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ИЗРАЗ „ИЗДРЖАТИ ДО КРАЛА"

Повод за писание о овом изразу дао ми ]е ]едан колега,,

гимназиски професор, ко^и ]'е на шега наишао исправл>а]уни

задатке ученицима па остао у недоумици: треба ли прецртати

ово „до кра]а" или не? Обратно ми се с молбом да му об]а-

сним шта претставл>а употреба оваквог израза: плеоназам.

или нужну по]ача]ну конструкци}у?

Лэ. Становий, да]уНи сво] суд о МаретиНевом „Лезич-

ком сав^етнику", задржао се, измену осталог, и на глаголу

издржаШи. Разматра^уНи природу овог глагола он ]е ово

закл>учио: „Иако ]е издржаШи напр. борбу, мучеше, по нем.

аизЬаНеп ни^е противно духу нашег ]езика, ]ер издржаШи

значи управо држаШи до кра\а, свршиШи држан>е, иако ни)е

сасвим добро, а оно ,$може подн^ети", али се често може

заменити с йоднеши"1).

Значеше „до кра]а, до пуне мере" уноси по правилу у

глаголске сложенице префикс из2). Према томе и ово значеше

ко}е носи калкирани глагол издржаШи припису]е ]езичко осе-

Наше поменутом префиксу.

С обзиром да глагол издржаШи сто]'и по сво^о] морфо-

лошко-семантичко] структури у системи са осталим глагол-

ским сложеницама истог типа, карактеристична ]'е чишеница

да и те остале глаголске сложенице доби]а]у уз себе разли

чите изразе значеша „до кра]а, до пуне мере" ко]е носи, или

би бар требало да носи, веп сам префикс. Тако нмамо рецимо

исПиШи до дна, до задн>е кайи (напр.: ИсйиШи чашу до дна; Да

нам йреци исйщу до дна сву горчину — М. Зечевип, Исторн)а

средшег века, Београд 1894 г., 284; ИсйиШи сав св\ежи и мири-

сни живоШ до задн>е кайи — Д. ШимуновиН, Изабране припо-

») в. Ш V, 1937 г., 29.

*) в. А. Белий, Депрефиксаци]а у словенским ]езицнма, ЛФ XVIII, 94.



Св. 3—4 Израз „издржати до краја' Ц9

вијетке, Загреб 1947 г., 41), извести до краја (напр.: Наста-

вимо са успехом и да га савршеног изведемо до краја — М.

П. Шапчанин, Посланица учитељима, Београд 1869 г., 34;

Основна мисао садржина и фабула епа нису изведени до краја

— Барац, Књига есеја, Загреб 1924 г., 58) исказати до краја

Џа морам своју мисао до краја да искажем — Жан Конфино,

Мој Јоцко, 1937 г., 167) и сл.

Све такве глаголе сједињује један заједнички семан-

тички моменат. Они найме значе радњу којом се савлађује

известан квантитативан појам — обично време или било

каква друга измерљива маса, количина. Стога је често по

требно 'да се одреди до које се тачке стигло'у савлађивању

датог квантитета — да ли је, рецимо, чаша испијена до сре

дине или до дна; да ли је мисао изречена до пола или до

краја итд. Конструкција с предлогом до, којим се одређује

завршна тачка неке радње, сасвим је, дакле, на свом месту

уз глаголе овог типа-.

Посматрано начелно — и глагол издржати може да

добије и добива конструкцију с поменутим предлогом уза

себе. Издржати обично значи савладати какву било појаву

која има дужину, трајање. Сасвим су нормалне конструкције

као издржати до вечере, издржати до средине (предавање

рецимо).

Издржати је уопште изразито квантитативан глагол,

ако се под квантитативним у овом случају подразумева

глагол који је по своме значењу такав да захтева извесну

квантитетну одредбу уз себе. Та одредба може да се да

посебним изразом. У таквом случају она бива или дели-

мичног типа — тј. откривањем само завршне тачке до које

се доспева вршењем радње, изазива се претстава о извесном

временском трајању без прецизне временске локализације

(напр.: издржаЬе до зоре = неодређено колико дуго, али

свакако известан дужи временски размак) или потпуног типа

— тј. са прецизирањем временског периода савладаног врше-

њем радње (напр. издржаће двадесет година). Поменута

одредба не мора да се да посебним изразом — тј. она се

у извесним ситуацијама подразумева из самог глаголског

значења (напр.: не брини, издржаЬе = поднеће до краја, до

потпуности).
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У сва три случа]а префикс семантикой сворм нагла-

шава, истиче завршетак, завршни моменат глаголске радн»е.

Питаше ]е: у ко^ ]е мери заступлено значение „до кра]а,

потпуно, сасвим" ? С обзиром на то да ]е сам глагол поменутог

кватитативног типа веН само истицаше завршетка радьье

повлачи са собом и претставу о извршензу до кра]а, до пот-

пуности, т]. о томе да ]е заиста савладан она] квантитет

ко^и ]'е обавезно везан за остварен>е дате радьье. Ме^утим ова-

кво ]е значение заиста изразито присутно у самом глаголу

]едино онда када уз глагол не сто]и и не може сифти ника-

ква квантитетна одредба.

У зависности од ситуац^е у ко]о\ се ]авл>а глагол

издржаШи доби]а различите значен>а. Употребл>ен без икакве

квантитативне одредбе као непрелазан глагол (у реченицама

поменутог типа: не брини, издржаЬе\) издржаШи не значи

само йоднеШи до кра)а, до йошйуносши, него и одолеши, осШаШи

несавладан, што ]е сасвим логично и 'иде ]едно с другим.

