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ПОВОДОМ JEAHOr CAY4AJA УПОТРЕБЕ ЕНКЛИТИКЕ
ИЗМЕБУ ДЕЛОВА СИНТАГМЕ
uperAeAajytui cßojy Синтаксу, пред ньено друго издан>е, ради
провере Hefte ли бити потребно да извесна o6janiH>efta у h»oj
ламо у друкщцем облику, пре свега да бисмо, у цил>у лакшег
разумеваша, упростили rAeKojy стилизащцу или дали kojh илуcipaTHBHHJH пример, а гдекад променили штогод и у самоме
смислу понеког o6jaiuH>eH>a, — за сада смо наишли на jeAaH
CAynaj у коме, сматрамо, треба учинити jeAHy, иако на изглед
малу, суштински важну измену.
На стр. 140 кььиге Савремени српскохрватски je3HK II (Београд 1969) чита се: „Join je чешпе слаган>е по облику" . . . (реч
je о слаган>у предиката koj'hm се што npmiHcyje noJMOBHMa
означении основним бродевима у функции cyöjeKra). А обавештеше што се читан>ем те реченице лобще HHJe оно Koje се
нюме хтело дати. Не кажемо, наравно, да je нетачна констаTauHJa да je слаган>е предиката основних öpojeBa од 5 (пет)
надал>е, на Koje се ту мисли, чешпе с н>има по облику. А то
he реНи да се и ови 6pojeBH ту noHaiuajy као непроменллве
речи jep они то уствари и jecy, и да и уз н>их, као и уз остале
те речи, у служби cyöjeKTa предикат ctojh у 3. л. jeAHHHe.
Зато ми и говоримо о чешпем слаган>у предиката с н>има по
облику, поред peber слагала по значеньу, tj. поред употребе
Н.ИХОВИХ предиката у множини. То je уосталом сасвим jacHO,
и ту се нема шта менлти. Али HHJe довольно jacHO шта у наBeAeHoj реченици с редом речи у коме je дата значи одредба
joui чешка. С нарочито наглашеним акцентом на другом делу
одредбе, и с редом речи у коме je та реченица написана, при
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н>еном изговору, сасвим je jacaii н>ен смисао. ПолазеЬи од тога
ми смо глаголску спону je, HaJBepoBaTHHJe руковоЬени пренаглашаваним принципом да енклитика обично иде иза прве речи
у реченици, могли ставити на то место не размишда^уЬи да
ли у овоме CAy4ajy н>ена позищца измсЬу одредбеног и управног дела целе одредбе (измеЬу ¡ош на првом и често на дру
гом месту) допушта такав поредак и у писаном je3HKy, где реченични акценат не може вршити фyнкциjy jc3ii4Kor знака.
rlHje, истина, искл>учено да je ову омашку учинио и друга
когод од сарадника на пословима око преношеша ове формуAiijujc из замнслн у писана текст, преко дактилографисаног и
у штампарщи слаганог до пречиншеног слога, какав je требало
да се одштампа у кн»изи. Али то све HHje важно, омашка свакако иде на терет писца, и уз претпоставку да jy je други
когод учинио. Она je ту и треба je уклонити из II издан>а кн>иге.
Када се наведена реченица чита, онда синтагма ¡ош чешке
у H>oj — у функции прилошке одредбе, разорена енклитиком
je, не значи оно што се нюме мислило реЬи, не значи, то jeer,
да je овакво слаган>е предиката с основним öpojeBHMa (од пет
надал>е) више често (узет стилски, па и граматички, не
баш Hajcpehimje, али смисаоно HaJTa4HHJH израз) од онаквог,
веЬ да je и сада, до сада je било, па je и сада чешке jeAHO сла
гайте од другог. А макако да je и то тачно, ми ни мислили
нисмо да то кажемо. Зато и сматрамо да je у реченици Joui je
чешке слагагье по облику — неопходно потребно глаголску
спону je пребацити иза целе прилошке одредбе ¡ош чешке
тако да она гласи: ]ош чешке je слагагъе по облику. И више
неЬе бити никакве двосмислености у toj констатации.
Од два Haj4eiuha cßoja значен>а прилог jota (а он поред ова
два, што као прилог што као речца, има и више других зна
чена) у Hainoj реченици y3eToj у облику са енклитиком je непосредно иза н»ега, — значи и доле, управо joui увек, а у
облику с енклитиком иза целе синтагме joui чешке — у коме
ту реченицу треба дати ¡ош noja4aea прилошки компаратив
чешке (в. 1. и 5. значеле прилога ¡ош у Речнику Матице ерпске). А ово последнее значение управо и захтева смисао реченице
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4HJH ред речи нас je навео да се на овом питанчу, истина и
због принципског 3Hanaja гьегова, задржимо.
Осим отклан>ан>а двосмислености Kojy оставлю интонашца
наше реченице у облику од кога смо пошли, — размишл>ан>ем
о овоме проблему могу се извести join неколика заклучка, од
KOJHx je први да je сасвим погрешно мишл>ен>е о ancoAyTHOj
слободи реда речи у српскохрватском je3HKy. 1Ьу потпуно деMaHTyje и горн>и наш закл>учак до кога Hnje било тешко допи
анализом jeAHora CAy4aja, kojh нам jaciio говори да mije свеjeAHO, управо Hnje свакад CBejeAHo, да ли he енклитика допи
измеЬу делова синтагме или непосредно иза нье. А то je врло
често било предмет меЬусобних спорова измеЬу ш^единих граматичара и теоретичара стила. Граматичари су се више зала
тали за извесно ограничение слобода, а теоретичари стила се
чешпе из]'ашн>авали за н>их — и jeAHH и други, дакле, према
природи CBOJHX спещцалности. Али то не значи, наравно, да су
jeAHH били само за jeAHO, а други само за друго. Томо МаретиЬ
je, рецимо, од наших теоретичара реда речи био, истина, и
фаматичар, и то изврстан, и теоретичар стила, али много изра3HTHJe прво него друго, а Богдан ПоповиЬ врло мало прво а
скоро искл>учиво друго. Па ипак ни МаретиЬ Hnje био за спутаван>е ни nojaBe енклитике на више разних места у реченици,
док многи други проучаваоци реда речи — енклитике везузу
за друго место у било kojoj синтаксич^ целини од више речи.
МаретиЬ, штавише, и изричито у cbojoj bcahkoj кн>изи каже:
„Види се, дакле, да енклитике могу CTajara на различиям Mjeстима".1 А Богдан Поповип je опет говорио да „све што иде
3ajeAHo у мислима треба да je казано и у говору". Одреднице
треба да су покупл>ене око noJMOBa Koje oApebyjy2 Y овоме
спорном питан>у ова два позната наша проучаваоца реда речи
у ствари су се слагали jeAaH с другим. Али не и сви други
с н>има.
1 Граматика и стилистика хрватскога или српскога ¡езика. За
греб 1931, стр. 402.
2 Богдан Поповип, Распоред речи у ¡едном преводу Петра Будмани. — Зборник из дубровачке прошлости Милану Решетару. Ду
бровник 1931, стр. 481.
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Као на пример спорова и показиваша много искл>учивости
измеЬу присталица везиван>а енклитике за одреЬено место, и
оних што CMaTpajy да je распоред и ових речи у реченици слободтци, указапемо на чланак Енклитика — шта je то? у Jeziku, часопису за културу хрватскосрпскога юьижевног je3mea
(год. XII, стр. 140—151) и на непосредно за овим o6jaBA>eHii
чланак у истом 6pojy истог часогшса (на стр. 151—159). Писац
првог од ова два чланка противи се ограничаван>у слободнщег
размештан>а енклитика и позива се, пре свега на ауторитет
Т. MapcTiiha, одн. на гьегово мишл>ен>е, затим на je3H4Ky праксу
народних говора и примену у je3HKy хрватских и српских писаца, од kojhx се, KOHcraTyje и OBaj аутор, jeAHH више а друга
магье придржава]у утврЬених правила према KojHMa енклитика
не долази иза jc:hi4kh.\ целина од више делова и наводи при
мере KOJH o6e3Bpebyjy то правило: Глас те прождрливе неукроНене огромне опасне рибе je тих (из М. Крлеже), Ветар
и шум су се jacHO нули (из П. Шегедина), Moh тих савремених
средстава je толика да eeh не видимо у н>их ништа необично
(из часописа Живот), Проблем природе меЬународног права je
несумн>иво jedHo од najcrapujux питагьа науке о праву (из ча
сописа Преглсд). А главни иницщатор те компликацще je Ничеова ссетра (из М. Ристипа), На]тежа барщера je прескочена (из
Р. Чолаковипа). А овима се може додати 6e3Öpoj н>има сличних
примера у KojHMa енклитика не долази измеЬу делова ]езичких
целина веп иза н>их, као у случа]евима: У последнее доба сам
Скерлипа више пута nodcehao (Б. ПоповиЬ, Чланци и преда
вала, 76). — Золине романе je сада ценио кроз наочаре Apajфусоваца (Исто, 79). — У jednoM дщелу младе генерацще je
ова тешкоКа била узета као алтернатива (M. MapjaHOBHh, Хрватска кн>ижевна критика III, 302). — Стари Кирко je измеЬу
deojuue najcrapujux синова отишао до надзорника (И. АндриЬ,
Проклета aBAHJa, 43). — Непуну годину дана су остали у Цариграду (Исто, 13). УдганиИева времена су ишчезла (И. Г. Ковачип, Изабрана AJeAa, 209). — Цио ceujer je повезан (Исто, 209).
— Зедна страна тщела му je узета (В. Калеб, Новеле 202). —
Здраво лице му je блщедо (М. СелимовиЬ, Дервиш и смрт.
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180). Призелиъе с унутрашн>е стране тог четворокута je у колонама ступова (J. БарковиН, ПоЬимо часак умрщети, 49). —
Колегиница Милена he у Mojoj соби ноНити (В. ПетровиЬ, Препелица у руци, 81). Мислимо да више примера Hnje потребно
наводити, вей. ни зато што скоро сви 3Hajy да je енклитика у
положа]'у иза целих синтагми, и ужих и ширих, обична nojaBa.
То npH3Haje и писац другог чланка у 1езику, само што он то
сматра неправилним. И тврди да писци код kojhx се енклитика
jaBA>a у томе пoлoжajy HeMajy сигурно je3H4Ko осепан»е, HeMajy,
мисли, вал>да, довольно развщено осепан>е ритмичности ]езика.
Осим тога, он доказу]'е да je неупоредиво чешЬа употреба ен
клитике у положа^у иза прве речи у реченици, односно син
тагми. Да ли je баш у toj мери чешпи такав CMeirrraj енклитике
не би се могло поуздано тврдити, али смо залазили, а то запажajy и други, да je он такав у jeAHHM културним срединама
чешпи него у другим. Знатно вепа фреквенщца такве употребе
енклитика у тим срединама свакако пре зависи од сталног
инсистиран>а граматичара на допуштености смештан»а енкли
тика само у Taj пoлoжaj, несумн>иво и од пера лектора и коректора, а и од неких момената ван природе je3HKa. Ми, дакле,
не мислимо као oeaj граматичар да je то последица развщениjer ocehaaa je3HKa у тим него у другим срединама, у копима
се допушта слободгаци pa3Menrraj енклитика, ньихова употреба
— и измеЬу делова je3H4KHx целина од више речи, и непосредно иза тих целина, а и дал>е од н>их. Очевидно, нико не би било
чим могао правдати приговор месту енклитике у ма KojeM од
мало пре наведених примера, што не значи, наравно, да у н>има
енклитика не би могла бити и иза прве речи у реченици, одн.
синтагми, или и дал>е према Kpajy реченице. С обзиром на ритмичке законитости je3HKa, сигурно не би у сваком од тих при
мера било CBejeAHO дата енклитику на ма коме означеном
месту. Али принципски ни с те стране нема уочл>ивих разлика
измеЬу: Непуну годину дана су остали у Цариграду, Непуну
су годину дана остали у Цариграду и Непуну годину дана оста
ли су у Цариграду — HAycTpyjeMO ово на jeAHOM од HajjeAHOставшцих измеЬу горньих примера. Па ипак то не значи да се у
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свему слажемо ни са писцем првога чланка. Не слажемо се
с н»им у тумачен>у могупности употребе енклитика иза цели*
nojeAHHHx синтагми тиме што се оне не Mopajy насланлти на
акценатску ]'единицу испред себе веп могу и на ону Koja je
иза н>их. Ово и насупрот чин>еници што у cbojoj кшизи Савремени српскохрватски ¡език кажемо да се енклитична реч, обухвапена проклитикой, може налазити и испред речи с kojom
и она и непосредно претходна проклитика чине интонациону
и акценатску целину. Али je то нешто сасвим друго. Очевидно
je, свакако, да енклитика ту mije, и никад не може бита на
почетку те целине.
И ако мислимо да граматичарима, ни теоретичарима реда
речи, HHJe задатак да се противставл^у je3H4KOJ пракси и
употребу енклитика непосредно иза синтагматских целина проrAauiaBajy чак недопуштеном и супротном добром ocehaay
карактера юьижевног je3mca, — ми се са овима слажемо када
кажу да je и синтагма cBoje врете интонациона целина, алн
не и у томе да енклитика иза н>е не може интонационо бита
у HaJTeuiftoj вези с нюм. А ако ApyK4HJe од ових сматрамо
да енклитике долазе често и иза целих синтагми, непосредно
иза »их, то никако не значи да у томе пoлoжajy могу бита и
када су од н>их раставл>ене паузом. Никаква пауза у ерпскохрватском юьижевном je3HKy не може непосредно претходита
било Kojoj енклитици осим rAaroACKOj енклитици je када ном
починъу упитне реченице. Али, као што je познато, и како нам
горе наведени примери noTBpbyjy, енклитике непосредно иза
синтагми су интонационо врло тесне везане за н>их, као и за
nojeAHHe речи.
А што je главно, видели смо да у неким случа]евима
извесне групе речи HMajy jeAiro значен>е када je енклитика иза
»их, а друго када су разбщене енклитиком. И у таквим се
CAy4ajeBHMa не може говорити о слободном смештавьу енкли
тике час у jeAaH час у друга пoлoжaj, колико ни захтевати
да она свакад мора допи измеЬу делова синтагме.
M. Ст.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТВОРБЕ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ
СРПСКОХРВАТСКОМ КгЬИЖЕВНОМ JE3HKY
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 граматике — 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 поCTaja-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 пословима 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 (Београд, 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>ижевност, ¡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 hrvatskoga Hi srpskoga jczika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Српска академи)а наука и уметности издала je седам кнлга
Речника срйскохрвашског юьижевног и народног ¿езика и припрема дал>е томове. Одштампане су прве четири ктьиге Речника срйскохрвашскога 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 приближили су нас могуКности да приступимо изради потребних упутстава, 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 почетку 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 основне 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 основну 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 сугласник (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) деклинирати 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 помоЬне глаголе за творбу перфекта, плусквамперфекта, егзактног
футура и noTeHUHJajia; б) глаголски придев трпни — шресен, шресена, шресено, шресени, шресене, шресена — употребл.ава се уз помоЬне 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 изведеним 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. односе се на оне речи по)единих врста код kojhx посто)и ¡единство
значеша, функци)е и облика. Такве речи (код kojhx поегози jeдинство значеша, функци)'е и облика) назива|у се правим (основним) 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 налази се промена функциае речи, т). то што се реч ¡едне врете употребл>ава у функцищ речи какве друге врете. С променом, пак,
функци)е, речи добива)у и ново значен>е. У српскохрватском jeзику 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 класификаци)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 карактеристичних 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 аутоматски 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. неодре1)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 двосложних 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 савременом 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 савременом 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-квантитетских 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, лексичке) 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 стваpajy 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. изведене, 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 изведене од гдаголске основе наставном -ба. То су превасходно глаголске 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, часописа 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 конкретизовати, одн. чим се почне замагл>ивати однос измену изведене
и основне речи, изведенице а тиме и наставци постелено npecrajy
да буду продукта вни.
9. Особина je данашн>ег ерпскохрватског ¡езика та што je
ме!)у новим именицама и придевима више изведеница него сложеница (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 дефинисати 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, сагра1}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) презентску; 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 завршетак -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)
б)
в)
г)

Kyûyjê-iulKyûàea-Tu;
KA>yje-ui¡KJbyea--m;
dajé-ui¡dáea-TKi
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. СтевановиЬ 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 проучававьа 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 аугменTaTHBa-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 ерпскохрватском кшижевном ¡езику спада jy и ове:
— Koje 03Ha4aBajy природне nojaBe, опште географске nojмове 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.;
— ко je 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 конкретизовано 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 ерпскохрватском 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

JEAAH ПРИМЕР ПОГРЕШНЕ АНАЛОГШЕ
Фонетика српскохрватског юьижевног je3HKa no3Haje резултате резличитих joTOBaiba — промена непалаталних сугласника у вези са сонатом -/-. Ту имамо, прво, резултате старога,
прасловенског joTOBaH>a за 4HJe резултате 3Hajy и други сло
венски jesHiXH. Из те епохе развитка нашега ]езика имамо
примере:
иштем I ишНем, звиждим / звижЬим; когь, вола; кошен:
косити.газкен: газити, млапен: млатити, воЬен: водити; као
и:куплен: купити, уграблен: уграбити, ломлен: ломити,
мрвлен: мрвити.1
Ту имамо, затим, измене овога типа Koje су се вршиле на
нашем данашн>ем je3H4KOM тлу — то су HOBuja, српскохрватска
joTOBafta, Koja нису била под]еднакоопшта, нити су се вршила
у исто време. МеЬу првим изменама условл>еним везом непалаталног сугласника са сонатом -/ налазе се композите са гла
голом uhu у основи:
до!)ем < дощем, ио1)ем < пощем, наЪем < нащем
доНи < до|ти, йоНи < по)'ти, наНи < hsjth
где je граница слога имала пресудну улогу, а где се, без
метатезе, поновио старки фонетски процес:
дойдем - дойдем - dojdeM - додаем - доЦем; односно :
доиши - доиши - до\ши - доши- dohu.
1 Исп. Р. Бошковип: Основи упоредне граматике словенских
je3HKa, I, Београд, 1972, 91. А. Белий: Основи исторще српскохр
ватског jeamca, I, Фонетика, Београд, 1969, 122.
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Сматра се да се ово joTOBaH>e вршило, тамо где се вршило,
у XIV веку. Иза овога joTOBa»a уследила су друга Koja су
дошла као последица губл>ен>а полугласника из отвореног слога.
Го су примори као:
йредграНе < предграг)е, upyhe < npjrrje, коле < кол-je, шрн>е <
< трн-je, снойле < CHonje, гробле < rpoöje, грмле < rpMJe,
здравле < здрав je и ел., али: клаас]е, лемез;е.
Гласовне измене овога типа зачеле су ce KpajeM XIV века
да би №ихови потпуни резултати веЬ у XVI веку били сасвим
обични у говору.
Као посебна врста гласовних измена везаних за сонант /
узима]у се примери типа: лето, гъеговати и ел. у 1цекавском
nape4jy.
Овде je веЬ речено да сва ова joToeafba нису под^еднако
уопштена у народним говорима. Ипак се може репи да су при
мери као доНи-доНем, предграЬе, npyhe 3ajeAHH4KH свим проrpecHBHHJHM говорима штокавског диалекта, tj. оним говорима
KOJH се, обично, y3HMajy за основицу нашега кн>ижевног je3HKa;
у и]екавским говорима тога типа наведеним примерима прилружу]у ce joui они као лето, разболе ти се; н>едра, разноежити се у KOJHMa je дошло до измене сонаната л и н испред
¡едносложног рефлекса старога вокала jaT-/e.2
Наша стандардна ^езичка норма, значи, не прихвата не
само примере као: naéu <
пас jii , к $и « - ko3jh, где je после
губл>ен>а полугласника дошло до непосредне везе CTpyJHHx сугласника с и з и сонанта -/, него не прихвата ни примере
као: beeoJKa, Нерати, Непало, седница, где се уз непалаталне
сугласнике нашао jeднocлoжни рефлекс jara-je. Отуда у кн>ижевном HJeKaBCKOM изговору: djeeoJKa, т]ерати, щепало, cjedница.
Све ово било je потребно навести због тога што се у наше
време наилази на неизмен>ен оклузив т и у jeAHOM примеру
где je веза овога оклузива и сонанта / уследила после губл>ен.а
2 исп. о овоме у 1ужнословенском филологу, кн.. XVIII, 1—2,
стр. 143—187.
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полугласника. Y таквим cAynajeBHMa, видели смо,у нашем кн>ижевном je3HKy, обавезно долази до joTcmaiba, до измене т у h:
прут-прутje-npyhe. Због тога je за кн,ижевно]езичку норму неприхватлтив фонетски лик топонима Закарпатье на kojh се
наилази и у дневное штампи и у литерарним остварен>има на
ших писаца. Ево jeAHor таквог примера:
На почетку свега извирао Дн>епар.
Млеко Закарпат\а ове слике сишу:
На пропланку дете. Спава.
(PaJKO Петров Ного, Политика,
23. децембра 1972, стр. 12).
Ово HHJe и ]едини пример за наведени облик. Y вези са thai
фонетским ликом топонима о коме je реч nocTaBA>ajy се два
iiinaiba: 1. Како je дошло до оваквог уопштаван>а неизмен>ене
скупине Tje у нашем кн>ижевном je3HKy и 2. Да ли би то могао
бити некакав изузетак од веЬ устал>ених наших стандардних
фонетских норми?
1. Одговор на прво питан>е могао би бити AßojaK, и то: а)
Могло би се помишл>ати на непосредно преузиман>е тога топо
нима са фонетском структурой je3HKa даваоца, руског je3HKa,
што HHJe ни немогупе ни невероватно. Само се при томе заборавило да стандардна фонетска норма руског je3HKa зна и за:
ПодмосковЪ)е, Предуралъ]е, Приднепровь]е, Подонь]е и ел. и
да у свим тим примерима наша кн>ижeвнojeзичкa норма изиcKyje измену непалаталних сугласника нспред сонанта -/'; друra4HJe речено, ти примери у нашем кн>ижевном je3HKy гласе
само: Подмосков/ъе, Предура/ъе, Придььепровле, Подогье. Наравно, и у нашем кн>ижевном je3HKy ocTajy неизмешени гласовни скупови -eje, з]е у оваквим примерима. Отуда и код
нас: Закавказье, Полесье, уп. и: oeje, коз\и и ел., и б) Овде би
се, бар за писце HJeKaBHe, могло напи и join jeAHO o6jauiH>en.e.
Могло би се, найме, попи од ABojaKHX фонетских ликова Koje
у HJeKaBCKOM изговору HMajy гласовне секвенце т\е, dje *- té
дё, Tj. у народним говорима са измен>еним непалаталним оклу
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зивима -he, he а у кн>ижевном je3HKy са очуваним скупинама
г/, о/: Tjeparu-heparu, д]ево]ка-Ьево]ка, односно: nonerje-nonehe,
npcierje-npeAehe. Према тим односима могло се схватити да je
и у нашем топониму изменено -г/е у -he особина народног фонетског обрасца, а да неизмен>ена ова гласовна скупина одговара CTaHAapAHOj фонетс^ норми. Али такво закл>учивак>е.
ако га има, нема cßoje оправданье. Y питан>у су два сасвпм
различита фонетска типа и резултати н>ихових измена ни териTopHj'aAHo нису исти, нити их noAj'eAHaKO прихвата кн.ижевно¡езичка норма.
То исто вреди и за однос Cyrjectca: 3axapnahe. Y првол!
примеру имамо везу т]е < të и ту у народним говорима njeкавског Hape4ja, бар оним у кра(свима куда протиче ова река,
имамо изменьену гласовну секвенцу т/е у he, дакле: Cyhecxa.
Кн>ижевно]езичка норма у оваквим cAyMajeBHMa, истшга, при
хвата изворне народне фонетске ликове (уп. Bedoeuhu, nexoTuwa, Сеотигъа и ел.), према томе HHJe за кн>ижевну фонетску
норму неприхватл>иво ни Cyheaca, макар да je данас скоро
искл>учиво у употреби фонетски лик овога топонима са неизмен>еним оклузивом т испред ]едносложног рефлекса jaTa -je:
CyrjecKa. Топоним везан за облает Koja се простире иза Карпата не може се доводит у било какву фонетску везу са на
шим хидронимом, или било KOJHM топонимом у HHJeM фонетском склопу имамо рефлексе старог самогласника jaT.
2. Фонетски лик Закарпатье не би, дакле, могао да се при
хвати као кн>ижевни, уколико не желимо да нарушавамо веп
устал>ене фонетске законитости. Ако наша фонетска норма иоиCKyje само ликове: 3a6nahe, ПобрЬе, Поморавле, Полимле.
нема никаквог разлога да се ни облик топонима kojh je дао
повода за ове ретке не уклопи у те обрасце и не поприми
фонетски лик kojh му jeAHHo и одговара у фoнeтcкoj струк.
тури нашег стандардног je3HKa — 3aicapnahe. Ynpaeo такав фо
нетски лик овога топонима налазимо у Правопису из 1960, и у
Речнику ерпскохрватског кгьижевног и народног je3mca s. v.
И на Kpajy: облик Закарпатье не би се могао правдати ни
потребама песничког израза, када би се искл>учиво jaB-ъао у
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писничким остварен>има. ОдреЬене граматичке норме вреде за
све KOJH се служе jeAHHM je3HKOM. Ни песници ту не би требало да потежу за оним што нарушава те норме, не бар у
случа]'евима kojh та одступан>а посебно не H3HCKyjy.
А. Пецо

ЧИНИОЦИ КОНТИНУИТЕТА Y КН>ИЖЕВНОМ JE3HKY
(Синтагме просторних односа у je3HKy писаца прелазних
стилских епоха)
1. Нема системских разлика измеЬу ]езика Лазе К. Лаза
ревна, KOJH се овде узима као систем CBOje епохе, и jeaHKa
данашн>е фазе у погледу употребе синтагми за исказиван>е прос
торних односа: они се обележава]у генитивом с предлозима,
дативом без предлога и са предлозима, акузативом с предлозима,
инструменталом с предлозима и без нлх, и локативом с предло
зима. При томе, и у jesHKy писца XIX века, као што je Л. К.
Лазаревип, потпуно je остварена TeHAeHUHJa 3ajeAHH4Ka словен
ским je3HUHMa: просторни се односи HCKasyjy предлошким синтагмама, сем у два CAynaja — када се исказу^у дативом и када
се HCKa3yjy инструменталом. Отуда he приказ ЛазаревиЬевог
jeamca у области датих синтагми обухватити само cAyMajeee
KoJH могу указати на границу ABejy je3H4HHx фаза, одн. на мо
гупну промену у je3H4KOM ocehaiby Koja се огледа у нестабилHHJeM систему синтагме простора као што je, нпр., однос гени
тива са сложении предлозима испред, испод, изнад. . . , према
инструменталу са простим предлозима пред, под, над. . . , однос
синтагми према граматичким средствима Koja их oApebyjy, као
и однос датих синтагми према лексички означеним изменама
и ел.
2. Са таквога гледишта, je3H4Ka rpaba he бити еврстана у
одел>ке са специфичним оэнакама: (А) промене на граматичком
нивоу, (В) промене на лексичко-граматичком нивоу и (С) стабилни системи. Y сва три одел>ка у разматрале су узети само
случа^сви KOJH стварно noTBpbyjy pa3BOJHy, еволутивну могуЬ
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ноет, одн. они KOJH у AaToj фази представл^'у могупни правац
развитка, с jeAHe стране, или гашен>а, с друге стране, дате je3H4ке црте. С обзиром на то, очигледно je реч о релевантним цртама
за дати jesHK, па jeAHocTaBHO овде приказали систем представ
ка — у датом домену синтаксичких jeAmmua — стил jeAHor од
najpenpe3eHTaTHBHHJHX писаца XIX века. Због тога he, на одгоBapajyhHM местима, Taj стил бита супротставл>ан стилу Hajpenpeзентативн^их писаца XX века, као што he, исто тако, дате синтаксичке jeAHHHue бита посматране и према стан>у у je3HKy Вука
Ст. КарациЬа, KOJeM je cbojom граматичком концепцщом je3HK
Л. К. ЛазаревиЬа скоро потпуно доследан.
3. (А) Промене на граматичком нивоу. — (а) Као гранични
елеменат у односу на jeamc данапиье фазе и н>ених на^истакнуTHJHx писаца1 може се оаначити однос синтагми (аа) измеЪу, исnoô, изнад, испред + G : (bb) меЬу, под, над, пред + 1/Асс. у jeзику Л. К. ЛазаревиЬа. Н>има ce npHKA>y4yje и однос синтагми
обележених као иза + G : за + 1/Асс, као однос истога типа.
Типски приказано, стан>е je у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа како
следи:
(aa)i
— Слике су ми пролетале испред очи]у без икака
реда (56)
(аа)2
— Да све и з л е h е калдрма испод ногу (78)
(аа)з
— Онда ja в и д е х, испод ¡органа, како се она] moj ве
лики отац стресе (80)
(аа)4
— Мени j е испод ¡органа к у ц а л о ерце (87)
(аа)5
—- И испод ¡едне карте в и р и дукат (83)
1 В.: М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд 1969, 260—269; 2. Stanojcic, Jezik i stil Iva Andrica, Beograd
1967, 109.
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(аа)6
— Пуши цигару иза цигаре (128)
(аа)7
— Четвороношке испод аргьева извуче ce jeAaH човек (193)
(аа),
— Испред прозора ч у с е смех и кораци (200)
(аа),
— А он веп испод apweea м а х а ш е жени (200)
(аа)ю
— Потхвати га руком испод мишке (263)
Y свим типским примерима обележеним као глагол + сложени предлог + G, оснм у jeAHOM (6), лексичка вредност управне речи може се дефинисати, као битним елементом, као акцща
Koja подразумева ABoje: или OABajaH>e или перципирале, што подразумева уочаваае радн>е у елементу аблативности. Другим речима, сви примери осим jeAHor noKa3yjy поклапаше глаголске и
предлошке семантике.
4. Типски примери обележени као глагол + прости пре
длог + I/Acc, KOJH се налазе у Лазаревипевим текстовима, са
друге стране, углавном су са глаголима или без имплицитно
аблативности, или неутралним:
(ЬЬ),
— Зар ти у радии дан с j е д и ш пред механом (94) /
— Стаде пред молено огледалце (198).
(bb)2
— А пред тобом изничу као из земл>е шарюце (194)
/ — Стаде пред олтар (96).
(ЬЬ)з
— И xohe веп да се л>убе пред народом (98).
(bb)4
— Ал' господин дохвати купцу са жигицама, Koja je
пред попом с т a j а л а (129).
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(bb)5
— Пред гостионицом веп сеЬаху и CTajaxy гладнн
гости (193).
(ЪЬ)*
— Сели смо после на траву под ¡едан орах (38).
(ob),
— Т у р и о колена под браду (206).
(ЬЪ),
— Meby путницима б е ш е 6pahe Руса (265) / Па
А о h и у Берлин меЬу саму Швабуpujy (П. 478).
(ЪЬ),
— Онда мати узе суху киту босиока, што je с г a j а л а
за иконом (82) / О н с е брзо п о в у ч е за ]едан стуб од
гостионице (195).
(bb)io

— И за дан два ja оставих и трепи семестар за
собом (П. 489). — За жутом рукавицом помоли се цела
рука (194).
Од датог релевантног o6eAe>KJa oACTynajy само синтагме
под (bb)io, и то HaJBHiue тако што се лексички у глаголу садржи могуЬност везиван>а и за аблативне односе. Иста се могупност може утврдити и je3H4KOM анализом другог примера
у типу (bb)9: правци могупног кретан>а Koje обележава гл. по
eyhu се несумньиво су обележени вишезначношЬу, што резултира као неутралност у погледу односа ка jeAHOM одреЬеном
кретан>у, одн. н>еговом правцу.
5. Из датога стан>а може се закл>учити да je у je3HKy Л. К.
Лазаревипа могуЬна aATepHannja Koja би била изражена као
схема:
(аа) + G ~ (bb) + I/Acc.
што би дало трансформащце у je3H4Koj граЬи: (аа)б Пуши цигару иза цигаре (128) -»- (bb)„ Пуши цигару за цигаром; (ЬЬ)ю
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Оставил и треки семестар за собом (П. 489) -»■ (аа)^ Оставил
и треки семестар иза себе. С друге стране, посматрано са гледишта еволутивног система зауставл>еног у датс-j BpeMcHCKOj
ripojeKUHJH, стан>е ЛазаревиЬеве синтагме овога типа iiOKa3yje
да пишчево je3H4Ko осепан>е HacTojn на везивашу аблативних
значена за примарне ]езичке знаке, tj. за генитивске синтагме
са сложении предлозима. Л. К. ЛазаревиЬу, за разлику од пи
сана XX века, другим речима, joui увек туЬе звучи трансформащца: (bb>7 турио колена под браду (206) —>- (аа)„ турио ко
лена испод браде; или (bb)i cjedum пред меланом (94) —*■ (аа)х
cjeduui испред мелане, што je у данашню) фази кн>нжевног
jc3iiKa, судеЬи и уопште и по je3HKy HaJHCTaKHyTHJnx писана
XX века, сасвим yo6H4ajeHO. 1език Лазаревипев у овоме се погледу доследно наставл>а на je3HK Вука Ст. Караципа (иди
испред мене = са места преда мном).2
6. (Ь) Алтернац^а генитива и акузатива с предлогом с(а)
када je у питан>у именица страна, одреЬена демонстративном
заменицом, одн. придевом десна/лева, станъем у je3Hi<y Л. К.
Лазаревипа noTBpbyje констатац^е граматичара kojh joj олреbyjy место у HCTopnJH кн>ижевног jc3HKa и у данаипьем киижевном je3HKy, као категории таквог ранга.3 Y jeöHKy Л. К.
Лазаревипа дата алтернашца заступл>ена je у примерима:
(аа) с(а) + G.
— С оне стране, на два-три корака од обале, в и д е с м о
jeAaH изврнут плуг (321).
(bb) с(а) + Асе.
— Ми се поново наЬосмо с ону страну плота (306).
Уколико бисмо у глаголу видети, из примера под (аа), ви
дели и могуЬност да садржи истакнут моменат перцепщце, а
2 П. Hniih, Поговор Буковом Р/ечнику J818, Вуков Pje4HHK 1818,
Просвета — Београд 1966, 147.
3 М. СтевановнЬ, Зезик у Вукову делу, 5Ф XXVI, 1—2, Београд
1963—1964, 113—114. Детство: с ову страну // с ове стране бележе
и дщалектолози (в. СДЗб XVI, Београд 1966, 286).
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ова опет обавезно садржи и моменат OABajaíba од каквог
noJMa да би до чула посматрача/примаоца дошла, треба констатовати да се у Лазаревипево] синтагми noKAanajy ocehaj за
аблативни генитив и ocehaj потребе да се, са датим глаголом,
raj падеж и употреби. Из овога излази да je н>егово ¡езичко
ocehaibe, за разлику од KacHHJHX а и jeAHoepeMeHHx писан 4hjh
се примери Aajy (в. напомену 3), полазило од примарних односа и у синтагми са акузативом.
7. (с) Дагив са глаголима tcoju означава\у кретагье, управъеност или окренутост. — 1авл>а се у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа
у три, дефинисане за кн>ижевни je3HK, алтернац^е — две са
предлозима к(а) и према и jeAHa без предлога.4 Oraibe у je3H4Koj граЬи:
(аа) + к(а) + D
— Обрнувши главу к прозору (18). — Ja сам баш
сад допратио госпоЬицу к вами (31). — И поЬоше
у такту к Великоj пщаци (463).
(bb) + према + D
— Он je дохвати руком за браду и и з д и ж е joj upeма себи, па je гледа (148). — Седе после према капетану
(253).
(ее) + D0
— Мати по be ковчегу (80). — Ми потрчасмо н>о]
под икону и сви клекосмо (81). — И доЬе поново бунару
(186). — Вучко приЬе руци попу и Вукадину (336). —
Почеше, богме, они н»егови najTamn долазити и нашо)
купи (78). — Окренуо се лицем h>oj (81). — Кад год
му приЬем руци (111). — Изоблачили се и дошли
цркви (100). — Он веЬ до be Kpajy (459).
Природно, алтернащца (bb) према + D не може бити увек
jc-днака овим другим двема, jep се предлогом према у општем
дати веком значен>у синтагме H3ABaja усмереност насупрот до4 М. СтевановиЬ, о. с, 356—357.

32

Наш je3HK

Св. 1

спеван>у, Koje, с друге стране, могу означавати дативи без пред
лога и дативи са предлогом к(а). И ако, према томе, из опозиimje исклучимо дативску синтагму с предлогом према, бипе
ьрло уочл>иво да се у AaTOJ алтернацщи к(а) + D // D0 Л. К.
Лазаревип много чешпе определив за беспредлошку синтагму.
То je непосредан yranaj диалекта: /уцалектолошка литера
тура KOHCTaTyje да je са глаголима „за означава1ье смера у
Мачви . . . врло жива употреба датива",5 наравно реч je о 1лаголима KOJH o3Ha4aeajy кретан>е, те Aaje примере као а он иде
Л,рини, Huje долазила мени, народ иде цркви, оду цркви, ¡ecu
ишо кадгод н>ему и ел., kojh потпуно OAroeapajy Лазаревиг\евим примерима: Мали поЬе ковчегу, Ми потрчасмо н-oj, Изо
бличили се и дошли цркви и сличним Koje горе наьодимо.
8. (d) Генитив с глаголима ко/и означава)у кретан>е, управл>еност или окренутост. — Y кн>ижевном je3HKy — са више
значена, Koja су било дословно просторна, било у основи таква а иначе пренесених значена — наводе се у таквим синтагмама предлози насупрот, упркос (успркос), према са BapujaHтама и пут.ь За утврЬиван>с правда у KOJeM се развила та син
тагма у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа , меЬутим, релевантна je синтагма
с предлогом према, одн. н.сговим вари]антама спрам (наспрам).
(аа) Предлог према nojaBA>yje се само у комбинации изражeнoj као vb + према + D/L, што се у граЬи види из при
мера типа:
— Седе после према капетану (253)
што значи да се, по речима проф. М. Стевановипа, ова синтагма
може узети као нормална веЬ и за ЛазаревиЬеву фазу кн>ижевног je3HKa и као потпуна замена за архаични облик са
генитивом (*према капетана)?
(bb) Генитивска синтагма оваквог caдpжaja код Л. К. ЛазаревиЬа, меЬутим, и дал>е je везана за предлошке вари]анте
спрам и наспрам, што у граЬи Aaje примере:
5 Б. М. НиколиК, Мачвански говор, СДЗб XVI, Београд 1966, 283.
6 М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд
1969, 337—342.
7 Ibid.. 339.
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— Уосталом, ти можеш целу сцену замислити
спрам месечине (22). — Наспрам даме (238). — Аа га (писмо) прочита спрам евehe у механи (253). — И спрам
месечине проЬе босоног до стола (459).
(ее) Поред наведених предлога са генитивом, kojh су обични у гаьижевном je3HKy уопште, код Лазаревипа смо нашли
и предлог напоред:
— Кад учител» до be напоред н>ега, а он се окрете (132).
9. Последней наведени пример (ее) индикативна je количина у датом систему kojh смо узели као битан за одреБиван>е
стила Л. К. Лазаревипа. ЬЬегова употреба noKa3yje, найме, да
je у Лазаревипево време генитивска синтагма са предл. напо
ред, Koja je и тада морала бити веп истог граматичко-семантичког реда Kojera je и предлог насупрот, ипак остала у прво6HTHOJ — reHHTHBCKoj сфери, tj. у сфери сложених предлога
у вези с примарним поред. Изpaжaвajyhи се терминима потенщцалног paanoja дате je3H4Ke црте, можемо тврдити да je ста
нке у Лазаревипевом jeaHKy обележено прелазношпу je3H4KHX
фаза: у н>ему je граница станл коje ce OAAHKyje употребом
синтагме типа vb + насупрот/cynpoh/напоред + G и станка
коje се обележава употребом синтагме типа vb + насупрот +
D, Koja je yc-6H4ajeHa у AaHaiuiboj фази кшижевног je3HKa.
ApyK4Hje речено, Лазаревипев je3HK у овоме домену непосредно претходи данашнлм типу je3HKa у KojeM се са датим значен>има употребл>ава дативска синтагма са предлозима према,
супрот/насупрот, насусрет/усусрет, надомак уместо генитивске
синтагме са истим там предлозима.
10. (е) Алтернацща vb + мимо + Асе. // vb + мимо
+ G. — Реч je о алтернац^и са гледишта кн>ижевног je3HKa
уопште, што значи алтернацщу Koja укл>учу]'е, као Cßoje ра3BOJHe чиниоце, све фазе кн.ижевног je3HKa дате средине. Таква
je aATepHauHJa дата у HopMaraBHOj граматици.8

