сл.  
 3.4. Даље, сем описаних случајева који одржавају, бар у по-
тенцијалном виду, дистинкцију каузативности према фактивности, 
постоје глаголи код којих је та опрека на овај или онај начин неутра-
лисана.  
 3.4.1. Неке речи ове групе са суфиксом -ити по значењу су 
двојаке – и фактивне и каузативне – нпр.:  
 

ведрити чинити ведрим, в. ведрити се, ~ се постајати ведар  
влажити – постајати влажан, чинити влажним, ~ се постајати вла-

жан  
*воденити постајати воден, чинити воденим, ~ се постајати воден 
горчити (1) постајати горак; (2) чинити горким (~ се постајати го-

рак)  
каменити постајати камен, окамењивати, ~ се окамењивати се 
*крупнити постајати крупан, укрупњавати 
*лаганити чинити лаганим, чинити спорим; бити, постајати лаган, 

спор  
*меденити постајати меден; засладити медом, учинити меденим,  

-се постајати меден  
милостивити постајати милостив; чинити милостивим (~ се по-

стајати милостив)  
мокрити чинити мокрим, испуштати мокраћу  
*неспособити постајати неспособан, одн. чинити неспособним,     

~ се чинити себе неспособним  
*раскрупнити постати крупан, учинити крупним, ~ се постати 

крупан 
*свежити постајати свеж, чинити свежим, ~ се постајати свеж 
слабити постајати слаб, чинити слабим (~ се чинити себе слабим)  
*сланити постајати слан, чинити сланим  
ситнити ситно (заправо ситније) падати, чинити ситним, уситња-

вати  
*честити постајати чест, чинити честим, збијати, ~ се постајати 

чест  
 
 а) Први наведени случај у низу карактерише већину примера 
ове групе: – ведрити „чинити ведрим, в. ведрити се, постајати ведар, 
светао“. – Лексикографска инструкција „в. ведрити се“ уз нерефлек-
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сив упућује на једнакост значења његовог у неким употребама са ре-
флексивом, а на разлику у другим. Те друге пак („чинити ведрим“) 
имају карактер каузатива. Пошто је рефлексив дефинисан као фактив 
(„постајати ведар“), то је јасно двојство у природи овога глагола.  
 б) И код осталих чланова низа дефиниције упућују на двој-
ство: једна углавном инсистира на прелазности глагола („чинити та-
квим“), док друга упућује на настанак или постојање особености која 
је карактеристична за основни придев („постајати или бити такав“).  
 б) Рефлексиви, највећим делом, дефинисани су као фактиви: 
„постајати, бити онаквим каквим их описује основни придев“: ‘по-
стајати влажан’, ‘постајати воден’ итд. Један је пример, међутим, де-
финисан непрецизно, тако да није јасно какав је по аспекту: мокрити 
‘чинити мокрим’, ‘испуштати мокраћу’. Обрт „испуштати мокраћу“ 
као да упућује на каузативност, а у ствари је реч о фактивној ситуа-
цији коју је могуће описати рефлексивом „измокравати се“.  
 3.4.2. Мања група ових глагола, напротив, има значење једна-
ко са глаголима изведеним суфиксом -ети, тј. фактивни су:  
 

бременити постајати бременит(а) 
*вашљивити – постајати вашљив  
виленити беснети, махнитати  
*грчити имати нагорак укус  
густити (се) (= гуснути (се)) постајати густ (нема: чинити густим)  
детињити / дјетињити понашати се као дете  
кисити постајати (на)кисео, имати (на)кисео укус  
*крезубити постајати крезуб  
наглити кретати се журно  
сиротити сиромашити  
улаганити постати лаган, спор  
храпавити постајати храпав (не и чинити храпавим)  
*штурити постајати штур  

 
 Бременити нпр. не значи ‘некога чинити бременитим’, већ 
‘постајати бременит’ (у питању је наравно женка), вашљивити значи 
‘постајати вашљив’, грчити (= горчити) ‘имати горак укус’ итд.  
 3.5. Рефлексивни облици сачињени према каузативима имају 
карактер правих повратних глагола: означавају обухватање субјекта 
оним што означава глагол својом основом: карминисати се ‘мазати 
себе (своје усне) кармином’ или сл. Рефлексивне форме настале пре-
ма глаголима наше групе, међутим, како смо видели горе, фактивне 
су по аспекатској природи: „постајати, бити онаквим какво значење 
има придев у основи“: белети се ‘бити бео, зрачити белином’. Такви 
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су глаголи ове групе и у случајевима кад према рефлексиву не стоји 
нерефлексив, као нпр.:  
 