Исто значение одолеши, осшаШи несавладан доби]а издржаШи

употребл>ено и као прелазан глагол ко]и се односи на по^аву

ко]'а ]е по природи сво^ таква да не изазивз претставу о

извесном тра]а!ъу — рецимо: издржаШи удар, нечщи исйад и

сл. (исп. : Удар нас . . . неНе мимоиЬи. А у овом сшашу — ни

\едан га баШалон неНе издржаШи — Ч. Миндеровип, Облаци

над Таром, повеет, 1947 г., 53). Као тренутан глагол ко]и

веп самим сворм значением (одолеши, осШаШи несавладан)

показу]'е да ]е подразумевани чин тршьен^а обавл>ен до пуне

мере, до кра]а, глагол издржаШи не добила и не може добити

квантитативан израз уза себе.

Квантитативну одредбу доби]а издржаШи кад значи

йреШрйеши, оШрйеШи, йоднеШи извесну по]аву ко]а подразу-

мева неко тра]ан>е1 (рецимо издржаШи робщу, исп.: Издржавши

робщу, враШио се куНи у РаденковиН — М. Сретеновип. Раде-

тийа Мара, приповетка, 1895 г., 180; издржаШи исПиШиван>а,

исп.: Него \е у сшащ да издржи нщешрожще исйиШивате на

ваШри — Милтон, Лорд Маколе, превод В. МилиНевиЬа, 26;

1 У овакво] ]е ситуации употребио Вук сродну синтагму йрешрйеШи

до кра)а: Али ко/и йрешрйи до кра\а благо /ьему у свом преводу Новог

Завета (Мат. X, 22).



Св. 3-4 121Израз „издржати до кра]а°

издржаШи караншин, пса.: Морао (}е) издржаШи карантин —

Лэ. Сто^ановиН, Живот и рад Вука Стеф. КарациЬа, 1924 г.,

111, итд.). У таквим случа]евима указу}е се потреба за пре

цизирайки тра]анъа те по]аве бар у погледу завршног мо

мента, и употреба израза до кра\а може се сматрати оправ-

даном. Пошто ]е найме могунно да се „издржи" дати процес

или делимично или потпуно, синтагма издржаШи до кра\а

супротставл>а се овде, сасвим логично, синтагми издржаШи да

средине, донекле и сл., што конструкц^у до кра}а и одржава

у системи (према не издржавши робщу до кра\а, врашио се...

доб^аио и издржавши робщу до кра\а, враШио се ... према

него \е у сшан>у да издржи само донекле исйиШиван>е и —

него \е у сШан>у да издржи до крща исйиШиван>е; према: нще

морао издржаШи каранШин до крща и — морао \е издржаШи

каранШин до кра'щ и сл.)

Квантитативну одредбу доби]'а уза себе издржаШи са

специ]алном нюансом значена опет терминативног типа —

значепи найме ПровесШи, йроборавиШи извесШан Шегобан Пе

риод времена (напр. издржао \е на робщи двадесеШ година).

Чишеница ]е да значение „до кра}а, сасвим" ко]е носе

глаголи с префиксом из не долази у свим ситуаци]ама до

пуног изража]а (исп. рецимо факат да се глагол из}есШи,

ко]и има значенье „све по]ести"', употреблава и без истицага>а

пуне мере, просто као По/есши; Ни ми /' мало изесШ ни ПоПиШи

— Вук Стеф. Карацип, Српске народне ^есме II (1845 г.), 94).

Квантитативни изрази ко^и се употребл>ава]у уз такве гла

голе по]ачава]у, дакле, н>ихово терминативно значение ко]е

у извесним приликама бледи. Ме1)утим сто]и факат да ]е тим

глаголима, употреблении и без квантитативне одредбе, ]ош

увек ]едан од главних семантичких момената значение „до

кра]а, до потпуности, сасвим". Лезичко осепаше и сврстава

употребу израза типа „до кра]а" у по]аве плеонастичног

карактера одмерава]уНи ]е баш према случа]евима кад ]е

дато квантитативно значение очувано у пуно] свежини.

Уствари по]ава квантитативних одредби нема никаквог

оправданна само онда кад долази заиста сасвим механички,

аналогиям према употреби у приликама кад за то има

1 в. Р.1А з. V. 1г}еШ
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извесних разлога. Мора се признати да се погрешно

употреблене одредбе ]авл>а]у не само уз издржаШи и друге

квантитативне глаголе него чак и кад ]е у питан>у само

глагол с префиксом из без квантитативне ни^ансе у значешу

(исп. рецимо уз искорениШи код Вука: И Шако ]е искорщени

■сасвим — Вук Стеф. КарациН, Историски и етнографски

списи I, 364).

Механичка употреба плеонастичног израза слаби зна

чение префикса, т]. самог глагола. Стога овакви случа]еви

ко]и открива]у ]едан од начина на ко^и се поткопаван>ем

сематичке нюансе префикса своди жегова улога на чисто

видско обележаваше претставл>а]у интересантну по^аву у

лингвистичком смислу.

У закл>учку нашег излагала можемо ово констатовати.

Све случа]еве употребе израза издржаШи до кра\а не треба

]еднако оцен>ивати. Кад издржаШи значи йреШрйеШи, оШрПеши,

ЛоднеШи или Провеши, йроборавиШи извесШан Шегобан Период

времена употреба одредбе до крща има свога оправдан>а и

•не треба ]е брисати у задацима ученика. Уколико би неко,

ме^утим, употребио ову одредбу уз издржаШи кад ова] гла

гол значи одолеШи, осШаШи несавладан — треба га одмах испра-

вити ]ер ]е таква употреба сасвим погрешна и квари пра

вилност и чистоту нашег ]езика.

Милка ИвиЬ
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