» Ibid., 313—314 и 403—404.
3 Наш ¡език
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Y je3HKy Л. К. Лазаревипа ова je алтернащца заступлена
само првим сверим делом, дакле као vb + мимо + Асе., што
у граЬи Aaje пример:
(аа) типа израза
— И пролази као мимо турско гроб/ъе (131).
(bb) комуникативног типа
— Hehe он, болам, upo h и мимо механу, па да га
yOHJeiu (342).
Примери и jeAHor и другог типа у Лазаревипевом je3HKy
noTBpbyjy у потпуности значенье: „поред и да.ъе од, прешавши
nojaM с именом у акузативу — у целини, дакле, како то захтева основно значение акузатива".9 И у првом, тзв. експресивном типу очигледно je да ce nojaM с именом у облику акуза
тива потпуно, у целини мимоилази, у основи — просторно, а у
пренесеном значен>у — игнорише; и у другом (bb) типу сасвим
je видл>иво да акузативна синтагма, иако у основи просторна
као и генитивска са поред или кра\, HHJe еквивалентна oboj
Apyroj jep садржи и значенье „поред и дал>е од", у просторном
смислу, одн. значена потпуног игнорисавьа noJMa са именом
у облику акузатива.
11. (В) Промене на лексичко-граматичком нивоу. — ОбуxBaTajy граматичке KaTeropnje просторних и на просторним
односима заснованих синтагми у KojiiMa, са гледишта AHJaxpoHHje, налазнмо промене у употреби предлошког вьиховог елемента, одн. бар колебание Koje наговештава могупну, а онда,
пореЬен>ем с другом неком фазом у кньижевном je3HKy, и остварену и дефинисану, несумвьиву измену у лексичком смислу.
Овде се, у класификовавьу, Aajy према оба CBOja елемента — и
према граматичком (падеж) и према лексичком (предлог).
(а) Генитив с предлозима у и код. — Битна je за одреЬиван>е стила синтагма Koja je у основи просторног значена,
али чи]е се значенье од овога грана у правцу обележаван>а
власништва, поседа, домена, намене, припаданл карактера, схва' Ibid., 403.
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тан>а и др.10 На основу материала из Лазаревипевог je3HKa
може се заклучити да je алтернацща у + G/ /код + G заступ
лена са оба CBoja дела, али да писац предност Aaje ипак синтагмн са предлогом у. То се види из учесталости примера, меЬу
ко] им a je упадл>иво вепи 6poj оних са предлогом у:
(аа) vb + код + G
— Она je расла у купи код оца до cßoje седме го
дине (106), — Код мене je све по старом (П. 508). —
Покушати код Мариje (224).
(bb) vb + у + G
— Ja сам се учио y мога оца (112). — Y н>их на
БожиЬ сви дару j у (22).— То има само у Muhe казнаneja (75). — Као образи у онога бандисте (193). — HaAajyriH
се да he видети отворене очи у Видака (322). — Али су
слабе очи у старца (185). — Само да не виси /одело/ к'о
у Букана (П. 510). — А у Бурмаза je кйи — кпи и по (166).
— Ех, кака je била у мог ма\стора кобила (258).
И у OBoj je3H4Koj црти несумн>иво ce orAeAajy две, за OBaj
CAy4aj подударне AHHHJe: верност bykobckoj норми, Dacnouaiioj
на врло urapoKoj употреби дате KOHCTpyKunje „у народним
умотворинама сваке врете (у песмама, приповеткама и пословицама), па и у paHnjoj imcaHoj кн>ижевности на народном
jeaHKy, о чему налазимо довол>но доказа у 6poJHHM примерима
Koje Б. ДаничиЬ Aaje у cbojoj синтакси",11 и стан>е у пишчевом
матерн.ем говору — мачванском, за kojh испитивачи истичу да
je у н>ему „врло развщена употреба предлога у с генитивом",12
AajyriH низ примера као што су: у Пантелще било три сина,
има у Владимира, а у Драге нема, пукла кола у Арнаута и
слични.
12. Наравно, као и у народном говору, у je3HKy Л. К. Ла
заревича налазе се синтагме са оба ова предлога. С тим што je
ю М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд
1969, 300—303.
11 JO XXVI, 1—2, Београд 1963—1964, 118—121.
u СДЗб XVI, Београд 1966, 285.
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у уметничком тексту писац, како се вили, врло пажл>ив у избору: очигледно je да предност Aaje синтагмы типа у + G, док
je у тзв. личном jc3HKy, овде у ¡сзику писама, ман.с пажл>ив:
примери из тога текста синтагме су са предлогом код:
— Код мене je све по старом (П. 508). — Да je cpehe
било би сто извора, а овако код нас се тражида човек
из родол>убл>а пише и остави cboj посао, што иначе нигде
у свету HHJe (П. 498). —
иако, наравно, и у томе jc3iiKy, како видимо у примерима из
т. 11 bb, има и примера са предлогом у: к'о у Букана (П. 510).
13. Y т. И bb навели смо пример из Лазаревипеве прозе: Ja
сам се учио у мога оца, као пример синтагме 4HJe je значение
засновано на просторним односима, али Koja спада у оне 4HJa
се значеша rpaiiajy у више праваца. Као таква, она ctojii у
CHHTaKCH4Koj опозищци према генитиву с предлогом од, какав
налазимо у примерима:
(ce) vb + од + G
— Y з е h у лекарску сведоцбу од каквог познатог ле
кажа (П. 498). — Кад би ce joui и од мене т р а ж и о какав
рачун (П. 528) —
— дакле, према синтагмама из сфере д о п у н а типично аблативног значен>а. Тиме се и у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа ствара
алтернащца типа vb + G // vb + од 4- G, Kojy проф. M. Стевановип KOHCTaTyje као карактеристику Вуковога je3HKa, али
и je3HKa читаве фазе поствуковских писаца.13 Али je за je3HK
нашега писца знача^но да спада у ону фазу Koja чини дистинкimjy меЬу jacHHM аблативним значеньем и значеньем у KojeM
je аблативност само jeAaH од чинилаца. PeKunja глагола учити
управо je овог последн>ег типа: учити се може од некога, али
je несумн>иво да се радн>а мора вршити на неком месту, овде
у сфери noJMa 4nje се име налази у генитиву, дакле — код
13 М. Стевановий, Савремени ерпскохрватски )език, II, Београд
1969, 301. JesuK у Вукову делу, 5Ф XXVI, 1—2, Београд 1963—1964,
121.
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оца. Y глаголима узети и тражити, kojh су управне речи синтагми наведених под (ее), аблативно значение je „чистке",
манье je помешано са другим значен>има. Писац та значена
тачно и разграничава, ynoTpe6A>aBajyhn за означаван>е првог,
KOMnAeKCHHJer односа генитив с предлогом у, а за означаван>е
другог, несумн>иво аблативног односа — генитив с предло
гом од.
Можемо додати, у облику напомене само, да се комплексно
значение синтагми с предлогом у, Koje je у HaeeAeHOJ литератури иецрпно обраЬивано, не своди само на наведене елементе,
веп да се у h>oj, вероватно, orAeAajy и стара, примарна значен>а предлога у kojh води порекло од словенског оу, a kojh се
само облички стопио са у од словенског въ.
14. (Ь) Генитив с предлозима из и с(а). — Y оквирима je
и данаииье употребе за означаваше OABajaita од унутрашнюсти,
одн. од (горгье) површине noJMa с именом у дативу, те га je
у томе погледу довольно представити типски:
(аа) vb + из + G
— Из грдне гомиле жеравице, rAje je била школа,
сукне час по пламен (145). — Из Земуна до Пеште путовали смо сву ноп (515).
(ob) vb + са + G
— Ас бщеле браде цури кап по кап (119). — С мога
прозора п у ц а поглед, све докле га завеса од брда и гора
од неба не заклала (П. 518).
Употреба првог или другог предлога зависипе од тога како
се схвата OABajaibe онога што ce Ka3yje управном pe4jy од
noJMa с именом у генитиву, али и од тога како се сам Taj по1ам схвата — (аа) као простор за kojh je битан елеменат затворености, окружености или било какве ограничености, или
(bb) као простор у коме доминира елеменат отворености, изложене површине, истакнутости или издизаша над нечим нижим.
15. Отуда he се у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа, као диференциjaAHH у односу на данашн>у фазу, nojaBA>HBaTH и примери у
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KoJHMa лексички различит садржа] условл»ава неуобича}ену за
данаппье jc3ii4Ku ocehau.e предлошку лексему, какав je пример:
(ce) vb + из + G
— Ч е ш л> а косу из потилка на чело (7).
Y je3H4KOM осейан>у пишчевом у лексеми Koja je у зависном
делу синтагме вероватно je доминантной чинилац ограниченост датог простора, што je узроковало потребу да радн>у означену глаголом управног дела одреди као да потиче од унутрагшьости noJMa 4HJe се име налази у облику генитива.
16. (с) Акузатив I локатив с предлозима на, у и о. —
licToj врсти односа Koje смо дали у непосредно претходним
двема тачкама, што ce yrauaja лексике тиче, припала и синтагматска алтернаци]'а изражена као:
на + Acc/L // у + Acc/L // о + Acc/L
(аа) Y области односа конкретних радн>и и конкретних
noJMOBa у je3HKy Л. К. Лазаревипа налазимо примере дублетне
употребе
—о + Acc/L
— И лупим главой о кревет (37). — Кад ковьи почеше у д а р а т и плочама о калдрму (323). — О зиду, према истоку, Свети Никола (410). — И ctojh као дирек, да
се о н>ега о бес и застава наше славе (П. 521);
— у + Acc/L
— Aoöyje прстима у прозор (4). — Ja куцнем
CBOJOM чашом у гъену и шапнем joj (17). — Y прав им револвер у таван (159);
— на + Acc/L
— С упртим пиштол>ем на гомилу (159).
(bb) Y области односа радньи (било Kojer типа) и апстрактних, одн. глаголских noJMOBa у je3HKy Л. К. Лазаревипа нала
зимо примере дублетне употребе:
— на + Acc/L
— Преко-дан смо сваки на свом послу (3). — Била
у школи. Па nocAHJe опет j е с AjeBOJ4HuaMa на игри или
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на раду (126). — И no3HBajy на дуеле (46). — Био
чова на дуелу (45);
— у + Acc/L
— У косту с у joui два Ьака (П. 496),
што као и прва трупа алтернативних синтагми, указу|е да су
колебан>а у AaToj сфери одлика и je3HKa друге половине XIX
века, Kojy je je3HK Л. К. Лазаревипа изванредно кристалисао,
као израз cBOJeepeMeHe норме.
17. Преко дублетних облика синтагми у Kojuiwa се значен»ске разлике ycnocTaBA>ajy ad hoc, као што су нпр. синтагме
с лексичким идентитетима у примерима:
(ее) \Ъ + на + Acc/L
— А он лежи на кревету (130). — Па се опет из ва
ли на кревет (131). — Лежим на кревету (П. 529). — И
прупим се на кревет (155);
(dd) vb + у + Acc/L
— И положисмо га у кревет (145). — И поло
жите у посте/ьу (325),
— долази се и до дублетних односа везаних за лексему. Y jeзику Лазе Лазаревипа обична je данахшьа дистинкцща установа, па према томе и разлике у npeAAOuiKoj лексеми Koje се
виде у типу:
(ее) vb + у + Acc/L
— Одмах у 8 сати о д е м у боницу (43)
(ff) vb + на + Acc/L
— Отишао уЗ опет на клинику (43).
Природно, ово подразумева и OAroBapajyhy дублетну употребу
предлога из и с(а) када je употребл>ен генитив, па се синтагма
типа из болнице // са клинике, у oAroBapajyheM систему, уклаnajy у оне Koje смо прегледали у т. 14—15.
18. (d) Акузатив с предлозима к роз и на. — Битна je
за утврЬиванье стала и стилске епохе, jep реч je увек о граничним вредностима за утврЬиван>е континуитета юьижевног je
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зика, uATcpuauHJa у Kojoj акузатив с предлогом на означава
не само место где се завршава радн»а управног глагола, него
и место кроз Koje што пролази. Y je3HKy Л. К. Лазаревипа оба
дела алтернащце су заступл>ена:
(аа) \Ъ + на + Асе
— Па се после цмака, док не у д а р и крв на нос (5).
— И како ybe на врата (8). — Како се, пак, Koje од н>их
трога п о j а в и на врата (171).
(bb) vb + кроз + Асе
— Да ли се само кроз влажне очи ja4e растураше
н>егове зраке (246).
Као и у je3HKy писаца XX века kojh чине кристалисану
норму jc3HKa данаппье фазе, и код Л. К. ЛазаревиЬа14 у зависном делу синтагме \Ъ + на + Асе може ce Haj4euihe употребити само ограничен 6poj noJMoea, kojh су увек и намен>ени
само вршен>у радн>и означених главном pe4jy синтагме. И овде,
дакле, noCTOJH могупност да се, због присуства одреЬених лек
сема — a Taj чинилац je у oboj групи синтагми (В) пресудан
— синтагме у примерима као што je први од наведених:
— Па се после цмака, док не у д а р и крв на нос (5)
— схвате и као петрифициране синтагме, прилошки изрази, у
овоме cAy4ajy, kojh узимамо као н>ихов тип, — за одреЬиван>е
и других могупних момената у радли осим месних, рецимо за
одреЬиван>е начина на kojh се радн>а врши. Синтагма са оном
функц^ом и значением утолико je jacHnja у Лазаревипевом
стилу што има подршку и у npHMapHOJ основи н>еговог личног
¡езика: у мачванском говору за „исказиван>е начина употребл>ава се и предлог на + акузатив: ведали смо на ветрен>ачу
(Прич.), жгло се на ерп (Бад.)".15
19. (е) Акузатив с предлозима у I на и за. — Реч je о
CHHTaraaTCKoj алтернац^и Kojy je нормативна граматика озаконила за данашн>у фазу кн>ижевног je3HKa као синонимски
м 2. Stanojcié, Jezik i stil Iva Andriéa, Beograd 1967, 117.
« СДЗб XVI, Београд 1966, 286.
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однос типа путовати, uhu, nohu, кренути. . . у/на/за село* Пред
ставлено типским примерима, стан>е у je3HKy, Л. К. Лазаревиha, приповедачком и личном, огледа се овако:
(аа) vb + у¡на + Асе
— Аа кум Нинко вози Мару у Биоград (120). — Па
сад hem у Биоград (121). — Па у име Бога оде у Био
град (125. — Иде госпоЬа код Koje je Мара у Бен (127). —
Иде он у наше село и ено га где ybe (128). — Пре неколико дана отпутовао je у Париэ (П. 510). — Чисто
бих се вратио у Београд (П. 513).
bb) vb + за + Асе
— Како je поп наврат-нанос с п р е м и о кола за Бео
град (124). — А друмом за наше село иду ¡одна кола
(128).
20. Из датога стала може се закл>учити да се у употреби
ове две падежне секвенце Лазаревипев je3HK налази управо у
граничном тренутку, kojh je у KacHnjeM развитку юьижевног
¡езика довео до кодификован>а дате алтернащце. Найме, за
Лазаревипево je3H4Ko осепан>е синтагма vb + за + Асе ocraje
у сфери основног свог значена усмерености „као посебне врете
намене", Koja се садржи у дефинисаном значен>у правца „кретан.а према noJMy с именом у акузативу, али само ако je то
неко место или земл>а".17 Y првом примеру под (bb) то ce jacHO
види из тога што je део синтагме за Биоград везан за типичан
глагол намене. Y другом примеру, а он тиме указу^е на граничност, акузативна синтагма са предлогом за може се прика
за™ схемой:
А д р у м о Mi за наше село и д уг jeAHa кола
(1) <
► (2)
што значи да je падеж с датим предлогом заправо двовалентан: он je и одредба за намену именице (1): друм за наше
село, као што су то синтагме украс за косу, дево]ка за ydajy,
паста за зубе итд., и jeAHOBpeMeHO je месна одредба глагола (2):
'* М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд
1969, 416.
" Ibid., 415-416.
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иду за наше село, као што су то, нпр., синтагме путовати за
Цариград, путовати за Jангину и ел.
21. (С) Непроменливи системи. — И у области синтагме за
означаванье просторних и на простору заснованих других, сло
жениях односа, oöyxBaTajy конструкщце Koje у je3HKy miajy
положа] и з p а з а. Као такви, yrBpbyjy се само као ннвентар
дате jc3ii4Ke фазе, одн. писца у h>oj. Као што могу бита наслеЬени, тако се могу преносити у je3HK писана kojh долазе
после испитиваног, те се тиме потврЬивати као жива или ожив
лена KaTeropHJa, али и не Mopajy. Hajneuihe се oöpabyjy у лексикографским приручницима, па се овде Aajy само у оквирима
кратке напомене.
Као такве, у горе дефинисаж^ области, у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа можемо навести:
(аа) vb + на + Асе
— После му до be на ум растанак (197). — После му
паде на помет како je jeAaHnyr ишао преко кречане (199).
— Дала му je на пут парче пандишпанл (197). — Онда
насилу одведе мисли на Стевана Аничина (199). —
П и с м о поручиково на Марщина мужа (226). — Обешен>ачки мигну на ]анка (202). — Бацати очи на она]
сто (207). — Мало ко joui сева очима на сто где je
JaHKo (207) и ел. —
— синтагме, дакле, Koje иду у фразеолопцу и »ьегове фазе
кн>ижевног je3HKa, дакле кн>ижевног je3HKa друге половине
XIX века у београдском кн>ижевном поднебл>у.
Ж. Станочник

ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ
Y CPEAH>OJ ШКОЛИ
(наставак)37
О акузативу без предлога
73. Основно значена акузатива38 без предлога je опште
oöjeKdTCKo; н>им се означава по\ам на koju je глаголски процес
директно управл>ен и koju je tum глаголским процесом непосредно и у целины ангажован као пасиван или у nacuenoj
улози. И ово je баш она семантичко-синтаксичка вредност
према Kojoj се акузатив као KaTeropHJa разлику|е од других
беспредложних падежа: од генитива — са основном партитив
ном и аблативном семантикой, од датива као општенаменског
падежа и од инструментала, kojhm се означава посредник,
средство вршенъа глаголске радн>е. Да oöjacHHMo: директна
управл>еност глаголског процеса однаja акузатив од инструмен
тала и делом од генитива, jep noJMy у инструменталу (сене
хлеб ножем) и аблативном генитиву (6oju се зиме) mije усмерена глаголска радн>а; ангажоваае у целини oABaja акузатив
од партитивног генитива (исп. daj ми свеску : daj ми комад
хлеба); пасивна, пак, улога OABaja акузатив од датива и инстру37 Претходне наставке в. у Нашем ]езику. кн>. XVII, св. 3, стр.
143—154, кн,. XVII, св. 5, стр. 307—319. и к». XVIII, св. 4—5, стр.
263—271.
м Oeaj се падежни облик у старогрчком називао aitiatikê ptosis,
а у латинском casus causativus, што би у преводу значило „падеж
коначног резултата, учинка радн>е". Данаииьи, пак, назив потиче
од HOBHJer латинског назива accusativus, што би значило „тужител>ни падеж" (отуд у руском „винительный падеж"). Hobhjh ла
тински назив ycBOJeH je као интернационални термин, мада би
старогрчки назив више одговарао самом значелу noJMa у овоме
падежном облику. МеЬутим ово HHje од 3Ha4aja jep су сви термини
само условии називи за одреЬене noJMOBe, nojaBe. Исп. R. Simeon.
Enciklopedijski rjeCnik lingvistiékih naziva, I, Zgb. 1969, под акузатив.
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ментала, jep iiojmobh y дативу (dodajeM му лоту) и инструменталу (сечем хлеб ножем) нису пасивни — они активно учеcTByjy у вршен>у глаголске радн>е.
74. Акузатив без предлога jaBA>a се увек у синтагмама са
глаголом у функции управног члана; у синтагмама са акузативом об]екатског значен>а управни глагол увек je прелазан,
транзитиван39. Ово je разумл>иво с обзиром на то да се акузативом означава nojaM kojh je ангажован, обухваЬен глаголском
раднюм, односно на kojh прелази глаголска радн>а. Аа навелемо примере:
НеКад сам држао да сам целу ову ствар ja сам
однекуд измислио (Р. АомановиЬ, Boba, из Читанке за III
разред rnMHa3nje Р. Димитр^евиЬа и А- Вученова, изд. За
вода за издаванзе уцбеника СР Cpönje, стр. 246). — [Ja]
сам почео писати дело: „Штедн>а у нашем народу" (СтраAHJa, 257). — ripoBaAA'JMo т piba к (Boba, 249). — 06aA>yj
плот (И., 249). — Старац . . . угануо ногу (И., 250). —
Деца . . . пачу и jeAna и х ма JKe yrHuiaBajy (И.). — Говорник [je] ... охрабрио свет да иде дал>е (И., 251). — Ja се
извиним господину министру што сам га сметао* у послу
(CrpaAHJa, 258). — JeAHo дете ударила врл>ика преко ножице (Boba, 250). — Завали понеко коме ce 3a6nje трн у
39 Мада се према Наставном плану и програму за гимназ^у
у СР CpÖHJH глаголи oöpabyjy тек у четвртом разреду (а падежи у
трепем), наставник he морати, пре него што преЬе на обраду o6jeкатског акузатива, ученицима да oöjacHH, макар укратко, nojaM
прелазности, транзитивности глагола. Довольно би било да, за ову
прилику, ученици науче: да су глаголи речи Koje osHaMaaajy какву
радн>у или стан>е, и да се те раднл, ти процеси врше на различите
начине — jeAHe радн.е се врше увек на каквом предмету, объекту
ван cyöjeKTa (ja читам кгъигу), друге се врше у самом cyöjeKry
(ja дрхтим од ci'paxa), a Tpehe cyéjeKaT изводи на самом себи (ja
се чешлам). Први се глаголи називазу прелазним, транзитивним,
други непрелазним, интранзитивним, а треЬи повратним или рефлек
сивным. Исп. М. Стевановип, Савремени српскохрватски je3HK, I,
изд. Научно дело, Бгд. 1964, 332—334.
* О паралелжч употреби датива и акузатива као допуне гла
голу сметати (као и глаголима саветовати, помагати) в. у Нашем
je3HKy, кн.. XVIII, св. 4—5, стр. 267.
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руку или га шине острига по лицу (И., 249). — Да изаберемо в о Ь у ... kojh he нас водити правим . . . путем
(Boba, 247). — Mehe руку на уста (И.). — Они би сами
чисто хтели да цео Taj проклети к р a j и оне
бедне к у h и ц с понесу, да се може како, собом (И., 248).
— Узнемирени и л>уди и жене, а и деца што их MaJKe
носе на леЬима (И.). — Дечурлща вуку псе о ланцима (И.).
— Дигни главу, norAeAaj (И., 253). — Неки, опет, натоварили м агаре (И., 248). — Брапо! — истаче се oajcahom
jeAaii глас и надмаши остале, промукле, тупе г л асове {И., 247).
Мало ко да нема41 т р н у руци (Boba, 250). — Изгубили
су чак и веру (И., 252). — Сваки зеленаш . . . могао je себи
купити ... титулу (Страна, 253). — Сигурно зна добро
на jap очи и Haj6oA>H пут (Boba, 247). — Кажите ви
мени kojh no3Haje овога путника што . . . седи у хладу
Kpaj пута (И.). — Hnje могло раЬати ... на овакву сушу
какву вал>да нико никад HHJe запамтио (И., 246). — Читао сам чудну причу (Страдэда, 253). — Узеше опет
загледати странна (Boba, 247). — туче сам ja видео
овога истог човека са jeAHHM дечаком (И.). — Ми
морамо одмах послушати о в a j предлог (И., 246). —
Слушао сам све говоре (И.). — Нико н и к о г нити
слуша нити може чути (И., 247). — Отада воли с в о j у
жену (CïpaAHJa, 256). — Он зна многе ствари, говори
стране je3HKe, игра шах а игра и о д б о j к у (При
мер из говорног je3HKa). — Он jeAHaKo трпи бол (Boba,
250). — ДомановиЬ HHJe могао да отрпи неправде и
понижена (Читанка, 240). — Боли га н>ена хладнопа
(Пример из говорног je3HKa). — 3aBHJa ray трбуху (И.).
— Вол>а га je (И.).
Дрино водо, племенита меЬо / ИзмеЬ' Босне и измеЬ'
CpöHJe! / Наскоро he и то време догш / Кад hyjaHTeöeKa
преЬи, / И честиту Б о с н у полазнти (Народна песма). —
41 О употреби акузатива односно генитива уз одричне глаголе
в. у Нашем je3HKy, кн>. XVII, св. 5, стр. 313—314.
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Он прескочи ограду (Пример из говорног je3raca). —
Последлу AeiieHHJY прошлога столеНа CpÖHJa je
провела у \ty4Hoj ApyiuTBeHoj и политичко] кризи (Читанка, 260). — IIpHJaTHO смо провели п р а з н и к (Пример из
говорног je3HKa).
75. Y све три групе наведених примера име у акузативу
означава oöjeKaT глаголске радн>е; примери, пак, у овим групама pa3AHKyjy се према значен>има глагола за kojh су акуза
тиви везани.
76. Y iipnoj групп примера управни глаголи означава]у физичко или какво друго AejcTBo под mijn.M се yrauajeM oöjeKaT
ствара или на различите начине мен>а, било MeibajyhH cboj
квалитет или квантитет, било мен^упи пoлoжaj у простору.
Y првом и другом примеру — измислио je ову ствар и пише
дело — noJMOBe у акузативу ову ствар и дело ствара cyöjeicaT
вршепи радн>е означене глаголима измислити и писати. Y даъим примерима nojaM у акузативу се или руши, уништава —
обсиьу] плот, или мен>а на различите начине — уганути ногу,
утишати дете, и др., или се, пак, oöjeKaT премешта с jeAHor
места на друго — вуку псе и ел.
77. Y Apyroj групи примера управним глаголима Ka3yje се
однос cyöjeKTa према oöjeKTy; у н>има се oÖjeKra не Meibajy,
веЬ се само управним глаголима за Koje су везани означава
Нэихов однос према cyöjeKTy; посесиван — нема трн, сазна^нн
— зна пут, опажа]ни — видео човека, емотиван — воли жену
или какав друга. Нпр. у реченицама говори стране ¡езике,
игра шах и ел. глаголи говорити и играти 03Ha4aBajy извесне
врете квалификативни однос oöjeKTa према cyöjeKTy, односно
у н>има име у акузативу значи уопште оно што cyöjeKaT зна,
уме радити, што je, према томе, аегова квалификацща42. Y при
мерима типа — трпи бол nojaM у акузативу обележава какво
стан>е, а управни глагол HMeHyje тип везе cyöjeKTa са таквим
42 Синтагмама овога типа синомичне су синтагме типа говори
страним ¡езицима или говори на страним ¡езицима и игра шаха,
и оне се у говору готово jeAHaKo често употребллва]у.
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стан>ем, а у примерима типа — завща га у трбуху oöjeicra, пак,
HMeHyjy noJMOBe kojh су захвапени стан>ем казаним управним
глаголом, односно у последила два примера из друге групе
имамо, у ствари, тзв. безличие реченице са логичким cyöjeKTOM
у акузативу43.
78. Y Tpehoj групи примера имамо такоЬе oöjeKaTCKH акузатив само просторног односно временског значена. Y н>има
управни глаголи 03Ha4aeajy радfoe прелаженя или проживл>аван>а, провоЬен>а каквих просторних (npehu Дрину) или временских nojMOBa (провести празник).
79. Y3 извесне се глаголе у нашем je3HKy могу употребити
и по два акузатива без предлога jeAaH до другог; то су глаголи
учити, питати, молили и глаголи чинити, поставити и joui неки
(као и глаголи од н>их изведени). Навешпемо примере:
Тад beBOJKa говори Ьеверу, / што je öjeuie научила
MaJKa (Народна песма). — Учител> учи Баке ту песму
(Пример из говорног ^езика). — Ту ствар сам т е вей
jeAHOM питао (И.) — Ово те молим да ми учиниш (И.).
К о г а пемо чинити у Будиму CB'jeTAa крал>а
(Народна песма). — УчиниЬу Ьецу ^аничаре (И.). —
С т р у к му мепу дрво шимширово (И.). — Ja имадем млада CTJena господара (И.). — К а к в у аему
стару MaJKy кажеш (И.). — Седло не чини к о н» а
добра (Народна пословица). — Кад ме глобише, крива
м е наЬоше (И.).
Акузативе какве имамо у npeoj групи примера називамо
ôeojHUM акузативима, а какве имамо у Apyroj — предикатив
ным акузативима.
80. Y синтагмама с abojhhm акузативом — учити Ьака песму
— имамо два акузатива различита по своме значен>у везана за
исти глагол као управни члан. Први акузатив je прави o6jeкатски акузатив — учити Ьаке; други, пак, по своме значеау
представл>а за акузатив без предлога нову значен>ску катего43 Овим синтагмама синонимичне су синтагме са дативом у
функции логичког cyöjeKTa — завща му у трбуху или вола му je.
Исп. о ньима у Нашем je3HKy, кн.. XVIII, св. 4—5, стр. 267—268.

48

Наш JC3HK

Св. 1

pnjy — наменску — учити Ьаке песму. Синтагме с дво]ним
акузативом у савременом je3HKy ocehajy се застарелим, арханчним, а место н>их чешпе ce ynoTpe6A>aeajy синтагме Koje у
функции другог зависног члана HMajy датив — учити Ьаке
песми, или акузатив с предлогом за — питали за ову ствар,
или локатив с предлогом о — питати о oeoj ствари.
81. И у синтагмама с предикативним акузативом — учиHuhy heuy ¡агьичаре — први акузатив — Ьецу — правог je o6jeкатског значен>а, док се друга — ¡агьичаре — jaBA>a у предика
тивно] функции, Tj. као саставни део предиката (у овом слуwajy то су обично глаголи са недовол>но одреЬеним значен>ем,
као чинити, поставити и ел.), те самим тим означава посебан,
предикативни акузативни однос.
И ове се синтагме у савременом ]езику много чешЬе упоTpe6A>aeajy са инструменталом наместо другог акузатива —
учиниИу децу ]аничарима, или са акузативом с предлогом за
— за струк му меку дрво шимширово.
82. Акузатив без предлога може имати, осим падежног, и
прилошко, адвербно значение. КЬиме се може одреЬивати време
вршен>а глаголске радн>е — Захвалите богу што су први дан
срепно стигли. Boba, 250; т у н о h HHJe спавао, из говорног jeзика, или цена онога о чему се у реченици говори — то кошта
х и л> а д у дуката; чудне пушке, вал.а мушку главу, или
се, пак, OApebyje мера, или она у Kojoj ce jae.va nojaM у функ
ции дал>ег oöjeKTa, tj. nojaM у партитивном генитиву — Aaj ми
ш а к у пиринча; узео je комад хлеба, или она kojom се
мери Tpajaibe глаголског процеса — Ишли су кратко време.
Boba 249.
Акузативу временског значена синонимичан je темпорални
генитив44. Основна карактеристика и jeAHor и другог облика
je то што име и у акузативу и у генитиву има уза се увек
одредбу (исп. ту ноН нще спавао, мало су прешли тога дана,
али се никако не би могло реЬи — ноЬ. HHJe спавао, мало су
прешли дана).
44 Исп. о томе у Нашем ]езику, кн>. XVII, св. 5, стр. 313.
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О акузативу с предлозима
83. Y нашем се ]езику велики 6poj предлога cbojhm општим
значением слаже са акузативом. То су углавном предлози: кроз,
низ, уз; на, у, о, по; меЬу, над, под, пред, за. Само се прва три
предлога употребл>ава]у искл>учиво с акузативом, друга четири
ynoTpeÖAiaBajy се с акузативом и локативом, а остали с акуза
тивом и инструменталом.
Акузативне синтагме с овим предлозима могу имати различита значен>а, што зависи, с jeAHe стране, од значен>а управне
речи, обично глагола, и, с друге стране, од значеььа noJMa
с именом у акузативу. Навешпемо на^чешпа значен>а.
84. Месно значение. Три су основна локална значена акузатива с предлозима: ньиме ce oApebyje или место завршетка
глаголске радн»е, или место, простор kojh се обухвата глаголском раднюм, односно у 4hjhm оквирима се врши глаголска
радн>а, или се, пак, OApebyje место Koje се налази сасвим близу
noJMa у акузативу, уз сам nojaM с именом у акузативу.
Mehe руку на уста (Boba, 247). — Аруги би се брзоплет десет пута досад умешао меЬу нас (Ич). — ДоЬе
на уречено место (И., 248). — Ту je ... кл>усе ...на
кога су натоварили вазда неких ... торби (И.). — Yдари
у плот од општинске зграде (И., 249). — Сваки [je] био
у стан>у скочити ... за иьим и у ватру и у воду (И.).
— Boba западне у неки велики т р н> а к и застаде
(И.). — Завапи понеко коме ce забще трн у руку (И.).
— CTponoiHTajy ce у jeHAeK, у japyry, ударе н а
врзину, на остругу, на боцу (И., 251). — Неки
завили мараме ... и хладне облоге метнули на чворуге
(И.). — ИзиЬе на о б а л у (И., 252). — Обесили руке о
раме (И.). — Има право да се кандиду)е за посланика на
j е д н о упражшено место (Оградка, 256).
Cmicili oHaj дечко отишао некуд кроза село (Boba,
—247). — Старцу се слила суза низ смежурано лице
(И., 248).

4 Наш ¡еэиь

50

Наш je3HK

Св. 1

Викнуше опет они уз во by (Boba, 249). — Невера
ти седи уз колено (Народна песма).
Y npeoj групип римера наведени су акузативи с предлозима
KojiiMa се означава место завршетка глаголске радн>е, а то ме
сто може бити или у границама noJMa с именом у акузативу
(забити трн у руку) или у H>eroBoj HenocpeAHOj околини (dohe
пред Kyhy), што записи од значен>а речи у акузативу, од значе
на управног глагола, а посебно од значена самога предлога:
исп. Méfie руку на уста : меке руку у уста; у првом примеру
место завршетка радн>е ставлауьа налази се на површини nojма с именом у акузативу, а у другом примеру у H>eroBOJ унутрашн>ости.
Y Apyroj групи су наведени примери у KojiiMa се акузативом с предлогом означава место у 4hjhm се границама, дуж
кога се врши глаголска радн>а.
Y Tpehoj групи су примери у Kojmia се акузативним синтагмама означава да се неко или нешто налази сасвим близу,
поред noJMa с именом у акузативу.
85. Временско значение. И ово значение акузативних синтагми с предлозима, као и месно, може бити TpojaKo: акузативом с предлозима oApebyje се или време у току кога се врши
односно извршава глаголски процес, или време после кога Ье
се вршити глаголска радн>а, tj. време Koje he протеЬи до н>еног вршеньа, или се пак oApebyje какав временски период, вре
менско Tpajafte с kojhm се поклапа глаголски процес. Ово
последнее временско значение може имати акузатив jeAirao
с предлогом уз, и, морамо одмах репи, оно HHJe обично у савремсном юьижевном je3HKy, но ми смо га овде поменули зато
што се оно cpehe у je3HKy неких писаца (обично оних из Босне
и Херцеговине), а посебно зато што се налази у je3iuty Вука
Карашша.
Мудри странац за све време. ..не подиже главу
(Boba, 248). — Y исто време, сазнам око чега се води
та . . . борба (Отрадна 255). — Уранила Косовка AjeBoJKa, /
Уранила рано у недел>у (Народна песма). — Гром за
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грме на светога Саву / Усред зиме , кад му време
HHJe (И.).
АоБи hy опет кроз недел»у дана (Пример из говорног je3HKa). — Вратипу се за jeAaH сат (И.).
Он позове к себи и Дели-Ахмета, kojh je . . . убио Мехмед-бега . . . пак му сад уз р а т била дана ... и команда
(Вук, Први сриски устанак). — БеЬир-паша по уговору заиста одржи у CpÔHJH прву aMHHCTHJy ... и тако тврдо да и
они Срби kojh су уз р а т били н>емачки чиновници . . .
остану сасвим на миру (И.).
86. Значение цила, намене. У примерима:
Не дао бог да родители дочешу да губе деду кад
npHcnejy за yAajy и женидбу (Boba, 251). — На телу
готово и не беше места за нове ране и yoje (И.). —
Ja лично BepyjeM у ту ньегову лаж као у Hajeehy
истину (Оградка, 253). — Причаше о великом пожртвован>у за спас земле (И., 254). — Купим свате, идем
по beBOJKy (Народна песма). — Ко непе брата за
брата, он Ь.е туЬина за господара (Народна посло
вица) —
име у акузативу означава оно ради чега се врши глаголска
радн>а односно оно чему je, на различите начине, намеаен,
усмерен nojaM управне речи (Koja je, KOHCTaTyjMO, HaJ4euihe
глагол, а може бити и именица, као у синтагми пожртвовагье
за спас земле, или коja друга реч, нпр. она je способна за сваки посао).
87. Узрочно значение акузативних синтагми блиско се значен>ски наменском, jep оно ради чега се врши какав процес
може у исто време бити и оно што подстиче сам процес, tj.
може бити н>егов узрок.
Завади ce MajKa и beBoJKa, /Не о граде ни о ви
нограде,/ Beh о jeAHy танану кошулу (Народна
песма). — CTapjeuiHHe [су] готово све викале на Младена
и на MHAOJa, и кривиле их за пропаст на Каменици
(Вук, Први српски устанак).
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Узрочно значена HHJe ни обично ни често за акузативне
синтагме, но ми смо га поменули зато да бисмо показали како
се у je3HKy jeAHO значение AOAHpyje с другим, pa3BHJa у друго,
као што се у овом случа]у наменско развило у узрочно.
88. Акузативним синтагмама с предлозима може се одреЬивати и начин на kojh се врши глаголска радн>а односно
околности у копима се она OABaja, као што имамо у примерима:
Затим се почеше oABajara у групице (Boba, 247). —
Он . . . процеди кроза зубе (И., 248). — Иде ... ослаH.ajyhH се на штап (И., 250). — Ово [се] мора рачунати
у ситнице (И.). — Мало су прешли ... jep су join неколико . . . препона морали савлаЬивати, а уз мршаву
х р а н у (И.). — Ceja брату кроз плач одговара (На
родна песма).
89. Напомена. После ове обраде HaJ4eiuhHX значена акузативних синтагми добро би било да наставник да ученицима
за задатак да из каквог крапег текста (Haj6oA>e из Читанке)
поваде све акузативне синтагме (свакако са делом реченице
потребним за разумеваьье значен>а) и да на часу 3ajeAHO са
н>има изврши семантичко-синтаксичку анализу наЬених при
мера.
Д. Гортан-Премк

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ

„ПРАВОПИСНИ ПРИРУЧНИК"

Др Светозар МарковиН, проф. CapajeBCKor универзитета,
Мустафа AjaHoeuh, проф. capajeBCKe Педагошке академще, и
мр Звонимир Дшслий, просветни саветник РППЗ-а, написали су
„Правописни приручник српскохрватског — хрватскосрпског
je3HKa", а издало га 1972. год. capajeBCKo Издавачко-юьижарско предузепе „Cbjctaoct". „Приручник" има 265 страна текста,
од чега 120 стр. ,Лравописних правила", а 145 стр. „Правописног pje4HHKa". „Приручник" je, како и сами аутори кажу
у „Yboahoj pHJe4H", намен>ен првенствено школама у Босни и
Херцеговини, што се види и из тога што су nojeAHHa правописна поглавл>а пропрапена вежбан>има школског типа, али то
никако не значи да се н,име не могу служити и други; напро
тив, свима KOJH желе да pa3BHJy и уздигну CBOjy правописно-je3H4Ky културу OBaj he приручник корисно послужити.
„Правописни приручник" je ослон>ен углавном на два стуба:
на одлуке Симпозиума о je3H4Koj толеранщци, kojh je одржан у CapajeBy пре извесног времена, и на правила раЬена
према закл>учцима Новосадског договора. Ево шта о томе кажу
аутори у „Yboahoj рщечи": „Полазепи од закл>учака Симпозиjyiwa о je3H4Koj толеранци]и, а водепи рачуна о томе да су досадашн>а правописна правила, раЬена према закл>учцима Ново
садског договора, за протеклих десетак година ушла у onhy
употребу, HacTojaAH смо да се држимо принципа датах у там
правилима, npHAarobaBajyhn их, првенствено у пршл]ерима, босанскохерцеговачким приликама. Трудили смо се такоЬе да
H3BJcciie HejacHohe бол>е oöjacHHMO, да унесемо као ново оно
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што je пракса наметнула и да дамо оно што je, по нашем
мишл>ен.у, HeAOCTajaAo" (5).
тедна од битних карактеристика овог „Правописног приручника" jecTe je3H4KO-npaBOiracHa толеранщца и равноправност. Нигде се не oceha тежн>а за истицашем разлика српскохрватског je3HKa, веп су те разлике, напротив, на равноправноj
основи укопчане у jeAHy правописну целину jeAHe наше републичке средине, у kojoj су ]'езичке дифepeнциje, услед неравномерног HCTopnjcKor и друштвено-економског развитка и сложене, мешовите националне структуре, изразкгпц'е него у не
ким другим KpajeBHMa наше je3H4Ke TepHTopHJe. Такво посту
пайте са je3H4KHM разликама у овом правописном приручнику
одраз je, с jeAHe стране, oöjckthbhhx je3H4KHx прилика у Босни
и Херцеговини, а с друге — тежн»е аутора да и ова юыгга
буде чинилац братства и jeAHHCTBa наших народа. Аа наведем
само неколико примера те je3H4Ke равноправности и толеpaHHHJe:
1. Сам наслов кн>иге овако je формулисан: „Pravopisni priru6nik srpskohrvatskog — hrvatskosrpskog jezika", а испод тога:
„Правописни приручник српскохрватског — хрватскосрпског
]езика".
2. Приручник je штампан — чланак латиницом чланак Ьирилицом. Чини ми се да je то у овом часу бол>е него да су дате
две кн,иге у KoJHMa би исти текст био штампан jeAHOM лати
ницом а други пут Ьирилицом. Такав се систем (час пирилица
час латиница) често срета и у нашим школским читанкама,
а и иначе.
3. Ево како су стилизоване nojeAHHe реченице у „Приручнику": „у српскохрватском je3HKy nocTOJe четири сродна сугласника" (28) и „Вепина pnje4H у хрватскосрпском je3HKy са
сугласником ц. су страног, претежно турског nopnjeKAa" (32).
Итд. Слично je поступл.ено и у другим CAy4ajeBHMa: „четири
хил>аде осам стотина четрдесет пет" (68) и „седам тисуЬа двадесет три" (68), „читапу" и „читат hy" (69), „президи]" и ,дтре3HAHjyM" (119), „рщечи из европских несловенских (неславен
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ских) je3HKa (108); „Иво, ген. Иве и Ива" (162); „кисеоник и
кисик" (169); KeMHJa ... и xeMHJa" (168); „xeMHJa ... и кемща"
(155); „услов" (252) и „yejeT" (253); „Врн>ачка багьа (бан>а, топлице)" (258); итд.
МеЬутим, аутори се нису устручавали (и то je добро) да
у cAyqajy неких дублета, tj. равноправности употребе извесних
je3H4KHx феномена, кажу шта je чешпе у БиХ, шта je обичнще
босанскохерцеговачком човеку. Ево два-три примера и за то:
а. „Y различитом гласовном облику примл>ене су и неке
грчке pnje4H са сугласником ch: према грчком са х и према
латинском са к: хаос и каос, хемща и кемща, хирургща и
кирургща. . .
Употреба облика са х je у Босни и Херцеговини чешпа"
(119).
б. „PHJe4 страног nopHJeKAa xucropuja и н>ене изведнице
обичшце су у Босни и Херцеговини без х: исторща, ucropujски, историчар. МеЬутим, оба облика су шьижевна" (37).
в. „Облик футура I од глагола на -ти кад je помогши гла
гол на другом MJecTy пише се на два начина: као jeAHa рщеч:
читаку, радикеш, плешке итд. и као ABHJe ри)ечи: читат ку,
радит ку, плест ке и ел. ... И jeAaH и друга начин писан>а су
исправни, али се у истом тексту не cmhjy употребл>авати оба.
Први je начин обичнищ у Босни и Херцеговини" (69).
Полазепи од закл>учака CHMno3njyMa о je3H4Koj толеранuhjh, аутори су Приручник написали щекавским изговором.
Екавски je показан само у .речнику", нпр.: „ждрщ'ело (ек.
ждрело)" (265); ,^pHjeMe (ек. време)" (258); „л>епота. . . (ек.
леп-)" (178); „6e3MJepaH . . . (ек. безме-)" (130); итд. Y овоме HHJe
увек било доследности и исправности; тако према HJeK. бщел
не CTOJH ек. бео, нити према HJeK. бщес ек. бес (131) итд. Мислим да je — и поред тога што je кн.ижевни изговор у Босни
и Херцеговини щекавски — требало дати основна правописна
правила и екавског изговора, и то не толико због комплетиран>а принципа je3H4Ke толеранцще и равноправности колико
ради практичних потреба (у нас je жива флуктуащца радне
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снаге, службеника, ученика, у читанкама ce Aajy текстови писаца оба изговора итд., све су то, мислим, довол>но оправдани
разлози да наши ученици, а и остали, буду упознати са оба
наша кн>ижевна изговора. Jep оно неколико сасвим општих
напомена о екавском изговору у Приручнику — mije довольно.
Као што je вей речено, oBaj je правописни приручник пи
сан за савремене потребе и прилике у Босни и Херцеговини.
Он има босанскохерцеговачку je3H4Ky 6ojy. Документащца je
у н>ему, као што су навели сами аутори и као што je сасвим
природно и разумл>иво, првенствено босанскохерцеговачка, али
je заступл>ен и сав остали наш, jyrocAOBeHCKH и светски амбиjeHT. Kpaj ствари и nojaea из Босне и Херцеговине CToje ствари
и nojaBe из осталог дела JyrocAaBHJe и целог света: „Bujehница, Скендерща (зграде у CapajeBy), Алаца (uaMiija у Фочи),
Apeenuja (мост на Мил>ацки), Победник (споменик у Београду),
Тушканац (шума и парк у Загребу)" (12). Или: „Аед(а) Мраз,
Мендо МендовиН . . . Majiza Храброст (личност Брехтове драме)"
(12). Kpaj босанских и херцеговачких писаца живе и сви други
писци, наши и страни: „Ленкице, Aaj ми каранфил, нека и он
зна да je данас Први Maj (В. Прежихов). — Господа иду на
нас, силна ce BojcKa вал>а на нас, да нам ишчупа срце, да нам
згази поштен>е (А. Шеноа). — Омер стегне срце, па узме подупирати кон.а, само да га одржи, да не падне (С. Норовип)".
Што се тиче чисто стручних питан>а и научне вредности
овог „Правописног приручника", мислим да он врло добро одражава све добре стране наше досадашае правописно^езичке
Teopnje и праксе. Другим речима, све оно што je досада у наuioj npaBonjcHoj литератури достигло cßojy HaJBinny вредност
нашло je места и у овом босанскохерцеговачком правопису.
Сасвим je разумл>иво што су аутори на доста места ишли и
CBOJHM путевима, од разних досадаипьих решенл одабирали
она за Koja су мислили да су Haj6oA.a, решавали извесна пи
тала Koja досад нису била решена итд., и увек ocrajaAH на
jacHOM, сажетом и релативно лако схватл>ивом саопштен>у или
дефинисан>у.
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OcTaje ми да се овде задржим joui само на неким напоменама:
1. Y „Правопису српскохрватског кн>ижевног je3HKa", kojh
су 1960. год. издале Матица српска и Матица хрватска, a kojh
je израдила позната Правописна KOMHCHJa (MC — MX), HHJe
наведено како треба писати називе предузепа, установа и ел.
типа: Издавачко-кн>ижарско предузеНе „Св\етлост", Основна
школа „Бура Jawuuh" и ел. Како су називи ове врете у 4ecToj
употреби, било je неопходно да се они правописно дефинишу.
МеЬутим, мишл>ен>а су се поделила. тедни су били за то да се
прва реч уводног дела тих назива пише мали почетним словом,
пошто Taj део има атрибутски карактер, спада, дакле, у сферу
општих речи, а да се великим почетним словом пише само име:
издавачко-кгъижарско предузеНе „Св]'етлост", основна школа
„Бура ]акшик" итд. Други су сматрали да су и оне атрибутске
речи саставни део (званичног, административног) назива установе, предузепа и ел. па да зато прву реч тог дела треба писати
великим почетним словом, као што се иначе пише све што je
особеног, посебног карактера: Издавачко-кн>ижарско предузеНе
„Св]етлост", Основна школа „Бура 1акшиН" и ел.
Аутори овог правописног приручника овако су решили ово
питан>е:
„Кад неко предузеНе, установа, друштво и ел. има и CBOJe
посебно име, и почетак назива и посебно име (Koje се ставл>а
меЬу наводнике) пишу се великим словом", дакле: Издавачко-кн>ижарско предузеНе „Св]'етлост", Основна школа „Бура 1акuiuh", Народны универзитет „Буро Сала}", Земл>орадничка за
друга „Прва петол>етка" итд. Овако je решено ово питан>е и у
„Информатору" М. Пешикана и А. Пеца (63) — П — П, с напоменом да се то чини кад je реч о службеном имену и да ни
у овом CAy4ajy (tj. кад nocTOJH шире и уже име предузепа,
установе и ел.) не треба претеривати у употреби великог слова
у почетку назива.
Ипак треба репи да и они kojh мисле да и уводни део
оваквих назива треба писати малим почетним словом — HMajy
доста оправданих разлога за такво схватан>е.
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2. Y MC — MX je изричито речено да се називи држава
пишу великим почетним словом сваке речи из kojhx се Taj
пазив cacTOjn: Соцщалистичка Федеративна Република ¡угославща и ел. Сви примери kojh су тамо наведени односили су се
на савремене државе; остало je неизвесно (пракса je потврдила
ту неизвесност) како треба писати називе држава и државних
организащф Koje су некад nocTOJaAe, нпр. Дубровачка Репу
блика и ел. Колебала су Tpaja.\a и данас Tpajy.
Аутори „Приручника", свесни тих колебан>а, cMaTpajy да
називе ових („hctophjckhx") држава треба писати као и на
зиве савремених држава: Турско Царство (Турска Царевина,
Отоманска Hnepuja, Османлщско Царство), Римска Имперща
(Римско Царство), Дубровачка Република, Млетачка Република,
Неточно Римско Царство итд.
Мислим да je ово решенье добро jep садржи у себи прин
цип доследности и логичности и да he се наши наставници и
професори, а и остали, сад ослободити од jeAHe правописне
дилеме. .Гедина je „невол>а", ако je то уопште невол>а, са овим
називима минулих држава у томе што она често нису фиксирана као називи савремених држава. Али то, мислим, HHJe доволан разлог да одустанемо од поменутог принципа дослед
ности. Уосталом наша je земл>а у релативно кратком временском периоду имала више назива (Крал>евина Срба, Хрвата и
Словенаца; Крал>евина 1угослави]а; Демократска Република
1угослави]а; Федеративна Народна Република 1угославща; Со
цщалистичка Федеративна Република ]угослави]а), па нам ништа не смета да све те називе пишемо великим почетним сло
вом свих речи из kojhx се они cacToje.
МеЬутим, не слажем се са писцима овог „Приручника" што
су из наведеног круга назива h3abojhah пазив Париска Комуна
написавши га овако (као досад): Париска комуна (203). Па
риска Комуна je државна микротворевина, микродржава
(и просторно и временски), али je држава, tj. била je то управна творевина изразитих државних oбeлeжja, и сматрам да je
¡едино правилно, у духу веп наведене доследности, да се те па
и сличне државне творевине правописно Tperapajy као и ма
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кродржаве, да не говорим о н>иховом историйкой 3Ha4ajy и
вредности у погледу друштвеног развитка.
3. Неке речи KoJHMa се обележава]у родбински или какви
други односи као баба, тетка, тега, yjtca, yJKO, кум, juajcrop и
ел. ABOJaKO се изговара^у у синтагмама у KOJHMa je други члан
какво властито име: 1. акцептовано: баба Станща, деда Павле,
тега Зора итд. и 2. неакцептовано баба Станща, деда Павле,
тега Зора, ма]стор Никола и ел. Та ситуацща довела je до
тога да се створе два правописна схватааа у CAy4ajy неакцентованости родбинских и сличних речи у показаном je3H4KOM
склопу. тедни су сматрали да неакцентовану родбинску реч
треба везати цртицом за име: баба-Станщ'а, деда-Павле и ел.
(А. БелиЬ и други, в. н>егов „Правопис ерпскохрватског je3HKa",
Београд, 1950, 132) пошто се она, та родбинска реч, у TaKBOj
ситуацией редовно везуче цртицом за име у осталим падежима
кад се не мен>а: баба-Станще, баба-Станщи, баба-Станщ'у итд.
Други пак мисле да у номинативжу форми наведених и слич
них синтагматских израза те неакцентоване речи не треба везивати цртицом за име, веН само у осталим падежима: баба
Станща, деда Павле, тетка Мара итд. (MC — МЦ, П — П) по
што су и у таквим cnojeBHMa остали на снази сви правописно-je3H4KH фактори, сем што je елиминисан акценат тих речи
претежно хип. карактера, а таквих CAy4ajeBa (tj. неакцепто
вана неких речи у je3H4KHM изговорним целинама) има доста
у нашем je3HKy: Аобро дошао!, АбЬе с десет друга, и ел. Y
cAy4ajy наглашености оба дела синтагме ствар je чиста и недвосмислена и у ном. и у осталим падежима — све се пише одвоjeHo и све се мен>а: баба Стана, бабе Стане, баби Стани итд.
Y „Правописном приручнику" Марковиг1^ановип-Диклипевом ова je ствар решена у духу првог схватан.а, tj. метнута je
цртица и у ном.: баба-Стана, стрина-1ела, тетка-Xajpa, чика•Омер, кума-Зула итд. Сви остали односи су и овде неспорни:
стрина-Зелё, стрина-Зели, стране Зел.-, стрйни Зели и ел.
Истина je да се у изговору баба Стана, tj. са неакцептова
нии баба, први део израза знатно неутралише и „потчшьава"
другом делу (имену), па je то, као и доследност употребе цр
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тице у оваквим CAynajeBHMa, неке писце правописа навело да
употребе цртицу и у ном. и тако комплетира]у цео систем:
баба-Стана, баба-Стане итд. Држепи се тих принципа, мирно
бисмо могли писати и осам-дана (а осам дана), jep je он осам
у првом cAynajy ненаглашено. МеЬутим, то се обично не чини,
па се, аналогно, не мора чинити ни у случа]евима какви су баба
Стана, тега Зула и ел.
4. Аутори су, по мом мишл>ен»у, сузили обим имена живо
тика Koja се пишу великим почетним словом. Они су навели
неколико познатих животшьских имена: 1аблан, Рудон>а, Вихор
(кон,), Вила (кобила), Тигар (пас), Брундо (медвед) и ел. (13),
а за остала су рекли: „Имена животиньа према HeKoj особини,
нпр. према 6ojh, не CMaTpajy се посебним именима и пинту се
малим словом: руменка, шарула, грахорка, зелов, гаров, кулаш
и ел." (13). То нейе бити добро. Бол>а je Белипева дефинитна:
„Великим се словом пишу имена жнвотин>а кад их HMajy" (11).
Шира je и дефинищ^а у MC — MX: „Почетним се великим
словом пишу посебна (властита) имена животин>а" (16). Познато
je да у нашим сточарским KpajeBHMa, особито брдским, поред
општих назива: шарац, шаронм, шарула, шара, \елонм, кулаш,
дорат, жу]ка, црнка итд., noeroje и посебна животшъека имена
истог облика. Тамо готово увек свака овца, сваки ован, сваки
во, кон>, крава, кокош итд. има cBOJe, tj. посебно име. Y спим
тим CAy4ajeBHMa, tj. сваки пут кад ниje у питан,у отпта, за¡едничка именица за ове животин>е, веп властито животинлко
име, употребл>ава се велико слово. И име кон>а Крал>еви11а
Марка (Шарац), настало очигледно према 6ojh, Koje сви пишемо великим почетним словом, супротставл>а се дeфинициjи
аутора Приручника. Према томе, шарац je опти пазив за шарене кон>е или овнове, а Шарац име, прво, кон>у Крал>евигш
Марка, а онда сваком га^едином шарцу, tj. шарену кон»у или
овну или HeKoj Apyroj MyiuKoj животин>и, Koja не мора увек
бити шарена, a kojoj je то властито име.
5. По истом принципу по коме je бол>е баба Стана од
баба-Стана — бол>е je и Xajdyic Велко, кир Герас, хаии Омер,
хаци Тома, Узун Мирко итд., како je у MC — MX, него Xajdytz
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-Ве/ысо, кир-Гарас, хаци-Тома итд., како je у овом „Приручнику" (63—64). Y формама изван нормативне цртица je редовна и овде: Ха\дук-Вел>ка, Ха\дук-Вел>ку, и у придевима Xajдук-Ве/ъков, Узун-Мирков, кир-Герасов итд.
6. PaHHJe су се у нас називи небеских тела, сазвежЬа и
ел. еврставали у географске називе и писали се као и ови, tj.
прва реч (ако je назив био вишечлан) писала се великим почетним словом, а остале обично малим ако нису биле властите:
Месец, Суще, Зем/ьа, Велика кола, Кумова слома итд. Тако
Д. БораниЬ пише (у свом „Правопису хрватскога или ерпскога
je3HKa", Загреб, 1951, 60): „Тако се пишу великим словом и
имена 3BHJe3Aa: Венера, ВлаишНи, Велики Medejed, па и Земл>а,
Сунце, М]есец, Агница. . . , кад се о н>има говори као о небеским THjeAHMa". Мислим да HHje добро учин>ено што je ова,
прилично уходана традицща прекинута у MC — MX, па je тако
поступл>ено и у овом „Приручнику". Мислим, дакле, да je приpoAHHJe и духу нашег правописа доследшце noJMOBe Велики
медвед и ел. еврставати у категорщу географских noJMOBa (Jaдранско море, Сува планина итд.) него у категорщу noJMOBa
насел>а (Нови Сад и ел.), па их онда тако и писати, tj. као
географске називе, без обзира на то jecy ли ти називи саставл>ени из jeAHor или више чланова.
Напомена. 06jauiH>eH>a Koja су дали Пешикан и Пецо у
свом Информатору о томе кад речи земл>а, сунце и месец тре
ба писати великим а кад мали словом (64—66) много су иецрпHuja него у овом „Правописном приручнику".
7. ДржеЬи се чврсто у нас веН одавно утврЬеног начела
да се пишу као jeAHa реч две или више речи коje ce H3roBapajy
као jeAHa акценатска целина, Koje у toj целини губе enoja посебна значен>а и функцще и Koje све 3ajeAHo AOÔHBajy jeAHo
значение, ново у односу на значен>а речи Koje су ушле у ново
образование, a OABOJeHO речи Koje у H3roBopHoj целинии задрjKaeajy cBoja посебна значена, а често и нагласак, — аутори
„Правописног приручника" су, у области OABOjenor и саставл>еног писан,а речи, дали нека решеньа Koja више OAroBapajy
ггрироди нашег je3HKa него решен>а дата у MC — MX. Y ства
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ри, они су ову матерщу углавном свели у оне оквире kojh су
били paHHJe створени у Haiiioj npaeoriHCHOj теории и пракси.
Тако, по н>има, треба гшсати уз пут и успут, на жалост и нажалост, на руку и наруку, на глас и наглас, напамет и на памет, на око и наоко итд., веЬ према томе да ли посебне речи
у наведеним изразима miajy два значыьа односно две функUHJe, или jeAHO значение. Правилно je: Уз пут je расло некакво
жбун>е. Из гласа сам му разабрао л>утн>у, На очи joj се навукла мрена итд. — зато што речи уз и пут, из и гласа, на и
очи .чадр/KaBajy у гим реченицама ceoje посебне функц^'е и
значен>а, али: Ajena су пажл>иво гледала филм и успут бучно
изражавала ceoje одушевл»ен>е, Стаде викати изгласа, Наочи
му украде оловку — где су напред наведене речи написане
3ajeAHo зато што су то сад прилози, у KojyMa саставне речи
HeMajy cBOja посебна значена, веЬ обе за]едно ímajy jeAHO
значеиье.
06jauiH>eHo je, поред осталог, и кад се босанскохерцеговачки пише као jeAHa реч, tj. без цртице измеЬу саставних делова (у CAy4ajy кад се БиХ узима као jcahhctbch nojaM према
спол>ном свету: босанскохерцеговачке границе — у смислу:
границе Босне и Херцеговине према осталим напшм републикама), а кад са цртицом: босанско-херцеговачки (у CAy4ajy
кад се yKa3yje на односе меЬу Босном и Херцеговином: босанско-херцеговачка граница — граница измеЬу Босне и Херцего
вине).
Све je то, мислим, добро, само ми се чини да аутори овде
нису били сасвим доследни. У „Pje4HHKy" су, тако, дали само
с леЪа иако je jacHo да у реченици, Huje ме напао отворено,
вей слеЬа оно с у речи слеЬа не функционише као посебан
предлог, нити je OHaj део леЪа ту посебна именица, веп je реч
слеЬа прилог kojh овде значи: подмукло, лукаво; меЬутим, у
реченици: Скинуо je бреме с леЪа jacHo ce pacno3Hajy предлог
с и именица леЬа као посебне речи, па су зато, разуме се, на
писане као две речи, tj. oABOjeHo jeAHa од друге.
8. Y CAy4ajeBHMa какви су средгьоевропски, средн>овековни
и ел. аутори су остали при ономе што je о томе изнесено у
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MC — MX, али мислим да je, у вези са там, вал>ало водити
рачуна и о ономе што je M. Стевановип рекао о nojaBaMa какве
су средгьовековни и средгъевековни, средььоевропски и средгьеевропски и ел. (в. „Савремени ерпскохрватски je3HK", Београд,
1964, 117).
9. Писан>е и промена страних назива и имена као и речи
од н>их изведених обраЬени су са доста прегледности и систе
ма. Овде je углавном задржано схватан>е Koje je о oboj мате
рии изнесено у MC — MX, коме je додато доста новог мате
риала, особито из opHJeHTaAHHX je3HKa, а нека су питан>а обраЬена шире и на нов начин. OcTajy спорна само два-три питан>а.
Прво, не види се зашто су правописци метнули Rousseau-a,
Rousseau-ov (111) кад су све сличне cAy4ajeBe писали, као и у
MC — MX, без цртице измеЬу страног имена и нашег наставка:
Boccaccia, Boccaciov, Malrauxa, Malrauxov итд. Buhe да je то
штампарска погрешка или нека омашка. Ову ситницу наводим
зато што je систем Rousseau-a, Rousseau-y, Rousseau-om итд.
био paHHJe BaAajynn у npaBoiracHoj пракси у источним Kpajeвима наше земл>е.
Друга ствар je озбил>гаца. Правописци су написали:
Хабсбург (54) и Habsburg (154), tj. са с, tj. онако како се то
пише у изворном je3HKy (у Белипа je то онако како се у нас
изговара — Хабзбург, 519; в. и М. Стевановипа, наведено дело,
103). МеЬутим, HHJe jacHo зашто су Strassburg (немачки правопис) односно Strasburg (француски правопис) претворили у
Стразбур, а не у Страсбур (франц. изговор) или Штрасбург
(нем. изговор). Недоследност je, дакле, у томе што je oeaj при
мер (Стразбур) подвргнут нашим фонетским законима, а друга
(Хабсбург и ел.) нису. Ако се треба позвати на прекид kojh у
изговору nocToJH после оног Habs, што OMoryhyje да се ту у
нас задржи с, онда се то исто може рейи и за Stras при изго
вору према Strasburg.
10. Имена типа Мидхат оставлена су — с обзиром на босанскохерцеговачку праксу, како напомшьу и сами аутори
„Приручника" — са неизвршеном фонационом асимилацщом.
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11. Називи BepcajcKu мир, Букурешки мир, Аустро-угарска
нагодба и ел., kojh су у „Правописном приручнику" написани
тако, TJ. великим ночетным словом прве речи — могу бити схваЬени и као називи Kojmia се oбeлeжaвajy ncropiijcKe nojaae,
па зато и бити написани малым почетным словом: eepcajcKU
мир, букурешки мир, аустро-угарска нагодба и ел., па je то,
мислим, требало и репы.
12. Текст HHJe увек усаглашен. Тако на стр. 14. ctojh Бока
которска (исправно), а на стр. 133: Бока Которска (неисправно).
13. Сугласници ч ы /;, и и h детально су обраЬени, што je
добро с обзиром на то да je у БиХ, као и у неким другим на
шим KpajeBiiMa, у 3HaTHOj мери ишчезла разлика измеЬу гласова kojh чине те парове, tj. измеЬу ч и ft, с jeAHe, и и и h,
с друге стране.
14. Добро je што je посебно наглашено да се речи не, полу,
само, против, противу, проту, анти, контра, псеудо, надри, микро, макро итд. пишу у префиксж^ служби као jeAHa реч са
речима пред KoJHMa CTOje: несрепа, самоодбрана, контрареволуцща, полубрат, макродржава, микрокозам итд., jep се данас
у Hauioj AOMahoj штампи, а и другде, могу срести Hajpa3AH4HTHJa писан>а тих и сличних примера (антихумано, анти-хумано
и анти хумано).
15. Турцизми су onurapHHJe обраЬени него у другим приручницима ове врете, што je сасвим разумл>ыво кад се има на
уму да у Босни и Херцеговини живи велики 6poj Муслимана.
16. Спроведен je систем логичке интерпункщце (као и у
MC — MX уосталом).
17. Задржан je исти правописни систем као у MC — MX
у вези са писаньем редних öpojeßa арапским цифрама.
18. Задржано je abojctbo типа во —■ вол.
19. Оставлен je принцип о неизоставл>ан>у гласа / у слу4ajeBHMa какви су исторщеки, судщеки и ел.
На Kpajy, сматрам да су аутори обавили jeAaH изванредно
важан и врло користан посао за народе Босне и Херцеговине,
а тиме и за све наше народе.