гордити се показивати се гордим  
ленити се, лијенити се и лењити се постајати лењ  
продобрити се постати добар  
одважити се осмелити се  
одљудити се прекинути односе са људима  
осамити се постати сам  
осилити се постати насилан  
убајатити се постати бајат  
удворити се стећи наклоност удварањем  
улагодити се угодити  
укивити се постати киван, љутит  
упреподобити се узети вид невиног  
утромити се постати тром  

 
 3.6. Посебне особености показују глаголи изведени према 
придевима са суфиксом -ав, -ат и ређе -ит.  
 3.6.1. Мањи број изведеница овог модела чине речи са неу-
тралисаном дистинкцијом између фактива и каузатива, и то тако да 
иста реч обавља и једну и другу функцију:  
 

балавити испуштати бале, слине, слинавити, квасити, прљати ба-
лама, слинама  

бљутавити и бљутавити постајати бљутав, чинити нешто бљута-
вим  

брашњавити и брашњавити посипати брашном (постајати бра-
шњав, претварати се у брашно)  

брљавити поступати брљиво; мрљавити 
глупавити и глупавити постајти глуп, чинити глупим  
*гнојавити постајати гнојав, чинити гнојавим  
лабавити и лабавити постајати нестабилан, чинити лабавим  
млитавити и млитавити постајати млитав; чинити млитавим 
млохавити и млохавити постаjaти млохав, чинити млохавим  
*слинавити постајати слинав, мазати слинама 
чађавити и чађавити пуштати чађ, чинити чађавим  

 
 По дефиницији балавити је на једној страни прелазни глагол 
са значењем ‘чинити нешто балавим, мазати балама’; а на другој 
страни значи и ‘постајати балав’.  
 3.6.2. Мањи број показује једнострано каузативно значење:  
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богатити чинити богатим, ~ се постајати богат  
гаравити и гаравити бојити, мазати црном бојом  
крвавити мазати крвљу  
*кречавити прљати кречом, ~ се прљати се... 
оскрнавити и оскврнити повредити  
рањавити наносити ране  

 
 а) (1) Нисмо сигурни да богатити не може значити и ‘поста-
јати богат’; али је сигурно да претежно његово значење ‘чинити не-
кога, нешто богатим’. Рефлексив богатити се поред фактивног зна-
чења ‘постајати богат’, није далеко ни од каузативног ‘чинити се-
бе...’, дакле, правог прелазног значења. (2) Поготову оно што реко-
смо важи за глагол кречавити; његова варијаната са се једнозначно је 
прави прелазни глагол (‘кречавити себе’).  
 б) Остали глаголи ове групе неспорно су каузативни по 
аспектном значењу.  
 3.6.2. Највише ових речи јесу фактивни глаголи:  
 

бенавити чинити глупости, ~ се правити се бенастим 
* богавити постајати богав, сакат 
*брадатити постајати брадат 
бркатити постајати бркат  
*брљивити постајати брљив  
бубњавити постајати бубњав  
*главатити постајати глават  
*гњецавити постајати гњецав  
*гранатити постајати гранат  
грбавити и грбавити постајати грбав, ~ се савијати леђа  
*грлатити постајати грлат  
длакавити постајати длакав  
*дроњавити постајати дроњав  
кржљавити и кржљавити постајати кржљав  
лукавити и лукавити понашати се лукаво  
љигавити постајати љигав  
*маљавити постајати маљав  
*крезавити постајати крезав  
*медљикавити постајати медљикав, оболевати од медљике  
*муљавити постајати муљав  
*рогатити постајати рогат  
*рундавити постајати рундав  
*руњавити постајати руњав  
*трбатити постајати трбат  
ћелавити и ћелавити постајати ћелав  
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ћоравити и ћоравити постајати ћорав  
*ћосавити постајати ћосав  
*шашавити постајати шашав  
*шугавити и шугавити (се) постајати шугав  