Милща СТАНИН

JE3H4KE ПОУКЕ

1. Када су сви ]езици. могли д]еловахи ¡едан на другога. . .
. . . н>их deoje се уза]амно помагало и \едно се увек позывало
на другога. — Прву реченицу написану у датоме облику про
читали смо недавно у jeAHOM ecejy о питанлша je3HKa, а другу
у истом великом дневном листу нашем у коме je o6jaBA>eH
Taj ecej — из пера не баш тако непознатог новинара. И само
по томе судепи, немамо баш много разлога да се размепемо
како ce у jeanKy код нас толико далеко отишло напред да се
ето nojaBA>yjy кшиге Koje, с jeAHe стране, представл^у 3Ha4aJHa
лингвистичка оствареньа, а с друге — 3aAOBOA>aeajy интересован>е за лингвистичка питан>а и шире, а не само стручно, у jeзику образоване, публике, како се истих дана нашироко писало
у TeKyhoj штампи, где се читаоцима OTBapajy очи да je je3HK
друштвена nojaea, иако то одавна ни за кога HHJe спорно. Било
би свакако много бол>е имати на уму да je je3mc и врло кон
кретна nojaBa и свакодневна друштвена потреба; да je ово по
следнее само je3HK дат у оним облицима у KOJHMa га je друштво
створило; да те облике н>егове треба познавати и неговати, и
правилно се н.има користити.
Ово треба да 3Hajy и просветно-културни фактори, и радници на науци о je3HKy, и кшижевници и журналисти, и сви
други KOJH су позвани да посредно или непосредно шире зна
ла о je3HKy и подижу културу je3HKa код свих н>егових корисника. А ко себи допушта да у било чему другима буде учител>,
Taj не сме служити лошим примером бар у ономе у чему их
жели поучити.
S Наш ¡език
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Y CAyMajy на kojh овде мислимо, писац eceja у коме смо
нашли прву горе написану реченицу мора знати да je3HK HHJe
живо биЬе и да према томе je3HUH утичу jeAaH на други (а не
jeAaH на другого). Исто се тако jeAHo од ABoje позива на друго
(а не на другога). Граматичким jc3hkom казано, само називи
живих únha облик акузатива jeAHHHe м. p. HMajy jeAHaK с обли
ком генитива, а облик акузатива назива предмета, одн. било
чега другог што ни)'е живо бипе ^еднак je с обликом номина
тива. А затим: deoje je, као год и ¡едно и друго, реч средн>ег
рода, а свака, и именичка и придевска, реч средшег рода, како
називи живих бипа тако и називи свих неживых noJMoea, има
исте облике у номинативу и акузативу. И горн>е реченице су
неисправне у наЬеним, а исправне у облицима:
Кода су сви ¡езици могли д\еловати ¡едан на други...
Нгих deoje се уза\амно помаг&ю и ¡едно се увек позивало
на друго
или (ова друга реченица) у облику:
Н>их deoje су се уза)амно помогали и ¡едно се увек пози
вало на друго.
X.

2. (а) Ca или без Uajuha? (б) Ca или без понавл>ача (в) За
и против садашн>е пореске основице. — Y сва три cAy4aja иста
je грешка: по два предлога (са и без у прва два, и за и против
у трепем). А ти предлози не иду с истим обликом, веЬ свакн
од »их тражи OAroBapajyhH падеж.
Употребл>ени у облику у коме смо их нашли, наведени
скупови речи значе: „Ca IJajuha и без Ца\ипа" (први пример),
„Ca понавлача или без понавл>ача" (други пример) и „За садашн>е пореске основице и против cadaiuwe пореске основице"
(трепи пример). А тако нико не говори. Зато je у наведеним
новннским насловима, а то су примери дати под (а) и (в), требало написати: (а) Ca llajuheM или без н>ега? и (в) За садашн>у
пореску основицу и против н>е.
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Што je Hajrope, пример горе наведен под (б), у тексту „Ca
или без понавуьача у продуженом боравку", уместо исправног
облика: С понав/ъачима или без гьих, написала су ABojmia на
ставника, и то у Просветом прегледу (бр. 4/72, 7). А они би
морали знати да ни уштедом у простору mije допуштено сакатити je3HK.
3. Акценат deajy вокатива. — У водвшьу Ж. OeJAoa Барионово венчагье, емитованом 3. фебруара 1971, сви глумци kojh
су се Бариону обрапали погрешно су говорили „Бариону", tj.
с дугим узлазним нагласком на претпоследшем слогу. Вокатив
се, меЬутим, код таквих именица изговара с акцентом на првом
слогу и с дужином на претпоследаем: — Барионе (дакле, и
с друкчщим завршетком).
А у eMHCHJH за деду Весели уторак, 4. априла 1972, чули
смо двапут: сведоче (с кратким узлазним нагласком на претпоследньем слогу), место правилног: сведоче (од сведок), ту
с кратким силазним нагласком на првом слогу.
4. Клизати се. — Како гласи садашн>е време овога глагола?
Повод je за то питание напис у Политици од 23. 3. 72, у
додатку за деду, где Милан Шипка каже:
„Облик клиза]уЬ.и Hnje правилен, мада се често може чути,
нарочито меЬу нав^ачима. То je глаголски прилог садаппьи,
kojh се, као што знамо, твори од пуног облика 3. лица садашн>ег времена презента несвршених глагола и наставка -пи. Треhe лице множине презента глагола клизати гласи клижу, (а не:
KAH3ajy), па he предлог садашаи бити клижупи, а не кли3ajyhH".
Таква се тврдн.а, меЬутим, не може прихватити.
Y „Српском pje4HHKy" Вука КарациЬа налазимо само: кли
зати се — клизам се (и пример: KAH3ajy се ноге), како je и у
Ристип-Кангргину Српскохрватско-немачком речнику.
Правописни речник нема овог глагола, а у Р^ечнику Jyroславенске академи|е знаности и yMJeTHocTH и у Речнику Ма
тице српске наводе се дво|аки облици — уз класични, Вуков
5*
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облик (клизам се) дата je и варианта Kojy M. Шипка проглаuiyje апсолутном, jeAHHO исправном (клижем).
Ни у jeAHOM од наведених речника, дакле, облик КЛИЗАМ
СЕ HHJe назван погрешним, веп je, напротив, то или jeAHHH
облик садаипьег времена од „клизати се", или се од ABajy
облика наводи као први, н»сму се tj. Aaje предност, док je
„клижем" секундарно (упореди и: дрхтим и дршпем, сипам и
сипл>ем, шетам и шепем).
Стога се ни облику „KAH3ajyhH" нема шта приговорити, поготову се никако не може прогласити неправилним, него je,
штавише, обичшци него „клижупи".
(Y цитираном тексту, вероватно омашком, пише: садаппьег
времена презента несвршених глагола, tj. нема зареза измеБу
друге и трепе речи, а било би Haj6oA>e да je трепа реч у за
гради: садаппьег времена (презента) несвршених глагола).
/. МоловиН

НАШ JE3ÜK излази од почетка XIII кн>иге у пет годишгъих свезака од нщмагье негири табака; пет свезака чине ¡едну кгьигу.
Годишна претплата износи 10 н. дин.; цена nojeduHOM 6pojy je
2 н. дин. Претплату слоги Институту за српскохрватски ¡език, Београд, Кнез-Михаилова 35/1, на текуНи рачун 6poj 608-3-133-10. Рукоnuce слати УреЬивачком одбору или дру Животину Стано\чиЬ.у,
секретару одбора, на адресу Института за српскохрватски ¡език.
— Рукописи се не Bpahajy. —

На основу мишл>ен>а Републнч. секретариата за културу СР CpÖHJe,
6poj 413-97/734)2 од 6. фебруара 1973. године, oBaj часопис ослобоЬен
je плапан>а посебног пореза на промет произвола.
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Св. 2—3

ГЛАГОЛИ НА -АТИ CA flBOJAKOM ПРЕЗЕНТСКОМ
ОСНОВОМ

1. Као што се зна, глаголи са инфинитивом на -аши има)у
у презенту основу на -ё-, -а-, -м-. У БелиНево) класификаци)И од осам врста ти глаголи чине II, V, VI и VIII врсту. А за
поделу глагола на врете Б е л и h je узео однос инфинитивне и
презентске основе. Према том критери|уму глаголи на -aiüu еврстани су тако да однос основа -а-: -ё- представлю II и V врсту
(рва-тя се: рвё-к. се, üúca-ти: ййшё-м), -а-: -ä- je VI (ч^ва-ти:
чува-гл), a -а-: -й- — VIII врста (д^жа-тк: д^жй-м). Глаголи
II и V врете HMajy, дакле, исте гласове на Kpajy cbojhx основа,
и ове друге карактерише промеаен сугласник kojh je у основи
инфинитива (нлр. с : ш код глагола йисаши). Другим речима,
они се од глагола II врете диференцира{у само сугласничком
алтернаци}ом. Ме^утим, то нема никаквог 3Ha4aja за промену
самих глагола jep je измена сугласника у презентско) основи извршена у давш^ прошлости, joui у општесловенско} ¡езичко}
за^едници, и Taj гласовни закон HHJe уопште актуелан за наш ¡език.
М.СтевановиЬ1 je у том смислу модификовао БелиКеву класификациц'у: за II глаголску врсту дао je напоредо промену гла
гола ораши и йисаши, и тако je све правилне глаголе поделио
на седам врста.2
1 Савремени ерпскохрватски ¡език I, Београд 1964, с. 339.
* HaJHOBüjy поделу глагола предлаже М. Пешикин у раду О класификацщи срйскохрвашских глагола (Зборник за филологи)у и лингвистику X,
Матица ерпска, 1967, 103—'111). Критери^ум »егове поделе садржи вши«
[1]
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JacHo je да je такво одрег)иван>е глаголских основа и шихових
мег)усобних односа засновано на савременом стан>у je3H4KHx по)'ава.
HcTopHJcKH KpHTepnjyjvi оперише са друкчи)им гласовним изгледом
основа, а самим тим je друкчи}и и шцхов морфолошки статус.
Упоредна граматика, тако, доказу}е да су глаголи VIII (БелиЬеве)
врете, KOJH у инфинитиву испред -аши HMajy предн>онепчане
суглаишке ч, ж, j и сугласничке групе шш, мед (нпр. кричайш,
бежаши, óojaiüu се, йишшаШи, звиждаши) некада били глаголи
на -ей одн. -ей (ë=jaiu) и да су данашши лик добили фонетским
изменама коje су се таког)е вршиле у епоси прасловенског je3HKa.s
Отуда се н>ихова презентска основа завршава на -м- као код глагола
KOJH сада HMajy такав инфинитивни завршетак: бежим, ôojûm се,
звиждйм и ел. као вйдеши (vidëti) : видим, белеши (bëlëti) : белйм
(„nocrajeM бео") и др. А глаголи наше V и VI врете имали су не
када основу презента на -je- ; на пример, у презенту вежём, вежеш. ..,
од глагола везаши, -¿е- je постало од -zje-, а презентска основа
зна- од гл. знаши првобитно се таког)е завршавала на -je- (у стел,
je зна«., знлкши, знактк...). Гласовне промене Koje je затим
претрпела та основа дистанцирале су их морфолошки. Je^iH су гла
голи старим ¡отован>ем и HajcrapHJOM палатализаци)ом добили нов,
палатални сугласник, и основа презента Huje им се више заврша
вала на -je-, веЬ само на -е- (вежё-, вйчё-) . Код других je различнтим фонетским процесима — губл>ен>ем нестабилног сонанта j
у Met)ycaMorjiacHH4Koj позиции, измену а и е, асимилаци)ом тих
гласова и контрактном — добивен дуг самогласник -ä- (*3Haje- >
знае->знаа->зна-). На Taj начин су створене две презентске
основе — на -ё- и на -а-. И новим односом основа (-а- : -ё-) глаголи
V врете из)едначили су се са глаголима II врете, као што je то веЬ
истакнуто. У току ¡езичког развитка неки су и сасвим прешли у
елемената: паголске основе, морфолошку y3ajaMHOcr по)единих типова, акценатске односе, семантичке категори^е. Глаголи са односом основа -a-1-é(резаши-режем и др.) и -a-\-ä- (чишаши-чишам) чине два раздела исте (III)
врете.
'Р. БошковиЬ, Основи упоредне граматике словенских ¡езика,
Београд, 1968, 82—83; — А. Б е л и h, Речи са кон)угаци)ом, 1963, 28; —
T. Maretié, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjiievnog jezika, Zagreb
1963, 67 (III изд.).
[2]
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ту врсту jep je преднъонепчани сугласник из презента продро и у
основу инфинитива. Такви су, на пример, глаголи: чешем : чешайш, йомшъем : йомин>аши, зайочигьем : зайочшьаши, кашлем :
каш.ьаши. Ме1)у н>има се нашао и глагол орем : ораши после
очвршКиван>а гласа р у презентско) основи на -je- (стел, орати,
ос»л, -кши). У народним говорима има много више тих глагола
него у кн.ижевном ¡езику.
Али глаголи V врете били су увек ближи глаголима VI врете,
типа чуваши : чувам. Инфинитивна основа им сей данас завршава
на исти самогласник (-a-), a видели смо да су се некад слагали
и у погледу друге, презентске основе. И они су се зато налазили
у стално) y3ajaMHocm: прелазили су из )едне врете у другу. Найме,
глаголи V врете доби)али су облике и од основе презента на -а-,
а они KoJHMa je однос основа -а- : -а- примаран доби)али су облике
и од презентске основе на -е- са измешеним претходним сугласником. На пример, може се узети да су глаголи дремаши
и сийаши у нашем ¡езику Hajnpe имали презентску основу на -je
ez општим делом на сугласник, а да им je основа на -а- секундарна jep je у старословенском до-клати -млиь, -дмкши, сыпати -najA-пикши, у руском дремашь, -млю, дремлешь сипатъ, -плю, -плешь.
На flpyroj су страни глаголи махаши, скишаши се и ел. За
презентски облик махам у PjeuHHKy ТАЗУ пише: „ово je
старики облик jep je у осталиаем славенски}ем ¡езицима ос
нова у praes. maha (али у рускоме има praes. махаю и машу)";
у старословенском je жахатн, -хаж, -хакшн. И од глагола
скишаши се старки облик презента je свакако од основе
на -а- (стел, ек-ытати са, -ai* сд, -акши са; рус. скишашься,
-шаюсъ, -шаешься). Као што he се видети, истори)ски речник ТАЗУ
не flaje много података о томе kojh je презентски облик „колебл>ивих" глагола на -аши изворан a kojh je мла^ег порекла. Мег)утим, треба претпоставити као HaJBepoBa-ranje да су глаголи V
врете ти kojh су, по правилу, захваКени класификационим поме
рцаем. Они су томе више подложни услед извесне деформисаности
презентске основе присуством измеаеног, joTOBaHor одн. палатализованог сугласника. Наравно да су овде у центру нашег интере
сована они глаголи на -аши kojh у cbojoj промени у савременом
[3]
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)'езику HMajy основу презента на -ё- и на -а- без обзира на изворност тих основинских завршетака. Задатак kojh сам поставио
cacToJH се у томе да се што peajnmje осветли стаае овог морфолошког nojaBa и да се онда на основу тога укаже на тенденщф н>еговог будуКег развитка. За основу излаган»а узет je материал
kojh садржи Правопис српскохрватскога кшижевног ¡езика од
1960. године, у издан>у Матице српске и Матице
хрватске.
2. У речничком делу тог Правописа наведен je велик 6poj
глагола на -аши с дво}аким облицима у презенту, императиву и
глаголском прилогу садашн>ем — по кощугащфком типу йисаши,
пишем (V БелиЬева врста) и чишаши, чйшам (VI врста).
На пример:: шешаши, шешам и шеНем; императ. uiêtUaj и uiéhu;
прил. сад. tuéiüajyhu и tuéhyhu; махаши, машем и махам; императ.
маши и Mäxäj; прил. сад. машуНи и Máxajyhu. НавешКу све те
глаголе према сугласнику испред инфинитивног завршетка -аши.
а) Ca сугласником Б:
ГЙБАТИ (и с префиксима: НА-, ПРЕ-, ПРИ-, РАЗ-, CA-,
У-, УЗ-), ЗЙБАТИ (поред ЗЙБАТИ);
б) са сугласником В:
ДОЗЙВАТИ (и с префиксима: НА-, О-, ОД-, ПО-, ОПО-,
ПРЕ-, ПРИ-, ПРО-, СА-);
в) са сугласником Г:
ВАГАТИ;
г) са сугласником Д:
ЗЙДЛТИ (и с префиксима: ДО-, ЗА-, ИЗ-, НА-, НАД-,
НАДО-, О-, ОБ-, ПО-, ПОД-, ПРЕ-, ПРИ-, СА-, У-);
д) са сугласником К:
ДЕКАТИ („терати узвиком де"), ЖМЙКАТИ (и с префиксом
ИЗ-), ЗАНЕКАТИ, ИСПСЙКАТИ, JAJIÀKATH, НАХУКАТИ, ТОРОКАТИ, ЪУКАТИ, ФРКАТИ, ХАЛАКАТИ,
ХРАКАТИ (и с префиксом ИЗ-), ХРКАТИ, ЦМАКАТИ,
ЧАЛАКАТИ; MJbÄCKATH, ШЬЁСКАТИ (и с префиксима:
[4]
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СТЙСКАТИ (и с пре

1)) са сугласником М:
ДРЕМАТИ (и с префиксима: ЗА-, НА-, О-, ПО-, ПОЗА-,
ПРИ-, ПРО-, РАЗ-), ЗАУЗИМАТИ (и с префиксима:
ОБ-, ОД-, ИЗ-, ПО-, ПОЗА-, ПОД-, ПООД-, ПРЕ-,ПРЕД-,
РАЗ-), ЗАИМАТИ (и с префиксима: НА-, ИЗНА-, У-,
УНА-, ОБУ-, ПРЕДУ-, ПО-, ПОЗА-, УЗА-), ЙЖИМАТИ
(од из-жимати) (и с префиксима: НА-, СА-), НАДЙМАТИ
СЕ, ОТИМАТИ (и с префиксом ПРЕ-), ХРАМАТИ (и с пре
фиксима: ДО-, О-, ОД-);
е) са сугласником П:
ИСКЛЕПАТИ („изоштрити клепааем, нпр. косу"), НАКУПАТИ СЕ (и с префиксом ПРО-), ПОКАПАТИ (према
кай аши)(и с префиксима: ПРО-, У-), СЙПАТИ (и с пре
фиксима: ДО-, ЗА-, ИЗ-, ИЗА-, НА-, О-, ОБА-, ОД-, ОДА-,
ПО-, ПОДА-, ПРЕ-, ПРИ-, ПРО-, ИСПРО-, РАЗ-, РАЗА-,
РАСПРО-, СА-, У-), СКАПАТИ (и с префиксом ПО-),
ХРЙПАТИ, ЧЕПАТИ, ШКРЙПАТИ (и с префиксом ЗА-),
ШТЙПАТИ (и с префиксом ИЗ-), ШТРАПАТИ;
ж) са сугласником С:
СЙСАТИ (и с префиксима: ЗА-, ИЗ-, НА-, ПО-, ПРЕ-, У-);
з) са сугласником Т:
БЕНЕТАТИ, ГВЬЕВЕТАТИ („говорити полако, не)'асно"),
ЗАГОНЕТАТИ (и с префиксима: ОД-, У-), 3A3BEKÈТАТИ, ЗАКЛЕПЕТАТИ, ЗАКЛОКОТАТИ, ЗАКРКТАТИ,
ЗАНОВЕТАТИ, ЗАПРЕТАТИ, КЛЕВЕТАТИ (и с пре
фиксом О-), ЛЕТАТИ (и с префиксом С-), РАЗБУКТАТИ СЕ,
СКАКУТАТИ, СКЙТАТИ СЕ (и с префиксима: ДО-, ИЗ-,
НА-, ОД-, ПО-, ПРО-), СРЁТАТИ, СРКУТАТИ, 4EKÈТАТИ, ШЕТАТИ (и с префиксима: ДО-, ИЗ-, НА-,ОД-,
ПО-, ПРЕ-, ПРО-, СА-, У-), ШУШКЕТАТИ;
* Глагол шкаши (и с префиксима) наведен je с тро)аким облицима. Зато
н>ему другом приликом.
[Я
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и) са сугласником X:
ДУХАТИ (и с префиксима: ЗА-, НА-, О-, ПО-, ПРО-, РАЗ-,
С-), КЙХАТИ (и с префиксима: ИЗ-, ПРО-), МАХАТИ
(и с префиксима: ЗА-, У-), Н>ЙХАТИ (и с префиксима:
ЗА-, ИЗ-, НА-, ОД-, ПО-, У-), ОПАХАТИ, ПУХАТИ
(и с префиксима: ЗА-, ИЗ-, НА-, О-, ОД-, ПО-, ПОД-,
ПРО-, РАЗ-, У-);
j) са сугласником Ц:
КВОЦАТИ (и с префиксом ЗА-), ЙЦАТИ СЕ (штуцати се).
3. У облицима ових глагола по V врсти извршена je фонетска
промена у вези са гласом j из наставка -je- за основу презента.
Тако су дентали ш, д, с + j, по старом ¡отовавьу, дали преднюнепчане сугласнике h, i), ш (нпр. срайаши — среНём, зидаши —
зшуём, сйсаши — сйшём), а од лабио-денталног в и билаби)ала й,
б, м + У добивене су гласовне групе ел, йл, бл, мл (нпр. дозшаши
— дозйвлём, сийаши — сийлём, гибаши — гйблём, дшимаши —
ошимлём). Што се тиче зад&энепчаних сугласника к, г, х, они су
испред j прелазили у палатале ч, ж, ш, kojh су тада били меки у
изговору, услед чега ce j губило (нпр. хркаши — хрчём, вагаши —
важём, гьйхаши — гьйшём). Овде je место и ономатопеаским речима
са африкатом Ц (ицаши се и квоцаши), jep у другим случааевима
Taj глас kojh je постао од к алтернира са ч (нпр. мицаши се — мичем се). И напослетку, место изворне сугласничке групе -ckjу штокавским говорима je шш и uth. Глаголи са групом -ск- у општем делу дати су, у Правопису, са другим рефлексом (iuh).
4. У вези са горн>им прегледом глагола на -аши с flBojaraiM
облицима треба, пре свега, реЬи ово. Правописни речник, где су
ти глаголи наведени, врло je обиман и HajoÖHMHHJH je од свих досадаш их, jep садржл неколико десетина хил>ада речи Koje су по
нечему од знача)а за прапопис. Велико богатство речничке гра!)е
Koja je у н>ему заступл>гна чини убедл>иво утисак да се туналази
све што je на правописном (и граматичком) плану спорно. Ипак
тако ни je. Сигурно je да има joui доста речи коje су изостале. Мег)у
н.;1ма су и неки глаголи на -auiu, 4iije je одсуство, у сваком слу4ajy, приметно. Ja hy их сада овде изнети.
[6]
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Ту je, на првом месту, глагол узимаши. Нема га у правописном
речнику. Ме^утим, то je основни глагол за више сложених с префиксима KOJH су наведени. А онда — та се глаголска реч врло
често }авл»а у писаном изразу, а у говорном oirranajy je готово
стално присутна. У нашим речницима има презент на -ам н-'ём
(узинам и узимлём) , а тако je и у БелиЬевом Правопису
(1950): узимаши, -ам=узимлем, као и у Маретикево j
Граматици (III изд., 1963, стр. 280). Али у БораниЬевом
Правопису (1951) je с презентом само на -ам (узимаши: -ам).
И Taj глагол je свакако зато изоставл>ен (HJ кн.. XIII, 43). Ja сам
га овде узео и потврде за н>егове дублетне облике даваЬу за)едно
са потврдама за наведене сложене глаголе.
Затим Heflocraje тако^е обичан глагол изазиваши поред зазйваши KOJH има доста ретку употребу, док су сложени с другим
префиксима узети. У Буковом речнику презент им je изазивам
(влём), зазйвам (влём), а и код БелиКа први глагол има два облика
у 1. л. jenn- Ме^утим, код БораниЬа их нема. Саставл>ачи правописног речника сигурно су се и овде држали БораниКевог Правописа. А ти се глаголи, као што Немо видети, употребл1ава)у с дво¡аким облицима у промени као и остали слични с другим префик
сима.
Изоставллн je и глагол йрджимаши, а наведени су сложени
с префиксима: из-, на-, са-. A Taj глагол има несумшиво чешЬу
употребу. У делима писаца Koja сам прегледао примери су само
за гл. йрожимаши. И сви су за н>егове облике по VI врсти. НавешЬу ове: Светлост Koja их йрожима (Р. ПетровиЬ, Б>тэлеска, 102); — ледена страва йрожима тело (Ст.1аковл>евиЬ,
Српска трилогаца I, 55); — Upootcunajy тело жмарцима (J. П о п о в и h, Избор, 115); — ocjehaj материнства, Kojn йрожима
све што je женско (Н. С и м и h, Прол>еЬе, 29); — йрожима сву
(М. Б о ж и h, Курлани, 287). Али OBaj глагол има и облике од
друге основе, по V врсти. На омоту кшиге Свети враг од П. Ш е г е д и н а презентски облик je йрожимлу, а у речнику JA3 У
такав облик презента потвр1)ен je примерима: йрожимле BJeTap
(„говори се у Стонском Рату") и: зима ме йрожимле до кости
(Ми л а с). — Исто тако нема ни имперфективног глагола иза-
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жимаши, док je перфективни изажеши наведен. У Буковом
речнику иу РистиЬ-Кангргином презент тог глагола
je изажймам, а код ДеановиКа и JepHeja — изажймлём. У речнику БелиКевог Правописа je и ¡едан и други облик:
— зажимам (изажймлём) , као и у речнику Матице српске и Ма
тице хрватске, али без потврда.
У правописном речнику нема глагола куйаши се, а налазе се
сложени с префиксима на- и Про-, kojh иначе нису тако обичии
у употреби. Ме1)утим и Taj глагол има flBojarax облика у промени.
Истина, у првом издаау В у к о в о г Српског pje4HHKa презент
je само на -ам, али у другом издавьу je куйам (йлём) , куйам (йлём)
се. Тако je и у речнику JA3y и код Броз—ИвековиЬа. У н>иховом речнику дате су две потврде за облик презента по V врсти:
ЪевоЕка се у водици куйле (из Српских народних njecaMa из Херцеговине, Koje je за штампу приредио Бук КарациН)и: ДоСоше виле да се куйлу (Српске народне припов^етке, Koje je скупио
и „на cBHJer издао" тако!)е Бук). А ¡език народних умотворина,
нарочито je3HK народних песама и приповедака, за БукаКараниЬа
je био толико усавршен да му je он давао ранг кн>ижевног ¡езика.
Облици овог глагола од основе презента на -je- нису сасвим непознати ни у нашем дананпьем je3HKy. Такав облик употребио je
А.ШантиКу песми Нерешва : Неретва се ломи, а с високих к>т<а
нага д)еца скачу и с виком се куйлу. Исти облик употребио je и
jeflaH млади лесник из Црне Горе у песми Ъаво/ье лази: Ъаволи
се куйлу (прочитано на Paflnjy 19. марта 1972. год.). Баш зато
што je такав облик редак у употреби, он у песнички израз уноси
извесно освежен>е. И код МаретиНа, у Граматици, гл. куйаши има
презент куйам и куйлем (с. 280), као и у БелиНевом Правопису:
куйам (куйлем) . У HaJHOBHJeM речнику MC и MX други облик je
у загради (куйлем) и означен je као покра)ински. Б о р а н и h
га HHJe навео у свом Правопису, па се може реЬи да je то разлог
што се не налази у речнику за)едничког Правописа. — У Буко
вом речнику и сложени глагол окуйаши и окуйаши се има дво)аки
презентски облик — на -ам и на -йлём, као и у речнику ТАЗУ,
где je други облик потвр^ен примером опет из Вукових народних
[8]
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приповедака: Да сад узме овде воде и да je [tj. дево)ку] н»оме
окуйле, у дан и Höh остала би здрава.
Кад се све ово узме у обзир, онда je jacHO да je и глаголу куйаши (се), а и глаголу окуйаши (се), требало дати места у право
писном речнику, тим пре што су се у н>ему нашле сличне глаголске
речи са ограниченом фреквенциаом.
5 . Има затим глагола kojh су као прости наведени само са облицима од основе презента на -je-, а као сложени с првфиксима HMajy
flBojaKe облике. Тако глаголи: звекешаши, кайаши, клейешаши,
клокЫйаши, клойЬшаши, кркшаши, некаши, йрешаши, йсикаши,
хукаши HMajy презент по V врсти: звекеЫм, кайлём, клейеНём итд.,
а с префиксима je: зазвекешаши, -звекеНём и -звекешам, императ.
зазвекеНи и зазвекеша}, йЬкайаши, йокайлём и йакайам, императ.
йокайли и üÖKaiiäj, заклейешаши, -клёйеКем и -клейешам, императ.
заклейеНи и заклейеша] итд. То, ме^утим, не може бити исправно
jep и прости глаголи, као и сложени, HMajy облике и од друге
презентске основе, на -а-. На пример, глагол кайаши има такве
облике код писаца : —. . .храни [се] капльицама отрова, што му у уста
Kaûajy с висине бунара (К Ш. Ъ а л с к и, Под старим крововима, СКЗ, 135); — сузе joj Kaûajy кишицом на увеле руке (А. Ш е н о а, Златарово злато, Загреб 1933, 293); — одише MJeuiaBHHOM
мириса покпарених jajá и Kaûajyhei воска (М. Б о ж и h, Курлани
1958, 285). И БелиЬ и БораниК, у cbojhm правописима,
да^у OBaj глагол с flBojaraiM облицима презента: кайлём (кайам)
одн. кайам и кайлем. У речнику JA3Y тако^е има у презенту
кайлём (кайам). Облик у загради потвр^ен je примерима: Beh из
Марка црна крвца кайа (Хрватске нар. njecMe); — кайа (Осветници); — Шупал> котлиЬ ну не кайа (И. Ъ о р Ç и h). — Од последвьег глагола хукаши у Броз-ИвековиКевом ре
чнику презент je хучём, али у загради ctojh „и хукам по неким
кра)евима". В у к, у Српском р}ечнику, хукаши, хучём ynyhyje
на укаши, с презентом учём иако под 2) наводи пример: Свети
Лука у нокте ука. У БелиКевом Правопису презент тога глагола
je хучём (хукам), али прил. сад. je само хучуНи, зап. нач. хучи.
— У речнику MC и MX глагол клейешаши има два облика у
1. л. ¡еднине: -ам и клейеНём.
[9]
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С друге стране, глаголи: квоцаши, срешаши, шорокаши, xf>каши и храмаши наведени су с дво)аким облицима, по V и VI врсти
(нпр. срешлм и cpèhëM, императ. cphuäj и cpèhu, прил. сад. срёшаjyhu и cpèhyhu), а као сложени с префиксима: расквоцаши се, су~
срешаши, йресрешфши, расшорокаши се, захр'каши, захрамаши HMajy
облике само по V врсти (нпр. сусреКём). Тако croje и глаголи
лешаши и слешаши према глаголима с префиксима: за-, об-, йо-,
йре-, са-, у-, уз-: леНём и лёшам, сле/гём и слешам према: йолсКём,
салёНём... итд. Потврде за дво)аке облике глагола: сусрешаши,
йресрешаши, облешаши, йрелешаши, йролешаши и залешаши даКу
кад будем наводио примере из ¡езика писаца за глаголе срёшаши
и лешаши.
6. Неки су сложени глаголи у правописном речнику дати с об
лицима од ¡едне презентске основе, а с другим префиксима су
с дво)аким облицима. Тако од глагола ддимаши се презент je само
доимом се, а глагол заимаши, наимаши, йоимаши и уимаши mmiy
облике и на -ам и на -Чм. Ме^утим, и глагол доимаши се ¡авл>а
се и с презентом по V врсти; нпр.— Одвише се привикао да се доимле
flora^aja око себе (К. Ш. Ъ а л с к и, Под старим крововима, 24)
— Сви кажу да се племство одувек доимле чиновништва (В. J е л и h, Домино, 22). Тако сто je и глаголи: Ьжимаши, йрийлескаши
йромахаши према глаголима: сажимаши, йдйлескаши, умахаши
На пример: од ожймаши презент je ожимлём, императ. джимли,
прил. сад. ожимлупи: сажймам и сажймлём, императ. сажЦшц
и сажимли, прил. сад. сажима]уЬ.и и сажимлуНи.
7. Овде треба поменути и глаголе духаши и йухаши и сложене
с префиксима. Они nwajy и лик са секундарним гласом в (дуваши,
йуваши) . Нэихови облици презента, императива и прилога садаппьег
различите су наведени у правописном речнику. На пример, s. v.
духаши ctojh: душем и духам, души и dyxäj, душуЬи и dyxajyhu
поред дуваши, дувам; s. v. задухаши: задухам и задуваши, задувам и задушём, a s. v. задуваши: задувам и задухаши, задухам
и задушём; s. v. йодуваши: йодувам и йодухаши, йодухам. Слично
je и са глаголом йухаши: йухам и йуваши, йувам и йушём, a s. v.
йуваши: йувам и йухаши, йухам; s.v. раейуваши: раейувам и раейу[Ю]
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хаши, расйухам и расйушём. Ти су глаголи не)еднако наведени и у
другим нашим речницима. У Буковом речнику je: дуeaüiu, дува.н
(душем), a s. v. духаши: духам (душем); s. v. йухаши: йухам
(йушём), али s. v. йуваши: йувам. РистиК и Кангрга духаши упуhyjy на дуваши с презентом дувам (душем); ме^утим од йуваши
(fiesten) презент je йувам, а од йухаши (pusten, blasen) — йушём.
Код ДеановиЬа и JepHeja ови се глаголи наводе само са гласом х,
и то: духаши, душем, а йухаши, йухам и йушём. Добро je познато
да се ови глаголи са изворним гласом (х) употребл>ава)у више у за
падном делу ¡езичке TepHTopHJe, а са новим гласом (в) — у неточном.
Зато мислим да je у jeflHOM правописном речнику као што je OBaj
те глаголе требало дати по обрасцу: х: х, ш и в : в, а не х : х и
в : в, ш. Jep тамо где они HMajy лик дуваши, йуваши презент je
дувам, йувам, а према духаши, йухаши презентска основа je на
-а- и на -'е-. Уосталом, и овде je требало поступити као код глагола
кйхаши, кщаши: уз први лик иде кйшём и кйхам... поред кщаши,
KÛjÔM, а уз други — кщам и кйхаши, кйхам и кйшем.
Све ово што je досад изнесено представл>а у целини очит
пропуст оних KOJH су радили на саставл>ан.у правописног речника.
То утолико пре што je Taj посао био у рукама наших познатих и
истакнутих ¡езичких стручаака. И баш зато je с правом било очекивати да целокупан речнички материал буде свестрано и беспрекорно обращен, поготову кад се при том ишло на иецрпност у
излаган>у. А овде je била у питан>у чисто граматичка страна обраде
¡едне одре^ене KaTeropHJe речи. На основу те обраде треба сада
да се зна шта je у сваком посебном и конкретном случа}у граматички
исправно, а шта Hnje; другим речима, шта у писаном изразу и
roBopHoj je3iriKoj пракси има право на кньижевну употребу, а
шта не треба узимати. Према томе, показане недоследности и неу^едначености ове врете могу да crBapajy, и cTBapajy, забуну и до
воде обавезно у недоумицу оне KOJHMa овакав ¡едан речник служи
као приручно упутство.
8. То, ме^утим, Hnje све што треба замерити обра^ивачима
речничког дела Правописа. Иако су глаголи на -аши с дво)аким
облицима у промени заступл>ени ту у великом 6pojy, опет се не
може реКи да таквих глагола више нема у каижевном je3HKy.
[П]
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Списак тих глагола тиме ниje исцрпен. Има их joui. Неки су од
н>их у правописном речнику наведени с ¡едним презентским обли
ком, а неких уотите нема. НавешЬу овде неколико глагола.
У правописном речнику нема глагола клизаши (се) . Taj глагол,
KOJH се у нашем ¡езику noTBpl)yje тек од XVIII века (Pj. ТАЗУ),
има презент од основе на -а- (клйзам се) у речницима — Буковом,
Броз-ИвековиКевом и РистиЬ-Кангргином, као и код БелиЬа и
БораниКа у шиховии правописима. Али у речнику М. ДеановиКа
и J. JepHeja 1. лице презента je клйзам се и клижём се. А тако je
и у речнику MC и MX: клизаши, клижём и клйзам; дакле, узет je
као неповратни глагол и са другим акцентима.5 Први се облик поTBpÇyje примерима: клижу (Славко БатушиЬ, Загреб),
клижуКи (Ф р a ib о Хорват-Киш, Загреб), влак се клиоке
(Анте НеимаревиН, Загреб), нек се клижу (В е л. к о
ПетровиК, Нови Сад), клижу се (М ладен Ол»ача,
Београд).
Ja могу навести примере за двоjane облике овог глагола.
То су ови :
а) — клиза]у ce nrpajyhe зраке (П. П. Н> е г о ш, Луча микрокозма, стр. 129); — клизщуНи се и naflajyhn (Св. Ъ ор о в и h, Цел. дела, кн>. прва, 370); У густу таму да све
дубл,е клйзам (M. Р а к и h, Нове песне, 1912, 28); — Нога
му клиза по кал>аво) земл>и (J. ВеселиновиК, XajnyK
Станко, СКЗ, 93) — Шл»апа}уЬи и клиза^уНи стаде пред мене
неко (В. П е т р о в и h, Сабрана дела III, 151); — jep
се непрестано клиза^у и naflajy (Ст. ]аковл>евиН,
Српска трилоги]*а I, 413); — клиза се и стално пада (М.
Л а л и h, Ха)ка, 333);
б) — Клижу му се опанци (Бос. вила 1889; Pj. JA3y
s. v. клизаши ce); — Валови златни по пшеници клижу
(Драгутин ÄoMJaHHh, Щесме 1933, 44); — Залуд
¡едра лет б}еласа се и клиже (исто, 74); — Уто ohyrjex да
по крви клижём (И. Г. К о в а ч и h, JaMa и друге песме
1968, 68); — Ca мном и на ме почео да клиже (исто, 71);
* Ca краткоузлазним акцентом презент je само на -им: клизаши, -ам.
[12]
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— прети клижу по рамену (Густав Крклец, Сабрана
дела I—II, 30); — клижуhu се по снегу (Е р и х Кош
Као вуци, 168); —... нек се клижу [саонице] (В. Петро
вич Полишика 1959, 15394, 11); — клиже [се] низ голе
жуте прл>уге (Б. Ъ о п и h, Д)ечак прати 3Maja, 1956, 95);
— Клижу се низ лице катье бл»утаве воде (М. О л> а ч а,
Шапат борова, 1953, 5) — Како се то само клиже... (на
Телевизи)и, Загреб).
Имам и неколико примера за сложени глагол склизаши (се) :
— склизщуНи се сваки час (Св. Ъ о р о в и h, Цел. дела,
кн>. прва, 246); — Ви се склижеше око мене у великим луковима (М. К р л е ж а, На рубу памети, 172); — Ca врха
стрехе склижу кишне капи (Н. С и м и h, Прол>еЬе, 10);
— склижуНи се (ДеановиН-JepHej, Тали|анскохрватскоерпски р)'ечник, s. v. sdruccioloni, -е адв.); —
склижу [се] натраг у заве|ани град (М. К а ш а н и н,
Трокошугьник, 1930,81).
Ови примери показу)"у где су распростравьени ¡едни а где
други облици ових глагола: облике са ¡отованим сугласником у
основи презента, kojh су доста öpoJHHJH, употребл>ава)у наши
писци из западног и северозападног дела )'езичке територи)е, а
облике од основе на -а- углавном они kojh су из источног дела.
JacHo je да OBaj глагол HHJe требало изоставити, поготову кад су
дата многи други kojh се иначе ретко ¡авл>а)у.
У правописном речнику Heflocraje joui {едан глагол са фрикативним гласом з. То je глагол йузаши. Истина, наведен je сло
жени глагол йейузаши с презентом иейужём, императив je иейужи,
али простог глагола нема. Место тога je иузиши, -им, глагол са
истим и сличним значением (kriechen, klettern). Та реч, меЬутим,
HHJe интересантна ни са правописне ни са граматичке стране, сем
ако ни)'е узета зато да се покаже да je треба употребл,авати тако
а не са завршетком -еши. Али je онда било нужно да се то и назначи. Или се тиме хтело ставити до знан>а да je у квьижевном
je3HKy йузиши, а не йузаши, што би било HaJMaibe вероватно jep
ce OBaj други глагол налази у нашим речницима као одрег>ена
лексичка {единица. У Буковом речнику презент глагола йузаши
[13]
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je само йужем. А тако je и код РистиЬ-Кангрге и ДеановиК-ТерHeja. У речнику БелиЬевог Правописа други облик, йузам, kojh je
дат ме!)у заградама, означен je као неправилан.' Ме1)утим, код писаца су застушьени обличи овог глагола и по V и по VI врсти.
Истина, öpoJHHje су потврде за облике од презентске основе на -еи са измешеним сугласником из општег глаголског дела, али то
не значи да оне друге, од основе на -а-, треба одбацити као неправилне. То показу jy примери:
а) — Не могу да иду него тако йужу (Вук К а р а ц и h,
Српски pje4HHK, s. v. бау/ьаШи); — И све што йуоке по
зелиьи (Ъ. Д а н и ч и h, Pje4HHK JA3Y s. v. йузайш);
— да се йужу усправно без опасности (М. Ъ.МилиКев и h, Pje4HHK JA3Y s. v. йузайш ); — све йуже пред
ним (Св. Ъорови h, Цел. дела IV, 473); — йуже
с дететом по соби (J. ВеселиновиН, Слике из сеоскога живота I, СКЗ, 103); — уз ко jе [притке ижице] йуже
хмел» (J. Ц в и j и h, Говори и чланци II, 1921,209); —
уз ко ¡и [пропланак] се йужу и куКе приштинске (Б. H у ш и h, Сабрана дела XI, 251); — ни je умио да везан йуоке
(Р. Ч о л а к о в и h, Kyha оплакана, СКЗ, 149); — [колона]
йуже за н>им... (Д. Ъ о с и h, Далеко je сунце, 1953, 9);
— По шуми йужу л.уди (М. К р л е ж а, Лирика 1949,
199); — Тада сам почео да йужем напол>е (Е р и х Кош,
Каовуци 1948,82);
б) — ради йузщу по морском дну (В j. H о в а к, Тито ДорчиЬ,
СКЗ, 57); — йузщуНи по H>oj (исто, стр. 56); — uy3ajyhu
(Д е а н о в и h - JepHej, Талиаанско-хрватскосрпски
Р)ечник s. v. sdruccioloni, -е adv.); — Bojmora се йузщу
уз OHaj камешар (Ст. 1аковл>евик, Српска трилоrnja II, 1939, 188); — А ми йузамо четвороношке према
OHOJ ували (Ст. В и н а в е р, J. Хашек, Доживл>а)и доброг BOJHHKa Шве)'ка, 1949, 19).
У речнику 1АЗУ ctojh да се презентски облик йузам употребл»ава у Лици, а наведен je и ¡едан пример из Елезовикевог
• Д. КостиК тако^е не одобрава облик йузам; у Ни)е-него пише:
йужем, не: йузам.
[14]
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Речника косовско-метохиског диалекта (s. v. йузаш се, йузам се
несвр. тоцил^ати се, клизати се): Зими се деца йузщу по леду.7
Из Акаделш|иног се речника затим види да je Taj глагол и у прошлости имао у промени облике и од jeflHe и од друге презентске
основе; на пример: üy3ajyhu (Л а с т р и h, Дошен), йуза (До
шей, КанижлиЬ); йужу (В у к о в е Нар. njec, Осветници
од фра Грге МартиНа, у Загребу 1861). И као да су облици
од основе на -а- у старом je3HKy били чак нешто чешки. Hajcrapnja
потврда за oBaj глагол je из XIII века : Чловек нетко хромь йлза^е
на ногу cBojejy (Св. Сава, Жит. Сим. 21). Али такав облик
презента одговара облику kojh je глагол гмъзати имао joui у старо
словенском ¡езику: пиъзаю. поред плъжа, плъжеши; слично je и у
руском je3HKy: Ползать, -аю.
Нема ни итеративног глагола йомагаши. А ипак га je требало
навести. Jep у cbojoj промени има дво)аке облике: не само од пре
зентске основе на -je- (йомажём, йомажи, йомажуНи) веЬ и од
основе на -а- (йомагам, йдмсйчу, üoMáeajyhu) . Истина, стандардна
вредност се npnimcyje облицима са палатализовании сугласником
и писци правописног речника сигурно зато нису узели oeaj глагол.
Али и други облици nocTOJe толико да их не треба сасвим занемаривати. Код Вука, у Српском раечнику, ме^у заградама, ctojh да je
у HpHoj Гори презент йомагам, а под 2) у значен»у „um Hülfe
rufen" императив je Помогаете. У вези с тим и МаретиЬ у Граматици
вели да „кад се у невол>и виче у помоЬ, онда je императив йомага],
йЬмага)Шел'. Такав je императивни облик он нашао у Буковом
¡езику и код М. Ъ. МилиКевиЬа. И у Хрватскосрпско-тали}анском
pje4HHKy ДеановиЬа и JepHeja, s. v. йомагаши, императив je и йомага}\ йомага)Ше\ (ahito!, soccorso!). Ево joui неколико примера
за облик императива од презентске основе на -а- :
— Jao и йомага} \ (A. Ill е н о а, Златарово злато, 156);
— Удави се... йомага] (Ст. таковл«евиК, Српска
трилопф I, 483); — йомага}, слуго бонф (Н. С и м и h,
' J. К a s u m о v i с, Pabiríenje ро Ivekovií-Brozovu Rjeíniku hrvatskoga
jezika (Nast. vjesnik knj. XII, Zagreb 1904, 575): йузаши има презент, йузам
(код Броз-ИвековиНа je йужём).
* T. M а г е t i с, Hrvatska ili srpska gramatika za srednje skole, Zagreb
1906, III изд., стр. 106.
[15]
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ITpojbehe, 120); — йомага], ако имаш срца (Политика
од 23. )'ула 1972, 17); — Помогите док има времена ¡(По
литика за децу од 31 . августа 1972, 3); — jao и йомага]
(Речник MC и MX).
Такав императив je врло распространен у народним гово
рима, а употребл»ава)у га, наравно, и писци у говору лица; и не
само тако.
И за облик презента од ове основе има потврда у писаном
je3HKy. Могу навести ове:
— ... Што у Чеву цркву не градимо | АранСелу, да ни свуд
йомага (Н> е г о ш, Горски вфенац, 64); — Ако ишта очи
üoMaiajy (ВЪ е г о ш, ПШепан Мали, стр. 188); — То ти не
йомага, колико ни врага крст (Нар. поел. By ко в е;
Pje4HHK JA3Y s. v. йомагаши); — да ти ja йомагам потворити
праве л>уде (Л> у б и ш а; исто); — Одврну га у cboj завича} да му йомага (М. ПавлиновиЬ, М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски ¡език II, 348); — А
они други [Турци] сви KyKajy и üoMaiajy (M. M а ж у р а н и h; Речник MC и MX)*; — Помага Бог (Д. Ъ у р о в и h,
Дукл»анска земл»а, 329).
Д а н и ч и h у Облицима ерпскога ¡езика ( 1 872) кажс да се
гдегде „и йомагаши са CBOJHMa сложенима говори и по првом раз
делу" (стр. 106), TJ. као чуваши, чувам. Тако je прилог садашьи
употреблен као придев у овом примеру: од треска и зайомага]'уНих
гласова (Ст. 1аковл.евиЬ, Српска трилопф I, 100).
У речнику JA3Y s. v. йомагаши презент je йомажём. Али се
одмах дода)е да je презент и йомагам и да je Taj облик старки (Hajcrapnja потврда за облик йомажем je из XVI века). У старим речницима — Белином, 1амбрешиКевом, Волтици)ином и СтулиНевом
презент овог глагола je само йомагам. То je прасловенска глаголска
реч; у старословенском ¡езику je полаглти, -а» , -акшн , у руском
йомогатъ-аю, а у бугарском йомагам. У Академ^'ином речнику
више je потврда за облике од такве основе презента него за облике
' За облик презента йомагам ме^у заградама CTojii да je покрадшеки.
[16]
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од основе на -е-. Meljy н>има су и ови примери из ¡езика дубровачких и далматинских лесника:
— Да пожали, jaox, мене и уцвилит ми да йомага (М. Д р ж и h); — Добрима зло чиниш, циН да злих Помогши (Д.Рашина); — Л>убав и cpeha смионе йомага (И. Г у н д у л и h); — што нас не йомагаш (И. Ъор1)ип); — Рике
не npncrajy циН мора онога, ким ce йомага]'у (X е к т о р о в и h); — сиромахе йомага]уЬи (А. К а ч и h).
За облик императива:
— Тако ми Богь йомага] (Mon. serb., из XII в.); —
Серафиме, йомага] (Д. ОбрадовиК); — йомага], царе
(Д а н и ч и h); — üoMaiajiüe (3 а к. вино д.) и др.
Све ово noTBpljyje да и йомагаши спада у глаголе с дво|аком
презентском основой. У нашем савременом ¡езику н>егови облици
од презентске основе на -а- на)чешКе има)у ди)алекатско обележ)е5
али не исюьучиво ди)алекатско jep се каткад jaBflbajy и у кн>ижевним текстовима, а у старом )'езику, као што смо видели, били
су сасвим обични.
И итеративни глагол легаши (и)ек. лщегаши), према свршеном Aèhu, леокём и легнём, наведен je у правописном речнику,
као и у другим речницима, са облилима од презентске основе
глагола V врете: лежём, императ. лежи, прил. сад. лежуНи; тако
и кад je сложен с префиксима (налегаши, йолегаши). Али се код
иксаца, углавном из западнях и )угозападних кра)ева, може наиКи
и на аихове облике од друге основе презента, на -а-. На пример:
— ми лщегамо са сунцем (В j. H о в а к, Посл>едн>и СтипанчиКи, 1899, 232); — пред зору ли]ега]у (С т j. M. Jb у б и ш a, ITpHnoBHJecTH, СКЗ, 1 0) ; — Тесен на нас лщега (Т.
У j е в и h, Ojat)eHO звоно, 1933, 125); — ли]ега]у у гаЬама
(В j. К а л е б, Б^'ели камен, 108); — uanujeeajy на брда
(Ч. By ко в и h, Висине, 192); — йолщега]у (И. Анд р и h, Одабране приповетке, СКЗ, 71); — чекам да сви
ûoAujeeajy (H. Л о п и ч и h, На камену, 437).
У речнику JA3y ови глаголи HMajy презент на -жём и -дм,
што се затим noTBpI>yje и примерима, од kojhx hy навести само ове:
2 Наш ¡инк
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— Тко лщега са псима, ycraje с бухама (Пословице Да
ни ч и h е в е); — Така лига на меке душеке (Нар. njecMe
В у к о в е); — Преко н>ега мостиЬ лега (Б. Радичев и h); — Збори, Jobo, што ти налщега [„треба"] (П j е в а н и j а црногорска и херцеговачка); — Уморни йолщеeajy на jeflHOJ пол»ани (Нар. прип. ВрчевиЬеве).
Овакви примери noKa3yjy да и ови глаголи, према дво)аком
завршетку презентске основе, припада)у двема глаголским врстама. Само и овде, као и код глагола йомагаши, може се реЬи
да су облици од основе на -а- ретки. Али они, колико-толико,
карактеришу морфолошку структуру глагола и зато их не треба
игнорисати.
Глаголи йрскаши и искаши наведени су с презентом йрскам
и ишшём (имиерат. ишши, прил. сад. ишшуНи), док су глаголи
сшискаши, йлескаши, м.ъаскаши, kojh HMajy исту сугласничку
групу у оиштем делу, дати са облицима од презентске основе на
-а- и на -iahe-. Ме^утим, и ова два глагола могу имати и облике
са гласовном трупом -шН-. Тако je, на пример, Н. С и м и h, савремени хрватски писац, родом из Босне, употребио императив од гла
гола йрскаши у реченици: — Ево ти нафоре, Симеоне, и йршНи je
босиоком (Прол>еЬе, 120). А познато ми je да се и у околини Шапца
и Лознице прс;:ент тог глагола изговара тако^е са групом сугласника
-îuh-. Забележио сам ове примере: — Ja иршНем трешнье сваке го
дине; — Они ítpiuhy кромпир. У колубарском говору, tj. у говору
Вал.евске Колубаре и Ва.ьсвске Тамнаве, презент глагола йрскаши
je само ûpuihê (Б. H и к о л и h , Колубарски говор, СДЗб. кн>.
XVIII, 55). Дакле, таква je презентска основа овог глагола у северозападно} CpönJH, а наши народни говори kojh се тамо простиру чине, као што се зна, основу савременог кн>ижевног ¡езика
екавског изговора.
Облици глагола искаши од основе презента са шп joui су ра
спространении. У Буковом речнику презент тога глагола je
ишшём, али ме!>у заградама ctojh да je „у Босни по варошима
йшНём". МаретиЬ у Граматици да je оба облика: ишНем и ишшем,
а затим вели да je у наведеним речима ме!)у KoJHMa je и глагол
искаши „шН ди)алектизам" (стр. 103); у речнику MC и MX
[18]
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презентски облици искам и ишНём означени су као покращнски.10
Потврде за облике од презентске основе са uih налазе се и код
писаца, али у говору лица. Такви су примери:
— ИшНем вас, да вас поздравим (И . Ъипико, За крухом, 168); — Ми ништа не и ш h е м о (исто, 210); — Срце
ми и ш li с да се насме)ем (В. ПетровиЬ, Сабрана
дела III, 121); — Па ти сад од мене uutheut паре (Н. С и м и h, Прол.еЬе, 50) .
Обавештен сам да тако гласи презент и у неким кра]'евима
Хрватске, нпр. у Петрин»и. У речнику JA3Y s. v. искаши, пишем
пише да у „чакаваца и у ibeKHJex западни)ех штокаваца ocraje
tuh: ишНем". Поред примера: Него ме ишНи правдой (Mon. croat.
1599), — спасеньа uuthyhu (П. X е к т о р о в и h) и других — ту су
и ови: — Па он ишНе од Tpyje fljeBoJKe (Нар. п)'есме. J у к.) и:
— За ньег uuihy три товара блага (Нар. njecMe Пет р.).
Из свега овога се види да су облици глагола искаши са сугласничком групом шН доста чести у употреби. Такви се облици,
истина, третира)'у као фонетска и морфолошка особина по|единих
говора, али у поре^еау са облицима од основе презента на -а(искам...) они несумнъиво npeMauiajy локалне оквире.
И од глагола бйскаши са облицима бйшшём, бишши, бшишуНи
Н. С и м и h je употребио презент од основе са шН: — Ни)'е више
покушавала да бишпе бщеле (Прол»еКе, 135). А. П е ц о (JO кн>.
XXVIII св. 1-2, 183) тврди да се и у говорима централне штокавске
зоне — Неточна Херцеговина, НикшиКка жупа, Ужице — наилази
и на групу шН у примерима: йобишНи, йобишНу, ишНем, ишНи, заmuhu, KOJH су насле^ени ¡ош из предбалканске епохе и сачувани
су напоредо, али са веНом фреквенцирм, са облицима „kojh 3Hajy
и за дисимилациону скупину шш: ишше, бишшем..."
Има и других глагола са задньонепчаним сугласницима к, г
испред инфинитивног завршетка -аши ко)'и има;у правилне облике
по V арсти, т). од основе презента на -че-, -оке-, али ко)И се могу
срести и у облицима од основе на -а-. На пример:
10 У Hrvatskoj ili srpskoj graniatici za srednje skole, III izd., Zagreb 1906,
Maperah не одбацу)е презентски облик йшпем, веК вели: говори се йшшгм,
ре^е йшНём" (стр. 106).
2*
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— Тако се лелекщу они kojh погину (Д. Ъ у р о в и h,
Дукл»энска земл»а, 88); — мукщуНи као поскокни вол у
крду (М. Б о ж и h, Курлани, 314); — ми би га... залагаjyhu се л^ечили (Н. С и м и h, Прол>еЬе, 226).
Такви су и облици неких глагола са звучним денталом з.
На пример : — Морам да йошрзам лично вас (Б. Ч и п л и h, Стравична звона, 114); — зашеза}уЬи му фалаке око нога (Св. Ъ о р о в и h, Цел. дела, кн>. I, 332).
Такви примери, ме^утим, значе само толико — да je те и сличне
глаголе захватио процес у|едначаван.а глаголских основа, и да се
)"авл>а)у изузетно ретко и спорадично. Али и они доприносе потпуHHJeM разумеван>у самог nojaea. Зато HHJe наодмет да се овде
помену.
С ¡едним обликом презента у правописном речнику су и
глаголи: йрейлешаши {-Нём), запаши (-л>ем) и колёбаши (-ам).
Ме^утим, нису непознати облици тих глагола и од друге презентске
основе.
У МаретиЬево) Граматици (III изд., стр. 280), ме!)у глаголима
„kojh иду у први и други разред пете врете" налази се и глагол
йрейлешаши — с презентом йрейлешам и йрейлеНём. Maperah упуhyje на ИвековиКев речник где je презентски облик тога глагола
као у Буковом речнику, tj. йрейлеНём, а у реченици из ДаничиНевог превода с руског Мурави}евл>евих Писама о служби Bojkjoj
употребл>ен je други облик, од основе на -а-, са се и у пасивном
значеау: — и тако се йрейлеша сва седамнаеста катаема као многожични покров. МаретиКу je, изгледа, била довольна та {едина
потврда таквог облика овог глагола па да га прогласи кн>ижевним
обликом. Jep je за н>ега ¡език Ъуре ДаничиЬа, поред Вуковог
¡езика, био неприкосновен у погледу изворности, правилности
и чистоте. Нема сумн>е да je на основу истог примера МаретиК
и у речнику JA3 У, као обра^ивач, написао да „презент може бита
и йрейлешам". У нашим старшим речницима, пре Вуковог, презент
има само такав облик : у Белином — йрий.ьешам, у BjenocTJewieBOM
и Волтиш^ином — йрейлешам.
Глагол зЬбаши има презент с дво}аким обликом у правописима
БелиКевом и БораниЬевом: зоблём (зобам) — код БелиНа, зоб.ъем
[20]
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и зобам — код БораниКа. Други облик, на -ам, коja се иначе не
налази на другим местима, употребио je Растко ПетровиК:
— тице Koje слеЬу да 3o6ajy (Бурлеска, 36). Такав облик овог
глагола HHJe много необичан.
О глаголу колебаши (се) може се реКи више. Taj глагол у Бу
ковом речнику има презент и од ¡едне и од друге основе: колебал
(колеблем) се. Тако je и код БелиЬа, у Правопису: колебал (кдлеблел), з. и. колеба] (колебли). ГовореЬи о употреби и значешу
глагола колебаши и колебаши се Jb. J о н к е (Кшижевни ¡език
у теории, 1964, стр. 166) пише: „... потребно je разликовати праву
прелазну употребу глагола колебаши, колебал, kojh има кадшто и
презент колеблем, од неправе повратне или меди)алне употребе
глагола колебаши се, колебал се или колеблел се". На идуЬоа страни
( 1 67) наводи Н> е г о ш е в стих из Горског ви)енца : Колеблу се
у мору небеса. Taj глагол je имао у корену стари глас -fe (jaül)
и у jjwhom изговору правилно би требало да гласи колебаши,
како je наведен у Академи}ином речнику: колебаши, колебал
(колеблел). Али се одмах затим вели да je у наше време „и у
нужном говору обично само колебаши". Нема сумн>е да je такав
лик, лик источног, екавског изговора, са л м л, oeaj глагол добио
дисимилационим процесом у презентском облику на -блел (ко
леблем > колеблем). И у нашим речницима савременог ¡езика
свуда се узима тако. А тако je било и у старом ¡езику. У речнику
JA3Y наведен je пример: колеблушши се (Старине, XV век). На
истом се месту за oeaj глагол каже да je прасловенска реч Koja у
старословенском )езику гласи: Kolêbati, Kolêbajq. Ме1)утнм., у
Миклошичевом речнику (Lexicon palaeosl.-araeco-lat.) презент
глагола кои-квати je од основе на -je-: -вин; -викши. Од словен
ских je3HKa oeaj глагол има у пол»ском и чешком HBojaKe облике
презента: kolebaé, kolebam и koleblif (у польском), Kolêbati II
kolíbati, bám II bu, -beá (у чешком); у другима je презентски
облик само од jeflHe основе: у руском — колебать, -леблю, -леблешъ,
у словеначком — kolêbati, -am, а у македонском — колеба се. За
наш ¡език ипак треба реКи да облици овог глагола од основе пре
зента на -je- одавно HMajy архаичан призвук и зато су данас заиста
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реткост. Али их не треба елиминисати кад се савремени кшижевни
¡език узима уопштено.11
9. У кнъижевном ¡езику има join глагола kojh се могу срести
с ABojaKHM облицима од презентске основе a kojh се у правопис
ном речнику (и у другим речницима) наводе с ¡единственим облицима или се уопште не наводе. Тако, на пример, код Л. К. Л а з а р е в и h а и од глагола захишаши презент je захиНе, а не захиша:
— Анока захиНе вргом (приповетка На бунару). Затим, од глагола
хлайшаши, хлайНём, „jeera што житко, о псу" (А. Б е л и h, Правопис) прилог садашаи код М. Б о ж и h a je од презентске основе
на -a-; xAaûiûajyhu ¡езиком (Курлани, 314). Или од глагола кльшcaiüu (у речнику ДеановиНа и JepHeja: клшсаши, клййшём, сатminare a mala pena...) Р. МаринковиЬ je употребио презент
тако^е од основе на -а-: да клийсам за тобом (Руке, 222). Итд.
На таквим глаголима ja се неЬу задржавати. Навео сам известан
6poj оних kojh се нешто чешКе nojae^yjy с дублетним облицима
да би се видело да их има joui више него што су заступл»ени у
речнику HajHOBHJer Правописа и да се у исто време укаже на недо
статке у раду на саставл>ан>у тог речника. У дал>ем излаган>у ja hy
се држати глагола kojh су тамо изнесени.
Дублетни облици тих глагола наведени су са везником и (нпр.
храмаши, храмам и храмлсм, императ. храма] и храм.ъй, прил. сад.
xpixMajyhu и храмлуНи). Само код неколико глагола ни je тако;
на пример, уз инфинитив глагола чалакаши презент je „чалакам
поред чалачём". Али и такви примери не представ л>а)у ништа
друго у односу самих дублета. На први поглед излази да су овако
11 Облик презента колеблу се ни je усамл>ен код Нэегоша. Ja сам у Лучи
микрокозма нашао два примера: — Колеблу се густи легиони (стр. 152); — Колеб.ъу га општим движением (с. 154). Известан куриозитет представда то
што je лесник облик колеблу се употребио у 2514. стиху Горског BHJeHua, а на
истом месту, у стиху 1512, презент je од друге основе: Колеба се душа у Т1^елу.
Ово би се, на први поглед, могло об)аш!ьавати метричким захтевом. Али кад
Н>егош има облик 3. л. ¡едн. и од основе на -V- као у стиху: Да му [„борба
правде и неправде"] ропство горчи и колебле (ЛМ, 173), онда све то треба да
значи да су му такви облици овог глагола били присуппци у je3H4Koj свести.
С друге стране, зна се да je ЬЬегошев песнички ¡език са изразитом ди)алекатском
подлогом. Д. В у ш о в и h, у раду Прнлози проучавашу 1Ьегошева ¡езнка
ОФ кн». IX, 1930), вели да су у ».ему чести облици презента са ¡отованим сугласником у основи и наводи за то више примера, ме^у ко;има je и облик ко
леблу се (с. 128).
[22]
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дати облици равноправии у употреби, да су под)еднаке кин жевно)езичке вредности. И у другим су случа)'евима дублетни облици
тако наведени (нпр. Писарев и йисаров, ревносш... инстр. -осши
и -otuhy). Ипак je несумн>иво, а и логично, да се извесна предност
припису)'е онима kojh у таквом редоследу заузима)у место испред
других. Код велике веЬине ових глагола (6 : 1) на првом су месту
облици од основе презента на -а- (VI врста), а на другом — од основе
на -'е- (V врста). Ако се узме да je прво место стварно приоритетно,
онда се опет може замерити саставл»ачима речника што и овом
приликом нису били доследни. На пример, за глагол кйхаши наводе ce Hajnpe облици по V врсти (кйшём и кйхам...), a s. v. кщаши
je обрнуто: кйхам и кйшём; код глагола скишаши се : скйшам се
и скШем се..., а код сложеног глагола доскишаши се — даскйНём се
и доскйшам се... Иако ово може бити више формалност, ипак
je требало насто;ати да je не буде.

II
10. О овим глаголима, колико знам, досад ни)е посебно пи
сано. Оно што се о томе налази на разним местима изнесено je више
као узгредна информац^а да у нашем ¡езику има доста таквих гла
гола. И кад се мисли на кн>ижевни ¡език, помшьу се скоро увек
исти глаголи: дремаши, дозиваши, сийаши, узимаши, гибаши, сисайш,
йлескаши, скишаши се и join noKojn други. ИзнеЬу овде све што
сам нашао да je речено о тим глаголима и што се на п>их односи.
Тако, у HcnpnHoj монографии О говору Галипол>ских Срба
(СДЗб. кн>. XII) П. И в и h истиче да глаголи „kojh. се у нашим
говорима rowieöajy измену V и VI врете" у шумадн)ско-во)во1>анском „диалекту" HMajy у промени само облике са презентском осно
вом на -а- (по VI врсти) и наводи примере: сййам, сйсам, скайам...,
дремам, дймам, куйам итд.; сийа, дрема, „и само тако" (примери
су из Поцерине у северозап. CpÖHJn и из Фаркаждинау средшем
Банату; а према саопштешу Koje je добио од Б. НиколиЬа такво
станье je и у Срему). ИвиК затим вели да се ситуаци)а у thai гово
рима рефлексе и у кн>ижевном ¡езику београдског центра позиBajyhH се при том на констатац^у Mejea и BajaHay н»и
[23]
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хово) Граматици српскохрватског ¡сайка, на француском (стр.
280). — У том смислу je и оно што je П. ИвиЬ написао у Поговору
Буковом Српском pje4HHKy од 1818. године. А ту ctojh да дублетни
однос сийам/сийлем живи и у данашн>ем нашем ¡езику и да je
донекле регионално распоре^ен : исток има предилекщф за облике
са основой презента на -а- (стр. 136). То значи да се на toj страни
све више употребл»ава)у такви облици ових глагола а да су они
други, од основе на -'е-, све ре!)и. Природно je онда претпоставити
да се то сташе у говорима може пренети више или мавъе и на кн>ижевни ¡език.
Затим, М. Пешикан у поменутом раду о класификашци
наших глагола конста-ryje да je дистрибущф основа измену а\ераздела и -а\а- раздела, kojh чине н>егову III врсту, joui „веома
непреврела". Од неколико глаголских типова првога раздела ту се
мисли и на тип резаши—режем, што се уосталом вида и из следеЬег
излагала: „IlocToje читаге групе глагола kojh практично напоредо
и факултатипно floÖHJajy у презенту сад ¡едан сад други наставай
(шшийаши, скишаши, зибаши, клевешаши и многи други)". Потом
Пешикан износи ceoje запажанье о тенденции у развитку таквог
стан>а: „Општи je правац померан>е у корист а/а- раздела..." Али,
по ньеговом мишл>ен>у, веЬ су се почели стварати специфични
критери)уми за дистрибуци)у ових глаголских основа, kojh су
услов.ъени и прозоди)ским моментима (стр. 107. и 108).
1 1 . У npooj кн>изи предратне cepnje часописа Наш j е з и к,
у рубрици „Наша пошта", naje се одговор на питаше да ли je правилни)е „йозиваше се или йозивлеше се" (стр. 188). Ту се, поводом
тога, каже да у нашем ¡езику има глагола kojh садаплье време
творе на два начина: по типу йевам, од üeea-jeju, и по типу Пишем,
од ûuc-jeM. И као прнмери за то наводе се глаголи: дозивам и дсзивлем,йозивам и йозив/ъем и неколико других (дремаши, сисаши,
скишаши се, шешаши се, шшийаши). А онда се наставл>а да по
Еугозападним KpajeBmia „има доста глагола kojh се у садаппьем
времену завршу)у на -ем са умекшаним („¡отованим") претходним
сугласником, док су ти исти глаголи, као и сви овде наведени,
у к&ижевном ¡езику o6h4hhjh са завршетком -ам, па je и йозиваше
се обичшф него йозивлеше се" . ВидеЬемо да се ово што je речено
[24]
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на Kpajy за облике глагола йозиваши — а то вреди и за многе друге
сличне глаголе — може примити као исправно, мада треба реЬи
да су облици тих глагола од основе на -а- не само обични)и веН
да су они скоро потиснули из употребе друге облике, од основе
на -е-. Али то не обухвата све глаголе на -аши с дво)аким облицима. — На овом месту треба указати на грешке коje су се поткрале
у Регистру речи. Найме, тамо ctojh да je йозивлем неправилно,
да je дремам, а не дремлем, да je скикем се м. скишам се и ел.
Исти часопис има и „одел>ак" |езичке поуке. У н,ему
се износе и исправл>а)у je3H4Ke грешке „yTeKyhoj кн>ижевности",
у кн>ижевним делима и часописима, као и у дневним листовима.
Редакщф je нагласила да „he се овде износити само несумн>иве
неправилности", како би читаоци могли видети „на шта све треба
да пазе, ако желе да им кньижевни je3HK буде чист и правилан"
(Щгод. I, стр. 28). Мег>у MHoroöpoJHHM „¡езичким поукама", Koje
OBaj часопис редовно доноси, jecy и „поуке" Koje се односе на
глаголе на -аши с дво}аким облицима. То би биле ове.
Поводом презента запишем, ко'щ je употреблен у цитирано}
реченици, каже се да од глагола загьихаши презентски облици правилно гласе загьихам, заььихаш..., или рег>е запишем — „noKpaJHHCKo
je запишем, запишет..." (Щгод. II, стр. 58). Очигледно je да je
Taj облик презента тако окарактерисан због гласа и (м. н>) kojh je ту
настао дисимилаци)ом (н>-ш : н-ш) . Глаголи гьихаши (се) и загьи
хаши се ¡авл>а)у се са тим гласом (п) и код наших истакнутих писаца
из разних KpajeBa; на пример: — nuxajyhu се напред (Б. С т а н к о в и h, Стари дани СКЗ, 22); — Huxajyhu се на месту гледала je
за н>има (В. П е т р о в и h, Сабрана дела,кн>. III, 98); — а река...
занише се (Д. ЪуровиЬ, Дукл>анска земл>а, 190); — Нишу се
сазрела жита (исто, 217); — ... како се пишу борови на прол>етном
небу (И. АндриЬ, Одабране приповетке,кн>. I, СКЗ, 17); —
нишуНи гдавом (исто, 29). Па ипак се такви облици ових глагола
не би могли препоручите, а ни одобрити jep измена коренског
гласа, као фонетска nojaea, mtje у toj мери усво)ена. Али je у датоЕ
„поуци" неприхватл»иво као потпуно тачно да су презентски облици
глагола загьихаши од основе на -ше- рег)и. Напротив, у савременом
кн>ижевном )езику баш су peljH, и то знатно, облици од друге основе
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KOJH су овде узети као правилни на првом месту, што he се видети ниже.
У flpyroj се „поуци" презент cycpetûajy у реченици: На сваком
нас кораку cycpetûajy рекламе (HJ год. II, 187) сматра погрешним
обликом глагола сусрешаши (грешком ctojh „сусрести") jep „облици
времена садашн>ег правилно гласе: сусреНем... cycpehy". У право
писном речнику je тако^е такав презент овог глагола. Али глагол
сусрешаши има и облике од основе на -а-, иако нису тако чести.
И они нису неправилни и погрешни, поготову кад су дублетни
облици простог глагола срешаши представл»ени као равноправии
и неоспорно правилни. Код Вука у PjenrntKy, уосталом, само
сусрешам, као и срешам.
Предмет „¡езичке поуке" je и глаголски прилог садашвьи
oOAetUajyhu (HJ год. Ill, стр. 61). У toj „поуци" ctojh да од глагола
облешаши прилог саданпьи „правилно гласи облеНуНи"; облеша^уНи
je noKpaJHHCKH облик. Видели смо да су у правописном речнику
глаголи лешаши и слешаши дати с дублетним облицима, а лешаши
с другим префиксима — ту спада и глагол облешаши — HMajy пре
зент на -Нём (облёНём). Али у морфолошком погледу сви су ти
глаголи ¡еднаки. И ако су претходна два с правилним дублетним
облицима, онда такве облике могу имати и остали сложени глаголи.
Не може остати у целини ни „поука" о презентском облику
глагола йлескаши у реченици: — Hboj се никад не йлешНе (HJ год.
VII, 27). 7една ламерка je у томе што ова реч у корену има л, а не
л, Koje je, као и код глагола (за)}ьихаши, дисимилационог порекла,
ако ни je посреди непосредна акустичка гласовна слика ономатоnejcKor изговора. И то je на своме месту jep je основни лик овог
глагола у стандардно) употреби са меким гласом л. Али je у „поуци"
учин>ена и замерка глаголском облику йлешНе; найме, речено je
да je йлехиКе „noKpaJHHCKo и не иде у каижевни ¡език". За писца
„поуке" од глагола йлескаши садаппье време je Плеска „или, у
ре!)им случа)евима, йлешшв". Тачно je, меЬутим, да су облици
од презентске основе са сугласничком групом шН обични у употреби
и чак су равноправии са облицима од основе Плеска-. Зато се не
могу одбацивати као неюьижевни. То he се показати у овом раду.
У правописном речнику се не flajy облици овог глагола од основе
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йлешше-, али их има код БелиЬа и БораниЬа. Као што he се видети,
за такве облике има ман>е потврда у ¡езичком материалу.
У овом часопису има и других „поука" о облицима глагола
на -аши, Koje нису дате беспрекорно. На пример, у „поуци" где се
yKa3yje на покра)'ински облик „nacuüyjeM" (F.J год. II, 187) пише
да je од глагола насийаши правилан презент насийам..., а ништа
се не каже о другом облику — насийлем. Тако je и за глагол обасийаши узет само презент обасийам као правилан облик у кн>ижевном
je3HKy према неправилном „обасипавам" (HJ год. V, 91 —92).
Слично je поступл>ено и са глаголом храмаши: у „je3H4Koj поуци"
(HJ год. II, 157) CTOJH да je правилно само храмаши-храмлем,
храмао према noKpaJHHCKHM облицима храмлаши, храмлао..., а не
помиау се облици храмам, храма), xpaMajyhu, за Koje се не може
реЬи да нису правилни.
Све ово noKa3yje да je и код неких сарадника H а ш е г j е з и к а, часописа kojh npereHflyje на HaJBHUiy ¡езичку стручност,
недослало познаванье правог сташа у KOHJyrannJH ових глагола,
4HJe су облике узимали за „¡езичке поуке", и да су те криве поуке
измицале каткад пажн>и и целе редакщф.
За то има примера и код Д. КостиЬа, у шеговом „речнику
колебл»ивости у кн>ижевном ¡езику и правопису" под називом Huje-него (1931). Тако je у том речнику означено да не треба употребл»авати ове облике глаголских речи: прил. сад. Maxajyhu (треба
машуНи); оне üiopoKajy (треба шорочу), (не) iHoponaj (треба (не)
шорочи), лешам (треба леНем), леша}уКи (треба леНуНи) — и друге.
Ово и поред тога што се КостиЬ HaJBHiue држао речника у БелиЬевом Правопису.