 
 а) Први пример дефинисан је непрецизно „чинити глупости“, 
што би се могло очекивати и још у неким случајевима: брадатити 
‘добијати браду’, главатити ‘добијати велику главу’, гранатити 
‘добијати (велике) гране’ или сл. Али је боље како су ови потоњи у 
речнику дефинисани, или могли бити дефинисани, што би било и код 
првог случаја: „постајати, понашати се бенаво (као бена)“.  
 б) Овде је нарочито бројна група изведеница које нису забе-
лежене у речнику, а нама се чини да их је требало унети. Међу њима 
су углавном глаголи који значе добијати неку особину или неки де-
таљ којим се одликује неко или нешто, или тај детаљ добија истакну-
те димензије (гранатити, рогатити) или сл. Мање се њих односи на 
неку особеност (нпр. дроњавити, шашавити) и сл.  
 в) Ретки су у овој групи рефлексивни деривати, и значе исто 
што и нерефлексиви (бенавити – се). И овде се сусрећемо са непре-
цизно дефинисаним значењем, нпр: грбавити се „савијати леђа“ (бо-
ље ‘савијати се у леђима’).  
 

*бајатити (се) постајати бајат  
*бахатити (се) постајати бахат  
блесавити (се) и блесавити (се) понашати се блесаво  
буђавити (се) и буђавити (се) постајати буђав  

 
 а) Сви ови глаголи по дефиницији значе ‘постајати таквим’, 
са изузетком блесавити (се), који има (и) значење ‘бити такав’. 
 б) Интересантно је да је код ових речи неутралисана дистинк-
ција између рефлексива и нерефлексива: обе варијанте значе исто: 
постајати онакав какво значење има придев у основи.  
  

3. Закључак 
 
 1. Прегледана грађа указује на велику разноврсност деадјек-
тивних глаголских изведеница, и по томе од каквих придева настају, 
а и по томе каква значења имају. Група глагола са развијеном ди-
стинкцијом између твореница са -ети/-јети и фактивним значењем 
према -ити и каузативним доста је малобројна и ограничена на изве-
денице од описних придева за боје: црнети/црњети према црнити. 
Њима се придружују неки глаголи изведени од придева за људске 
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особине и њима сродне који упућују на особине живих бића: глупе-
ти/глупјети ‘постајати глуп’ према глупити ‘чинити глупим’.  
 2. Код осталих глагола сличних творбених модела показана 
дистинкција се губи, а губљење се огледа на више планова.  
 а) Најједноставнији тип неутрализације јесте изједначавање 
двају модела по значењу изведеница: тамнети/тамњети = тамни-
ти ‘постајати таман’, трулети/труљети = трулити ‘постајати 
труо‘.  
 б) Други тип неутрализације настаје изостанком једног од 
чланова опреке. Наиме, изостаје или варијанта са -ити, ређе (бесне-
ти/бјесњети), или -ети/-јети, чешће (блажити).  
 (1) При томе се дешава да форма на -ити, поред регуларног 
каузативног значења, преузима и фактивно (влажити).  
 (2) Дешава се, даље, да форма на -ити чува само своје кауза-
тивно значење, а фактивно препушта одговарајућем рефлексиву.  
 в) Из свега излази да рефлексив, кад је према овим глаголима 
могуће творити га (често није) по правилу има фактивно значење, а 
ређе преузима улогу правог прелазног глагола.  
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GENERAL AND NORMATIVE PERSONALITY OF SOME  
VERBATIVES -(J)ETI, RELATED -ITI ACCORDING TO  

’DICTIONARY OF SERBIAN LANGUAGE’ IN THE EDITORIAL  
BOARD M. NIKOLIC 

 
S u m m a r y  

 
This paper deals with the Serbian Language Dictionary (Nikolić 

2007) – and the way in which the verbs were treated at -eti/-jeti and -iti. 
These are the facts of the verbs against the causative, as Maretić (1963: 
402) calls them. Norm in some cases is not unambiguous, so there are a 
number of doublet forms, and in other verbs the decision moves towards   
-iti or according to -jeti.  

Keywords: norm, word formation, suffix, factitive, causative. 
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