III
12. Да видимо шта о глаголима на -аши с дублетним облицима
има у граматикама нашега ¡езика. Овде треба по!ш од В у к а.
Jep je Вук написао прву граматику оног народног je3HKa kojh je
ьеговом реформой постао кшижевни ¡език. У CpncKoj граматици,
urraMnaHoj уз Српски pje4HHK од 1818. године, на страни LXI
Вук вели да неки несвршени глаголи „kojh ce CBpmyjy на бам,
[27]
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вам, мам, Нам могу имати дво)ако у саданпьем времену (и у осгалом,
што je од аегове чете)" и наводи као примере за то : гибам и гиб/ьем,
дозивам и дозив.ъем, узимам и узимлем, сийам и сийлем.п Затим наставл>а да с в>има иду и неки свршени и несвршени глаголи на
шам и кам, као што су : тешам и шеНем, дошешам и дошеНем, Пле
скам и Плетшем (и ПлешНем), йойлескам и ПоПлешшем. Српска
граматика je „усавршено издание" Писменице од 1814. године и
настала je добрим делом у вези са интензивним радом на речнику.
Кад се то зна, онда je Вукова граматичка одредба да несвршени
глаголи са лаб^алним гласовима (б, в, м, П) HMajy двоааке облике
непотпуна jep такве облике у Српском р)ечнику HMajy и неки свр
шени глаголи (на пример: задрщемаши, ишешаши, Прошешаши).
Промена глагола HHJe, дакле, одре^ена ни условл>ена шиховим
видом. То je jeflHo. А друго: у Српском р)ечнику двоааке облике
има и глагол сисаши, са денталом с, као прост, а и кад je сложен
с префиксима (исисаши, Посисаши).
13. После Вукове Српске граматике имамо Малу српску граматику Ъуре ДаничиКа (1850), Koja чини „основицу гра
матике нашег савременог кн>ижевног je3HKa" и служила je „као
главни извор многим доцшцим граматикама нашим" (А. БелиЬ,
JO кн>. V, 9). У више издаша излазила je под називом Облици
српског ¡езика (седмо издаае 1874. год.). ДаничиК наводи више
глагола kojh ce Meibajy дво;ако — као Писаши, Пишем (пета врста,
други раздео) и играши, играм (први раздео). То су: гибаши, зазйваши (назйваши итд.), зидаши, }алакай~ш, Плескаши, чалакаши,
дрш'емаши, заимаши (Позаи.наши итд.), куПаши, сиПаши, зашайаши
(Пошайаши итд.), сисаши, ПойшПсаши, сшасаши, йшисаши, скишаши
се, шешаши се, дихаши, духаши, ¡ъихаши, Пухаши. И додаае да
с н>има иду и „сви са cBoJHMa сложенима" (Облици, стр. 107).
JacHo je откуда код ДаничиЕш толики 6poj глагола с двоааком про
меном када се зна да н,егова граматика представлю „граматичку
или морфолошку обраду оног материала kojh се находи у Вукову
11 На другом месту, кад да)е промену овог глагола, облике са ¡отованпм
сугласником (йл) Вук став.ъа ме!)у заграде: сийам (сийлем), cuüaj (сийли),
cuüajyhu (сийлуНи) , што значи да су за н>ега главни облици од основе пре
зента на -а- (сийам).
[28]
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речнику", TJ . у другом издан>у тога речника Koje je ДаничиК припремао. Сам он каже да je граматику написао „само за оне ри;ечи
коje су наштампане у Вукову Pje4HHKy". А у шему, као што Немо
видети, има доста глагола на -аши kojh су с дублетним обликом
презента.
14. У cBoje време била je врло добра граматика Пиетра
Будмани)а (Grammatica della lingua serbo-croata (illirica),
Vienna 1867). Будмани ce служио мaтepиjaлoм из дела на)бол>их
стари)их писаца (ТундулиКа, ПалмотиЬа, КачиЬа и др.), а од савремених узимао je примере из Вукових, ВЬегошевих и ДаничиЬевих дела. И у iberoeoj граматици je наведен веЬи 6poj глагола са
завршетком -аши kojh у основи презента HMajy flßojaKe облике.
Али то су скоро исти примери глагола kojh се налазе и код ДаничиЬа.
И нема сумнье да их je Будмани тамо нашао, иакоих je могао наЬи
и у граг)и Kojy je одабрао за писан>е граматике.
15. Тако je и у другим нашим познатим граматикама Koje су
биле у употреби као школски уцбеници — у МаретиЬево j
XpeaTCKoj или cpncKoj граматици (Загреб, 1906), у Граматици
хрватскога je3HKa Joe. Флоршица (Загреб, 1916), у CpncKoj
граматици за III разред гимназ^е Л>уб. Сто ¡ановиЬа
(Београд, 1926), у БелиКево)' Граматици ерпскохрватскога
¡езика за треки разред (Београд, 1938), у Граматици хрватскога
или ерпскога je3HKa Брабеца-Храсте-ЖивковиЬа
(Загреб 1952) и др. У н>има се наводе — као примери — по неколико глагола на -аши kojh CBoje облике граде од основе презента
на -а- и на -'е-. И ти су глаголи свакако узимани из ДаничиЬеве
граматике где се налазе мег)у глаголима kojh су Ha6pojamï.
16. Али у неким граматикама нема ништа о промени тих гла
гола. На пример, у добро познато) CpncKoj граматици С т о j а н а
НоваковиЬа (Београд, 1894) нигде се не помин»у глаголи
на -аши kojh HMajy две промене, иако je Taj део граматике, Наука
о облицима, раг)ен по ДаничиЬу. А НоваковиНева граматика je
„знача¡на за граматичко нормираае квьижевног ¡езика", и она je
за више година била потиснула из употребе ДаничиКеве Облике
ерпског ¡езика. — О тим глаголима ништа шфречено ни у Грама
тици ерпскохрватског ¡езика Михаила СтевановиНа,
[29]
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ко ja je досад више пута прештампавана (шесто издан>е 1968) и
Koja се, иако je намен>ена за употребу у гимнази)у, налази и на
списку универзитетских уцбеника.
17. Две наше врло знача)не граматике, коje су по обиму jeзичког материала изван оквира школских граматика, такоЬе се
не слажу у овоме. 1една je Граматика хрватскога или српскога
кн>ижевног ¡езика Томислава МаретиЬа (друго из
дание 1931, Загреб). То je исцрпна граматика кхьижевног ¡езика
KOJH нам je Вук оставио. Раг)ена je углавном на je3H4Koj гра^и из
дела Вука КараииЬа, Ъуре ДаничиЬа и Вукових народних умотворина у стиху и прози. На страни 280. т. б (по треЬем издавьу
од 1963) МаретиЬ вели да „има неколико глагола kojh иду у први
и други разред пете врете", tj. kojh ce KOHJyrapajy као глаголи
чуваши, чувам и везаши, вежем. То су, „осим неких других", гла
голи kojh су после навойени и у поменутим школским граматикама
(недоеще глагол сисаши, али су зато ту глаголи назшаши и йрейлешаши). Те и такве глаголе МаретиЬ je имао у ДаничиЬевим
Облицнма и у Буковом речнику, а ¡едним делом свакако и у употребл»ено) rpahu. И они су се тако нашли у граматичком систему
нашег савременог шьижевног ¡езика. МаретиЬ je написао да има
„неколико" таквкх глагола (иако je знао да их има много више)
сигурно зато што je тако о н>има рекао ДаничиЬ.
Друга велика граматика je Grammatik der serbokroatischen
Sprache Аугуста Лескина (Heidelberg, 1914). Она таког)е
представлю на научно) основи обращен наш кн»ижевни ¡език „како
се он ¡авл»а у делима КарациЬевим и ДаничиЬевим". У toj граматици, Koja je иначе богата и градом и o6janiH>eibHMa, ништа се не
говори о глаголима са дублетиим односом, нпр. гибам\гибл>ем.
Само на стр. 506. видимо да je презент глагола назшаши — назйв.ъём (на-зйвам), а од глагола dpujè.uaûlu je дргуёмлём (екав.
дрем/ьём). Лескин je, дакле, ¡едноставно пренебрегао ¡едну морфолошку особеност глагола Koja у ¡езичком материалу HHJe ни
мало скривена, као што je то прс учинио и НоваковиЬ.
18. О томе нема ништа ни код М. СтевановиЬа у Савременом ерпскохрватском ¡езику I (Београд, 1964). То je опсежно
)езичко дело за Koje се с правом може реЬи да je репрезентативни
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универзитетски уцбеник. У н>ему се излаже „граматичко учен>е
о савременом српскохрватском кн>ижевном ¡езику, приказу)у се
процеси и nojaBH у овоме ¡езику и flaje се н>егова граматичка норма".
СтевановиН je CBoje излаган>е заснивао не само на кн>ижевним
творевинама познатих српских и хрватских писаца од Вука и Taja
до данашн>их дана веЬ и на ¡езику науке и савремене журналистике,
а ниje занемарен ни свакодневни разговорни ¡език. Извори за
¡езичку rpaljy била су и дела коja су, измену осталих, ДаничиЬ,
НоваковиЬ и МаретиЬ узимали за писанье cbojhx граматика. Па и
поред тога о дво)аким облицима презентске основе глагола на -аши
у H.oj се не говори. Колико уопште има разлога за то, можда he се
донекле моНи видети кад се изнесе материал kojh проистиче из
je3HKa наших савремених писаца.
19. Дакле, ¡езички стручнэаци и Hajno3HaTHJH граматичари
нашег ¡езика не)еднако су се односили према глаголима на -аши
kojh се употребл»ава)у с дублетним облицима. тедни су их као такве
регистровали ограничении бро)ем примера, и то се своди само на
констатац^у о аиховом посто)'ан>у. Други ни толико. Они се уопште
не задржава)у на н>има. А ти глаголи тиме представлю jy ¡едан
¡езички join нерасветл^ен проблем kojhm се свакако требало позабавити, поготову кад се наш дананпьи кшижевни ¡език узме у
целини.
20. Да видимо, дал>е, како су у речницима савременог кн>ижевног ¡езика дати глаголи на -аши kojh у правописном речнику
KMajy дублетне облике. За такво одре^иван>е глагола на)бол>е се
може користити баш речнички материал jep je уз инфинитив
глагола, као лексичке ¡единице и лексичке одреднице, увек и
облик презента у 1. л. ¡еднине. А онда — зна се да за испитиван>е
nojeflHHHX ¡езичких особина може послужити сваки добар речник,
kojh фондом заступл»ених речи у н>ему и нлховом обрадом неиз
бежно означава и одре!)ени ниво у развитку дотичног ¡езика у
датом времену и у jeflHoj широ) средний где je настао. За oBaj
посао прегледао сам неколико наших на)'познати)их речника.
21 . И овде je на првом месту By к К а р а ц и h са cbojhm
Српским pje4HHKOM од 1818. године. 3na4aj тог лексикографског
дела добро je познат: Вук je ньиме огласио CBOjy реформу кшижев
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ног ¡езика, азбуке и правописа и поставио солидан темел. на коме
je после, у току неколико децени^а, израсла зграда нашег новог
кн.ижеиног ¡езика. У оном временском тренутку то je био знак
да je настала права ¡езичка револуц1ф 4h¡h су плодови демократизовали целокупну нашу културу.1* За Taj се речник с правом
вели да je класични пример речника народног ¡езика. Саставл>ен
je од речи Koje je Вук понео из свог родног Kpaja и Koje je затим
уносио по сопственом cehaay, а малобро]не су оне што их je чуо
да се говоре у другим KpajeBHMa ван ондаппье Cp6HJe (нпр. у
Срему, у Банату и др.). Сам речник je написан чистим, изворним
народним ¡езиком. С обзиром на то што je Вук израдио и издао
Pje4HHK ¡ош у првим годинама бавл>ен>а кн>ижевним радом, тако
реки, на почетку cBoje списател>ске делатности, и да je сам био без
школског образованна, сасвим je тачно кад се каже да га je писао
{езиком KOJHM je од детиаства говорио, а то значи — ¡езиком села
ТршиЬа и околине. По речима П. И в и h а ¡език овога издан>а
Pje4HHKa „penpesemyje Вуков родни говор бол>е него ¡език и)едног
другог веЬег Вуковог списа".14 Тешко je утврдити, и до данас
mije утвр1)ено, да ли ¡е Вук одступао од тршиЬког говора онога
времена и ако ¡есте — колико ¡е одступио. Тадаппьи говор у ТршиЬу, вели ИвиЬ на истом месту, био je joui свежа „непреврела"
мешавина говора масовних досел>еника из Херцеговине и онога
по 6pojy незнатног становништва Koje je ту било затечено. Ме^утим,
не треба губити из вида ни чин»еницу да je Вук КарациН, пре него
што je приступио изради речника, био издао две збирке народних
песама, да ¡е затим, док je прикушьао и сре^ивао речничку гра!)у,
у покренутим полемикама ycrajao против ондашаег р1)авог, ненародног ¡езика у кшижевности а залагао се за простонародни српски
¡език и да je после уз Српски pje4HHK об]'авио и Српску граматику,
попун.ено и поправл>ено издаше прве граматике тог ¡езика. Према
томе, Вуков Р)'ечник cbojom nojaBOM intje био изолован, веК ¡е
настао на извесно)' основи кн>ижевно)езичке реформе у H>eHoj по
четно) фази. Зато се Taj речник може узети као „полазни ослонац
"Меша СелимовиЬ: Вуков Р)'ечник je стварна основа лите
ратуре и културе XIX века (За и против Вука, Н. Сад 1967, 133).
"Павле ИвиЬ, Поговор Српскоме р)ечнику, Београд 1966, 176.
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за нови кнжжевни ]'език". И у томе je н>егов изузетни знача)'.
22. У овом издан>у Вуковог Српског р)ечника има много ман>е
глагола на -аши с дублетним обликом презента него што их има у
правописном речнику, ман>е чак и од ]'едне четвртине. Али та)
6poj HHJe толико мали кад се узме у односу на све речи Koje су
обухваЬене речником. А речник данаипьег Правописа раг)ен je на
знатно oÖHMHHJoj и разноврсшф) лексичко) гра!)и. Отуда се у
н>ему нашло скоро три пута више речи, интересантних за правопис,
него што их има укутаю у Буковом речнику. Али оно што треба
одмах истаЬи ¡есте — да код Вука има доста глагола с )едним обли
ком презента, а у правописном речнику они су дати с дублетним
облицима. Мислим да неКе бити сувишно да их одмах наведем.
а) Глаголи с презентом на -ам: зазидаши, зановщешаши, зидаши, ижимаши, ишшийаши, надимаши се, назидаши, накуйаши се, насисаши се, нашешаши се, одшешаши, йодзидаши, йродрщемаши, йрошешаши се, раздрщемаши, срещаши,
[х]ршаши (keichen, stark husten), шушкешаши;
б) с презентом на -ем: бенешаши, декаши, загонешаши, зазвекешаши, зайрешаши, квоцаши, лщешаши, млескаши, одгонеШаши, йокайаши, йресисаши, йрокайайш, скакушаши, слщешаши, сркушаши, ШорокаШи, Нукаши, усисаши, [х]ракаши, [х]рамаши, [х]ркаши.
Разуме се да су HaJHHTepecaHTHHJH глаголи Koje je Вук овде
дао с дублетним облицима презента. То су:
гибаши (и с префиксима: на-, йре-, са-), дозиваши (и с префиксима: на-, од-, йс~, Про-), дри^емаши (и с префиксом
за-), заимаши (и с пресикфима: на-, йоза-, уза-), одузимаши
(и с префиксом йре-), ошимаши (и с префиксом йре-),
йлескаши (и с префиксима: йо-, раз-), йуаши (и с префиксом
на-), сийаши (и с префиксима: за-, иза, на-, о-, оба-, од-,
ода-, йо-, йре-, йри-, йро-, раз-, раза-, са-), сисаши (и с пре
фиксима: из-, йо-), скишаши се, чалакаши, чейаши, шешаши
(и с префиксима: до-, из-, йо-, са-), шкрийаши, шшийаши.
Код Вука има и глагола kojh се не налазе у правописном ре
чнику. То су: узимаши, зазиваши, изазиваши, зашайаши, йошайаши,
3 Наш ¡еэик
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йошайсаши, сшасаши, шийсаши. За прва три глагола речено je
напред да су неоправдано изоставл>ени. Последша три можда нису
узети као речи са ретком употребом. Уосталом и Вук глагол сшасаши
ynyhyje на обични ¡у реч йрисщеши, а глагол шийсаши — на сшийсаши,
KOJH у другом издан»у Р)'ечника има тако^е дво|аки облик презента.
Глагол йошайсаши означен je као реч за Kojy се ашсли да je турска
и уз н»у се ознаком cf. (confer) flaje oflroBapajyha реч заша}'аши.
А презент глагола зашайаши и йошайаши од основе на -е- (зашайлем, йошайлем) могао се учинити саставл>ачима правописног ре
чника да има сувише ограничену одн. noKpaJHHCKy употребу.
23. Из изложеног прегледа види се да и Вук ни je увек био
доследан у одреСивашу презентског облика истих глагола. На при
мер, глаголи на-, од-, йро-шешаши HMajy презент на -ам, а прост
глагол шешаши и сложени с другим префиксима HMajy презент с дублетним облицима, на -ам и на -ем. Од глагола шшийаши пре
зент je тако1)е с обе основе, а ишшийаши само с презентском осно
вой на -а-. То се донекле може разумети jep je Вук све речи, па
и глаголе, морфолошки одре1>ивао према свом ¡езичком осеЬан»у.
А тамо где je располагао сигурним сазнааем да у конкретном слу4ajy има и други облички лик речи, он je и то верификовао.
Не]'еднако су наведени и глаголи са општим делом на сугласник
х, ко)и се тада ни)е изговарао ни у Буковом домаКем говору. Jeflнима од ibnx у основном облику, у инфинитиву, недостаае Taj глас
(мааши, йуаши...), а други на том месту HMajy нове гласове —
в и У, настале под одре^еним фонетским условима (дуваши, кщайш,
tbujaiüu) . Ови глаголи HMajy презент на -ам (дуваши, -ам, Kujaütu;
-ам). Сличай глагол dujautu (м. дихаши) има презент дишем, а у
загради Вук дод^'е: „IjeKoJH реку и ди)'ам". То што „íjeKojn" го
воре било je за Вука довольно да забележи и Taj облик. Глаголи
ирве групе HMajy презент на -шём, али и на -ам: мааши, -шем,
йуаши, -ам (и йушем). То je ¡едан од доказа да je за оно време nojaB
нестанка гласа х био скорашшег датума, тако да су презентски об
личи са ш (од пре1)ашн>ег х) joui увек били nocTojaHH у je3H4Koj
свести. Тако je створен аномалан однос у глаголским основама
(ш:—), и то без икаквих предиспозици)а да ce TpaJHHJe одржи.
[34]
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Као такав елиминисан je поновним бар теори)'ским успоставл»авьем гласа х.
24. Уз инфинитив глагола с дублетним обликом презента
Вук je ставл>ао облик на -ам, а други, на -ем измену заграда je и
с везником и; нпр. ошимаши, ам (и ошимлем). Само je код глагола
йрегибаши обрнуто: бл>ем (и йрегибам). Шта то значи за одрег)иван>е кньижевне вредности тих облика? За Вука je несумн>иво
главни облик презента oHaj kojh се дя]с на првом месту, и он je
свакако у извесно) предности, иако су у кн>ижевно{ употреби
оба облика под)еднако легитимна. Вук je {едино код глагола
йосисаши, ам у загради написао: „говори се и йосишем", и као да je
тиме хтео да му оспори адекватну вредност. Треба, ме^утим, истаЬи
да je Вук и тада и после у cbojhm списима употребл>авао, колико
ми je познато, облике тих глагола од презентске основе на -а-.
То су били првенствено н.егови облици. Али то не значи да се у
Вуковим текстовима не могу нигде срести они други, с основой
на -е-. Ja сам, више ar/4aJHO, наишао на ова два примера. Вук je
и у овом издавьу PjemutKa s. v. ошмица употребио такав презент
од гл. скишаши се: — не cnyiuajy, него се скиЬу Некуда. У другом
издавьу s. v. варица Вук пише : — У Боци варицу носе и на воду...
и н>оме üocuüajy воду говореЬи... А само неколико реченица иза
тога: — По том иду те йосийлу ньоме ул>анике говореЬи... У Броз-ИвековиКевом речнику s. v. йосийаши наводи се и OBaj пример:
nnjecaK што се н>им писмо йосийле (Вук, Pj.1 547). — У истом ре
чнику s.v. куйаШи пример:— До1)оше виле да се куйлу — употребл»ен je у Српским народним припови)еткама Koje je скупио и издао
Вук КарациН, as. v. ЪурЦев дан пример:— Мушкарци се понявшие
Kyüajy у потоку — непосредно je из Вуковог ¡езика. Ово се може
разумети и тако да je први облик (куйлу се) Вук добио у приповеци Kojy je други забележио. Али у сваком ory4ajy, овакви примери, уколико их има у изворном облику, noTBpîjyjy да je неке
од ових глагола Вук могао имати с дублетним облицима и у свои
)езичком осеНашу, и онда их je тако употребл>авао.
25. Кад je реч о првом издавьу Српскога pje4HHKa, онда се
поставлю питанье да ли су се ови глаголи употребллвали тада
с дублетним облицима и у тршиЬком говору, kojh je на uinpoj основи
з*
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представльао говор Вукових на)ближих предана досел»ених из
херцеговачког племена Дробшака, или je Вук друге облике тих
глагола можда чуо негде у неком другом говорном амби)енту, или
je iiaj:ia;i на н>их наилазио у народним песмама Koje je веЬ био
почео скупл>ати, бележити и издавати. Рекао бих да je могуЬе
претпоставити све то Tpoje. Истина, они kojh су, у наше време,
испитивали дробн>ачки и тршиКки говор не flajy нарочите податке
о глаголима на -аши kojh у промени могу имати дублетне облике.15
То би значило да таквих облика у тим говорима нема. Или, што
тако^е HHJe сасвим искл.учено, као кктижевни облици нису, за
испитиваче, представл>али дэдалекатски материал. Вук je дуже
времена боравио у Срему, а за сремски говор се изричито каже
да у н>ему колеблжви глаголи на -аши HMajy облике по VI (БелиКеBoj) врсти, Tj. од презентске основе на -d-ie Ме^утим, у време кад
je Hacrajao данаппьи наш кн>ижевни ¡език, пре век и по, мора се
рачунати као вероватно да je тада у поменутим говорима, на првом
месту у говору Вуковог родног Kpaja, било у употреби тих глагола
с flBojaKOM променом. А зна се и то да je Вук, кад je отпочео рад на
речнику, веЬ био издао две кн>иге лирских и епских народних песама у KoJHMa се )авл.а}у такви глаголи.17 Ево неколико примера
за облике од презентске основе на -е-:
Не ошимли погинуЬеш (стр. 80); — Beh дозивле слугу ДобриBoja (112); — Пак дозивле до два сина enoja (123); — И йозивле Зука од Удбвдье (119); — Да по теби л>уба Moja uiehe (242).
Тако су ти глаголи, у приличном 6pojy, ушли у Српски pje4ник. И тако су, joui у почетно) фази формиран>а кшижевног jeзика, у оба облика постали саставни део &еговог граматичког
система.
26. До другог издавьа Српскога р|'ечни.ка прошло je више
од тридесет година (1852). Taj временски период Вук je испунио
нреданим и самопрегорним радом на дал»ем изгра^иван>у и усавршаван»у кшижевног ¡езика, а без последних неколико година
11 J о в а н В у к о в и h, Говор Пиве и Дробилка (J<t> кв>. XVII);
— Берислав М. Никол и h, ТршиИки говор (СДЗб. кн.. XVII, 1968).
" Берислав М. НиколиЬ, Сремски говор (СДЗб. кн.. XIV,
1964).
" Сабраиа дела Вука КарациЬа I, Просвета.
[36]
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у crajiHoj борби с моЬним противницима н>егове )езичке и ортографске реформе. На Kpajy je изво)евана потпуна победа: у кн>ижевности je прихваКсн je3KK за kojh се Вук залагао, kojhm je и
сам писао и 4HJh je граматички склоп он утврдио. А познато je
да je Вук стално поправл>ао и дотеривао cboj и наш квшжевни
¡език „ÖHpajyhü црте ко je су по разним KpajeBHMa разасуте". За
све то време на дневном реду налазио се и вьегов лексикографски
рад. Ради што бол>ег упознаван>а са српским народним говорима
Вук je често путовао по многим нашим крааевима и свуда je неуморно кугшо и бележио нове речи за друго изданье речника. Тако
je Српски р)ечник сада скоро двоструко нарастао градом. Тиме
je, наравно, повеЬан и 6poj глагола на -аши с дублетним облицима
у основи презента. У односу на прво издание о тим глаголима може
се реЬи ово и оволико.
Прво. Сви глаголи на -аши kojh су у првом издан>у с дублет
ним облицима презента, на -ам и -ем, тако су наведени и у овом
издаау PjewHHKa.
Друго. Осим тих глагола овде има joui толико других са двоjaKHM презентом. Од н»их су ;едни paHnje били с презентом на
-ам, а други, kojh су öpoJHHJH, сада се први пут налазе у овом
издан>у. Ja hy их тако, одво^ено, и навести.
У npeoj су групи глаголи:
зидаши (и с префиксима: за-, на-, йод-), надимаши се, насисаши се, нашей!аши се, ihujauui, одшешаши, йродрщемаши,
йрошешаши се, разори]смашн, хрийаши.
Вук ове глаголе сада наводи с презентом на -ам, а одмах иза
тога и у загради да)е и н>чхов облик на -ем. Учинио je ту измену
jep je накнадно видео да се те глаголске речи употреблаваау и у
облицима од друге основе у народним говорима ко je je он у почетку
недовольно познавао. После 1818. године Вук je знатно проширио
круг свога интересовааа за народни ¡език у другим нашим Kpajeвима,где je наилазио и на друге, нове ¡езичке особине, ко)има je
попувьавао основни кн>ижевно)езички фонд. Уз то je активно радио
на скупл>ан»у народних умотворина : сам их je бележио на cbojhm
путован>има, а доби)ао их je, с разних страна, и од различних лица,
коja су то за н>ега чинила. При том je н»егово ¡езичко знаае поста-
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¡ало садржа)ни|е и граматички стручни)е. Тако je Вук, према
настало) потреби и у тежн>и да му кн>ижевни ¡език буде што чи
стки и правилни)и, себе допушавао и кориговао. Он je сада вредност ¡езичких црта одре^ивао према томе где су и колико су употребом распрострааене. Када je Вук имао довольно доказа да се
презентски облик наведених глагола ¡авл>а и у друго] форми, он je
то онда у квьижевном и граматичком смислу и озаконио. У оном
времену кад je квьижевни ¡език требало извуНи из живих народних говора такви и слични потези били су оправдали.
У другоj су групи глаголи:
гььевашаши, замахаши, зайлескаши, зайуваши, заузимаши1*
(и с префиксима: из-, од-, йо-, йод-), зашкрийаши, зйбаши,
изидаШи (и с префиксима: об-, са-, у-), ицаши се19, ойахаши,
ойсийаши (и с префиксом йода-), йозадри)емаши, йоимаши (и
с префиксом у-), йоскишаши се (и с префиксом йро-), йрезиваши
(и с префиксима: При-, са-), йрешешаши (и с префиксом у-),
йрокуйаши се, сажимаши, угибаши.
Као што се вида, ме^у овим глаголима прости су: гн>евешаши,
зйбаши, ицаши се, а остали су сложени с по)единим префиксима.
Као прости и с другим префиксима они се налазе ме^у глаголима
KOJH су у првом издан>у (осим йрокуйаши се и сажимаши). Пада
у очи да у ово) групи има неколико глагола с презентом на -ем
на првом, а на -ам на другом месту и у загради (ггьевешаши, зама
хаши, ицаши се, ойахаши, сазиваши, угибаши), док je у првом издан>у тако наведен ¡едан глагол.
27. И овде се треба задржати на глаголима са гласом х. Ви
дели смо како су они унети у прво издание речника. У ме^увремену
Вук je дефинитивно извршио ортографску реформу у Kojy спада
и писаше гласа х тамо где му je било првобитно место. Резултати
те реформе огледаЕу се и у Pje4HHKy од 1852. Вук je те глаголе
са в и У унео и у ово издаае, али свуда ynyhyje на шихов изворни
лик, са гласом х (нпр. мааши, машем, vide махаши; надуваши,
" Глаголе kojh nocroje и као повратни Вук je наводио одво)ено; вир.
заузимаши je ¡една одредница у речнику, а заузимаши се — друга. У таквим
случа)евима ja сам узимао глаголе без повратне речце.
" Презент овог глагола je иче ми се, а у загради ctojh: „а може бити
да би ко рекао и: ица ми се".
[38]
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надувам, vide надухаши; кщаши, кщам, vide кихаши). Од н>их су
дуваши и гъщ'аши (и ibuaiüu) с дублетним обличила презента : дувам
(душем), ¡ьишсм (гыуам и пиам). Такав презентски облик HMajy
и глаголи : духаши (и с префиксима : за-, о-, раз-), гьихаши (и с префиксима: за-, од-), йухаши (и с префиксом на-); остали има)у
)едан облик (нпр. кихам, машем, надухам). Саставл>ачи правописног речника угледали су се на Вука кад су за глаголе са гласом
в, м. х ставл»али презент са сугласником ш, о чему je било речи.
Тако, ме!)утим, сада ни)е требало поступити. Jep je Вук те глаголе
с н>иховим облицима имао на пространом терену народних говора
у KOJHMa тада joui imje био свуда успоставл>ен нов однос глаголских
основа, инфинитивне и презентске, са гласовима в и j или без тих
гласова на месту где je било х. Према инфинитиву дуваши презент
je joui увек могао бити и душем, поред дувам, а према nu(j)aiüu
— и пишем. VI Вук их je тако износио у речнику. И то je онда било на
месту. Народни говори били су непосредни извор материала од
коjera се обликовао кн>ижеЕни je3HK. Ме^утим, Taj je3HK je данас
стандардизован, са одре^еним и утвр^еним нормативима, граматички фиксиран. Зато не треба написати : йродухаши, Продухам и
йродуваши, Продувам к йродушем и ел.
28. У овом издан>у Р{ечника Вук je други облик презента
давао у загради, али без везника и. Чини се као да je тиме хтео
join више да истакне н>егову подре^еност облику kojh ctojh непосредно уз инфинитив, а у велико) веЬини примера то je облик
презента на -ам. Ово je истина по)единост, али таква по)единост
да преко н>е не треба преки.
29. Tpehe издан»е Вуковог Српског р)ечника (1898) треба
само поменути — ради потпуности излагаша. Прире^ивачи су се
„у свему држали" претходног, Вуковог издан>а. Учишене су само
неопходне исправке и допуне и унесено je неколико стотина новях
речи из Вуковог ручног примерка Pje4HHKa од 1852. Што се тиче
глагола на -аши с дублетним облицима, све je остало као у претходном издаау. Глагол oüyxaüiu, kojh je додат са назнаком да се
говори у Дубровнику и Црно) Гори, има у презенту само облик

buyхам.
30. Сматрао сам да je потребно задржати се толико на Буковом
139]
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речнику зато што je он за постанак нашег савременог кн>ижевног
¡езика од прворазредног знача)'а. Прво издаше управо означава
идеалан зачетак тога ¡езика. А речник у целини представл>а основу
наше лексикограф^е нови)ега времена. При писан>у доцни]"их
речника српскохрватског кн»ижевног (и народног) ¡езика увек се
полази од Вуковог речника. И писци HaJHOBHJer правописног ре
чника морали су га имати при руци. Иако je наш кшижевни ¡език
поодмакао у свом развитку, вредност Вуковог речника у протеклом времену HHJe уман>ена.
3 1 . После Вуковога Српског р)ечника долази Р]ечник хрватскога ¡езика И. Броза и Ф. ИвековиЬа (1901). У Предговору овога дела каже се да му je за темел» поставлен Вуков
речник у другом издан»у, а гргфа je узимана и коришЬена из кньижевних дела Вука КарациЬа и Ъуре ДаничиЬа, као и из народних
умотворина коje je Вук скупл»ао и издач. У речник су ушле и
„добре и потребне" речи из ¡едне кн>иге хрватских песама, из неких
дела М. Ъ. МилиЬевиЬа и ВЬегошевог Лажног цара ШКепана
Малог, као и из Pje4HHKa JyrocriaBeHCKe академи)е у Загребу;
остали извори нису на том нивоу. Taj речник je, значи, изранен,
углавном, на делима Koja наш кнлжевни )език представлм^у у
HaJ4HCTHJeM, изворном облику. ВЬегова je вредност и у томе.
О глаголима на -аши kojh у Броз-ИвековиКевом речнику
HMajy дублетне облике може се реКи следеНе. ИвековиЬ се држао
Вуковог речника: сви ти глаголи kojh су тако наведени налазе
се и код Вука. Изузетак je глагол ойухаши kojh овде у презенту
гласи ойухам (ойушем). Понегде се, истина, понешто и додаЕе,
али то се чини више узгред. Тако je за глагол йоскайаши дат пре
зент йоскайлемо, како je и у Буковом речнику, а у загради: „у
praes. и йдскайамо, као што се види из npHMJepa". А ¡едини пример
je из народних приповедака :— Велик страх их попадне да у ohoj
пустили од глади не üocKaüajy. — Од глагола хукаши презент je
хучём, као што je и у правописном речнику, а у загради се дода}е :
„и хукам по н.еким кра)евима". Такав облик презента je потвр!)ен
и примером из ДаничиНевих Пословица :— Да млада за старшем
хука... Ме^утим, за исти облик овог глагола у значен>у „hu! ma
chen" у пословици: Свети Лука у нокте хука — ИвековиЬ je на
[40]
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писао да ]еука м. уче — „да се сложи са Лука". — Каткад се у том
речнику не води рачуна о примерима кощ се наводе као потврда.
Тако je од глагола иокайаши презент на -й/ъём као и у Буковом
речнику, а у примеру се двапут потвр1)у)е други облик : — Ако ко
йокайа крвл>у н>езином хал>ину, оно што йокайа нека опере (Ъ. Д а н и ч и h, Стари. 3aBJeT, треНа кньига MojcnjeBa, гл. 6, 27). Овакви
случа)еви — кад потврде недостачу или кад су само за ¡едан од два
презентска облика — noKa3yjy да су глаголи механички преношени
из Вуковог речника. Да je речничка rpalja коришЬена више у
граматичке сврхе, сигурно би било и више измена и допуна. Тиме
би се добила peammja представа о глаголима с дублетним облицима
у драгоценим писменим изворима ко ¡и су употребл>ени. за израду
речника. Али се битни задатак лексикографа модершфг ¡езика
cacTOJH првенствено у томе да се покаже семантичко кретан>е речи,
a HajocHOBHHJa граматичка одредба ce flaje по устал>еном узусу.
У овом речнику има свега неколико глагола на -аши с презен
том на -ам и -ем, ко]п се не налазе код Вука. То су:
халакаши (од две потврде за облик халакщу ¡една je из Pjeчника ТАЗУ, где OBaj глагол тако!)е има презент с дублетним
обликом); ддсийаши (с примером досийа из народних умотворина) ; изгъихаши (пример за облик изгьиха je из Вукових
Пословица); исхракаши (узет je из СтулиЬевог Pje4oarc^ja),
а пример за облик израче из Вуковог je речника); озиваши се
(пример: Не osueaj се — из Вукових Пословица); йоодузимаши; йредузимаШи (пример за облик йредузимлу je из МилиЬевиЬевих Зимн>их вечери) ; йрезидаши („говори се у Хрв.");
йризйдаши.
Осим глагола халакаши, сви други су, као што се види, сложени с префиксима; као прости и сложени с другим префиксима
они су наведени и у Буковом речнику.
И ня]зац, у овом речнику има неколико глагола с ¡едним обли
ком презента a kojh се не налазе код Вука. То су: вагаши — важен,
дозидаши — дозидам, занщекаши — занщечем, искихаши — искихам, клевешаши — клевеНем, нажимаши — нажимл>ем, озидаши
— озидам, шшрайаши — шшрайлем.
То би углавном било све што треба да се каже о овим глаголима
[41]
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на -аши у Броз-ИвековиКевом речнику у односу на Вуков речник.
32. Од HOBHJHx речника узео сам Српскохрватско-немачки
речник Св. РистиЬа hJ. Кангрге (Београд, 1928) и Хрватскосрпско-тали|ански pje4HHK M. ДеановиКаи]. JepHeja
(друго издан»е, Загреб 1963). То су, дакле, дво)езички речници,
али je и сама rpat)a нашег ¡езика у н>има 3Ha4ajna. По оценама Koje
су изречене у критичким приказима и по отцтем мишл>ен>у спада|у
у наше добре речнике. Од других речника су веЬи и потпуни)'и.
Они су затим настали у различитим говорним и кшижевним срединама. А то су елементи kojh у извесном смислу могу одре^ивати
структурни лик речника. ВидеЬемо како у ньима ctojh са презентским обликом ових глагола на -аши.
33. За речник РистиЬа и Кангрге написано je да flaje „тип
савременог кн>ижевног ¡езика с екавизмом у основи" (М. П а в л о в и h). А речничка rpal)a у н>ему „чини део савременог разговорног и кньижевног )езика београдског центра" (А. Б е л и h).
Што се тиче глагола на -аши с дублетним облицима, у овом речнику
их има много маше него у Буковом. И Hajnpe hy навести глаголе
kojh су код Вука с дублетним облицима презента, каои у правопи
сном речнику, а овде има;у само ¡едан облик. То су:
гибам, ггьевешам, дошешам, задремам, зазидам, замашем, зауьихам, зибам, зидам, изасийам, изидам, изузимам, иче се, ишешам, }алакам, нагибам, называя (се), наймам, нашешам се,
обасийам, обзидам, обузимам, одасийам, одзивам се, однмхам,
одсийам, одухам, одшешам, ойашем, ойсий/ьем, осийам, йодзидам, йодузимам, йозадремам, йозаимам, йоимам, йоскишам се,
йрезивам, йресийам, йресишем, йрешешам, Призывам, йродремам,
йрозивам, йрокуйам се, йроскишам се, раздремам се, расийам,
сажимам (се), скакуНем, скишам, узимам, чалакам, шшийам.
У овом речнику има доста и других глагола с ¡едким обликом
у 1. л. ¡едн. презента, али су они тако наведени и код Вука (нпр.
зановешам, зайреНем, ишшийам, машем, млешНем (код Вука —
млешшем), срешам (се), сркуНем, усишем, храм/ьем, рчем, шушкешам и др.). А има и глагола kojh се не налазе у Буковом речнику
(нпр. вагам, дозидам, исийлем, искихам, клевеНем, оклеветал, йригибам, йришискам, сшискам (се) и др.).
[42]
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Кад се сви ови глаголи узму укупно, онда се види да въихов
6poj ни)*е мали. Од н>их je само )'една четвртина с презентом на -ём,
а сви остали HMajy презентски облик на -ам. Значи да знатно
преовла^у глаголи са односом основа а : а. Иако je несумн>иво
да су се писци, при саставл>ан>у речника, служили, на првом месту,
Вуковим речником, као и Броз-ИвековиКевим, они су, као што
видимо, облик презента ових глагола одре^ивали и по свом ¡езичком
осеЬаньу, а свакако и по h>hxoboj употреби на овом подруч|у не
само у roBopHoj пракси веН и у писаном кшижевном изразу. Само
тако се може разумети елиминисаае многих глаголских дублета
овога типа. МеСутим глаголи са дублеттшм презентским облицима
KOJH су овде наведени углавном су заступл>ени и у Буковом речнику.
То су ови глаголи:
дозиваши (и с префиксима: йо-, са-), дремаши, дуваши, заимаши
(и с префиксом у-), зайуваши, заузимайш (и с префиксима:
од-, йо-, йре-), надимаши, назидаши (и с префиксима: са-, у-),
найухаши, ¡ьихаши, ошимаши (и с префиксом йре-), йребигаши
(и с префиксима са-, у-), йлескаши (и с префиксима: за-,
йо-, раз-), раздухаши, сийаши (и с префиксима: за-, на-, йода-,
йо-, йри-, йро-, раза-, са-), сисаши (и с префиксима: из-, на-,
йо-), хрийаши, чейаши, шешаши (и с префиксима: йо-, йро-,
у-), шкрийаши (и с префиксом за-).
Има свега неколико глагола с презентом на -ам и -ем kojh
се не налазе код Бука. То су: досийаши, из/ьихаши, йредузимаши,
йрезидаши и халакаши. Такав презент има и глагол цмакаши, а у
Буковом речнику je само облик цмакам.
Код велике веКине ових глагола презентски облик на -ам
дат je уз инфинитив ; облик на -ём je на другом месту и у загради,
а код неких глагола облици стоje напоредо (нпр. ушешам, ушеНем).
То сигурно значи да je за писце први облик обични]и, а онда и
главней. Само код неколико глагола облик презента на -ем дат
je пре другог облика (нпр. ошимлем, -мам). Али се одавде види
да РистиЬ и Кангрга нису, у сваком посебном случа)'у, приступали
реалном одреСиваньу кн>ижевно)езичке вредности ¡едног презентског облика према другоме.
OBaj речник затим общг/je MHoroöpoJHHM примерима Heyjefl
[43]
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начености, недоследности и колебллвости (в, приказ М. П а в л о в и h a, JO кн.. VIII, 211 —218). То се огледа и при наво^еау
ових глагола с обликом презента. Тако смо видели да глагол
зидаши и сложена с ¡едним префиксима n.viajy презент на -им, а
сложени с другим префиксима — на -ом и на -ем; глаголи дозиeaiüu, йозиваши и сазиваши има)у, у презенту, дублетне облике —
дозивам (дозивлем)..., а од глагола одзиваши се презент je одзивам
се, од ойозиваши — ойозивлем и ел. Од глагола храмами презент
je храмлем, а од дохрамаши — дохрамам. Итд. Таквих примера
има и у другим речницима, и то у сваком cnyqajy представлю недостатак лингвистичко-граматичке интервенци)е самих лексико
графа. А онда — oBaj речник Hnje ра1)ен на материалу из кнъижевних дела и других писаних текстова, веЬ je заснован на живо!,
roBopHoj фразеологией, Koja je, ма колико изгледала уопштена,
у извесним оквирима локализована. Таква ¡езичка cmyanHJa налази
одраза и на граматичкоЕ обради речи.
У РистиК-Кангргином речнику нису ¡еднако наведени ни гла
голи са гласом х kojh се употребл>аваЕу и са гласовима в и _/'. Ми
смо видели да глаголе дуваши, кщаши и ел. Вук ynyhyje на инфи
нитив са х, jep je за н>ега, после уво1)ен>а тога гласа у правописни
систем, то био н>ихов основни лик у за)едничком кнлжевном jeзику. РистиК и Кангрга те глаголе, ме!>утим, ynyhyjy на лик са
в и j : духаши в. дуваши, кихаши в. кщаши, ойахаши, ойашем в.
oüajaiüu. Али глаголе ¡ьщаши (се) и йуваши ynyhyjy на ¡ьихаши (се)
и йухаши. Познато je да се сви ти глаголи, као и неке друге речи,
у средний где je речник постао, H3roBapajy само са гласовима в
nj jep je десвуда и одавно нестало. Зато ¡етребало и ова два глагола
навести као претходне. И у правописном речнику, истина, стощ:
ibujaüiu не него н>ихаши, али у БелиЬевом Правопису je гъихаши и,
у загради, ibujaüiu, гьщ'ам, трп. прид. н,щан, С обзиром на то да je
речник РистиЬа и Кангрге речник ерпскохрватског (кклжевног)
¡езика у коме ове глаголске речи, као и многе друге, видно noeroje
с flBojaKHM ликом у гласовном облич]у, а и са дво)аким морфолошким облицима, нема сумн»е да би HaJHcnpaBHHJe било наводити
их као такве; нпр. дуваши — дувам, а духаши — духам и душем —
без подре^ивааа ¡едних облика другима.
[44]
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34. У Предговору првом изданъу Хрватскосрпско-тали)анског
pje4HHKa (1956) писци М. ДеановиЬ и J. JepHej уверава)'у нас да
су настегали одразити „данашвьи кнлжевни и говорни ¡език разних
наших Kpajeea". У речник je ушло и доста нове и живегра^е,
„особито из градског говора и новина". Иако je тако схваЬен, ни
OBaj речник „нема нормативних нам^ера". При aeroBoj изради
1шсци су се користили модерним речницима, од наших на првом
месту речницима РистиЬ-Кангрге и J. БенешиЬа. За основу речника
узет je jjokhh изговор kojh не карактерише само и)екавска замена
jaüla : у загради се наводе joui две фонетске црте као шегово обелeжje — А за шш, х а не в, j, и иза тога je ставл>ено иСйд., што треба
да значи да их има и више.
И у овом се речнику уз инфинитив глагола flaje 1. л. ¡едн.
презента. Али има и глагола kojh су наведени без презентског
облика, нпр. глаголи: сийаши, оклевешаши, мласкаши. Затим се
неки као итеративни имперфективног вида ynyhyjy на перфективне
од KOJHX су постали; нпр. засийаши в. засуши, обузимами в. обу¿tü2u, срешаши в. сресши. Прво je очигледна омашка, а друго
редакторски пропуст. Што се тиче глагола наведених са презентом,
не може се знати како су писци речника одре^ивали н>егов облик :
да ли су га налазили у KopnniheHoj разноврсно) гргфи или у упо1ребл>еноа o6h4hoj „сувремено) фразеологи)и" или су за то консултовали речнике Koje су имали при руци; а могуЬе да су га одре1>ивали и према томе како га и сами yпoтpeбл>aвajy или према личном
сазнаньу како га употребл>ава}у и други. Извесно je, ме^утим, да су
наведени презентски облици у првом реду облици вьиховог ¡езика,
без обзира на то да ли су непосредно дати или су само ycBojerai.
Jep у овом другом случа)у несумньиво je да су они прихватили баш
те и такве облике презента, а то значи оне за Koje су и сами били.
И у овом речнику има доста ман>и 6poj глагола с дублетним
обликом у 1. л. jeflH. презента него у Буковом речнику. Овде hy
Hajnpe навести глаголе kojh такав презентски облик HMajy у оба
речника. То су ови:
гибаши (и с префиксима: йре-, са-),гн>евешаши, дозиеаши (и
с префиксом йо-), дрщемаши, заузимаши (и с префиксима:
из-, од-, йре-), ]алакаши, надимаши, ошимаши (и с префиксом
[46]
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йре-), йлескашы (и с префиксима: за-, йс~), йодасыйаши (и
с префиксима: йо-, При-, Про-, раз-, раза-, са-), йухаши, раздухашы, сысашы (и с префиксом из-), скишашы се, хрыйаши,
чейаши, шешаши (и с префиксима: до-, од-, йо-, Про-, са-, у-),
шкрийашы (и с префиксом за-).
Неколико глагола у овом речнику су с дублетним обликом
презента, а код Вука HMajy ¡едан облик. То су:
квоцаШи, кихаши, млескашы, йоскайаши, йрокайаши, скайаши.
Тако^е неколико глагола овде су с дублетним обликом, а у
Буковом речнику их нема. То су:
досийашы, доскишаши се, озиваши (се), йрезидаши, йрышыскаши,
фркаши (soffiare).
Не мали 6poj глагола у овом речнику je с ¡едним обликом у
1. л. 5едн. презента, а код Вука HMajy дублетни облик. Ево н>их:
душем, задри]емам, задухам, зазидам, замашем, запишем,
зибам, зидам, изидам, иче се, ишешам, нагибам, називам, назидам, науьишем се, нашеНем се, пишем, обзидам, одзивам се,
одпишем, одухам, ойашем, ойсыйлем, йодзидам, йозадри]емамо,
йосисам, йоскишам се, йрезивам, йрешеНем, Призывам, ыродри¡емам, йрозывам, йрокуйам се, йроскышам се, созывам, сазыдам,
угыбам се, узидам, шшыыам.
То нису ¡едини глаголи с ¡едним обликом презента. Има их
joui. И неки су и код Вука тако наведени, а неких тамо нема.
Измену дублетних презентских облика у овом речнику je
везник « (тал. е) (нпр. одшешам и одшеНем); само je код глагола
доскишаши се други облик у загради: доскишам (Нем) се. Тиме je
истакнута н>ихова равноправное^ у употреби. Ипак треба реКи
да je презентски облик на -ам дат на првом месту; тако HHJe ¡едино
код глагола: квоыашы, кихаши, ошимаши, йрокайаши и скайаши
(нпр. ошымлем и ошимам). А то би требало да значи да je за писце
речника макар и минимална предност на страни првог облика.
Као по правилу, и у речнику ДеановиЬа и JepHeja има недоследности у одре^цванъу презентског облика наведених глагола.
На пример, сложени глагол йрезыдашы има у презенту дублетне
облике (йрезыдам и йрезиЬем), а прост глагол зидаши и сложени
с другим префиксима су с ¡едним обликом — на -ам. С друге стране,
[46]
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глагол дргд'емаши у презенту гласи дрщ'емам и дри]емлем, а сложени
с префиксима HMajy облик на -ам. Глагол гибаши тако^е има оба
облика (гибам и гиблем), а сложени с ¡едним префиксима HMajy
дублетне облике, с другим префиксима — само облик на -ам. Глагол
усисаши има 1. л. ¡едн. презента усишем, а глагол йосисаши — По
стам, док су глаголи сисаши и исисаши наведени с презентом на
-ам и на -ем (сисам и сишем). Итд.
Тако видимо да су лексикографи више-мавье слично поступали
при одре!)иван>у презентског облика ових глагола на -аши, т).
нема у)едначености у томе. За аима су се свакако повели и саставл>ачи правописног речника иако су они били позвани даутаквим случа)'евима поступе систематскфе.
35. Сада hy дати неколико статистичких података о станьу
ових глагола у прегледаним речницима. Од 220 глагола на -аши
ко)и су у правописном речнику наведени с дублетним облицима,
у Буковом речнику их има ман»е од половине — 102, а с ¡едним
обликом у 1. л. )едн. презента je 44 глагола; свега 146 глагола.
Толико ових глагола има и у речнику ДеановиЬа и JepHeja
(150), али je с дублетним презентским обликом само 54 глагола.
Интересантно je да исто толико таквих глагола има и у РистиЬ-Кангргином речнику (54), док je с ¡едним обликом презента 128
глагола. Кад се зна да je Вуков речник у првом реду у основи
нашег данашн>ег кн>ижевног ¡езика, онда би ове цифре могле значити да се у аеговом развитку до данас знатно смавьио 6poj гла
гола на -аши с дво)аким облицима у промени. Што се тиче 6pojног станьа ових глагола с ¡едним обликом у презенту, види се да
их има више у РистиК-Кангргином речнику него у речнику Деа
новиЬа и JepHeja (128 : 96), али то с напоменом да треба имати
на уму да je први речник уопште oöhmhhjh. Од извесног je 3Ha4aja
овде однос измену глагола са презентом на -ам и глагола са завршетком -ём. Код Деановика и JepHeja Taj однос je 45 : 51, а код
РистиЬ-Кангрга — 84 : 42; дакле 1 : 1 и 2 : 1. То би требало да
значи да у квъижевном je3HKy екавскога изговора, код ових гла
гола на -аши, доста npeoRial)yjy у промени облици са основой
презента на -а-, док на flpyroj страни има чак нетто више глагола
са презентском основой на -ё-, Неки примери глагола то непо
[47]
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средно илустру)у. Найме, исти глаголи код РистаЬ-Кангрге и
ДеановиЬа и Jepaeja Hiwajy различите облике презента. То су ови
глаголски облици.: вагам : важем, зан>ихам : запишем, ижимам :
ижим.ьем, искихам : искишем, исйросийам : исйросий.ъем, нагьихам
се : напишем се, нашешам се : нашеНем се, од/ьихам : одн>шием,
ойухам : ойушем, йрешешам : йрсшеНем. Разуме се да би овакав
закл>учак морао почнвати на претпоставци да се у поменутим
речницима колико-толико одражава стан>е оне ¡езичке средине
Kojoj они према писцима припада)у. Али je познато да je природа
лексикографског посла таква да то треба примати са обавезном
резервом. Ипак ¡езичка факта oerajy као непобитан доказ за оно
што сама собом представл>а)у.
36. За oBaj рад прегледао сам и два недовршена речника
нашег кн>ижевног ¡езика.
У издаау
Матице српске и Матице х р в а т с к е изашле су досад четири кшиге Речника српскохрватског
кн»ижевног ¡езика (последн>а реч je Прешла). Taj речник je заснован на je:tn4Koj гра^и из дела писаца наше нове и naJHoituje кн>ижевности, као и из •публицистичке, стручне и научне литературе.
Н>оме je обухваЬено речничко благо од половине прошлога века
до данас. Разна значен>а речи Haj4euihe су потвр^ена одабраним
примерима из употребл>ене гра^е. То he по свему бити први потпун
инфорчативни речник савременог каижевног ¡езика.
Од глагола на -аши kojh су у правописном речнику наведени
с flBojaKHM облицима презента, императива и прилога садашньег
у четири кн>иге овога речника недоста)у само два глагола: занекаши
и йойухаши; сви остали су заступл»ени (на 6pojy 141). Обра^ивачи
речника очигледно су се HaJBHuie држали Правописа kojh су издале
исте Матице jep су ти глаголи углавном дата с дублетним презентским обликом, као што je то и у правописном речнику. С jeflHHM
обликом презента у 1 . л. ¡едн. има само неколико глагола, и то су
ови: дечем, зазвекеНем, заклейеНем, изнаимам, исйросийам, исйсичем,
ишшийам, накуйам се, йозадремам, йоодузимам, йрейлескам И Пре
стаем. Глаголи с дублетним презентским облицима наведени су
као у Правопису (нпр. зидам и зш)ем); ¡едино код глагола бенешаши
у загради ctojh „peÇe бенешам", а код йойлескаши, поред облика
[48]
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на -ам и -шпем, тако^е у загради: „ретко -шшем". Као што je и
разулиьиво, дублетни презентски облици наведених глагола нису
сви потвр^ени и примерима из дела наших писаца. Таквих потврда
има за известан 6poj глагола (нпр. за глаголе: гибаши, духаши,
надимаши се, гьихаши, ошимаши, йлескаши и др.). За друге су примери само за ¡едан облик (нпр. за гл. вагаши има четири потврде
за облик од презентске основе на -»сё-,ани)еданод основе на -а-).
А неки глаголи су без потребних потврда. Многе од примера кощ
су овде цитирани ja hy наводити кад будем износио материал
из je3HKa писаца. Толико о овом речнику.
37. Други речник je Речник српскохрватског каижевног
и народног je3HKa kojh H3flaje Срлска академи ja наука
и уметности у Београду. Досад je изашло седам великих
кшига (последн>а реч ишаонира/ье). Taj се речник ради на богатоj
rpaíjH штампане юьижевности у HajuutpeM смислу од Досите)а
и Вука до HaJHOBHJer времена, а исто тако и на речничко) гра^и
из многих збирки речи скупл.ених у народу у разним KpajeBHMa.
Кад буде завршен, то he сигурно.бити HajnoTnyHHJH научни речник
нашег савременог кнлжевног (и народног) ¡езика.
У изашлим квьигама овога речника налазе се сви глаголи
kojh су и у правописном речнику, од бенешаши до изузимаши,
на 6pojy 49. С ¡едним обликом презента су: зазвекеНем, закркНем
и засисам. Сви други су наведени као у правописном речнику, са
дублетним облицима (нпр. гибаши, гибам и гиблем, жмикаши,
оклшкам и жшчем). Код неколико глагола други презентски облик
je у загради; нпр. дозиваши, доливая (дозивлем), заклейешаШи
-ейеНем (-ешам) и др. Неки глаголи затим овде HMajy на првом
месту облик презента kojh je у Правопису на другом месту (нпр.
занекам и занечем : занечем и заменам) . И то би било све о овим
глаголима у овом речнику у односу на те глаголе у речнику Правописа. Разлике су, дакле, незнатне. Али и овде треба истаЬи да су
за веКину глагола дублетни облици заступл>ени и у наведеним
примерима. HaJBHuie je потврда за облике глагола: гибаши, до
зиваши, дремаши, загонеШаши, занекаши, засийаши, заузимаши,
зидаши. Као и у претходном речнику, за неке глаголе примера су
само за ¡едан облик презента (нпр. за глагол замахаши), а за неке
4 Наш ¡език
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опет yomirre нема примера (нпр. за дозидаши). Jep je значеньска
страна речи у речнику увек била у првом плану. Примере из дела
познати^их писала наводиЬу на oflroBapajyhnM местима.
38. Као што се из досадаипьег излагаша може видети, у на
шим речницима су различите представл»ени глаголи на -аши kojh
у речнику Правописа од 1960. године HMajy дублетне облике.
Bpoj тих глагола mije мали. Зато се мора узети као сигурно да
су се саставл>ачи правописног речника служили матери)алима из
више речника, подразумева)уЬи ту, свакако, и на првом месту,
и прегледане речнике, а тако^е и речнике наших претходних пра
вописа, БораниЬевог и БелиЬевог. И чини се као да су, у овом
случа)у, узимали отуд све такве глаголе. Ме^утим, питан>е je да ли
сви ти глаголи, тако узети са дублетним облицима, HMajy потребну
кн»ижевну вредност. Jep писци наших досадаппьих речника,
H3y3HMajyhn последн>а два, ма колико да су насп^али да речима
oflpe^yjy граматичке облике kojh су пуноважни за кшижевни
¡език, могли су каткад, можда више несвесно, подлеЬи локалном
yrauajy. Примера за то има и у речницима kojh су овде претресани.
(НаставиЬе се)
Бранислав МилановиН
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СЕМАНТИЧКЕ ДЕВШАЦШЕ И ИНТЕРФЕРЕНЦШЕ
Юьига Мишеля Бреала (Michel Bréal) посвепена семантичким
riojaBaMa, пре шест децени]'а, значила je више него што je
скромно казивао н>ен наслов — Essai d'une Sémantique. Она je
указивала на основне законитости у эначеньима речи, у н>иховим je3H4KHM вредностима. Семантика je уносила научност психолошког карактера и социолошког смера у етимолошка тра
ганта. Али примена основних ставова, несумн>иво покретачка, динамичка снага je3H4KHx nojaBa, указивала je на потребу
и на могупности успоставл>ан>а семантичких принципа.
Y области српскохрватскога je3HKa пун динамизам je3H4KHx
процеса Aaje подлогу раду на „Речнику" Српске академ^е на
ука и уметности, а у исто време открива нове nojaBe тога дина
мизма, noKa3yjyhH нам путеве kojh воде успоставллнэу принluina те лингвистичке дисциплине, 3Ha4ajHHJe од фонолоп^е за
брзи темпо je3H4Kor живота. То би требало да буду принципи
општега карактера и општега 3Ha4aja, без обзира на то kojh
Зезик Aaje материал за студщску основу ради успоставл>ан>а
принципа. Поред nojaBa општега карактера, намепу се специфичне nojaee са терена nojeAHHHx фонолошко-семантичких зона.
Речи, као семантичке вредности лексемско-фонолошке
структуре, живе, Hin4e3aBajy, обличу се у нове nojaBe, Meibajy
ce y CBOJHM вредностима и семантичким функцщама. ПриблиHcaBajy се или се приказу) у као синонимске или псеудо-синонимске nojaee, с jeAHe стране; с друге пак стране HacTajy девиjanHJe и диференциран>а. Да се из ових општих AHHHJa могу
успоставити закони изражени и приказани принципима, по
требно je крупне и тачне смернице Бреалових анализа превести
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на ниво анализе нашега доба и наших много ширих могупности
него што су биле пре пола века.
МеЬутим, сама факта, саме семантичке nojaee не OTKpireajy
увек процесе hhjh су резултат: не noKasyjy неопходну мотивисаност каишар не прави каишеве, н>их прави ременар. Семантички процеси подложни су у степенима превиран>а, вируленiiHJe. То пак запажамо у свакодневном говору, а изразито у
AHeBHOj штампи.
Анализирапемо примере kojh noKa3yjy AeBHJaiiHJe, семан
тичке интерференци]е, како се приказу као nojaße синони
мике. То пемо учинити на материалу kojh Aaje семантичкн
„пресек", истовременост, иэражену у неколико öpojeea дневне
штампе. Управо пемо попи од примера kojh HMajy шири карактер.
Тако се бездан, одн. бездна (tj. jaMa), пореди са понор и
провалила (више пута у „Укрштеним речима". Y ствари значение
понор je изгубило семантичку везу са базом *nor-, *nir-, у вези
са семантичком трупом „jaMa", ил. алб. *vor-. Специфична зна
чена „дубинског односа" и „провале", фиг. осепаша дубине, интерферира]у са noJMOM условл>ености максималног степена —
tj. „оно што нема дна", што се приказу]е као „без дна". Семантичка општост омогупава интерференщ^е у односу релативно-конкретног према апсолутно-апстрактном.
Врло често ce CMaTpajy синонимима речи лаЬар и бродар,
а супротно према речи морнар. Општост je везана за „воду" коjeM плови „лаЬа", „брод", супротно специфичном значен>у мор
нар, Koja je реч условл>ена пловидбом на мору. Али no3aJMHua
матроз, Koja може интерферирати и са лаЬар и са морнар, не
интерферира са бродар. Реч бродар диференцирана je као диjaAeKTH3aM у значен>у морнар, а према речима лаЬар и морнар
диференцирана je с т и л и с т и ч к и, tj. у necmwKoj вредности.
За „japaM" се на jeAHOMe месту Aaje значен>е ,део запрежних кола". Ту je nojaM запрежног возила, запрежних кола употребл>ен уместо тачни^ег и у употреби на селу jeAHHor облика
— воловска кола. Непознаваке термина у употреби на селу
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изазвало je интерференщцу шире, omirraje а неадекватно
лексеме.
HejacHocT значен>а ескорта доводи на ]едном месту до abojног o6jauiH>eH.a: и као „BOJHHHKa пратн>а" и као „свита". МеЬутим у Речнику Вука Караципа реч свита има значение „чоха",
управо део чохе увиден, а затим и значен>е „крас" од црвене
40je, а значение Koje смо поставили овде почива на глаголу
свити се, према основном „савити" с помереним значением „скупити" („Вук не BHJe што je меса гладан, / Него BHJe да дружину
с в и j е"). Тако бисмо имали у основи значенье „скуплена тру
па", TJ. „пратн>а", „пратиоци", Koje би потпуно одговарало речи
„ескорта". Дакле: пратвьа почасна, а не обична BOJHH4Ka.
Разум и ум се наводе за o6jauiH>eH>e речи помет, мада ове
речи довольно jacHo HMajy cBoja специфична значеньа, и то ум
као способност схватаньа према речи разум, са значением „расуЬиванье", а помет може значити и способност, и моп размишл>аньа, и моп расуЬиваньа, као и способност одлучиваньа. —
Интepфepeнциja се може oôjacHnra само широким еластицитетом опште карактеристике схватан>а, разумеваньа.
Прекид везе и потпуну демотивизац^у имамо у CAynajy
употребе речи товар са значением „нарамак". За нарамак (дрва')
се «е „товари", него се дрва „y3HMajy", али су nojaM „товарити"
и резултативно значение „товар" преузели семантичку инщцативу, са формулой „товар kojh CTaje у Hapy4je".
Ишчезаван»е терминолошких формула je сасвим разумл>иво,
при замени новом формулой. Тако je ¡урист, реч некад честа у
BoJBOAHHH и у писаца BOJBobaHCKHx, заменьена pe4jy правник.
Ова je ипак интензитетски манье иэраэита, а у cAy4ajy kojh je
пред нама, у дневном листу, обе су дате као синоними. Ту je
реч jypucT васкрсла из стилистичке и кньижевне традици]е.
МеЬутим реч стасит изгледа да je потпуно ишчезла. Beh низ
година пратим како се, нарочито у преводима, у фел>тонском
стилу jaBA>a израз добро граЬен, добро граЬена, у значен>у „ста
сит", „стасита", па je тако и листу Вечернье новости од 16. и 24.
априла 1973. (с. 30; с. 26).
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Врапан>е ишчезлих речи, нарочито страног порекла често
може бити само привидно. Тако се у истом листу ¡авл>а реч
тимар са значением „брига за кон>е". МеЬутим, са таквом осно
вой био je познат само глагол тимарити, четком и чешапцом
чистити кон>а. Именица тимар била je, по Вукову Pje4HHKy, позната као „das Striegeln", „usus strigilis in equis" (1), a y HpHOJ
Гори у значен>у „такум", опрема (2, кон*а под такумом"). Под
Í4) Вук наводи значена добра добщеног на уживан>е (упор, са
зщамет), а под (3) помшье се Тимар као назив кнежевине неда
леко од Требинл, за Koje значение више немамо потврде.
Слабли интензитет значен>а je последица pebe употребе.
Значение почин>е бледети и може потпуно ишчезнути. Такав
процес условлен интензитетски yKa3yje на супротност према
процесу делимичног значен>а Koje je изражено у виду концентричних кругова, или додиром, по 3ajeAHH4KOM сегменту, као
што смо видели код прве групе примера.
CAy4aJHe идентичности, какве je помшьао проф. Meje, могу
бити интересантне као такве, иако су само CAy4aJHH ефекти неидентичних процеса. Такав je облик геогр. Тимор, назив острва
у Тихом океану (Meyers Geogr. Handatlas, 65, GHI), а затим у
стиху Ивана МажураниЬа као апелатив —

Оро nfflje3Ao врх тнмора Bnje
Jep слободе у равници ниje
Некад CAy4ajHe хомонимске ситуащце могу довести до забуне, као антр. Кастро, у вези са castrum с ротацизмом (castellum), и презиме албанског народног jyHaKa Скендербега — Саstriotti, а у односу на глагол л. castrare, нем. kastrieren.
Семантичка померан>а jeAHe речи могу се рефлектовати на
потпуно неочекиван начин у односу на реченицу. Пример из народних песама
Преби копл>е на три половине
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обично je много пута навоЬен као бесмислица. Y ствари у томе
примеру имамо jeAan обичан семантички процес ширен^а ггрема
oniirmjoj ceMaHTH4Koj бази. Сваки одломак од неког предмета,
нарочито по дужинско] оси, улази у шири nojaM део (нечега),
и тако je „пети део": петина, „четврти део": четвртина, трепи
део": трепина, »¿сваки од два дела" je: половина.. На Taj се начин
„половина" семантички уклапа у nojaM „део" и механички изjeAHa4yje са значением ,део". Дакле, „три половине" као израз
управо значи „три дела".
Y примеру
Црвен ôapjatc од з е л е н е свиле
типична несмисао H3JeAHa4eH>a две изразито посебне 6oje почива
на семантичком померавьу синтагме „црвен 6apjaK". Синтагма
у том комплексу управо има значенье „победничка застава",
„свети симбол", а конкретно мисао ce Be3yje за вид заставе од
свиле зелене, какав ce 6apjaK npmcasyje у ризници Дечана као
6apjaK Бошка JyroBHha — свилен и то од свиле зелене 6oje.
Преко степена нултог интензитета „црвен" не означава више
специфичну 6ojy, Beh nocTaje предикатска одредница као носилац тежишта синтагматске целости.
Сличай cAy4aj избледелог значена „сив" имамо у примеру
H3JeAHa4eH>a кон> зеленко и сивац (В. Н., 18. априла 1973. с. 27).
Придев сив HHJe jaKO укоревьен; уместо н>ега обично се реали3yje туЬина грао н. grau. Али реч сивац ce paroije афирмисала
као значенье за магарца, дакле преко noJMa „jaxaTu" прелази у
домен речи „конь", и тим путем се дошло до интерференщ^е
кон> зеленко: сивац.
Посебан комплекс чине поводи и начини nacrajaiba нових
речи и израза. Сам термин кованица je и врло општега карактера, а тиме и врло непрецизан.
НавешЬемо пре свега за општу употребу неке нове речи, али
Koje потичу из народних извора. Y значеньу „гост", лице позвано
у госте, nocTOJH народска реч званица, Koja ce cpehe и у општем,
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na и кн>ижевном ^езичком типу. Независно од те речи jaBA>a се
и форма узваник (В. Н. 17. априла 1973, с. 20), дакле „позвани
гост", Koja je врло близу структуре праве кованице). Разуме се,
nocTOJH велики 6poj д^алектизама kojh су извршили продор у
кн>ижевни je3HK, и kojh су проживели прочее афирмащце и стабилизащ^е.
Сведоци смо интересантних убациван>а специфичних речи
Koje се из домапег aproa увлаче у општи je3HK, и то у говорни
тип директно (daca, и ел.), а у новински je3üK преко написа разних информащца и хронике. Тако сам у штампаном слогу срео
први пут израз npehu (некога) у значен>у изиграти (некога), преварити (некога), у примеру
Ja га добро no3HajeM, и осепам да се иза тога Kpnje неки
т р и к, л>утито je викао испектор у слушалицу. Он xohe да
нас п р е Ь е !
Реч трик jacHO npHKa3yje значение „препи" (Б. H. 18. априла
1973, с. 26). Y ту трупу спада и им. клинац и глагол цинкарити.
(Како си успео да ме оцинкариш, В. Н. 1. априла, 1973, с. 28).
Нове речи изазива потреба прецизнщег, често управо сажетог формулисан>а. Као калкови, као преводи и структурални паралелизми, нове речи су израз подсвесне творачке динамике.
Тако je у ритму самосталног народног живота у CpönJH
афирмирана нова изведеница на ар — вртар, замен^угш изоби4ajeHH турцизам баштован, мада се у ди^алекатским архаичниJHM областима та реч joui може чути код nojeAHHana. Y зони загребачког типа кн>ижевног je3HKa усталила се варианта врхлар
(CßHJeT, 15. марта 1973, с. 13). Y hctoj зони и на истоме месту (ib.
с. 12) констатована je кованица подмуклица —
YBHJeK сам говорила да je Taj наш вртлар права варалица
и подмуклица (ib. с. 12).
а по типу пщаница, варалица, са извоЬен>ем од придевског квалификатива {белица), односно од раднога или трпнога глаг. придева.
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Y овоме смеру je корисна географска орщентащца, jep у
зони београдског типа кн>ижевног ]еэика имамо општи облик широке употребе варалица, али нема изведенице „подмуклица", веЬ
je семантема изражена описно — подмукао човек.
Y OBOJ пак зони сам констатовао претварало за значеае „симулант" (В. Н. 19. априла 1973, с. 20). ИзвоЬен>е оваквога типа
je довол>но потврЬено, или у npoHHHHOj или уопште nenoBOA>Hoj
ситуации (припало, гунЪало, блебетало, зврндало, пискарало,
шкрабало, куцкало, чмавало), с там да такву формащцу имамо
као пеоничку реч у Милорада Шапчанина, као назив »еговог ро
мана „Сашало" место обичне изведенице саььалица.
Потпуно су пак у духу je3HKa и широко прихвапене иронично-шал>иве и шал>иво-ироничне изведенице из семантичке зоне
„бита под папучом", бити у браку жени потчин>ен, и то ипак
ouiTpnje и са презиран,ем, дакле увредл>иво као изведеница на
-ар — папучар, а весело-шал>иво као извоЬеше на -uh, папучип.
Ca тематикой „папучипа" имамо у посебном чланку ведру, духовиту тему о прославл>ан>у „8. марта" као празника л>уди — купаника, папучипа, и у TaKBOJ орщентащци формирана je адекват
на варианта вар]ачика и вар]ачип (Cbhjct, наведени 6poj, стр.
28—29).
Овом пак приликом сугестивно се намепе питан>е о презимену BapjaHuh, a ja сам у crapoj cpncKoj bojcuh познавао из ста
рших генерацща официра Ъар\ачип; такво презиме HHJe поменуо писац овде «аведеног чланка. Помишл>ам да би се поводом
тога примера могло посебно дискутовати (а то намеравам да
учиним у Apyroj констелащци jeaH4KHX nojaea, cf bar-, vor-).
Y тип општега je3HKa се npoÖHJajy лексеме и н>ихове семан
теме из посебних термина врло динамичног спортског домена
Та констатащца je и овде корисна, иако je таква лексичка ориjeHTauHJa довольно залажена. Али je занимливо овом приликом
напоменути да елементи овако продорни могу носити у себи репродукциони динамизам. Тако je настао термин прволигаш,
тим KOJH je заузео, „изборио" место у Iïpeoj лиги фудбалске
организаци)е. AYro Je> децеюцама Taj термин био освештан и не
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прикосновен, усамл>ен у cbojoj 4>yHKin«>HaAHOJ особености. Mebyтим, ових дана, средином овог месеца заназио сам корелативни
термин друголигаш, — kojh je свакако провео извесно време у
„инкубатору" стручне терминолопце.
YcBajafte и стабилисан>е jeAHor термина представл>а и jeAHOставан и у исто време сложен процес. Потреба динамизира адекватну, oAroBapajyhy изражаЗно-комуникативну реализащ^у.
Али je таква реализащча у току конкретизованл вишеструко
диригована, пролазепи кроз комплексе je3H4KHx KOHCTeAauHJa.
Тако je у Клубу кошаркаша, уз друге називе одреЬених функциja, уведен термин технико. Термин je управо из онога лексичкога
круга kojh одговара функции упупиван>а чланова — не идеолошки, него извоЬачки, дакле т е х н и ч к и. Y jeAHoj изjaBH дневноме листу „технико" Клуба не o6jauiH>aBa сву функциjy, (jep je то ствар Koja се сама по себи разуме); он oöjaniaaBa
оно што прати н»егов одговорни посао, говори о тешкопама, о
лишаван>има. Ево речи Александра ПрелевиНа, клубског тех
ника —
Можемо много да истрпимо: провлачимо се са скромним
средствима ... (Б. Н., 19. априла, 20).
Нэегова улога, брига о свему што je опште и специфично техничко HHje означена pe4jy техничар, jep та реч веп има неколико устал>ених и специфичних значена. Форма техник HHje одабрана, jep je двосложна и не одговара по структури корелативним лексемама. Наметала се реч технико и по необичности и по
„ecнaфcкoj" солидарностима: то je термин веп „монтиран" у
земл>ама у KOJHMa je рукомет врло развщен.
Далеко од очщу позоришних гледалаца фopмиpajY се
делатности неопходне позоришту. Давно вей био je устал>ен тер
мин власу.ъар према речи власу/ьа, а тако исто и декоратер, позоришни сликар. Бременом се усталила реч маскер, према речима маска — маскиран>е, као структурална немачка nosaJMHua.
Бременом je измелена ранглиста: маскер je у функции даван>а
„лика" важней, он je неопходан, па често врши и фyнкциjy Koja
je детронизирана са прворедног 3Ha4aja („у домаЬем филму
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маскер je истовремено и власулар). МеЬутим нове ситуащц'е са
новим noJMOBHMa AOÖHJajy нове лексичке реализащце уз нове
семантичке вредности, и то ефектно, интензитетски одлучно изражене. Креативност je израз kojh у jeAaH посао, на изглед занатски, уноси смисао уметничке вредности. Креативна, творачка
динамика je на CBOJ начин уметнички изpaжaj условлен уметничким смислом, а у томе правцу се успоставла строго изражена листа креативних способности. Успоставл>ан>е такве „ранглисте" je названо ранговауье, ред према способности:
Ковалева je у Удруженьу филмских радника рангована
меЬу свега четири креативна реализатора маске (Б. Н., 20.
априла 1973., с. 2).
МеЬутим у фил мс к ом домену ниje прихвапена и именица
креатор, Koja ce oceha као устал>ена и спецификована за регулаторе моде у одевашу, они су модни креатори.
Многе нове делатности и схватаньа у н>ему 3axTeBajy и нове
лексичке формуле, да би се што ja4e истакла нова карактеристика, као што je то и у nojaeaMa у друштву. Насилник Hnje
исто што и силецща, и та реч, са повратком на турцистички елеменат у структури карактерише jeAan специфичан nojaM у друштвеним AeBHjaHHJaMa. Али има таквих страних речи Koje се
yöanyjy без оправдане потребе. Тако у примеру:
Проблем силегдцског понашан.а nojeAHHaua nocTaje све
тежи, îîchu у урбаним срединама —
реч „урбани" просто има вредност „градски", и нема никакве
везе са noJMOBHMa специфичним, као што су „урбанизам", „урбанистички".
МеЬутим, pa3BHJaH.eM nojeAHHHx наука у правцима еманципованьа га^единих проблематских трупа у посебне научне дисци
плине, чак и са тежнюм потпуног научног осамостал>иван.а, —
HacTajy нови називи специфичне структуре, па сам управо средином априла констатовао специфициран назив лимнологща (Б.
Н., 16. априла 1973, с. 13).
Веома су ретки CAynajeBH интерференцлуе измеЬу акт1пштета, TJ. активности у току процеса, и самога ефекта, tj. резул
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тата активности. Па ипак при емоционално паразитом интензитету слаби семантички условл>ени опозитум, — тако да се запажа]у иски случа]еви скоро из]едначен>а, као презирайте : презир,
пискарагъе : оно што пискарате („не допада ми се такво гшсхаран»е", „не допада ми се такав начин писанл"). Такви случа]еви
су унеколико изразит^и при cnopTCKOj динамици (шутирагье =
шут, где je и глаголска именице присутне динамике директно
изражена и као ефект исте динамике). Такав однос не допушта
TpajHOCT глаголске активности, — те забележени cAy4aj
привидне ентерференщ^е одрон>аван>е : одрон можемо тумачити само као с в е с н о тражен>е бар блиског эначенл (псеудо-оиноним), а то noTBpbyje чин.еница да je овде наведени при
мер наЬен у рубрици „Укрштене речи".
ТакоЬе je из рубрике „Укрштене речи" извештачен
пример нестварне jeAHHHe „резанац" условлен o6jauiH.eH.eM „комад резаног теста", а у ствари ту je конкретно у употреби само
облик pi. tanrum резании, али не „комади резаног теста", него
са сингулативском целовитошЬу „резано тесто". Тим односом
подсвесног jeAHHCTBa „теста" резаног и множинске KopeAauHJe
са „изрезаним комадима тестенине" сфапиьава се да je саставл>ач укрштених речи у овом CAy4ajy имао у CBOJoj je3H4Koj подсвести ocehaj за неку врсту сингулативности.
Посматран.е индивидуалних nojaea на нивоу дневних листова открива зачетке, колебан»а, реорганизащце и у структурним
односима, у ^езичким категор^ама, па и у nojaßaMa стила. Овде
liy приказати неколико таквих примера, забележених управо средином априла ове године.
По jeAHOM чланку посвепеном неговаау здравл>а, управо начелима правилне исхране, видимо да писац, лекар, влада веома
добро кнэижсвним je3HKOM. Управо зато he нам са лингвистичке
тачке гледишта бити занимл>ива семантичка микроана
лиза, Koja he нам дати o6jauiH»eH.e jeAHor структуралног колебан>а. Y jeAHOM напису (Пол., 18. април 1973, с. 19) налазимо
пример
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Ja6yKe и jaôyKacTO Bohe увек су подесни за воЬне дане.
Овде наведени пример ¡абукасто (воЬе) не може се просто узети
као грешка. Y дал>ем тексту на hctoj страни налазимо облик jaгодаст у примеру
. . . Haj6oA>e je предвидети пола килограма jaoyxa, пола килограма малина или неког другог jaroAacTor вопа.
О типу придевског структуралног наставка -аст у варщантама
каст : част писано je више пута и посебице (у часопису Наш jeзик, па и у Mojoj студии Проблемы синтаксе и ¡езички динамизам). Према веп вршеним проучаваньима, варианте су ефекти
структуралних ситуащца. Стога имамо довол>но основа за закл>учак да у je3H4KOM фонду културног аутора треба да буде
варианта ¡абучаст, ооухвапена изоглосом Koja je секундарна по
следила обнавл>ан>а TeHAeHHHJe ка отвореним слоговима, смера
коцкаст. МеЬутим у таквом среЬеном je3H4KOM осепан»у облик
¡абу-ч-аст морао je нечим бити дезавуисан. OöjaiUH>eH>e Aaje сам
процес формиран>а облика щбучаст. Према ochobhoj именици,
Koja чини базу npnAeBCKOJ изведеници, структура je опозитно
поставл>ена и наставак управо Kopnryje саму базу, тиме што при
хвата семантичку вредност не идентитета, него с л и чн о с т и. JaiodacT je оно што има облик jaroAe иако HHJe jaroAa,
оно што je као jaroAa; са тим паралелно ¿абучаст je предмет kojh
HHJe jaöyKa, kojh HHJe истоветан ca jaöyKOM, a kojh има облик
као jaöyKa, kojh je формой сличай j а ö у ц и. Овакво значенье метафорске вредности, je веома близу метафоре
„jaöyKa" на пиштол>у, на стилском HaMeiuTajy, метафорско зна
чение je преовладало и код придева ¡абучаст до те мере да при
хвата пуну вредност пореЬеньа, а пореЬеша je искл>учиван>е
идентичности, и у noja4aHOM степену ce OABaja потпуно од конкретног noJMa воНнога плода „jaÖyKe". Тиме je елиминисан из
оне CHTyauHJe Koja треоа да се ослони непосредно на nojaM плода
jaöyKe. Y таквом CAy4ajy je3H4KO ocehaibe приступа о ö н а в л> аib у форме придева, реформише н>егов оолик полазейи од целине
именице ja6yKa. Резултат je придевска изведеница структуре:
]абук(ъ)-аст
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Тиме je извршена и диференщцацща:
а) ¡абук-аст je оно што je у AHpeKTHOj вези са особином, квалитетом jaôyKe (сок; арома, укус);
б) ¿абучаст je пуног метафорског типа однос према облику,
округлини, облости.
Y OBoj групи семантичких запажан>а, уз многе раниje констатоване примере, jaBA>a се потискиван>е сощцативног односа
инструменталским ефектом. Пример гласи
Аутобус улете у кривину, и imjanaii, тешком муком
пребира по цеповима, док се грчевито држи за шипку (Б. Н.,
18. априла 1973, с. 26).
Y несигурности, и због стан>а у коме се налази, и због наглнх
покрета самога возила, пи ¡aim путник се држи jeAHOM рук о м за ослонац, а другом руком пpeтpaжYje по цеповима да пронаЬе новац за карту. Y оба ovyqaja употреба руке
означава инструменталску ситуавдцу. Тражен>е новца по цепо
вима je, дакле, очигледно ефекат инструменталске при
роде, a HHje ефекат „тешке муке". „Тешка мука" прати тражен>е
вршено руком; оно je као „пратепи синтаксички елеменат" везано за само т р а ж е а е, оно je у функции придружене ситуаUHje rAaBHoj ситуации тражен>а, — оно je соци]ативска
фyнкциja, и она мора бити реализована соци]ативним об
ликом, 4HJe значение усмерава предлог „с". Дакле, он тражи
м у ч н о по цеповима, а такав соцщ'атив има адверб^алну
вредност „уз муку"
с муком = мучно
ÏIoja4aH>e негационог елемента у HeraTHBHO-HacTaBA>a4Koj
функции mije продрло у нормативни пиво юьижевног, а ни општег je3HKa, — али nojeAHHH примери no3HBajy на скретан.е пажн.е при негован.у нормативног кн>ижевног je3HKa. Забележени
пример гласи
Просто да човек noßepyje да то нико ни не жели (Б. Н., 16.
априла 1973, с. 30)
Исто тако — Направио од нас нешто што н и не сан>амо.
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Треба да нагласим и нека колебан>а сгруктуралног типа, у
K.oJHMa микроанализом откривамо конкретна колебан>а индивидуалнога карактера, а у чему за сада не треба гледати еволутивне тенденц^е, Beh какве се могу изразити као тенденUHJe сугестивним yranajeM штампе.
Тако у jeAHOM новинском raBenrrajy (Б. Н., 22. априла 1973,
с. 12) налазимо облик допрео м. „допро" у примеру
А да би ньегов комедиографски и естрадни хумор био разумл>ив, да би допрео до гледалаца . . .
Очигледно овде je чинио тешкоЬу облик „допро", и то не
због фонолошког елемента вокалног „р", Beh просто као форма,
као облик доста ретке лексеме фиг. „допрети". То je факат, а за
овакве интерференщце можемо тражити o6jauiH>eH>e код писца
написа, али можда и код слагача и коректора у штампари^и. То
би био први CAy4aj.
Аруги CAy4aj noKa3yje nojaßy Koja у широкоj употреби тшьа,
али се и стишава. Уз H3JeAHa4eH>e меких и тврдих основа маскулина jaBA>ajy се неки облици aboj'ho, као путом („Путом, путом,
распутом") поред обичнщега путем; меЬутим увек je кутом, па и
у cnopTCKoj употреби шутом према ном. j. кут, шут. При томе,
утицаj дублета путем изразио се и као структура шутем у при
меру
HAiija Петковип тек у 53. минуту постигао jeAHHH гол изванредним шутем у леви дон.и уrao.
МеЬутим се друге две nojaße чешНе H3pa^caBajy као поремеhaJH односа у реченичком склопу. — Beh низ година се у новин
ском зезичком сектору изражава пренос, трансфер именичког
cyöjeKTOBor додатка у зону предикатску. Обичшци би био реченични склоп:
Она га je гледала задовол>на
Али у преводним фел>тонским текстовима хвата маха тип
адверб^алне реализащце ■—
Она га je гледала задоволно.
JeAHa и друга реализацщ'а су могуЬне, али као два ситуационо диференцирана решен>а.
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Jörn je у овом смислу убедл>иви}и пример:
Било je топло jyacko подне, и град je деловао успавано
(Б. Н., 23. априла 1973, с. 28)
— дакле независно од cyöjeKaTCKe зоне, а у значешу ,деловао
ycnaBA>yjyhH", Tj. изазива^уКи поспалост: као еквиваленщца
и м е н с к е одреднице. МеЬутим конкретно овакви CAynajeBH се
jaBA>ajy као механизиран>е, са тежиштем на прирочко^ групй, те
би било корисно када би посебно ово гштан>е било узето у расматраше, да би се проверило у каквом je односу то механизира№е према склопу у je3HKy са кога се преводи.
Пренос семантичког плюра nojaee (кочнице шкрипе)
на AOKauHJy истог извора бучне шкрипе (а то je сам ауто
мобил) налазимо у примеру —
Седео сам на столу у канцелар^и и nnjyuKao оранжаду са
Шери, кад jeAHa кола (tj. jeAaH аутомобил) зашкрипаш е кочницама и стадоше пред прву пумпу.
Ту налазимо несумн>иви семантички „qui pro quo". Нису
кола агенс шкрипе, иако се могу сматрати ориентацией;
агенс шкрипе npeACTaBA>ajy саме кочнице. Зашкрипале су коч
нице, а не кола, односно ауто. Семантичко ширеше обухвата
предмет 4hjh су саставни део кочнице.
Аруги пример noKa3yje joui грубл>у AeBHJaunjy:
Тим речи м а [м. са тим речима] Грегори се окрете и на
пусти собу залупивши врата [м. вратима] за собом (П., 22.
априла 1973, с. 21).
Hnje се окренуо п о м о h у речи, веп уз речи, H3roBapajyhH речи,
дакле саречима.
AoAajMO joui неколико AeBHJauHja (В. H., 24. априла 1973, с.
28). Прво: Тиче се хотелског портира kojh je читао спортске но
вине на рецепцщи [м. „у рецепции"]. Ту peuenuuja не эначи
ripocTopHJy, него дуги сто са преградой. — Друго, портир подиже поглед, tj. корелативно према спусти поглед, са основном фи
гуративном „очи". — Tpehe: портир: „врати ceoje реуматичне
очи" на новине, — tj. ceoje бeзиэpaжajнe, заморне, троме очи
(cf. „поглед"!). Пето, по зидовима су ламперще tj. „светилже"
причвршпене бочно о зидове.
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При Kpajy ове анализе унутраииье реализационе je3H4Ke ди
намике желео бих да формулишем две мисли.
Прво, оваква траган,а са уског и временски ограниченог
плана треба ширити у систематска, комплексна проучаван,а.
Тако би, на пример, било индицирано, проучаван>е у смеру гео
графских, ди)алекатских, ди]ахроних opnjeHTaimja, у вези са навикама. Те су opHJeHTauHJe HaJH3paaHTHJe у области синоним
ике, и, на пример, било би занимл>иво видети слику односа пушачких синонимских назива за дуван, за цигарете, посебно за
irajaM опушак : пикавац : чик, уз траганте за проблемой и степепом синонимности. Питан>е се, у ширим размерама, своди на то:
да ли je nojaM синонимике могупан као апсолутна констатащца,
или je синонимика релативнога карактера.
И остале девщащце 04eKyjy квалификованьа географска,
AHJaxpoHa и интензитетска.
Друго je мисао Koja Be3yje je3H4Ke студще за незадрживи
динамнзам je3H4KHx nojaßa и процеса. То нам Haj6oA>e прика
зу je3H4Ke реализащце у ahcbhoj и noepeMeHoj штампи, Koja
peфлeктyje nojaae у еластично cxBaheHoj синхронии, Aajyhn нам
увид у кретаае веп изражених тенденцща, а особито у микропроцесе, kojh се у AHHaMH3HpaHoj cHHxpoHHJH назиру. IIojaBe у
AH6BHOJ штампи биле су регистроване у 3HaTHOJ мери и уношене
у велики Речник Српске академще наука. Са прелазом на обраду материала за Речник обуставл>ено je дал>е исписиван>е je3H4Ke
rpabe. Тиме Hacraje празнина и некорелацща измеЬу карактера
и задатака Речника с jeAHe стране и сталне динамике je3H4KHx
iiojaea и je3H4KHX процеса са друге стране. Стога ce jaBA>a као
неопходни научни императив, да се настави ислисиван>е rpabe
и из дневне штампе, да се та граЬа посебно perncTpyje и сврстава, и на Taj начин интегрира у научну rpaby, а у временским
размацима o6jaBA>yje у допунским свескама Речника.
М. ПавловиН
5 Наш ¡език

С МАРГИНА ABAJY ПРИЛОГА ИЗ ДВА ЧАСОПИСА
И при читан>у часописа, юьижевних, научних и других, као и
при читашу nojeAHHHX юьпга, уосталом, а не jeAHHO при читан,у
дневне штампе, пажн>у читалаца често задржава]у nojeAHHe jeзичке nojaee KOJHMa je вредно не само посветити kojh редак у
Нашем je3HKy него широко отворити ньегове ступце за расправл>ан>е о н>има. Чита]уНи HOBOo6jaBA>eHe киьиге, часописе и листове
читалац у н>има налази и узорног ¡сзпка и изврсног стила, о коjuMa ниje само оволико довольно рейи, него би било колико правично толико и корисно и анализом стручн>ака показивати у
чему су позитивне особине данаипьег писан>а, тамо где се оне
нарочито 3ana>KaJY, наравно. Па ипак je од много веЬег 3Ha4aja
указивати на слабе стране je3HKa, и стручним и научним тумачен>има доприносити н>ихову сман>иван>у и коначном Hecrajaiby
из je3HKa. Наш се часопис, y3HMajyhn за cboj програм бригу око
подизан>а културе стандардног кн»ижевног je3iiKa, управо и обавезао да he то чинити. Као jeAaH мали прилог извршаван>у тога
задатка ми пишемо и ове редове.
О nojaeaMa о KojnMa he овде бити речи обично говоримо
кратко у рубрици 1езичке поуке HOTHpajyhn неисправности jeзнка у реченицама где се оне jaBA>ajy, o6jaurH>aBajyhH у чему се
onveAajy и како je до н,их дошло, да на Kpajy дамо исправан
облик дотичне реченице. Али je, у свакоме CAy4ajy, о негативним
uojaBaMa у je3HKy, да би их било све ман>е и да би се оне коначно уклониле из je3HKa, много ефикаенщ'е писати опширно.
Jep HHJe довольно само предложити замену уз кратко образложен>е, него je често неопходно jacHO изложити све што je по
требно о природи je3H4KHX средстава KOJHMa не можемо бити
задовол>ни и стручно образложити у чему су преимуЬства онога
што предлажемо за н>ихову замену.
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Пред нама je оцена jeA«e нове кн>иге o6jaBA>eHa у угледном
юьижевном часопису, Kojoj се и као TaKBoj, бар по нашем схватан>у, могли би чинити приговори. Али оставимо то онима kojh
су позванщи од нас да о томе говоре. А ми Ьемо се забавити
с неколико je3H4KHX nojaea на коje смо наишли у toj кн>ижевHoj оцени. ЗабавиЬемо се, на првоме месту, питан>ем облика рекщ-це глагола кретан>а у правцу чега, уз Koje би облик н.ихових
детерминатива очекивали у акузативу, а тамо га више пута среИемо у локативу, мада не у свим идентичним CAy4ajeBHMa само
у овоме облику. И у толико je ово чудище што би je3H4Ke при
лике пре допуштале употребу облика локатива тамо где je аутор
узео акузатив у примеру, рецимо: Укопани у ту b е гьив е. . .
ео]ници броне ceojy сопствену гъиву. Иако рекцща основног
глагола захтева управо узети облик, овде би ce joui могла об¡аппьавати употреба локатива потребом приказиваньа замишл>ене
слике укопаних водника онде где их гшсац, мислимо аутор оцене, види у пoлoжajy у коме их види, a искл>учу)е се потпуно н>ихово довоЬен>е у Taj пoлoжaj. Зато што станье, односно положа]
BOJHHKa, иако последица aianije kojom су у Taj пoлoжaj доведени
у представи аутора HcnpeAH>a4yje испред н>е и доводи до ньеног
занемариван.а, слаби моп peKunje глагола kojh ту aKHHJy означава. С овом претпоставком се, како рекосмо, може, штавише,
дати преимупство облику локатива над акузативом. Али будуЬи
да управни глагол, мада овде дат у облику придева, и с придевском фYHKциjoм, и то непосредно испред детерминатива 4HJH
об/VHK OApebyje, ипак не губи ceojy peKUHJy, — то оправдава
и облик kojh je писац употребио.
Ни изблиза се сличним моментима не може оправдати упо
треба локатива у примерима типа: Онда се током романа испостави да je у роману уведена ]една од доста значащих лич
ности. Облик трпног придева овде нще у irpHAeBCKOJ функции,
Beh je саставни део одреЬеног глаголског облика што означава
активну радн>у, и има jacHy peKUHJy, Koja захтева акузатив самосталне речи, а, по добром осепан>у било ког представника стан
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дардног юьижевног ]езика, искл>учу]е могупност употребе де
терминатива у облику локатива. Ни писай кн>ижевне рецензии
у Kojoj OBaj пример налазимо у свести сигурно HHJe имао узети
него други неки глагол, свакако друкчще peKUHJe, jae/ьати се,
рецимо, или неки н»ему сличай глагол. Ту се, значи, мисли на
jeAHO а говори се друго, или, да прецизни)е кажемо, у свести напоредо HCKpcaBajy два глагола увести и jae/ьати се, па се при
употреби узме први глагол а допуни се обликом самосталне речи
KOJH захтева други, и то, разуме се, увек доводи до ]езичких некоректности, Koje се у писан>у увек могу избеЬи брижл^ивим прегледан>ем рукописа пре даван.а у штампу. Писац о 4HJeM je3HKv
овде говоримо, изгледа Hnje склон вршеньу ове обавезе, Koje не
може бити разрешен нико ко се лапа пера.
Тешко се иначе може претпоставити да и oeaj писац и било
ко други од оних што o6jaBA>yjy CBOJe ii аписе ма коje врете, уз
претпоставку да су прошли кроз школу, нису савладали и схва
тили основни принцип peKUHJe, о kojh се ево у писан>у греши. На
иеколико страница текста нашега писца нашли смо и трегш, и
то од оба анализирана joui драстичтци CAy4aj у примеру: И
mije M. Taj Kojit je такво схватан>е рата у с ад и о у во j ник у.
Иако схватан»е Hnje нешто предметно што се конкретно
може с а д и т и, и иако je веза измеЬу ове две представе апсграктна, — глагол усадити HHJe престао бити активан, веЬ се
н>име и овде означава кретан>е у одреЬеном правцу, а н>еговом
допуном — завршетак тога креташа у noJMy с именом самостал
не речи уз 4HJH облик долази предлог у. И, према томе, Taj облик
мора бити акузатив, а не локатив. Ни околност што перфекат
и овога глагола, као евршеног, означава и стан>е настало по извршевьу радн>е као 1ьегов резултат, а не искл>учиво извршен>е,
што, дакле, Taj перфекат има бар делимично и придевско значевъе, а не само глаголско, — не може оправдати употребу датог
облика у иаведеном примеру, jep je значение самог извршен.а
радн>е активног глагола у горн>ем облику неупоредиво доминанTHHJe. Ао ремеЬенэа односа kojh проистичу из peKUHJe глагола и
овде je, ми бар претпоставл>амо, дошло везиван>ем допуне (падежног облика с предлогом) за неки други глагол, kojh се с гла
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голом усадити врзмао или — бол>е да кажемо — kojh je искрсао
у свести nmiraeBoj при ставл>ан»у мисли на xaprajy.
Истом nojaBOM ми об]'аильавамо ремепен>е законитости рекUHj'e и у реченици: Мушкарци ceojy чежььу ут ana j у у пес ми, б ек pu j агъу, „а к ш а м л у ч е н> у" и будним с нов им а, Koja нам je пала у очи при читан>у jeAHor научног при
лога у другом jeAHOM, сада научном, часопису и од другог аутора.
И овде je до нарушаван>а peKUHJe свакако дошло опет преплитан>ем другог Kojer глагола и употребл>еног, преплитан>ем утапати
и глагола гасити се, рецимо, или неког с н>им по значеньу, или
бар по peKHHJH, сродног глагола, kojh свакако у идентичним случа ¡евима эахтева облик локатива самосталне речи. Ми овим, наравно, само сфашн.авамо како je могло допи до употребе дотичног облика, а никако не оправдавамо ову несумньиву je3H4Ky
иеисправност. Н>у, наравно, HHje могуЬе оправдати ни у je3HKy
говорних представника оних Kpajeea kojh, будупи да не 3Hajy
за употребу локатива, HeMajy осепан>а за разликовале peKunje
глагола kojh иначе ynpaBA>ajy jcahhm и другим обликом.
Y стандардном кн.ижевном je3HKy пак примери на kojhmr
смо се задржали, према ономе што смо поводом н>их рекли (пошто се из првог и другог отклони и по jeAaH стилски недостатак
пзбацивашем из првог непотребно поновл.ене именице н>ива, а у
другом поновл>ена реч роман замени oAroßapajyhuM обликом заменице), — имали би да гласе: први од н>их: Y копани у ту h е
н.иве... eoJHUuu бране ceojy сопствену; други — Онда се то
ком романа испостави да je у н> ега уведена jedim од доста
3HanaJHUx личности; треНи — И нще М. Taj koju je такво схваi ан>е рата у садио у в о j ни к а. (Много je складнее и изра3HTHJe на Kpajy било репи — улио eoJHuicy); и четврти — Му
шкарци ceojy чежн>у ут ana j у у пес му, 6eKpujan>e,
„а к ш а м луч ен>е" и будне снов е.
Не треба, наравно, мислити да истих je3H4Kiix недостатака
нема и код понеког другог писца. Y расправи Т. БатистиН о ло
кативу (Библиотека тужнословенског филолога кн>. 3. н. с, стр.
?А.) бележимо два узастопна примера: Затворим очи и потонем
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у с еби и Окренуо сам се и заиста потонуо у н>о j (из jc3iiKa
кшижевника П. Шегедина), од kojhx je у првом требало казатп:
потонуо у себе, а у другом je локатив joui и могао бити упо
треблен ако се н>им хтело реЪи да je onaj што говори, пошто се
окренуо, запазио да се налази у стан>у потонулости у н> о j ,
мада би и ту, свакако, више било на месту да je речено како
види себе где je потонуо у н>у. Jep се активност радае, ако и
свршене, означене глаголом потонути, ja4e oceha него статье Koje
je нестало иза н>ене извршености. То не можемо реЬи за пример,
рецимо, из je3HKa Св. Боровипа: Завалила се у прашини
па чепрка, kojh je меБу осталим примерима наведен у Синтакси
нотписаног (на стр. 476), а у KOJeM je придевско значенье радног
придева завалила се код писца испреднлчило испред глаголског,
па га je oBaj зато и допунио обликом локатива мада, по нашем
ocehaiby, глаголска компонента не 3aocTaje за придевском, те би
и овде детерминатив могао бити у акузативу.

II
Писац кн>ижевног приказа о 4HJeM je3HKy говоримо и у дру
гим неким гштан>има noKa3yje доста нехата у писан>у. Он, поред
осталог, односне реченице с корелативом нешто Be3yje релативном заменицом ко/е у реченнци, нпр.: Али има и нешто епс ко ко j е се са там драмским donywyje, иако и у истом наиису исте меЬуреченичне односе, као што то уосталом редовно
чине и сви писци, српски и хрватски, после Вука Караципа —
означава заменицом-везником шго у примеру: ílocroju нешто
што се р еш а в а на ]едном другом плану, где, очевидно ме
сто што не би могла допи заменица ко\е, колико што ову реч
наш писац у претходном примеру HHJe исправно употребио, веп
je и у н>ему требало реИи — има нешт о епско што се тим
драмским donyn>yje. Y cbojoj расправи тезик у Вукову делу и
савремени српскохрватски je3HK (на страни 127. Тужнословенског филолога кн>ига XXVI, св. 1—2), у kojoj смо констатовали
да je Вук у сличним cAy4ajeBHMa у Be3HH4KOJ служби каткад упо-
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требл>авао облик средн>ег рода заменице koju, ми смо изрично
казали да се у савременом кн>ижевном je3HKy у оваквим случа¡евима у Be3HH4Koj служби употреблава искл>учиво што. А у своjoj Синтакси (Савремени српекохрватски jeanK, кн.. II. Београд
1969, на стр. 825) иза констатацще да се у jeaiucy наших кнъижевника, па ни у TeKyhoj штампи, према корелативима: нешхо, то,
ово, оно или све алтернативно са што не употребл>ава релативна
заменица Koje, ми наводимо и низ примера из нешто старших,
HOBHJHx и iiajiioBHJux писана kojh jaoHO HAycTpyjy ту констатаiwjy. И прилично смо се иэненадили када смо наишли на случа]
поводом Kojer ово говоримо. А об]ашн>авамо га оним атрибутом
епско уз заменицу нешто, Koja je ипак и поред вьега, односно и
3ajeAHO с н»им, остала неодреЬена, па то заправо и HCKAjy4yje
могуЬност употребе заменице ко/е у функции везничког знака.

III
Занимл>иво je, али ништа Hnje необично, што наш писац
напоредо са: без обзира на то што зна истоpu/у пише: без обзира што се збива у рату, без обзира што je везано за ¡едан од
па]знача]ни]их doiabaja, — што — хтели смо реЬи — напоредо
са потпуно исправним првим обликом jeAHor израза, — Taj израз Aaje у бесмисленом елидираном виду, какав се често cpehe
и непрестано понавл>а у ceaKOAHeBHOj je3H4Koj пракси, и у
обичном говору, и у AHeBHOj штампи, и на paAHJy и на телеви3HJH, па и на no3opmuHoj сцени. И зато управо ми и кажемо да
HHJe необично што га налазимо и у кн.ижевном ecejy овога нашег писца, за кога смо веп рекли да се и иначе небрижл>иво
односи према je3HKy свога текста. Када ко чини што iiMajyhit
обзир према нечему, као и када чини што без обзира према
овоме или ономе, односно без обзира на ово или оно, то jaмачно треба и репи. Не може ce jeAHa односна реченица употребл>авати без ослонца на било шта, она ce tj. мора односити
на нешто, на ову или ону реч управне реченице, макар она и не
била изречена. A Be3yjyhH се непосредно за прилошки израз без

140

11 а иi

i с.ч 1 1 к

Св. 2—3

обзира, као и за израз с обзиром, или на oeaj последн>и упо
треблен у joui AourajeM облику, без предлога с, зависна се реченица не ослан.а ни на шта. Зато се може репи да je то врло
лош je3HK у коме се испушта допуна прилошком изразу без
обзира (и изразу: с обзиром), Koja може бита на то или и према
томе. А коректно казан цео израз треба да има облик у коме
га je употребио и наш писац у првоме од два овде наведена
примера. Он je и другоме морао дата иста такав облик, у коме
би гласно — без обзира на то што се збива у рату . . .

IV
тезичке неисправности карактера ових на KOJHMa смо се
досад задржали, нису реткост ни код других понеких л>уди од
пера. И зато he се можда писац кн>ижевне оцене у Kojoj смо
нашили на приказане je3H4Ke неисправности, уколико себе буде
у н>има препознао, осетити погоЬеним што баш н>ему ynyhyjeMO прекоре Koje и многи други зacлyжyjY. Ми му зато чинимо
уступак на штету ефикасности ове наше интервенщце тиме што
га не идентифику)емо, и што не спомин>емо ни публикащцу где
je н>егова оцена o6jaBA>eHa. Ово друго и из обзира према реномеу те публикаци]'е и према заслугама дакако Koje je она стекла
у pa3Bojy нашег кшижевног ¡сзика и н.егова усавршаван>а, а
немарност писца па, с обзиром на оно што се у н»егову тексту
могло исправити, и peAaKunje наше публикащце према лепотама
je3HKa, огледа се и у недостацима стила kojhm je oeaj кн.ижевни приказ написан.
Поред веп учин>ене замерке због понавл>ан>а по ¿едне речи
у прва два анализирана примера и поред не баш HajcpehHHJe
одабране означене синтагме у треНем, — навешЬемо као доказ
joш само jeAaH, али за ово илустративан пример реченице: Судбину para решава она} обичан човек koju никада нще она] ко/и
доноси одлуку, али koju je редовно она] koju ceojuM животом,
или ceojoM CMphy, ту одлуку претвара у реалност, у Kojoj je заменнца она] три пута употребл>ена, а заменица koju — четири
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пута. Прву од тих речи je, меЬутим, овде довол>но само jeAaHпут поновити, a jeAHO она], и то оно што je на првоме месту
употреблено треба сасвим испустити. Заменицу ко]и такоЬе
вал>а ¿еданпут ман>е узети, а у остала три CAyHaja je употребити
наизменично с алтернативним joj везничким знаком што. И
Haj3aA, место супротног везника али, на почетку другог дела
овог периода, узети такоЬе супротан, али нетто ApyK4HJer смисла супротан везник вей, тако да реченица добще облик: Судбину рата решава обичан човек, ко j и никада нще она) што
доноси одлуку, eeh редовно она] ко ju ceojuM животом, или
ceojoM смрНу, ту одлуку претвара у реалност. Вештина писааа,
дакле, као и дар усменог изражаван>а, HHJe само у cnonraHoj
употреби HajaAeKBaTHHJHX je3H4KHX средстава, Beh и у способно
сти да се осети сувишност сваког je3H4Kor знака kojh HHJe неопходан и да се избегне стереотипност понавл>ан>а.
М. СтевановиН

ОСНОВНИ ПРИНЦИПЫ ТВОРБЕ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ
СРПСКОХРВАТСКОМ КВЬИЖЕВНОМ JE3HKY
(Наставак)
Изведене речи
Изведене именще
Именице изведене од именичке основе
23. Два су основна значена што их могу имати именице изве
дене од именичке основе: 1) сманьено (одн. одмила изнето) или
увеКано (одн. подругл>иво изнето) оно што значи основна реч,
TJ. деминутивно-хипокористично или аугментативно-пе|оративно
значеше; 2) обележаван>е везе noJMa kojh казу)'е нова реч са зна
чением именичке основе од коje je изведена та нова реч. О основHoj разлици измену ова два значеаа в. т. 13. овога рада.
24. Значение да je смашено оно што значи основна реч (tj.
деминутивно значение) могу имати именице изведене овимнаставцима: -(а)к {анЦслак, голубак, гроздак, мрачак, йрсше'нак, синак,
цвешак и д.), -ул(а)к (брежулак, момчулак, човечулак и д.),
-ич(а)к (камичак, йламичак) , -ка (шравка), -uh {брашиК, гласиК,
гушчипи, зубиН, jàcmuh и д.), -чип (босшанчиН, каменчиН) , -ца
[жсКца, кр"вца, ндНца, речца и д.), -иц (кдн>йц), -ица (брадица,
главица, горица, гушчица, дашчица, deeàJ4uua, козица, кокица, кошчица, кушщица, лушчииа, мщчица, ножща, двчииа, йшйчица,
йушчица, ручица, сссШрица, снашица и д.), -це (г\>оце, звонце, зрнце,
je3ëpue, кридце, седце), -ание (йсешанце), -еще (бурение, ждребенце, japénue), -ашие (сунсаице), -ешце (дешешце, jàpetuue) -че
(dèeoJ4e, 1)аче, мдмче, йшйче).
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Хипокористици обично H.wajy скраКени облик основне именице :
Kója (: Каста), céja (: cèciûpa), Ciuója (Cmdjäma), Jела (]ёлена),
Буле (: Бук), Миле (: Милан, Михаило), Пера (Пешар), Jéua
(]елена), Пеца (: Пешар), Тоша (: Тодор) и ел.
25. Значен>е да je увеЬано (одн. подругл>иво изнето) оно што
значи основна реч (tj. аугментативно-перративно значеше) могу
имати именице изведене овим наставцима: -ерда (ручёрда 'велика
и тешка рука'), -урда (главурда, ножурда), -ина (болешчина,
]уначина, нажина, носина, шрбушина, човечина), -улина (тра
ву<лина), -урина (бабурина, машчурина), -ешина (юьижешина,
ножешина, йшичешина, ручешина) , -ушшина (вашрушшина) , -ешина
( раки) ешина) , -ушина (орлушина, рейушина), -он>а (носома),
-ура (главура, дещчура), -ишше (блашишше).
26. Обележава)уЬи везу noJMa kojh Ka3yje нова реч са значе
нием именичке основе од Koje je изведена та нова реч, — изведене
именице могу имати више значеша. Главна су: а) носилац заниманьа; б) обележаванье из Kojera je ко Kpaja, какве je народности
и ел.; в) именице женског рода (у односу према именицама мушког
рода); г) назив одн. име за животише; д) назив за месо по)единих
животинъа; 1>) разни предмети, справе и ел.; е) место где се нешто
налази, ради и ел.; ж) плата за какав посао или ел.; з) збирне име
нице; и) апстрактне именице.
27. Носиоца заниман>а могу значити именице изведене на
ставцима -ар (бачвар, брашнар, виноградар, воденичар, волар, говедар, гушчар, дрвар, зубар, овчар, ойанчар, шамничар, шумар), -аш
(zàjàcau, кочи}аш, шамвураш) .
28. Из Kojera je ко Kpaja, какве je народности и ел. могу
означавати именице изведене овим наставцима: -ак (Бошн>ак),
-ка (Басанка, Валёвка, грЩанка, JcepcJKa), -ин (Србин), -анин
(Мачванин), -januH (БанаЪанин, БеЬграЦанин, бр^уанин, Будланин,
грЩанин, Крагу^евчанин, Нерешланин, иучанин, Римланин) , -шьа
(Гркигъа), -кипа (Рускипа, Срйкшъа), -(а)ц (Валевац, Земунац,
Кдсовац, йланинац, Прйзренац) , -ан(а)ц (Американац, Србщанац) ,
-ица (Хрвашица) .

144

Hamje3HK

Св. 2—3

29. Именице женског рода (у односу према именицама мушког
рода) могу зчачлти именице изведене озим настасцнма: -а (pdfjaxa), -ja (гошНа), -ка (воденичарка, говедарка, гушчарка, родишёлка), -ин>а (jynàKutba), -ица (учийилица) .
30. Назив одн. име за животшье могу означавати именице
изведене овим наставцима: -ула {зекула — крана, рдгула — крава),
-он>а (зекогъа — во, медон>а — во), -(а)ц (а) уопште: кдбац; б) муж]'ак: жабац, ждребац), -оша (цв'шоша — коза).
30. а. Назив за месо го^единих животиша могу означавати
именице изведене наставком: -ина (йрасешина, шелешина) .
31. Разне предмете, справе и ел. могу означавати именице
изведене овим наставцима: -(а)к {найрешак, айлеНак — обе су
именице изведене у ствари од синтагме), -ишше (кдейшше 'држал>а
косе'), -ица (вёдрица, ралица), -аш (дрлши 'талир с орлом').
32. Место где се нешто налази, ради и ел. могу означавати
именице изведене овим наставцима: -ак (шливак ид.), -н>ак (рйбн>ак), -йк (брезйк 'шума'), -ара (брашнара, вунара, дашчара, дрвара,
йёшчара), -ишше (вашрйшше 'место где je ватра', црквйшше 'место
где je била црква'), -ница (кгьижарница, месарница).
33. Плату за какав посао или ел. могу означавати именице
изведене наставком -ина (бродарина, куНарина) .
34. Збирне именице могу се изводити овим наставцима :- ад
(бурад, ждребад, зверад, ]агн>ад, момчад, üpäcäd, шелад, hloäd), -je
(6ôpje, баейле, гран>е, гробле, грожЦе, дрвле, зеле, зргье, камёгье,
клауе, лйшНе, ûêpje, uonyhe, pöeö3je, смйле, сноиле, сшеуье, цвеНе,
чокбНе) .
35. Апстрактне именице могу се изводити наставцима: -ейио
(jyHcuuiüeo, üpujaiüéAciueo, човешшво), -оша (грехоша).
Именице изведене од йридевске основе
36. Два су основна значеньа што их могу имати именице из
ведене од придевске основе: 1) да предмета (у ширем смислу
овога noJMa) што их обележава)у те именице има)у придевску особину (што je означава придев од Kojer je изведена именица); 2) ап
страктне именице.
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37. Обележава)уЬи предмете (у ширем смислу овога nojiwa)
што Hiviajy придевску особину (што je означава придев од Kojer je из
ведена именица) — те изведене именице могу имати више значевъа.
Главна су: а) носилац cBojcTBa; б) именице женског рода (у односу
према иченицама мушког рода); в) назив одн. име за животин>е;
г) назив за месо одн. кожу по)единих животйн»а; д) назив за по)едине врете дрвеКа одн. дрвета, воЬа, бшьа и ел.; 1)) назив за
разне напитке; е) разни предмете (у ужем смислу овога noJMa),
справе и ел.; ж) место где се што налази, ради и ел.; з) нешто
подругл»иво изнето, tj. nejopaTHBHo значеше; и) збирне именице.
38. Носиоца сво)ства могу значите именице изведене овим
наставцима: -ак (-н>ак) (вешшак, гддшшьак, слободн>ак), -шшак
(николшшак 'oHaj што слави Св. Николу'), -йк (дужнйк,]аднйк),
-ан (дивлан, драган), -ун (богашун, гладун, Крезун), -(а)ц (белац,
кривац, лажл>ивац, слейац, чуйавац), -сии (богашаш) . Jедино на
ставай -дои нема знатну продуктивное^ .
39. Именице женског рода (у односу према именицама мушког
рода) могу се изводити наставком: -ица (беговица, ¿адница).
40. Назив одн. име животшье могу означавати именице изве
дене овим наставцима: -уг {белуг 'прасе', зелуг 'вепар'), -уга (зелуга 'крмача'), -ка (белка 'бела кокош', ]аловка '¡алова крава'),
-ула (мркула — 'крава', йлавула — 'крава'), -он>а (белогьа —во,
сивеньа — во), -(а)ц (белац — кон», вранац — кон.), -оша (зеленоша
'коза'), -yuta (м^куша 'кобила').
40. а. Назив за месо одн. кожу по)единих животин>а могу
означавати именице изведене наставком: -ина (¡арчевина 'месо',
двновина 'месо', самуровина 'кожа').
40. б. Назив за ш^'едине врете дрвеЬа одн. дрвета, воЬа,
би.ъч и ел. могу озчачавати иченице изведене овим наставцима :
-ак (бабовн>ак, 'трава'), -ка (ранка 'шл>ива'), -ина (боровина, брезовина 'брезово дрво', дудовина 'дудово дрво'), -ача (белача 'jaбука', ивапача 'ja6yKa').
40. в. Називе за разне напитке могу означавати именице изве
дене овим наставцима: -(а)ц (}абуковац), -ица (щлйвовица) , -ача
(]абуковача, шрешнювача) .
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41. Разне предмете, справе и ел. могу означавати именице изведене наставцима: -ак (Гфииьак), -йк (молишвенйк), -ка (кйНёнка
'киЬена капа'), -(а)ц {буковац 'прут', храсшовац 'прут'), -utfa
(игленица 'кути)а за игле'), -ача (брезовача).
42. Место где се што налази, ради и ел. могу значити именице
изведене овим наставцима: -ак (одн. -н>ак) {голубинмк, ¿агоднак,
йчелин>ак и д.), -ина (дедовина, очевина и д.).
43. Значеше да je подругллво изнето оно што значи основна
реч (т). пейоративно значеае) могу имати именице изведене на
ставном: -он>а (млакон>а).
44. Збирне се именице могу изводити наставцима: -еж (младеж, сишнеж), -ина (живина).
45. Апстрактне именице могу се изводити овим наставцима:
-оба (грдоба, ругоба), -сшво (богатство), -да (Правда, кривда, не
правда), -je (здравле), -ина (брзина, величина, вруКина), -иььа (голашин>а, сирашипа), -оша (доброта, лейоша, Простата, сухота,
чистота), -ост (верносш, лудосш, младосш, слабосш), -оНа (биempoha, вредноНа, лакаНа, mepdàha).

Именице изведене од глаголске основе
46. Четири су основна значеаа што их могу имати именице
изведене од глаголске основе: 1) вршилац радн»е; 2) opyÇe одн.
средство KOJHM се обавл^а радша; 3) место на KojeM се обавл>а радаа;
4) значеше глаголске радше (одн. а) времена кад се обавл>а гла
голена радаа или б) резултата глаголске радн>е).Из наведенихЬе
се примера видети од kojhx се глаголских основа Haj4euihe nojeдиним наставцима изводе именице.
47. Вршиоца радае могу значити именице изведене овим на
ставцима: -ло (оа]ало, гашало, закерало, намешшало, оклевало,
йамшило, йецкало), -ла (белила, везйла, гребенала, носила, йлешйла,
йрала, Прела), -шел (йрщашел, родишел, ейасишел, сшварател,
уйравишел, учишел, чйшашел), -ар (видар, вдзар, кувар, йудар,
чувар), -(а)ц (косац, ловац, ййсац, шворац), -л(а)ц (давалац, крчилац, нЬсилац, йрашилаи, слушалац, хвалилац, чишалац), -ал(а)ц
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-н>а (грдн>а, куйн>а, 'куповавье', меииьа 'мешавье', йлтшьа 'страх',
смейиьа 'оно што смета', хишн>а, шешгьа), -н>е (драпе 1) глаголска
радн>а, 2) 'поорано земллште'. Понекад je акценат диференщфлни
знак за значенье: йечёпе = глаголска радаа, йечепе = резултат
глаголске радвье. Именице изведене овим наставкой од свршених
глагола увек значе резултат гЛаголске радвье: обеНапе. Глаголске
именице на -ne изводе се првенствено од прелазних глагола, али
nocToje и аналошки случа|еви од непрелазних глагола: cèdêne),
-Не (йрегнуНе, шренуке). Непродуктивней су наставци -ne и -н>а.

Насшавци
51. Да би се лакше видело Koja основна значевьа обележава|у
nojeflHHH наставци, навешЬу их овде уобича]еним редом (tj. азбучним редом завршног суфиксовог сугласника) с тим што hy у
загради дата 6poj тачке овога рада у kojoj се говори о одре^еном
наставку одн. значевьу: -а (29), -6а (50), -идба (50), -оба (45), -ава
(50), -иво (48), -сшво (35, 45), -уг (40), -уга (40), -ад (34), -да (45),
-ёрда (25), -урда (25), -еж (44, 50), -äj (50), -je (34, 45), -ак (28,
32, 38, 40. б, 41, 42), -пак (32, 38, 42), -шшак (38), -(а)к (24, 31,
48, 50), -ул(а)к (24), -ич(а)к (24), -йк (32, 38, 41, 49), -ка (24,
28, 29, 40, 40. б, 41), -ло (47, 48, 49, 50), -шел, (47), -ла (47), -ул,а
(30, 40), -ан (38), -ин (28), -анин (28), -}анин (28), -ина (25, 30. а,
33, 40. а, 40. б, 42, 44, 45, 50), -у.ъина (25), -урина (25), -ешина (25),
-ушшина (25), -ешина (25), -ушина (25,) -ун (38), -н>а (50), -ин>а
(28, 29, 45), -кигъа (28), -она (25, 30, 40, 43), -н,е (50), -ар (27,
47), -ара (32), -ура (25), -оша (35, 45), -осш (45), -ишше (25, 31,
32, 49), -иА (24), -чиН (24), -ойа (45), -Äe (50), -(а)и (28, 30, 38,
40, 40. в, 41, 47), -л(а)ц (47), -ал(а)ц (47), -шел(а)ц (47)", -ан(а)ц
(28), -ш* (24), -i/a (24), -t«¿a (24, 28, 29, 31, 39, 40. в, 41, 47), -лица
(47, 48), -ница (32), -оница (49), -гуе (24), -анце (24), -e«i/e (24),
-ашце (24), -еи«/<> (24), -ач (47, 48), -ача (40. б, 40. в, 41, 48), -ич
(47), -че (24), -Лш (27, 31, 38, 47), -иш (47), -иша (47), -оша (30,
40), -з^а (40, 47).
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(йрггалац), -шел(а)ц (жешелац), -ица (изда]ица), -лица (6äjaлица), -ач (берач, ковач, койач, орач, йевач, йроналазач, шрубач),
-ич (бранич), -аш (блебешши), -иш (немарйш), -иша (хвалиша),
-уша (блебешуша). На^продуктивщ^и су наставци: -ач, -(а)ц,
-л(а)ц и -ла. О односу наставака -ач и -л(а)ц в. т. 8. овога рада.
48. Ору1)е одн. средство кощм се обавл>а радн>а могу означавати именице изведене овим наставцима: -йво (горйво, градйво,
jldüeo, ношйво), -(а)к (дроках), -¿Ьъка (йисалка, шйшйалка), -ло
(белило, гладило, крыло, мулало, рйло), -лица (гладилица, махалица) ,
-ач (6pujä4, жарач, йокривач), -ача (дрлача, набй^ача, йовезача,
йокрйвача). Нащродуктивш^и су наставци: -ло, -ач, -лица и -алка.
49. Место на Kojeiw се обавл»а глаголена радн>а и ел. могу
означавати именице изведене овим наставцима: -йк (видик), -ло
(белило, }агн>ило, куйало, йЬ]ило, цейало 'место где ce nenajy дрва'),
-ишше (зимовишше, игрйшше, лЬвишше, шешалйшше), -Оница (чйшаоница) . Непродуктивней су наставци: -ишше и -оница.
50. Значение глаголске радн>е, одн. а) времена над се обавля
глаголена радн>а или б) резултата глаголске радн»е, могу имати
именице изведене овим наставцима: -ба (берба, борба, дворба,
дружба 1) 'друговаше', 2) 'дружина', жалба 1) 'жал>ен>е', 2) 'писмена представка', журба, моба 1) 'колективни, доброволли рад
на сеоском иман>у', 2) 'скуп радника на моби (1)', молба 1) 'мол>ен»е', 2) 'писмена представка'), -идба (белидба, везидба 1) 'привезиваае винограда', 2) 'време привезиван>а винограда', вазидба
1) 'вожвьа', 2) 'превожен»е жита на гумно', 3) 'време тог превожен>а', кдеидба 1) 'кошенье', 2) 'време кошен>а', йрдсидба), -ава
(грмлава, лом.ъава, меНава 'ве)авица с jaKHM ветром'), -еж (грабеж,
лавеж, йалеж), -äj (db¿atjaj, дЬживла], лежа} 'место где се лежи',
Ьйрошша], уздиса}), -(а)к (долазак, износак 'последае jaje'), -ло
(беснило, лудило, йрело 'скуп', расуло 'дезорганизаци^а'), -ина
{грмлавина, имовина 'оно што неко има', крчевина 'земллште где
je искрчена шума', куйовина, длуйина 'стара, неупотреблдва ствар',
йрашевина, йршйна 'стаза угажена у снегу', иукошина 'рула', сшругошина 'ситни отпапи при струган»у', шечевина 'стечена имовина'),
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Изведены йридеви

Придеви изведены од ыменычке основе
52. Три су основна значевьа што их могу имати придеви изведени од именичке основе: 1) они могу значити: 'бита онакав
како означуje основна именица одн. имати оно што значи основна
именица'; 2) они могу значити припадан>е ohoj врсти предмета
што je значи именица од Koje су изведени; 3) они могу значити
припадавъе noJMy што га означава именица од коje je изведен придев.
53. Значение 'бити онакав како означу)е основна именица одн.
имати оно што значи основна именица' могу имати придеви изве
дени овим наставцима: -ав (богин>ав, бддликав, главничав, длакав,
малав), -ыв (благочестив, даждыв,жалосшив,1езыв, ылесныв,сумн>ыв),
-лив (брижлив, димлыв, санлыв, сво}шлыв), -ан (с$чан), -(а)н
(хладан), -ен (вашрен, воден (нпр. jaöyKa), студен), -аш (брадаш),
-наш (йернаш, чворнаш), -иш (гласит, каменыш, речиш, сшасиш),
-овийЦ-евиш (бардвиш, брддвыш, брегавыш, зма}евиш, кишдвиш),
-асш (-jacùï) (будаласш, йеыеласш).
54. Припаданье ohoj врсти предмета што je значи именица
од Koje су изведени могу значити придеви изведени наставцима:
-скй (бедградскй, йеНкй, Ш]яииНкй, Ы1умадй}скы), -овски (кумдвски),
-инскй (машерынскй, сестрински), -ан (сунчанё иеге), -ен (otcèнидбени, жешвенй).
Овде долазе и градивни придеви kojh се могу изводите овим
наставцима: -ов (буков, jäeopoe, ¡елов), -ан (вошшан, землан, лЬjan, чдхан), -(а)н (злашан), -ен (др~вен, сшаклен).
55. Припадавъе noJMy што га означава именица од Koje су изве
дени могу означавати придеви изведени овим наставцима :-ов\-ев
(1)аков, сйнов, йрщашелев, дчев, врашаров = врашарев), -лев (]аковлев), -(u)ju (човеч(и))й) , -овлй\-евлй (синдвлы, мужевлы),
-ин (бабин), -ин>ы (голубипи, дешынм) .
б Наш ¡еэик
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Придеви изведены од йридевске основе
56. Два су основна значен»а што их могу имати придеви изведени од придевске основе: 1) они могу значите особину у сман>еном (деминутивном) степену; 2) они могу значите особину у
увеКаном (аугментативном) степену.
57. Особину у смашеном (деминутивном) степену могу значити
придеви изведени овим наставцима: -ав (к$н>ав, млакав, ааьав),
-ач(а)к (лагачак),-ан (блЩан, глодан, йунан, сШан, йшнан), -ах(а)н
(млЩахан) , -уш(а)н (Majyuian), -ен (млЫуен), -касш (гфнкасш),
-икасш (йлавешникасш) , -ушкасш (лейушкасш), -уласш (дугуласш), -ичасш (беличасш) , -ушасш (белушасш) .
58. Особину у увеЬаном (аугментативном) степену могу зна
чити придеви изведени овим наставцима: -ач(а)к (великачак
'врло велики'), -цаш (нов новцаш 'сасвим нов' — овако се у ствари
noja4aßa значена основног придева), -циш (здрав здравцйш 'сасвим,
потпуно здрав' — по)'ачаван»е значен»а основног придева).

Придеви изведени од глаголске основе
59. Ови придеви значе глаголску радшу узету као особину
и могу се изводити овим наставцима : -ав (брблав, jay/кав, муцав,
чуйав), -ив (йлашив), -лив (бодлив, гадлив, гневлив, говорлив,
граблив, досешлив, дочеклив, дремлив, ¡едлив, крадлив, лажлив,
мамлш, йлашлив, смешлив), -ан (йросшран), -(а)н (йрщашан),
-ов(а)н (дремован), -иш (заклониш, оцедиш, йоносиш), -асш (зарувасш, збабасш), -hü (ópujahü, jàxahû, opahû, шиваНй). Из наведених се примера види од кощх се глаголских основа HaJ4euihe
по)'сдиним наставцима изводе придеви.
НасШавци
60. Да би се лакше видело ко]'а основна значена обележава|у
по)едини наставци, навешЬу их овде уобича^еним редом (tj. азбучним редом завршног суфиксовог сугласника) с тим што hy у
загради дати 6poj тачке овога рада у Kojoj се говори о одре^еном
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наставку одн. значен>у: -ав (53, 57, 59), -лев (55), -ив (53, 59),
-лив (53, 59), -ов1-ев (54, 55), -(u)ju (55), -ач(а)к (57, 58), -скй
(54), -овскй (54), -инскй (54), -овлй\евлй (55), -аи (53, 54, 57, 59),
-(а)н (53, 54, 59), -ов(а> (59), -ах(а)н (57), -уш(а)н (57), -ей
(53, 54, 57), -ми (55), -ин>й (55), -аш (53), -наш (53), -май (58), -иш
(53, 59), -овиш\-евиш (53), -i/мш (58), -асш (-jacta) (53, 59), -каст
(57), -икасш (57), -ушкасш (57), -д»ласш (57), -ичасш (57), -ушасш
(57), -Ли (59).

Изведены глаголи
61. Глаголи могу бити изведени од: именице (храниши од
храпа), придева (белиши од бео,), заменице (yceójuiuu од ceôyj,
узвика (фщ'укаши) , каквог израза [сшаросвашиши (од сшарй сваш)
'учинити кога старим сватом'], глагола (ших je HaJBehH 6poj) (ddваши од däiüu). Дакле, значен>а готово свих врста речи могу се
претворити у глаголска значен>а. Али за утвр^иваае принципа
творбе изведених глагола у савременом српскохрватском кн>ижевном ¡езику довольно je проучити глаголе 4HJa je основа сагра^ена
од именичке, придевске и глаголске основе.

Глаголи uuja je основа изведена од именичке основе
62. Основна су значен>а што их могу имати глаголи 4HJa je
основа изведена од именичке основе ова: 1) (у)чинити кога оним
или онаквим што значи именица; 2) (у)чинити оно што значи
именица; 3) дати, створити оно што значи именица; 4) бити оно
што значи именица; 5) ови глаголи могу значити уоиште какву
глаголску радн>у у вези с основном именицом.
63. Значение '(у)чинити кога оним или онаквим што значи
именица' могу имати глаголи 4HJa je основа изведена наставком:
-и (калу^еригйи, йобрашимиши, сокдлиши, солиши).
64. Значение '(у)чинити оно што значи именица' могу имати
глаголи 4HJa je основа изведена наставцима: -м (довршиши, лугишиши, мрвиши, раниши), -ова (шрговаши)
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64. а. Ако се именичка основа завршава на к, г, х, ск, зг,
у глаголу изведеном наставном -и /и долази:
ч м. к: мучиши — мука;
ж м. г: кн>ижиши — кн>ша;
ш м. х: довршиши — врх;
шш м. ск: лушшиши — луска;
жд м. зг: мдждиши — ген. )дн. мозга.
65. Значеше 'дата, створити оно што значи нменнца' могу
имати глаголи 4HJa je основа изведена наставном -и (jäenumu,
шелиши) .
66. Значе!ье 'бита оно што значи именица' могу имати гла
голи чи)'а je основа изведена наставном -ова (бановаши, кралеваши,
учишелеваши, иароваши) .
67. Уопште какву глаголску радн>у у вези с основном именицом могу значити глаголи 4HJa je основа изведена наставцима:
-а (главичаши ce 'yBHJara се у главицу (о купусу, салата)', гребенаши 'чешл>ати и чистити вуну гребенима', играши, комадаши,
оружаши, седлаши, чешлаши, шибаши) , -ова (лешоваши, йушдваши) .
Глаголи чщ'а je основа изведена од йридевске основе
68. Основна су значеньа што их могу имати глаголи 4HJa je
основа изведена од придевске основе ова: 1) чинити оним или
онаквим како означава придев ; 2) бити онанав како означава придев; 3) nocraja™ оним или онаквим како означава придев; 4) ови
глаголи могу показивати да сен>ихово значена уопште налази у
вези са значением придева од Kojer je изведена глаголска основа.
69. Значена 'чинити оним или онаквим како означава придев'
могу имати глаголи 4HJa je основа изведена наставцима: -a (pàвнаши), -и (белиши, блажиши, дулиши, кр/ьииш, магьиши, йишдмиши, йуниши, сладиши, црниши).
70. Значение 'бити оиакав како означава придев' могу имати
глаголи 4iija je основа изведена наставком -а (дивлаши 'понашати
се дивл>ачки, грубо, беснети').
71. Значение 'noerajara оним или онаквим како означава при
дев' могу имати глаголи 4HJa je основа изведена наставцима: -а

Св. 2r—3

Основни принцигш творбе речи

153

(деблаши, ¡ачаши, мекшаши, мудраши), -ufe (белеШи — белйм,
бле'деши — бледйм, гладнеши — гладким, жушеши — окушйм,
сшареши — сшарйм) , -ну (глухнуши, гРкнуши, шв^днуши, чвр^снуши) .
72. Глаголи 4HJa je основа изведена наставном -ова могу показивати да се н>ихово значение уопште налази у вези са значеньем
основнога придева: миловаши, мудрдваши, дбиловаши, йразноваши,
радоваши се, шамноваши.
Глаголи чща je основа изведена од глаголске основе
73. Изведени глаголи изводе се и од неизведених и од сложених глагола. С обзиром на дефиници)у дату у т. 3. овога рада овде
he бита анализирани само глаголи изведени од неизведених глагола.
Приликом творбе изведених глагола од неизведених долази
до промене глаголског вида и то овако: 1) на)чешКе од свршених
глагола nocrajy учестали (тращи) ; 2) и од тра)'них могу постати учестали; 3) ретко од TpaJHHx глагола nocrajy тренутни (свршени).
74. Од неизведених свршених глагола творе се изведени уче
стали (Tpajiffl) овим наставцима: -а (гшьаши од гониши, дизаши од
dühu — дйгнуши — дйгнём, дисаши од дахнуши, ]авлаши од jdeuüiu,
легаши од леНи, луиаши од луйиши, мйцаши од маКи — макнём,
йадаши од йасши, йлаНаши од йлашиши, йушшаши од йусшиши,
pátyamu од рддиши, свишаши од свануши, сеКаши се од ссшиши се,
срешаши од сресши), -ва (даваши од даши, девший од дёши, изуваши
од изуши, обеМваши од обеНаши, обуваши од дбуши, ручаваши од
ручайш), -ива (биваши од биши, везйваши од ве'заши, казиваши од
казаши, Hohueaüfu од ндНиши), -ова (куйоваши од куйиши) .
75. Када се од свршених глагола на и творе учестали на a\à,
долази, као што се види из примера у т. 74, до две промене : а) може
се, али не мора, мешэти самогласник корена: рддиши — páfyaiüu,
али: йлашиши — йлаНаши; б) увек долази до промене сугласника
основе и то тако што се мен>а:
ш у Н: йлашиши — йлаНаши,
д у $: родиши — páfjaüíu,
сш у шш: йусшиши — йушШаши,
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в у ел: jdeuiüu — jáe/ьаши,
н у >ь: гониши — гапаши.
76. Када се од свршених глагола на к, г и х творе учестали
на ajé, ови се сугласници Meifaajy испред а и то:
куц: макнем — мицаши,
г у з: дйгнем — дизаши,
х у с: дохнём — дисаши (в. т. 74).
77. Када се од свршених глагола творе учестали наставном ва,
дулл се самогласник kojh се налази у слогу непосредно пред ва:
ручаши — ручаваши (в. т. 74).
78. Када се од свршених глагола на е или .у творе учестали на
ставном ва, не мела се сугласник испред е ну у изведеном глаголу:
дети — деваши, изуши — изуваши, опуши — обуваши (в. т. 74).
79. Када се од свршених глагола на а творе учестали наставном
ueajyjë, не мен>а се сугласник испред а у изведеном глаголу: везаши — везиваши, казаши — казиваши (в. т. 74).
80. Од TpaJHHX се неизведених глагола творе учестали настав
ном -а ¡а (водаши од вддиши, лешаши од лешеши, носаши од ндсиши,
ходаши од хддиши). Као што се види, у овом случа]'у дулл се вокал
корена.
81. Од TpaJHHX се неизведених глагола творе тренутни (евршени) ¡едино наставном -ну ¡не (зовнуши од зваши, клуцнуши од клуцаши, куцнуши од куцаши, луйнуши од луиаши, свйрнуши од ceúpaüiu,
чёкнуши од чекаши, jypHyüiu од jypuiüu) .
Насшавци
82. Да би се лакше видело Koja основна значен>а обележава]у
по)едини наставци, навешНу их овде уобича)еним редом (tj. азбучним редом завршног суфиксовог сугласника) с тим што hy у загради
дати 6poj тачке овога рада у Kojoj се говори о одре^еном наставку
одн. значен>у: -а/о (67, 69, 70, 71, 74, 80), -aje (74) -и (63, 64, 65, 69),
б/в (71), -ва (74), -ива (74), -ова (66, 67, 72, 74), -ну (71, 81).
(НаставиЬе се)
Берислав М. Николип

О НАЧИНСКИМ РЕЧЕНИЦАМА С ВЕЗНИКОМ (А) ДА

1.
ч

OBaj прилично редак тип зависних реченица могу да илуCTpyJY следепи примери:
Изми]енили су се управо троица. И сваки je отпирио
из Дангубице, а да се ни с ким поздравио нще (С. Норовип,
AjeAa II, Capajeeo, 1953, 35). — Држи по jeAHy кравицу и
живи ево дваест година, а да нще ни мраву на жао учинио
(И. CavioKOBAiija, Приповщетке, Београд, 1936, 155). — Про
шло je неколико дана, а да се нщедном нще обратио лудима око себе (Ф. Давид, Бунар у TaMHOJ шуми, Београд,
1964, 68). — А он се, да и сам нще знао како, почео ради нечега оправдавати, плести и замрсивати (Н. Симип, Друга
обала, Загреб, 1963, 99). — A OHaj „невини" сад зна да може
да седи join неделима а да га КараЬоз више не погледа (И.
Андрип, Проклета aBAHJa, Београд, 1962, 33). — Кад си за
Божип долазио купи, како си смео да проЬеш кроз Паланку
а да не свратиш код мене (Д. Носип, Корени, Београд, 1954,
154). — 1език ce pa3BHJa и сам, ,д!знутра", он je у сталном
току; iiHJeAan минут не npobe, а да се у н>ему не учини чека
инфинитезимална промена (Б. ПоповиК, Чланци и преда
вала, Београд, 1932, 185). — Никад mrje дошао а да joj макар прегршт шекера не донесе (Д. НосиЬ, 45). — Иван BHAje
да се не може тако у OAHjeAy сакрити, а да не буде смиjeuiHO (Н.СимиК, Закони и огньеви, Загреб, 1947, 158). — Не
може се, младиЬу moj, [. . .] не може се играти целог жи
вота улога жртве а да се коначно и не постане жртвом (Д.
Киш, Башта, пепео, Београд, 1972, 117).
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Главно обелея^е ових реченица je везник да, kojh увек
CTOJH на почетку речеяице, тако да се овде, за разлику од не
ких других реченица са да, не догаЬа да неки реченични члан
буде распореЬен испред везника. Да се, меЬутим, ретко jaBA>a
само, веЬ му обично претходи везник а\ kojh се овако факултативно употребл>ава и код nojeAHnnx других типова реченица
са везником да. Уз то, за ове речеяице je карактеристично и то
да je н>ихов предикат — сем неких изузетака (в. т. 7) — у одричном облику.
Наведене зависне реченице служе за то да поричупи реализащцу неке пратилачке раднье окарактеришу радньу исказану
у ynpaBHOj реченици. Тако у првом примеру значен>е зависне
реченице може се интерпретирати као: Сваки je крытом отпирио, сваки je отпирио без поздрав/ьагъа,2 сваки je отпирио не
поздравивши се ни с ким.
Пошто се оваквим реченицама, дакле, карактерише радн>а
управне реченице, оне се могу сврстати у начинске, мада се
н>има не oApebyje толико начин у ужем смислу колико нека
околност од Koje зависи карактер, смисао, значаj, AOManiaj и
ел. радн>е управне реченице. При томе видски, временски и модални односи измеЬу управне и зависне реченице могу бита
различити, али je за смисао целе сложене реченице — као што
Ьемо дал>е показати — битно да ли je предикат управне рече
нице потврдан или одричан. Уз то, у nojeAHHHM типовима ових
реченица начинско значение може добити и неке друге семантичке HnjaHce, нпр. концесивну или условну.

1 Т. Маретип je сматрао, свакако на основу примера из Вукових
дела, да je употреба самог да обични]а (Gramatika i stilistika hrvatskoga Hi srpskoga knjiíevnog jezika, Zagreb, 19312, стр. 460); али наш
материал, узет из je3HKa вейег 6poja ерпских и хрватских писаца,
говори супротно.
2 Уп.: Сад HHJe то што HHJecy имали познаника, па се HHjecy
имали с ким опраштати. Не! Него се л>удн заплели у дугове до грла.
Па су нашли за паметни]е да оду без onpowxaja (С. Еоровип, 1. cit.).
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2.
Ове реченице с (а) да, меЬутим, нису увек класификоване
као начинске, веН и као последичне или супротне. Тако се у
Rjeâniku hrvatskoga Hi srpskoga jezika JAZU (s. v. da) примери ових реченица наводе за]едно са другим реченицама у коJHMa je везник да еквивалентан лат. quin, а то су HaJBetuiM де
лом последичне реченице. Ни А. Мусип не H3ABaja примере ових
реченица од последичних3. Т. МаретиЬ их, опет, спомин>е тамо
где говори о супротном значен>у везника да*. П. Губерина nojeдине реченице с (а) да класифику]"е као консекутивне, а друге
као концесивне5, с тим што термин концесиван употребл>ава у
ширем значен/у него што je yo6H4ajeHO, тако да н»име обухвата
све типове супротности. М. С. ЛалевиЬ á да и да спомише као
супротне везнике6. Y речнику српскохрватског кгьижевног и народног ¡езика CAHY (s. v. да) ова употреба везника да1 означена
je као начинска. А М. Стевановип у неким cAy4ajeBHMa употребе (а) да налази супротно, а у неким начинско значение8.
Разлике меЬу споменутим имплицитним или експлицитним
класификащцама у ствари су одраз комплексне природе датих
реченица: реченицама са (а) да се, истина, oApebyje радн>а
управне реченице, али оне HMajy и таквих особина kojh их приближaвajY напоредним — и то супротним — реченицама. На
йме, и реченицама са (а) да HCKa3yje се радша Koja се надове3yje на неку другу радн>у, што се огледа и у н.иховом распореду
jep оне обично стоje иза управне реченице или се евентуално —
слично парентетичким реченицама са а — умепу у н>у, али се
не jaBA>ajy на апсолутном почетку сложене реченице. Y3 то, од5 Reöenice s konjunkcijom „da" и hrvatskom jeziku, Rad JAZU,
knj. 142 (1900), стр. 10.
4 Нав. дело, стр. 460.
5 Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes
en français et en croate, Zagreb, 1939, стр. 89 и 218.
* Синтакса српскохрватскога кгъижевног \езика, Београд, 1962,
стр. 216.
7 „[. . .] када се, у одрично] зависши реченици, износе околности без KOJHX се радн>а главне реченице не врши, одн. Koje n30CTajy
при н>еном вршен.у" (1. cit.).
* Савремени српскохрватски ¡език, II (Синтакса), Београд, 1969,
стр. 769 и 789.
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рични карактер ових реченица, tj. изоста]ан>е н>има означене
радн>е, носи у себи и извесну супротност, односно несагласност
у односу на вршен>е радн>е управне реченице. Оба ова момента
— надовезиван>е и извесна супротност, Haj6oA.e се испол>ава]у
у могупности употребе везннка а испред да. Из н>их такоЬе проистиче могупност да се ове реченице, ако je у ynpaeHoj реченици прост потврдни предикат, претворе у супротне реченице
са везником а9; уп. нпр.:
Улицама, зидовима, стаклнма и металом л>уди су били
ограЬени а да то нису ни знали (Г. OAyjnh, Не буди заспале
псе, Београд, 1964, 146), и: Улицама, зидовима, стаклима и
металом л>уди су били ограЬени а нису то ни знали.
МеЬутим, одмах се уочава извесна разлика у стилском
ефекту, коja баш и потиче од одредбеног карактера jeAtrax и
напоредног карактера других реченица. Jep, реченице с (а) да
образу]у смисаоно jcahhctbo са управном реченицом и при том,
ако су постпоноване и тесно везане за управну, обично носе
информативно тежиште целе сложене реченице. Насупрот томе,
у напоредним реченицама oceha ce abojctbo, tj. у питаньу су две
радн>е Koje, истина, o6pa3yjy целину, али нису jeAHHCTBeHe, него
свака за себе такоЬе чини jeAHy целину. Ту, дакле, друга рече
ница не OApebyje прву, веК je, као напоредна, координирана
с нюм. А као доказ да се не ради о напоредним, него о зависним
реченицама може да послужи и следепи пример, у коме се ре
ченица са (а) да свакако Be3yje за глаголски прилог, што код
напоредне реченице не би било могуЬе:
— Хеее — церио се Брадон»а дал>е и тражио по цеповима нетто, посежуИи рука.иа расщано, а да mije извлачио
ншита (Н. СимиЬ, Закони и огшеви, 131).
' Ако je у ynpaBHOJ реченици одрични или пак сложени (модални) предикат, овакво претваран.е HHJe Moryhe jep су — као што
Ьемо видети (т. 4—6) — у тим cAVMajeBHMa глагол управне реченице
и зависна реченица cnojeHH у jeAHy целину у односу на негащцу
или на модални глагол. Уз модални глагол се, евентуално, може срести напоредна инфинитивна синтагма, као у примеру:
И нема тога kojh би пред тим погледом могао слагати а не
поцрвенети (С. РанковиЬ, Горски цар, Београд, 1954, 34).
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Да се, с друге стране, не ради ни о последичним реченицама, показу)'е веЬ чшьеница што радн>а реченице с везником
(а) да може и да претходи раднл управне реченице, нпр.:
Али никако не могу да схватим [. . .] како то да сваке
нопи заспим а да нисам успео да ухватим Taj тренутак када
анЬео сна [. . .] dohe да ми ceojuM крилима заклопи очи (Д.
Киш,21).
А ни у другим примерима изостанак радн>е реченица са (а) да
не може се сматрати као последица вршеаа радьье управне ре
ченице. Ипак, ове начинске реченице и последичне реченице са
корелативом у ynpaBHOJ доста су блиске пошто и jeAHe и друге
служе за карактеризащцу управне радн>е.

Смисао сложене реченице са (а) да, као што смо веп напоменули, умногоме зависи од предиката управне реченице. Hajчешпе се ради о простом потврдном предикату, као у примеру:
IlocAHJe тога првога AOMJeHKa прошло je неколико rjeдана, а да нисам Hutdje сусрео Лауре (А. Ковачип, AjeAa II,
Загреб, 1950, 124).
Y там CAy4ajeBHMa радн.а зависне реченице заиста roocTaje. Уз
то, за такве смо реченице рекли да су блиске супротним, и то,
APAaJMO, утолико више уколико je веза управне и зависне рече
нице AaöaBHJa и уколико je супротност Jana.
А изразиттц'а несагласност caдpжaja управне и начинске
реченице jaBA>a се обично тамо где би се из вршен>а радн.е
управне реченице очекивало и вршегье радн.е зависне реченице.
Ту се, дакле, oceha HnjaHca концесивне супротности (у 3aBHCHOj
реченици би се могло употребити ипак). Примери:
Два месеца je остао у затвору „под истрагом" а да га
нико Huje честито саслушао (И. АндриЬ, 9). — Трговчева
куЬа с верандой [. . .] у Kojy je толико пута залазила, а да
се никада нще могла привикнути на н>ену хладну чистоhy [. . .] (H. СимиИ, Бркипи из Бара, Београд, 1956, 108).
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Ако пак вршен>е раднье управне реченице нщ'е у складу са
невршен>ем радн>е начинске реченице, онда се такоЬе разшца
нюанса концесивног значена, али овога пута обрнутог смера,
Tj. зависна реченица Aoönja семантичку нюансу Koja je унеколико приближава допусним реченицама; нпр.:
А сада се вуче по CBHJeiy као noKoJHHK, а да joui нще
ни умро (М. Крлежа, Повратак Филипа Латиновипа, Београд, 1964, 187).'° — Тврдоглавост kojom je нареЬивао, а да
нще био овладао ни елементарним начелима во\ничког руковоЬенм, стаj ала je главе више од сто хил>ада boj пика ше
сте немачке apMHJe (Политика, 4. II 1973, 6).

Ако je предикат управне реченице сложен са модалним гла
голом, модално значенье се не односи на саму радвъу управне
реченице, него на н»ен cnoj са начинском реченицом11. На при
мер, ако се ради о глаголу моки, н>име се не yKasyje на могуНност вршен.а радн>е датог предиката, него на могуМност вршен>а те радвье при одсуству раднье начинске реченице. Зато су
овде — а то важи и за све CAy4ajeße са одричним предикатом
у ynpaBHOJ реченици — управна и начинска реченица тесно
ciiojene. Примери:
Она Huje могла noJMHTH да 40ßjeK може cbojhm чув
ством за себе живjeти а да га не odaje (J. Козарац, Мртвн
капитали, Београд, 1963, 68). — Kpaj таквих прщател>а као
што je он могла би и да умре а да ти прщател>и не би за
н>у показали савршено никаква заниман>а (М. Крлежа, 178).
— Хт]еде rrpohn noKpaj Руменке а да je и не погледа (Н. СимиЬ, Закони и огньеви, 25). — Joui час npnje Чемеркип се
10 Уп.: . . . иако joui HHJe ни умро.
11 Пример наведен у Речнику српскохрватског кн?ижевног и народног ¡езика САНУ (дал>е: PCAHY) s. v. а:
Она je CMJeAa радити све ... а да ce HHJe усудио нитко при
говори™ (Б. ЛивадиИ, Новеле, Загреб, 1910, 44)
представл>а jeAaH од ретких изузетака од овога. (Пошто у овом при
меру нема тесне везе начинске реченице са управном, она се може
претворити у супротну; ул.: ... a imje се усудио нитко приговори™.)
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надао да ЬЪемац може пропи поред ibera а да га не примиjeru (M. Лалип, Свадба, Београд, 1966, 171). — И било ти je
криво што током целог лета нема места где би човек могао
да се разбашкари а да не наиЬе неки такав пар (М. Миланков, Време мушких, Београд, 1963, 7).
И овде се — реч je о потврдном предикату — могу jaBHTH
концесивне нщансе:
а) Могла би говорити десет дана, а да никад не сустане
(С. БоровиЬ, 48). — Он je могао joui милщуне глупости псчинити, а да не постигне ништа (Н. Симип, "Закони и опьеви,
240). — Била je витка, али неспретна и од оне врете девоjaKa о Kojy сте у стан>у да се саплетете а да je не приметите
(Г. OAyJHh, 31).
б) Умео je да се нал>ути а да му нико нще пружио по
вода за то (наш пример).
5.

Одрични предикат управне реченице Aaje посебно значенье
ueAOJ cлoжeнoj реченици. Найме, као ни модалност, ни негаци ja се не односи на радн>у управне реченице узету за себе, tj.
не пориче се вршен>е те раднье као такве, веЬ се негира веза гла
гола и начинске реченице. Тиме се, у ствари, noKa3yje да je
радн>а управне реченице обавезно прапена радшом зависне ре
ченице. Пример:
Hehy OTuhu а да ти се не \авим (наш пример).
Ове реченице се, меЬутим, pebe тичу овакве jeAHOKpaTHe
радн>е, веЬ се обично односе на неку радньу Koja се понавла.
'Гада се ниша означава да зависна радвьа нщедном не H3ocTaje,
што значи да вршеае управне радн>е имплицира и вршенье за
висне. Ту се, према томе, истиче стална веза Koja nocroJH измеЬу дате две раднье. Примери:
Знаш, господине, да не npobe HHJeAHe ноНи а да се он
код н>их не наЬе (Б. такшип, Приповетке, Београд, 1966, 59).
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— Откако се удала не би прошао дан а да не би са deuje-три
рщечи поздравила ceojy MajKy и послала joj ма naJMatby
милошту (J. Козарац, 97—98). — Могу репи, пикал нисам
био OBAje на овим терасама, окружен шутл>ивим чемпресима, а да ме ниje захватила жел>а, да се смирим и размишлам (J. Барковип, ПоЬимо часак умрщети, Загреб, 1958,
45). — HHJeAHy стварчицу HHJe дотакао а да нще рекао гд]е
je набавио, кад и како (R. CnjapHh, Бихорци, Титоград,
1966, 34).
А уколико рад!ьа начинске реченице претходи радн>и
управне и може се схватити као неопходна за н>ену реализащцу,
реченица са (а) да добща и условно-временску нюансу; нпр.:
Вал>а знати да колико год пута Ulnjaic у OcHJeK доЬе,
никад не nobe купи а да се добро не najede рибе (В. Кораjau, IÜHJauH, Загреб, 1964, 20)u. — Хари Трумэн вели [...] да
никада HHJe донео н^едну државну одлуку а да нще „консултовао ceojy Беси". Линдон Цонсон корака не би направио да нще прво питао за мишл>ен>е ceojy „Леди Берд" (По
литика, 11.11 1973,5).

Одрични сложени предикат управне реченице обично у
свом саставу има глагол мопи, kojhm се овде yKa3yje на немогупност изоста]ан>а радн,е начинске реченице приликом реали
зации радн>е управне реченице; примери:
Стране л>уде проматрао je yBHJeK искоса каменотврдим
и хладним погледом, kojh Ружа нще могла подни)'ети, а да
joj се читава нутрина не ускомеша (И. Дончевип, Безимени,
Загреб, 1965, 76). — TaAHJa ЧемеркиЬ, kojh je сматрао да се
у iberoBoj близини не може догодити никаква несрепа а да
и Нзега не захвати, страшно се зачуди (М. Лалип, 163). —
[. . .] све уходано и тако одреЬено да се ништа не може додати, ни одузсти, а да се не поремети освештани ред ствари
а Yn.: . . . док се добро не HajeAe рибе, или: пре него што се до
бро наjеде рибе.
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(Г. Олу}ип, 207). — И Moja MaJKa, врло мала и лака, свежа»
KOCTHJY и крпа kojh нисам могао да погледам а да не задрхтим (Исто, 227—228).
Као и код простог одричног предиката, и овде се може поjaBirra HHJaHca условног значен>а:
Нщедна велика HAeja ниje могла победити, а да ниje
била скупо плапена (Д. Павловип, YjeAHH>eH>e Немачке, Београд—Загреб, 1898, 32 — PCAHY s. v. а).
7. ,
С друге стране, веп смо рекли да je за зависне реченице
с (а) да типичан одрични предикат, али да се могу срести и неки
кзузеци. Haj4euihe се ради о томе да се извесна nojaea делимично
peaAH3yje, а делимично не. Ово се може исказати одричном реченидом — ако ce Herairnja на неки начин ограничи, као у следеЬем примеру:
Био je [то] OHaj дошл>ак што je npocjeAHo с н>име лето,
да му скоро нитко не чу глас (Н. Симип, Закони и огн>еви,
141).
Али се може употребите и потврдна реченица у kojoj he се не
кой речи за изузиманье сузите обим noJMoea обухваЬених глаголском радн.ом, нпр.:
Задрхтале би запал>ене ватре по бреговима и одразиле
се у н.еним 3jeHaMa TajaHCTBeHo и врло далеко попут златних и лепршавих лептирица Koje се изгубе ненадно, а да
смо им сагледали само THTpaj (H. Химий, Закони и опьеви,
129).° — МеЬутим, Шмит je новинарима сам открио главну
карту, Kojy je све време у рукама држао, а да je за н.у знао
само сасвим узак круг око Бранта (НИН, 18. II 1973, 33).
Сличай je и пример:
Све вепма их хватала нека суморна мучал>ивост, те би
прошао цио дан а да би ¡едва нajнyжниjy pnje4 прогово
рили (J. Козарац, 104).
u Yn.: ... а да им нисмо сагледали ништа друго него само
титра).
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Понекад се, меЬутим, могу jammi и другачщи случа]еви.
Ево jeAHor таквог примера:
BecKpaJHo се не може завлачити рука у цепове потрошача, а да то остане без последица (Политика, 13. II 1973, 7).
И у OBoj реченици, ипак, nocTojn извесна веза измеЬу позитивног и негативног значен>а jep je остати без последица еквивалентно са не донети (немати) последице.
8.
И на Kpajy, кад je реч о начинским речегащама са везником
(а) да, треба споменути и сордне начинске реченице са без да;
примери:
Мучим се у паклу без да игди помопи налазим (И. Гарашанин, Писма I, Београд, 1931, 405 — PCAHY s. v. без). —
1език му се мота у устих, без да помет и срце шта о томе
знаду (П. ПрерадовиЬ, AjeAa II, Загреб, 1919, 65 — PCAHY
s. v. без). — Оно срце одавна скамен>ено, они 40BJeK, kojh
je гледао гомиле мртвщех, тисупе по^ечених глава, слушао
плач робл>а и цилик Ajenn, без да му се дотужи, све се одjeAHOM ражали и oMje4H (С. М. Л>убиша, Припови|ести црногорске и приморске, Београд, 1924, 74—75).
По функции и значешу ове две врете реченица су еквивалентне. Ипак, меЬу н>има nocToje и извесне синтаксичко-семантичке разлике: реченицама са (а) да негира се реалиэованье дате
рад!ье, док се онима са без да изриче н>ено одсуство. Дакле,
исти реални caдpжaj се код првих HCKa3yje помойу негативног
значегаа, а код других помопу привативног. Уз то, реченице са
без да HMajy H3pa3HTnJH прилошки, односно одредбени карактер, уз одсуство нюансе супротности Koja nocTOJH у речени
цама са (а) да.
МеЬутим, без обзира на синтакенчко-семантичку еквивалентност, ове две врете начинскнх реченица са гледишта кн.ижeвнojeзичкe норме не представл^у синониме пошто се рече
нице са без да cMaTpajy je3H4Kn неприхватл>ивим варваризмима.
Лзубомир Поповип

ОКО ОБЛИКА ДОПУНЕ 1ЕДНОГ ИЗРАЗА ИЗ ПРАВЫЕ
ТЕРМИНОЛОГИИ
Више пута смо били у прилици да с правним стручн>ацима
расправл>амо о облику допуне израза имати право и да водимо
спор око тога да ли oeaj израз треба, како ми сматрамо, допун>авати увек обликом акузатива с предлогом на или онако како
мисле правки стручн>аци, kojh кажу да je Taj израз исправно
допун>авати на два начина: онако како je у npaBHoj литератури
yoojwajeHO — обликом акузатива само ако се израз односи на
joui неостварено право, Koje се настели добита, и обликом лока
тива, опет с предлогом на дакако, уколико je реч о праву Koje
се ужива.
И доиста се у употреби cpehe ABOjaK облик те синтаксичке
1единице. Примере за ово неЬемо наводити из правке литера
туре, у Kojoj се, претпоставл>амо, писци држе утврБених калупа
и допуштамо да не греше, иако je то очевидно тешко веровати,
jep je за нас ту доиста у питашу калуп, вештачки исконструисано, а не на природи je3HKa засновано и по je3H4KOM осепавъу
изведено правило. Као доказом за ово послужиЬемо се текуЬом
свакодневном праксом и употребом ABOjaKor облика речене до
пуне и од стране лица правне струке и у toj jaBHoj служби.
Тако у jeAHOM великом београдском дневнику у рубрици „Ви
питате" читамо:
Треба да изгубите право на стан...;
Неби и м ал а право на Taj стан;
Да ли човек може да стекне право на мо м стану?
Оба бранна друга су носиоци права на стану у коме
croHyjy.
7 Наш ¡еэик
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Cadaiumi муж ваше станарке носилац je станарског права
на стану.
Дакле: и право на стан и право на стану. А не треба помислити
да то од два лица, лица Koje пита и оног што му одговара, jeAHO
употребл>ава облик акузатива, а друго локатива. И само jeAHO
лице употребило je оба облика. Али не онако како правна фра3eoAoraja — биНе тачнще реЬи него терминолопца — nponncyje.
И то свакако изазива извесно изненаЬен>е, утолико вепе што
V право правни стручн>ак (Ми претпоставл>амо да je угледнн
наш дневник морао ангажовати само компетентно лице да Aaje
тумачеььа законски сложених cAynajeBa) именици право узима
за допуну и облик акузатива и облик локатива, али не онако
како се у npaBHoj струци сматра да je правилно, Beh час каже
Треба да изгубите право на стан, онако како je, по
нашем мишл>ен>у, jeAHHo исправно говорити и писати — с обуш
ком акузатива у допуни именици право. Али се правници противе
TaKBOj употреби, и по н>ихову тумачен>у овде би правилно било
казати право на стану, jep je реч о праву Koje се има. Ово мы
слимо зато што се не може изгубити оно што ce joui нема.
Y четвртом (Оба бранна друга су носиоци права на
стану у коме стануjy) и петом (Садашн>и муж ваше супруге
носилац je права на стану) примеру правни стручнээк зна
како je у npaßiioj фразеологии прописано да се употреб.ъава
облик допуне именици право. Он то, видимо, зна у jeAHOM, два
и вероватно у више CAy4ajeea, али то не држи увек на памети.
Ово закл>учу]емо по облику првог примера, у коме HHJe употре
блен облик локатива веп облик акузатива, иако се у н>ему го
вори о праву Koje се noceAyje. И за нас je баш ова околност
што и правници када сметну с ума како je прописано у н>ихоnoj струци, па спонтано употребе фразу, hctoj Aajy облик kojh
природа ¡сзика налаже.
Ми не кажемо да je ирелевантно оно што о овоме питан>у
мисле правни стручн,аци, што je ушло у правну праксу и што
се употребл>ава у npaenoj литератури. Ми разумемо и правнике
што се iurrajy ко може да мен>а оно што je yoôiraajeHO у Toj
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пракси и Toj литератури. Али je ред да и они размисле с колико
права извесни од и>их могу тврдити да нико осим н>их нема
1фава преиначавати терминологауу и фразеологи)'у шихове стру
не, па макар да je нешто и наопако прихваНено у H>oj. Ми у свакоме CAyqajy имамо право, а и дужност нам je указати на то да
je овде ycBojeHO нешто што нема основа у природи je3HKa. И
поуздано можемо тврдити да je неко од правника некада, свакако погрешним интерпретащцама, озаконио jeAHy бесмислицу
и убедио друге да je неопходан ABOjax облик израза право на
нешто и право на нечему, jep je потребно правити разлику из
меЬу права Koje се тражи и онога Koje се noceAyje. Зато je тако
у npaBHOj служби и ycBojeHO, и одатле je то ушло у правну
литературу. МеЬутим, многи од правника kojh су се иначе спо
рили с нама AOKa3yjyhH да су исправни ABOJaKH облици допуне
имеюще право, према томе да ли се ова реч односи на оно што
се мисли тек остварити или на право Koje ce noceAyje — у
спору су нам признавали да су и сами, док су научили „како
je правилно", употребл>авали искл>учиво израз право на нешто,
без обзира на то да ли се то право тражи или се ужива. И то
je сасвим тачно, jep само тако народ говори. И то не народ овог
или оног Kpaja, веп народ у целини, у свим KpajeBHMa и свим срединама где год се ерпскохрватским je3HKOM говори. А и народ,
а не само правнициг oceha разлику измеЬу joui неоствареног
права Koje мисли да му припада и онога што je веп стечено. Али
он ту разлику означава другим je3H4KHM средствима. Уосталом,
нико од нас, па ни правници, друкчщим обликом допуне не
означава разлику измеЬу вере у победу при ступаньу у борбу
за »у и вере у победу када je она веп изво]евана, иако je у првом CAy4ajy победа ctojh пред нама само као могуЬност, а у
другоме je — стварност. Аналогно тумачен>у правника о исправ
ности ABOjaKor облика имена kojh у нашем изразу допуаава
право, имало би се веровати у победу само у првоме CAy4ajy, а
у другом би требало сматрати да je исправно говорити и писати
само eepyjeM у победи. А то се сигурно нигде неЬе чути.
За нас, и за наш народ у целини, jeAHaKO je исправно казати да неко има право на накнаду штете и онда кад Taj тражи
7*
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да ту накнаду оствари и када jy je веЬ остварио. Ни у овоме
последнем CAynajy сигурно нико, оснм можда учених правннка,
Hehe репи да има право на накнади штете. А ни за нечщ'ег наслед
ника — да има право на иман>у онога кога HacAebyje и када то
право веЬ увелико ужива. .Теднако je исправно репи: Сваки задругар има право на оку кницу, како за онога kojh je
ту окупницу наследио од предака, увек je имао и има je, — као
год и за задругара kojh окупнице HHj'e имао него треба тек да
je стекне. Ни онда нико од нас, а „ми" смо овде цео народ,
дакако, опет са изузетком учених правннка, не говори (нити
пише) ApyK4HJe него: Има право на наслеЬ ено иман> е с Kojei збира плодове и Има право на оку кницу
и OHaj kojh без н>е никад HHJe био. нити je ни у тренутку када
се KOHCTaTyje да има право на н>у. A jeAHaKO са службеницима
kojh су по годинама и после испун,еног службеничког стажа
стекли право на пензщу, — сваки he пензионер уколико mije
из правничких редова репи: „Право на пензщу Kojy сам поште
ним радом стекао не може ми нико одузети".
Занимл>иво би било знати откад су се правници у овоме питан>у разишли с народом и ко je од ньих први учинио oeaj грех.
Ми нисмо успели да се обавестимо о томе из богате иначе речничке rpabe коja нам у Одел>ен>у за израду Речника у Инсти
туту за српскохрватски je3HK ctojh на располаган,у и у kojoj
смо нашли петнаестак примера с овим изразом. Y свим примерима, узетим из извора везаних за време од последиьих 120 го
дина, име допуне именице право ctojh у акузативу, а нема ни
jeAHor jeAHHor меЬу н>има у коме би се она допунъавала обли
ком локатива. Y више cAy4ajeBa, истина, ни по прописима Koje
Aajy правници, не бисмо очекивали ништа друго осим онога
што налазимо у примерима: Онда набав/ъач има право на
ч амир ен>е пре ceujy других (др. Ст. Вел>ковип, 06jauiH>eH>a
Трговачког законнка за Кн>ажевство CpÖHJy, стр. 237. Београд
1866). — Ушли смо у светски par . . . да бисмо изво]евали себи
право на живот (Д. ВасиЬ, Утул>ена кандила 1922, стр.
VI). — Учесници uMajy право на путне т рошков е (За
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кон о народним школама 1930, стр. 71). — Док се на jednoj стра
ны у Аустро-Угарско] признавало право на живот (Хрватско коло XVII, 150, 1934) итд., jep je у н>има реч о праву Koje тек
треба степи. Осим овога у примерима из речника налазимо као
jeAHO значение латинске именице connubium — право на брак (у
Латинско-српском речнику J. БорЬевипа, стр. 328). Латински израз ius ad rem у Juridisch-politische Terminologie für die slavischen (Wien 1853) на стр. 294. Aaje се с преводом право на ствар.
А ни из ових ни из других приручника ове врете ниje дат ни jeдан cAy4aj употребе допуне у облику локатива. Што je HaJKaрактеристичнще у noMeHyroj граЬи нашли смо и примере: То
се доле показу]е из тога обим права на заступание (др
Ст. Велжовип, 06jaiHH>eH.e Трговачког законика за Кн>ажевство
CpÖHJy. Београд 1966, стр. 142). — Психологща, вели Спенсер,
има . . . више права на име оделите науке од сваке
остале науке (M. Byjnh, Философща 1879, стр. 60). — Сва ова
законска нареЬен>а створила су удови тако звано преимупно
право на у жив ан^е и маю а муж ев лев а (Нова збирка начелних одлука оделэен>а и општих седница Касационог
суда 1894, стр. 32). — Чифчще (су) . . . испустиле ceoja држателска права на агинско добро (Српска рщеч 1920, стр.
203/1). Иако се говори о праву Koje се noceAyje, опет je облик
допуне те именице акузатив, а не локатив. И о cnoHTaHoj упо
треби овога последн.ег облика не може бита речи уколико во
димо рачуна о природи je3HKa. А она je увек изнад вештачки
исконструисаних правила. О томе треба да воде рачуна сви
кодификатори TepMHHOAoraja и фразеологща посебних грана
науке и технике, свакодневне праксе и друштвеног живота.
М. Стевановип

ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ
Y CPEAIbOJ ШКОЛИ
(наставак)
О инструменталу без предлога
90. Када смо говорили о семантичко-синтакснчко] вредно
сти према Kojoj се падежи без предлога разлику]у jeAaH од другог45, рекли смо да je основно значен>е беспредложног инструментала48, као што му и само име каже, значение средства, по
средника у вршеььу глаголске радьье. Да наведемо примере:
Сваки je веп себе замишл>ао у каквом . . . pajcKOM пре
делу где се . . . рад плаЬа обил и ом жетвом (Р. ДомановиЬ, Boba, из Читанке за III разред гимнази]е Р. ДимитрщевиНа и Д. Вученова, изд. Завода за издаван>е уцбеника,
стр. 246). — Морамо . . . потражити . . . земл>у, где he нам
се мучан труд награЬивати богатим плодом (Boba,
246). — Лупка батином по земл>и (И., 248). — Boba...
коракну . . . машуЬи AocTajucTBeHO штапом (И., 249). —
Чак и OHaj ватрени говорник Maje onaJHO г л а в о м (И.,
252). — Пол>уби ту свету земл>у кад ногом ступиш на н>у
(Страдща, 254). — Света земл>а Kojy сам крвл>у cbojom
натапао (И., 254). — Па ч и м е онда покривате тако велики
дефицит? — Ничим. Чим се може покрити (И., 257/258).
— Шерет неки, чича, те ме баш тим с в о j и м по
чет к о м нагна да ствар прочитай до Kpaja (И., 254). — Да
не бисте сматрали да вас о в и м наговарам на читан>е . . .
45 В. Наш je3HK, кн,. XVII, XVIII и XIX, св. 1.
44 Назив инструментал потиче од латинског назива instrumen
tais (casus), што значи „падеж opyba, средства".
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H3JaBA.yjeM да HHJe вредно читати (И.)- — Он с в о j и M
радом на toj науци само штете наноси (И., 255). — ГраЬанска класа [je] . . . руководила б о р б о м (из Читанке,
262).
Као што видимо, име у инструменталу овога значен>а може
одреЬивати различите noJMOBe: и оно чиме се нешто Harpabyje,
плапа (плапа жетвом), и какав предмет kojhm се врши радн>а
(лупка штапом), и део тела kojhm cyöjeKaT изводи какав покрет
(Ataje главой)1", и матерку kojom се што прекрива, гради и ел.
(крвлу нахапао), и уопште све оно — и какав предмет и какав
апстрактан nojaM kojh се, на различите начине, схвата као
opybe или средство.
91. Посебан случа] оваквог инструментала имамо уз глагол
(о)женити се:
Moj je отац . . . одведен у туЬину . . . где се опет оженио
AeBOJKOM
робиньом,
cbojom земл>акин>ом
(CTpaAHJa, 254).
Употреба падежа средства у овом случаj у наместо очекиваног соцгцатива тумачи се друштвеном подреЬеношпу жене у
прошлости48 (а такво je схватан>е положаja жене морало добити
и одтовараjyhH израз у je3HKy).
92. Y реченицама:
Лица шихова коштувьава, изнемогла, с у н ц е м опа
лина (Boba, 248). — Сунне скривено облацима (И.,
253). — Цела земл>а претрпана моралним поукама
(Страдща, 253). — Одлучивала [се] потон>а будупност Ср47 Извесне синтагме сличне oboj могу бити блиске акузативним.
Нпр. врти телом и врти тело или витла камцщом и витла камщцу;
го су, углавном, синтагме Koje значе извршити какав покрет пеним,
променити ненщи положа\, а за]едничко им je то што je ово покретан>е, мен>ан>е положила само у одреЬеним границами, у границами
истога места. Ове су синтагме, акузативне и инструменталпе, само
блиске, а не и синонимичне. Y акузативним глаголска je радгьа усмерена на oöjeKaT, и врши се са цил>ем да се модифику)е гьегов полоîKaj, и то менлнэе пoлoжaja у првом je семантичком плану; у инструменталним, пак, у први семантички план истиче се сама радн>а
и средством KojiiM се она врши.
41 Исп. М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски je3HK II, Бгд.
1969, стр. 425.
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ÖHJe, младе и крепке, спол>а опседнуте непр^ател>ем,
а изнутра подриване ]едним назадним и безумним
режимом (из Читанке, 260). — Н>ен дал>и капиталистички
pa3Boj био [je] успорен многим тешкопама и сполтног и унутраш1ьег порекла (И., 261). — Приповетка . . . оптерепена романтичним идеализмом (И., 262) —
имена у инструменталу HMajy нетто друкчща значен>а: она
обележава]у noJMOBe kojh су у исто време и средства Kojn.via
се радиьа врши и сами вршиоци те раднье. 06jacHHheMo ово. Y
примерима: земла претрпана моралним поукама, разво] успорен
тешкопама или приповетка оптереНена идеализмом noJMOBH у
инструменталу o3Ha4aeajy средства копима се cyöjeKaT доводи
у одреЬено стан»е; меЬутим, та средства су, на H3Becraj начин,
и изазивачи, вршиоци односно логички cyöjeKTH тих радн>и —
исп. зем/ьа претрпана моралним поукама : земл>у су претрпале
моралне поуке. Y другима од наведених примера субк}екатска
функцией ових инструментала joui je очигледшца: исп. лица
сунцем опалена : сунце je опалило лица или Србща опседнута
непрщател>ем : непрщател, je onceo Cpöujy. CyöjeKaTCKa функiwja ових инструментала унеколико je посебне врете; найме,
noJMOBH kojh они oбeлeжaвajy изазивачи су процеса, н>ихови
вршиоци, али, по правилу, не н>ихови свесни, вол>ни вршиоци4'.
93. Инструментал може, обично уз глаголе с недовольно одреЬеним семантичним caApжajeм, имати и предикативну функцщу, односно он може бита допуна значелски непотпуним гла
голима50:
А то га je . . . правило join досто]анствени]им
(Boba, 251). — Скупштина . . . огласи je MaJKOM ABoje
деце (Стради]а, 256). — Свака прошла [влада буде] осуЬена
* Jедино у примеру Србща опседнута непри]ател>ем nojaM у ин
струменталу — Henpujare/ь — прави je, вол>ни, свесни вршилац
радае, и стога jeAHHo OBaj пример представл>а праву пасивну реченнцу са логичким cyöjeKTOM у инструменталу.
Исп. тумачен>е ових врста реченица са логичким cyöjeKTOM у
инструменталу код М. СтевановиЬа, ор. с. 426—427.
" Исп. оно што смо о синонимичности предикативног акузатива с предикативним инструменталом вей рекли у Нашем je3HKy,
кн. XIX, св. 1, стр. 48.
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94. Средство kojhm се врши глаголска радньа може у известним CAy4ajeBHMa означавати и сам начин на kojh се она
врши:
Тако je говорио некад, на неком збору, изнемоглим
гласом jeAaH од становника неког неплодног Kpaja (Bo
ba, 246). — Гледаху роЬеним очима CBOjy роЬену пропаст (И., 252). — Куда пемо сад? — процеди jeAaH гробним гласом (И., 253). — Погледа ме к л о н у л и м, п омупеним погледом (Страдща, 254). — Чиновници . . .
журе . . . сем ако kojh сме да противним поступком
доведе у опасност cboj положа] (И., 259). — Од данас [hy]
свим силама помагати данаппьу владу (И.). — Gpönja
je nocTOJaHHM борбама... изжевала... независност (из Читанке, 260). — ДомановиЬ . . . устремио се с в о м
жестином на противнародни апсолутизам (И., 261). —
Режим одговара nojanaibeM реакщце (И.). — И само
политичким маневрима и прикривеним или
отвореним насилием апсолутизам je могао да се
одржи (И.). — Да je могуй. pa3Boj србщанског друштва з аобилажекем капитализма — заблуде су (И., 262).
95. Сродан инструменталу средства или оруЬа, као и начинском инструменталу je и инструментал узрочног значен>а, ка
кав имамо у примерима:
Продера се чича, ослобоЬен том примедбом же
нином (Boba, 250). — Узвикнем ja, као пренеражен том
страхотом (CrpaAHJa, 255). — Рече министар мало зачуЬен тако неочекиваним питан>ем (И.). — Да ли
je богати трговац задовол>ан таквом одлуком (И.,
256). — Били су разочарани новом демократи]ом (из
Читанке, 264) —
у Kojn.ua noJMOBH у инструменталу примедба, страх, питан>е и др.
уствари 03Ha4aBajy noJMOBe kojh су проузроковали одреЬена
стгиъа cyöjeKaTa — ослобоЪен>е, пренераженост, зачуЬеност и ел.
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96. Инструментал без предлога може имати и два чисто
прилошка значен>а: месно и временско.
Ja предлажем да изаберемо воЬу . . . koj'h he нас водити
правим, и a j б о Ai и м и najnpeMHM путем (Bo
ba, 247).
Патньа je дуги ai низом мучних година оставл>ала трага на н>има (Boba, 248). — Je дном je прили
ком OHaj говорник и говорио о... H3AajcTBy (И., 251). —
Ту [je] земл>у оросила и . . . крв оца твога, као што je в е
к о в и м а росила племенита крв . . . славних прадедова
(Отрадна, 254). — Сваком годином се све више заоштравала борба (из Читанке, 260). — Од побунъеног турског пашалука, каква je била почетком XIX века.
CpÖHJa je . . . H3BojeßaAa независност (И.). — Народни
бунт
сваком годином све више сазрева (И., 262).
Инструментал месног значегьа назива ce joui и просекутивни инструментал*1; гьиме се означава место, простор у 4hj'hm се
i раницама, дуж кога се врши глаголска радн>а.
Инструмеиталом временског значена, односно темпоралног
значеша означава се време за Koje ce Be3yje глаголски процес,
односно врсме у току кога се он врши.

О инструменталним синтагмама с предлозима
97. С обликом инструментала слаже се невелик 6poj пред
лога; то je предлог с(а) и предлози за, меЬу, над, под и пред.
Синтагме с предлогам с(а) анализираЬемо оджуено од
других инструменталних предлошких синтагми зато што оне
представл^у посебну ссмантичку категорщу овога падежног об
лика; све оне у основи imajy jeAHO значение, значение 3ajedHiiue.
" Oßaj назив потиче од латинског глагола prosequor, kojh значи
пратити.
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98. Значен>е за\еднице у ужем смыслу, односно прави соци¡атив52 имамо у следепим примерима:
Jörn мало па he нам и деца скапавати од глади 3ajeAHO
с а нама (Boba, 246). — Ja први се не бих смео са с в оJOM децом поверити нщедном овде (И., 247). — .Туче
сам ja видео овога истог човека са j е д н и м дечком
(И.). — Арути би . . . почео ма с к и м разговор (И.). — Можемо ли . . . попи с т о б о м (И., 248). — Многе од жена . . .
onpauiTajy се са умрлима KOJHMa гробове ocTaBA>ajy
(И.). — Имао сам могугшости да се одмах познам са в и Ь еним личностима и министрима (Страдща, 254).
— Држим се да he вас . . . занимати полемика Kojy сада во
дим са господином министром граЬевина (И.,
255). — Y браку са cbojhm мужем родила [je] (И.,
256). — Taj богата трговац . . . нема с н> о м деце (И.). —
Сваки [je] тврдо убеВен да сте Ви, са вашим другов и м a, jeAHHH у стан>у да земл>у нашу изведете из ових .. .
прилика (И., 258). — Разговарао сам са jeAHHM до
бр им чиновником (И., 259). — Воли да rAaAyje
с породицом (И.). — Поведем с ььим разговор (И.).
— Тежн>е HajiuHpHX народних CAOJeea ... се . . . не могу изjeAHa4HTH са буржоази]ом (из Читанке, 262). — ГраЬанство ... je . . . показивало готовост да се споразуме с а
апсолутизмом (И.).
Y свим наведеним примерима име у инструменталу с пред
логом с(а) означава nojaM kojh je пратилац cy6jeKTa или кога
другог главног noJMa, готово равноправан пратилац и саучесник
у глаголском процесу. Y вези са овим oöjacHnheMo две ствари:
прво, 4HJH je пратилац nojaM у сошцативу, и друго, и важнее,
у чему je разлика измеЬу инструмептала и сошцатива.
Прво. Y прве две реченице: деца he скапавати од глади заjedHO са нама и ja се не бих смео поверити са ceojoM децом ни52 Назив couujarue потиче од латинског назнва за oeaj падежни
облик sociativus, или, дал>е, од латинске речи socáis, Koja значи друг,
савезник.
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¡едном овде nojaM у сощц'ативу, kojh je по правилу живо бипе,
cyöjeKTOB je пратилац, и он или са cyöjeKTOM бива захваЬен одреЬеним стан>ем, процесом (као у првом примеру) или он заjeAHO са cyöjeKTOM, као н>егов саучесник, судеоник y4ecTByje у
вршевьу глаголског процеса (као у другом cAy4ajy, или као у
примеру други би ма с ким почео разговор). Y реченици, пак,
видео сам овога истог човека с ¡едним дечком nojaM у инструменталу везан je за nojaM oöjeKTa, и он je и ту н>егов пратилац
и на исти начин, у oÖjeKaTCKOj фYнкциjи, y4ecTByje у глаголском процесу.
Друго. Инструментал и couHJaTUB меЬу собом ce pa3AHKyjy
према улози Kojy HMajy у односу на глаголски процес. Инстру
ментал, прави инструментал je opybe koj'hm се врши глаголска
радн>а, Koje cyöjeKaT употребл>ава у ту сврху, и kojh je на та]'
начин ньему подреЬен. МеЬутим, nojaM у сощдативу то никад
HHJe; он je саучесник у глаголском процесу и дели функщщ
noJMa уз kojh CTOJH (исп. он секиром сече дрва : он с komiuujom
сече дрва).
99. Значение за}еднице у ширем смислу имамо у примерима:
С том недовршеном реченицом издахну
Moj добри отац (Отрадна, 254). — Jace с торбом о рамену и штапом у руци кренем у бели свет (И.),
у KoJHMa имена у инструменталу osHanaBajy nojMOBe kojh су
пратиоци главних noJMOBa, али они нису равноправии пратиоци
и нису саучесници у глаголском процесу. Нпр. у реченици с
том недовршеном реченицом издахну moj добри отац име у ин
струменталу с предлогом с(а) — реченица — само je присутаи
nojaM у току вршен>а глаголске радле, готово независан од №е,
заправо независан и од н>е и од главног noJMa, Koje чак и не
OApebyje ближе, непосреднщ'е, не детерминише их.
100. Име у инструменталу с предлогом с(а) може означавати и nojaM koj'hm се карактерише главни nojaM, односно може
одреЬивати неку иьегову особину, А!Оже бити »егова одредба,
квалификацией:
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Ту je . . . понеко . . . кл>усе с великом главом и
дебелим ногама (Boba, 248). — Од аграрне земл>е . . .
с а тек започетом примитивном трговачком
буржоаз^ом, CpÔHj'a . . . добща . . . граЬанство (из Читанке, 260). — Cp6nja ... са joui слабом државном
орган H3auHJoM (И., 261).
И Taj nojaM kojhm се као особином OApebyje главни nojaM,
морамо нагласити, може бити или какав н>егов саставни део
(к/ьусе с великом главом) или нешто што je oABojeHo од
главног noJMa, али га непосредно прати и детерминише (земла
с примитивном буржоазщом).
101. По orairroj одредбежц функцией сличай квалификативном je начински инструментал:
тедан . . . погледа са страхопоштован>ем и по
носом у воЬу (Boba, 249). — Муче се на неки начин с а
теш ким напор и м а (И., 252). — С муком се ишчупа
натраг (И., 249). — Ja сам с нестрпл>ен>ем очекивао
да 4yjeM Taj знаменита чланак (Страдща, 255). — Наши
непри)ател>и онда могу с мирном савешЬу полагати
право на земл>иште до више Крадще (И.). — Узвикну министар л>утито, с праведним гневом (И.). — Врло
добро! — рече он с поузданошЬу (И., 257). — Рече министар са убеЬеньем и неком стручн>ачком
важношЬу (И., 258). — Чак их свет гледа са сажален> е м, али и презрением (И., 259).
Y свим наведеним примерима, имена у инструменталу ознаMaBajy noJMOBe kojh су везани за глаголску радн>у, kojh je прате,
и kojh OApebyjy начин н.еног вршен>а.
102. Инструментал с предлогом с(а) може имати и темпорално значение односно може одреЬивати време вршен>а глаголског процеса, нпр. с годинама je nocrajana све раздражл>иви]а
(из говорног je3raca).
103. И инструменталне синтагме с предлозима за, меЬу, над,
под и пред могу означавати више различитих односа. НавешГгемо неке од н.их.
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104. Просторно значение могу имати синтагме са свим овим
предлозима:
Oßaj у граЬанском оделу остаде пред механом
HeKajyhH (Данга, 242). — Слушаоци . . . са рукама под
по j асом, као да оживеше (Boba, 246). — Поклоннше се
смерно пред мудрим странцем (И., 247). — МеЬу
м н о г и м а могао се чути . . . разговор (И.). — Корача . . .
лупкаjyhiiM штапом пред собом (И., 252). — Домано
виЬ je несумнлво био меЬу првима, неуморан и неустрашив (из Читанке, 260). — Ипак [су] преовлаЬивали радикали, а меЬу н»има самосталци (И., 261). — Над
г л а в о м му пободено копл>е (Народна песма). — За гла
вой joj 3aAJeBeHa лала (И.).
Две су основне карактеристике месног, просторног зна
чена инструментала с предлозима: прво, н>име се означава ме
сто на коме се врши глаголска радн>а, и друго, то место mije
у границама самога noJMa с именом у инструменталу, веЬ се
оно налази негде у nenocpeAHOj близини тога noJMa — испред
н>ега (пред механом), испод шега, с н>егове дон>е стране (под nojaсом), негде у простору измеЬу noJMOBa с именима у инстру
менталу (меЬу многнма), изнад, више noJMa с именом у инстру
менталу (над главом) или, пак, с н,егове заднее стране (за
главам).
105. Нешто dpyKHuje просторно значение има инструментал с предлогом за уз глаголе кретан>а; н>име се у овим синтагмама означава nojaM kojh неко прати заузима]уЬи стално поAcmaj иза н>ег:а
Ми те . . . молимо да нам будеш воЬ, па куд год ти, ми
за тобом (Boba, 247). — Maca крете за н>им (И., 249).
— Ja hy за овим мудрим воБом ипи док ме траje . . . Сви Ьемо, сви за н> и м док нас Tpaje (И., 250). — За
н>им они на]одважни]и,- а за овим jypHyuie сви (И.,
252). — Из japyre избаул>а OHaj говорник, а за »им
joui дворца (И.).
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106. ТакоЬе уз глаголе кретагьа, или каквог стремл>ен,а уопште, инструментал с предлогом за може имати и цшьно зна
чение:
Потрчи за н>им и стигни га (из говорног je3HKa). —
Поведоше се за ньеговим примером (И).
107. Блиско цил>ном je узрочно значение инструменталних
синтагми и с предлогом за и с другим предлозима. (Кажемо да
je ово значение блиско цил>ном зато што цил> коме тежи глаголска раднъа може бита схваЬен и као н>ен узрок).
Али' се ... у н>иховим очима огледаше први зрачак наде,
али и туге за завича]ем (Boba, 248). — Y ceocKoj приповеци било je доста . . . носталпце за натуралнопривредним селом (из Читанке, 262). — Идеализам и жалост за пропаданьем патрщ'архалног села потичу из
тих заблуда (И.). — Не ryryje за HecTajaH>eM патриjapxaAHOCTH (И.). — Паланачка стварност више га огорчава
него што над н>ом 04ajaBa (И.).
Y наведении примерима nojaM у овом облику означава оно
што npoy3poKyje стан>е, расположение казано управним глаго
лом или управном именицом Koje OApebyje.
108. Инструменталне синтагме с предлозима могу имати
join различитих значен>а, и правих падежних, и прилошких, и
придевских по функщци, Нпр.: у реченици размиш/ьа над оним
што га чека nojaM у инструменталу означава дал>и oöjeKaT
управног глагола; у реченици живели су под н>еговим терором
нме у овом падежном облику обележава околности под KojuMa
ce oABHJa глаголски процес, или начин на kojh се он врши; у
примерима — Под владавином два последиьа ОбреновиЬа . . . друштво je . . . било погодан материал за сатиру (из
Читанке, 261) и Друштвене супротности . . . добиле су jeAaH на
рочит карактер kojh нису имале под апсолутизмом (И.,
264) — ове околности oApebyjy и време вршен>а радн>е; у синтагмама, пак, во\ници под пупом ратном опремом и deeojtca под
прстеном noJMOBH у инструменталу HMajy придевско, квалификативно значение.
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109. Напомена. С обзиром на то да цил> овога излагала
HHJe да ce noôpoje сва могупа значаьа инструменталних синтагми, Bch само да се покажу она основна, и, посебно, да се
покаже начин на ко ¡и се врши семантичко-синтаксичка анализа
унутар ових и других падежних синтагми, — добро би било да
ученици ировере ycBOJeHo знан>е одреЗДупи значен>е и функUHJe инструментала у тексту kojh je за ту сврху дат у Граматици српскохрватског je3HKa за гимназ1уе М. СтевановиЬа (Цетин,е 1968, стр. 388).
Д. Г. Премк

JE3H4KE ПОУКЕ
1. Филозофща Крлеже.
Y новинском обавештен>у да je ту скоро код нас одржано
jeAHO предавайте о Мирославу Крлежи читамо да je предавая
измеЬу осталог рекао — „о филозофщи Крлеже досад je мало
писано".
Iïo3HajyhH предавача, а донекле и je3HK н>егових предаван>а,
OApefeeHHJe jesHK kojhm oeaj културни и научни родник пише,
ми тврдимо да он HHJe баш тако рекао како се у новинама
каже. А када ово тврдимо ми не кажемо да споменути предавач то нще могао репи зато што би он морао знати да je3H4KH
приручници HCKA>y4yjy оправданост означавааа приподан>а одреЬеним лицима обликом генитива ньихових имена и других
презимена осим оних с наставком -uh (Вук КарапиЬ, када о
томе, у Народним пословицама, говори каже да се само гени
тивом презимена на -иЬ може означавати припадание аиховим
носиоцима. Вили T. МаретиЬ, Граматика и стилистика хрватскога или српскога je3HKa, Загреб 1931, стр. 485 и М. Стеваноеий, Савремени српскохрватски je3HK. II. Синтакса, Београд
1969, стр. 179—180). Hnje он, BepyjeMO, пратио шта о томе пише
у овоме или ономе je3H4KOM уцбенику и приручнику и другде
у CTPY4HOJ je3H4Koj литератури. Ми, истина, не искл>учу]емо
ни могуйност да OBaj или друга kojh писац н>егова ранга не за
тлела каткад и у je3H4Ke приручнике, али немамо ни доказа за
то, веЬ смо сигурни да му сопствено осепан>е je3HKa не допушта да употребл>ава ¿езичка средства Koja нису у природи нашега je3HKa. Hnje он, сигурни смо, рекао ни филозофща
Крлеже, Beh или Крлежина филозофща или филозофща Ми8 Наш ¡език
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рослава Крлеже, jep тако спонтано говоре и пишу сви писци и
сви други л>уди KOJH HMajy поуздано ocehatbe природе српскохрватског je3HKa.

X.

2. TIpeKpajatbe ¡езика мимо лингвистичких установи
Ако лингвистичке установе и могу нешто помопи у сузбиjaity „класичне" je3H4Ke непросвепености, CTHxnje полуписмености, нарушаванл ]езичке правилности под yranajeM дщалеката и жаргона, оне ocTajy потпуно беспомопне пред jeAHOM
другом врстом кварен>а je3HKa и подриван>а ььегових норми:
пред самовласннм реформаторским захватима оних KOJHMa положа] у ApyiUTBeHoj подели рада омогупава велики yrauaj на
je3HK друштвеног caoöpahaja, yTHqaj обично недовол>ан да промени неки елеменат je3H4Kor система, али довол>ан да га учини
песигурним, да створи нови ]езички проблем. За]едНички именител> оваквих nojaea je огрешсше о врховну je3H4Ky законитост, Kojy je уочио join римски песник и мислилац XopauHJe, а
то je JC3H4K1I узус, културнн oÖH4aj, „o6H4aj, у 4HJoj je власти
нресуда и право и норма говора" — како je рекао Xopaiinje.
И joш jeAHa за]едничка особина тих интервенцщ'а: оне се
спроводе не само без сагласности, него и без консултован>а или
бар обавештаван>а лингвистичких установа — катедре и инсти
тута за ерпскохрватски je3HK.
Философща. Лик „философ^а" био би правилан — ]'еднако
као нпр. „парасит" или „характер" — кад се не би косио с културним o6H4ajeM. Овде се о Хоращцево начело orpeiuyjy углавиом неки филолози класичари. МеЬутим, док неки други слични
пoкyшajи ocTajy само манир уских кругова (нпр. Кикерон, Аисхил, Аисоп уместо Цицерон, Есхил, Езоп), упорна примена тер
мина „философ", „философща" Beh ствара je3H4KH проблем
онде где га HHj'e било. И jeAaH часопис се зове „Философща", а
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таква варианта веЬ ce cpehe и у TeKyhoj штампи. Y Правопису
je, наравно, само филозофща, а свака измена тога решен>а зна
чила би само jeAHo непотребно оптерепен>е рада на je3H4Koj
култури.
Зеднакостранични и ¡еднакокраки троуглови. Изгледа да je
неко одлучио да више не буде равностраних, равнокраких и разностраних троуглова, равнокраких трапеза и ел. Уместо тога
у AeMJHM уцбеницима видимо термине ¡еднакостранични, ¡една
кокраки, не]еднакостранични; у IIpooBeTtraoj MaAoj енциклопедщи уместо овог последн>ег je разностранични. Да ли je ре
форматор имао у виду колико je у je3HKy бол>а тросложна реч
од шестосложне и колико je непожел>но уводити разлике у jeзик разних HapaniTaja више него што их доноси неминовни разBoj (такве разлике воде и сметн>ама у служен>у старшим приручницима)? И je ли у реду одмеравати целисходност таквих
реформи не посаветовавши се с лингвистичким установама?
Можда he неко на ово последн>е питан.е одговорити да je математичка терминологи]'а ствар математичара. Она можда jecT
у власти математичара, али je свака терминолопца, макар и
сасвим спецщ'ална, истовремено и важно питан>е je3H4Ke културе. Поготово се то може репи за такве термине kojh су изашли из кругова дате струке и постали део општег изража]ног
система и укл>учили се у CBOjeBpcHe низове и породице речи,
као равностран-равноправан-равномеран-равнодневица итд.
Површ и површина. Опет из Ae4jnx математичких уцбеника,
где читамо нпр.:
„Цео троугао се налази у кругу . . . Површ круга je Beha од
површи троугла". „За мерен>е површи пода собе, сале и других
rrpocTopHJa, површи врта, воЬн>ака итд. користимо квадратпи
метар". Али мало дал>е: „H3pa4yHaJTe површину сале". „Запи
шите формулу израчунаван>а површине".
Претпоставимо да су учителей успели да oöjacne деци (текст
je из уцбеника за III разред основне школе) разлику измеЬу
noJMOBa површ и површина, а за оне наше читаоце koj'h су учили
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математику док су се оба noJMa называла површином наведимо
дефинищце из Мале енциклопеди|е:
„ПОВРШ, jeAaH од основных геометри]'ских noJMOBa; обухвата равни и криве површи (сфера, цилиндричне површи итд.)
. . . Површ минимална, површ Koja, од свих могупих површи са
¿^едничким рубом, има HaJMaay површину . . ."
„ПОВРШИНА, jeAHa од основних величина везаних за равне фигуре или произволше површи; изражава ce 6pojeM jeAH1шца површине Koje се у h>oj садрже . . ."
Практично истим речима дефинисан je и пар поверхность:
площадь у MaAoj coBjercKoj енциклопед^и. Али, ту се сличност
и завршава, jep су руски термини битно друкчще уклопл>енн
у je3H4KH систем, и ни издалека не представл^у за руску децу
такву тешкоЬу као за нашу термини површ и површина. Найме,
руска реч поверхность ширег je и oninTHJer значен>а него пло
щадь, и н>ено математичко значение долази просто као природни
резултат општег значеша, »егова примена. Кад бисмо хтели
да H3JeAHa4HMO површ са руским поверхность, морали бисмо
прихватити нпр. „испливати на површ воде", „апарат се спустио
на површ Месеца", „избити на површ" итд., а требало би да за
менимо и придев површински (површински CAOjeßn, површински напон, површинска Kopo3HJa) изведницом од површ, што je
практично онемогупено nocTOJaibeM придева „површан" (и географско значен>е термина површ у ствари je сметн>а за н>егову
примену у значен>у поверхность). С друге стране, значение речи
површина свело би се углавном на nojaM „квадратура". Укратко,
ми не можемо реЬи „површина површи Земл>е" аналогно go
lpeen руских TcpMHFia, макар то било сагласно дефиниции ових
noJMOBa у MaAoj енциклопед^и.
Je ли тих и других системских сметн>и био свестан OHaj ко
се одлучио да расцепи nojaM површина и да при томе главни
терет намени ван гeoгpaфиje мало познатом термину „површ"?
Кружница и круг. И joui jeAaH пример из математичких
уцбеника за основне школе:
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„Симетрала ове тетиве мора пролазити кроз центар круга . . . Ако у неком кругу ниje познат центар, можемо га одредити noMohy симетрала тетиве . . . Да бисмо датом квадрату
(или правоугаонику) конструисали описану кружницу, довол>но
je повупи му дщагонале: центар кружнице je онда пресек ди
jaroHaAa" (Геометрща за VI разред).
Y другим деловима истог уцбеника углавном се говори о
кружници (центар кружнице, полупречник кружнице и ел.), jep
се не oöpabyje површина, где би се и по hoboj терминологии
морало говорити о кругу а не о кружници. Истина, овде нам
разграничен^ noJMOBa Hehe помопи Просветина енциклопедща,
jep се у h>oj круг joui држи:
„КРУГ, у математици мноштво свих тачака у равни Koje су
на jeAHaKOM pacTOJaay од jeAHe утврЬене тачке у Toj равни" —
док по MaAoj coßjeTCKOj енциклопедщи видимо да je и овде разлика аналогна руским терминима (круг: окружность): круг je
део равни ограничен кружницом, а кружница затворена крива
у равни 4HJe су све тачке jeAHaKO удалэвне од центра кружнице,
KOJH лежи у HCTOJ равни.
Разлика je овде jacHa, али je питание колико се добща напуштаньем уобича^ених израза „центар круга", „полупречник
круга", „описати круг" и ел. у интересу диференцираньа nojмова. Такви изрази широко су ушли у je3HK, и ограничен^ зна
чена речи круг директно се противи je3H4Ko осеЬаше. Ни системски односи не onpaBAaBajy форсираше овог листва: за све
друге фигуре имамо по jeAaH термин (елипса, троугао, квадрат
итд. — а очигледно je немогуhe ковати термине типа „квадратница"). Реч кружница je иначе добро направлена, и вероватно
би je рационално било п о н е к а д употребити, кад се специjaAHO наглашава да je у пнтан>у AHHHJa а не површина (нпр.
„лук je део кружнице"), али знатнее ограничаван.е употребе
yo6H4ajeHe речи круг AeAyje ипак као непотребна HOBOTapuja,
бар у оквиру основне школе.
Као закл>учак могло би се реЬи да стручн,аци nojeAimnx
струка HeMajy право да по свом нахоЬеау Meaajy термине kojh

186

Наш ¡еэик

Сб. 2—3

су постали део општег je3HKa. Завод за издаван>е уцбеника морао би посебно тражити од аутора и рецензената податке да
ли у предложеном тексту има новина у склопу или уобличен>у
термина, па ако има, онда обезбедити лингвистичку проверу тих
новина, TJ. Н.ИХОВО разматран.е у научи им установама коje се
баве TeopHJCKHM питан>има нашег ¡е.шка.
Новинарске реформе акцента. Амбищ^е мен>ан>а jeaHHKe
норме и изража]ног o6H4aja нису се зауставиле на ликовима
Скоще и Битола, него се овога пута шире на говорну норму:
неко je (и не обавестивши о томе лингвистичке установе) одлучио да се словеначка и македонска имена не прилагоЬавазу
uiTOKaBCKOj H3roBopHoj норми као што сва имена из других jeзика подешавамо кад их yKA>y4yjeMO у наш текст, него се тражи
акценат на последнем слогу у неким словеначким презименима,
а акценат на трепем слогу с Kpaja на македонским именима са
завршетком -овски. О OBOJ nojaen можемо репи исто што и за
ликове Скоп]е и Битола: кад лнкови cbojctbohh другим je3Hцима спонтано продру у изговорни o6H4aj, онда je време да се
прихвате (и тада ако не Hapyiuaeajy неку битну законитост
нашег je3H4Kor система), а пре тога нема никаквог оправданна
да ce <popciipajy и намеЬу; говориЬемо Рим, Бен, Праг (а не
„Рома", „Вин" „Праха") све дотле док je то код нас говорни
o6n4aj, па смо могли исто тако остати и при Скогиъу и Бито.ьу.
Како се треба културно одпосити према властитом je3H4KOM
систему, дали су нам пример сами Македонии: у н>иховом правопису je Белград (а не Београд), што je сасвим у складу с ма
кедонским je3H4KHM системом, а и с чшьеницом да тамо je3HK
нормира лингвистика а не надрилингвнстика.
Правило je да се на речима туЬег порекла, како општим
тако и именима кад се употребе у нашем je3HKy, успоставл>а ак
ценат зависно од акценатских прилика у речима сличне струк*
туре Koja Beh nocTOJe у нашем лексичком фонду. Пошто не инсистирамо на изговору немачког ö у Гете, или руских умекшаних гласова г, м, р, з у Тимир]азев, joui ман>е нам je потребан
туЬи акценат ако он mije у складу са штокавским системом.
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Што вреди за je3ince других народа, вреди и за словенске jeзике KOJH се говоре на подруч]у СФР1, и немамо разлога (а ни
права!) да према овим je3HUHMa применяемо нека посебна
мерила.
Coejeru. Термин coejer примл>ен je у свом правом значевьу
(eehe, савет) не само као назив за представничка тела у CoBJeTском Савезу, него и као домапи историйки термин (у властито]
исторщи имали смо разне coejere, нпр. Правител>ству]ушчи
coBJer), и он je, као сродна словенска реч, за наше je3H4Ko осеИанье сасвим прозиран. Y томе и jecT основна сметвьа неаде
кватном проширен>у значен»а те речи, с kojhm се све чешпе среЬемо у TeKyhoj штампи. Найме, примена одреЬених клишеа до
води до уопштаваша те речи не само у политичком значен.у
(„CoBJeTH и Кинези", „Споразум са CoBJeTHMa"), него и у значеньу граЬана СССР, па се говори нпр. о успеху или неуспеху
„CoBJeTa" у шаховским такмичен>има и ел.
Овакво именованье joui увек je страно нормалном je3H4KOM
осеЬан.у, и HHJe ушло у H3pa>KaJHH oÖH4aj (сем што je одавно
присутно у специфичном жаргону неких средина), и не може
се сматрати срепном новином. Смепьа за н.егово прихватан.е je
не само отпор je3H4Kor ocehafta, него и чин.еница да увек oerajy
проблематична етничка и слична именованна ако по свом садр>Kajy и мотивисаности нису прихватл>ива за земл>у на Kojy се
односе (у СССР овакво именованье уопште HHJe прихвапено, не
само из лингвистичких разлога).
М. Пешикан

НАШ JE3ÜK излази од почетка XIII кн>иге у пет годиштьих свезака
од на)ман>е четири табака; пет свезака чине ¡едну кн>игу. Годшигьа
претплата износи 10 н.д.; цена nojedunoM 6pojy je 2 н. дин. Претплату
слати Институту за српскохрватски ¡език, Београд, Кнез-Михаилова
35/1, на текуки рачун бро] 608-3-133-10. Рукописе слати УреЬивачком
одбору или дру Животину CTaH0J4uhy, секретару одбора, на адресу
Института за српскохрватски ¡език.
— Рукописи се не epahajy —

На основу мишл>е(ьа Републич. секретариата за културу СР Cpönje,
6poj 413-97/73-02 од 6. фебруара 1973. године, oeaj часопис ослобоЬен
je плаЬаььа посебног пореза на промет произвола.
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НЕМАРНОСТ ПРЕМА JE3HKY Y AHEBHOJ ШТАМПИ
Дневна штампа je, свакако, jeAHo од HaJ3«a4aJHHJHx средстава комуникащце меЬу л>удима. И зато je jesHK у H¿oj од прворазредног 3Ha4aja, па je неопходно да му се пакланьа врло
озбилна пажн>а. Y првоме реду да би се отклонили сви неспораэуми у општен>у je3HKOM и остварила потпуна jacHOCT онога
што се н>име жели пренети на саговорника, односно читаоца.
А дневна штампа je, ооим тога, и свеопште штиво за васпитаваше
народа, н>егових HaJHiHpHX CAOjesa. И оних, штавише, kojh никада, на жалост, нису научили азбуку, jap и ови траже да им
друга 4HTajy шта има у новинама. Тако су дневни листовн,
као и неделей или петяаестодневни, нарочито они илустроиани и други забавни листови, Koje народ радо чита, a Koje ми
овде за]едно с дневницима узимамо, jeAHo од средстава ширеiba знан>а и подизаша културе народа. Поред осталог и подизан,а културе jesHœca.
Y овакоме CAynajy, текупа штампа je од великог yrraiaja
на je3H4Ky културу вьених корисника. И зато би je3HK те штам
пе морао бити узоран. МеЬутим, иако у ню] има и таквог jeзика — у рубрикама, рецимо, где capafeyjy новинари од заната,
познаваоци je3HKa, kojh су каткад и изврсни стилисти, добри
стручн>аци и добри писци, — н»егов yraiHaj mije велики, jep je
и 6poj читалаца ових знатно ман>и од öpoja читалаца оних руб
рика што се пуне разним дописима о дневним збивандша, изBeiuTaJHMa са спортских стадиона, разговорима kojh се воде на
радним местима, интересантним и ман>е интересантним новостима, згодама, незгодама и удеоима, сензационалним „откриЬима" и репортажама намен>еним ширем кругу читалаца. А и
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сама садржнна тих репортажа и дописа je каткад оскудна, а
jeawK место окучен и сиромашан — у више случа]вва и неисправан. Показапемо то на примерима узетим са страница неколика opoja новина, не само jeAHor веп, такоЬе неколика, наша
дневна и недел>на листа.
Те су неисправности одвише различних врста. A Hajrope je
када оне постану правило, што je HaJMeiuhe последица самоуверености nojeAHHaua да je исправно оно што je такво према н>ихову личном мишл>е1ьу, Koje се эаснива на сопственим jeaMMKww
навикама, односно на употреби ове или оне jeaH4Ke црте у дотичним je3H4iKHM орединама, Kojy ови, што се je3HKa тиче, смаTpajy непогрешивом.

1.
Y j'cahom напису не баш непознатог коментатора jeAHor на
гласу неделтног листа нашег налазимо написано Радицин при
каз, са неизмен>еним, дакле, ооновним сугласником ц имеыипе
Радица у од н.е изведеном придеву испред наставка ин. А то
HHJe CAyqaJHa омашка, него, по мишл>ен>у многих наших суграЬаяа, вероватно и по мишл>ен>у новинара код кога омо ово
прочитали, правилан изговор и писаше тога гласа у изведених
речи овога типа. Нама HHJe први пут да на ову, у Београду ши
роко распростран>ену, nojaay укаэуаемо као на je3H4Ky неисправност, веЬ смо то и недавно учинили у 1еэичким поузсама
нашега часописа. И давило нам се неколико опонената, меЬу
KoJHiMa и jeAaH толико упоран да никако не уважава наше тумаченэе, према коме се у свих придева и именица место сугласника ц основних речи — у изведених ja¡BA>a ч. Према именици
Радица — Радичин, према Микица — Микичин, према Joeuua —
]овичин, према Перица — Перичин, према Лзубица — Л>убичин.
према кралица —краличин, према другарица — другаричин.
А за нас je то сасвим несумн>иво. Тако исто и за све оне Kojtma
je познато да ту имамо мсЬугласовни додир ikojh je доводио до
сугласничке промене оснонног гласа о Kojoj говоримо и да се,
што je овде од joui пресудйщег 3Ha4aja, у народ] irai говорима
KOJH чине основицу юьижевног je3HKa и у говорима многих
наших културних центара — у придеву изговора ч место име
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ничког if. За чудо, у Београду, како рекоомо, основно ц имамо
у наговору и у изведених придева, што ое jeAHHo може oôjacнити аналогецом, а не никако чувавьем гласонних прилика Koje
би се чисто фонетски могле об]ашн>авати. За нашег опонента,
кога смо позвали да нам csoje гледишге са oöjaunbeibHMa iKojc
има за н>ега достави ради o6jaBA>MBaiba у нашем часопису,
што он ипак HHje хтео учииити, — назглавниуе je, каже, то што
ое управо у Београду тако изговара, па Acvyaje да не може ¡прихватити као оправдано даваше преимупства изговору простог
народа над оним што карактерише je3rac jeAHe културне сре
дине. Уз напоодену да je то доиста карактеристика изговора
знатног дела те средине, ми знамо да ипак ни знатан 6poj БеограЬана неЬе репи Радицин веп Радичин.
Наш опонент се поэива и на околносг што у опширном
Правопису (од 1960. г.) jeAanaecTopHna аутора и више других
сарадника на н>ему нису оспорили правилност изговора нашега
БеограЬанина и веЬине вьегових суграБана. И нису доиста. Л
требало je да то учине, и учинили би овакако, да су могли
претпоставлтати да he то питан>е и за кота бити спорно, као
што су ти исти аутори нань\и за сходно да за неприхватл>иву
огласе из фонетских законитости проистеклу и у неким говорним срединама сачувану промену насталу acHMHAauíijoM сугласника према наредном самогласнику, у примерима рецимо;
Дубравчин, Зорчин, ]ованчин (према Дубравка, Зорка, Joeanка . . .). И ниje нелогично резоноваае да би се могао очекивати
сачуван и основни суглаоник других именица у изведених придева: Милиции, према Милица, — нпр., као Дубравкин према
Дубравка. Али ни то логициран>е не оправдава употребу сугласника ц основних именица и у од ших изведених придева, a jom je
манье оправдано такву (употребу оглашавати je3H4KH исправном.
То HHje Moryhe образложити ни с поэивом на TeHAeHUHjy да
се основни обличи властитих имена 4yeajy у што ман>е измен>еном облику.
HaJ3aA, не треба доказивати да je у сличним cAy4ajeBHMa
Акяуйно чуванье ооновног сутласника основних речи и у изведе
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них, асада je могуп у ових других и кьегов друкчи}и изговор.
То, и jeAHo и друго, имамо и у оваме нашем оэначеном cAynajy,
па je, дакако, саовим природно да je оно шго je у jearacy као
скупу народних говора распростран»ени]е — у стандарднам
кшижевном je3HKy прихвапено за исправнее.
2.

Оцен>иван>е jeanraice исправности према оно.ме што je обичHHJe у употреби у сопственим срединама, и зазиран>е од свега
што се pebe 4yje у говору тих средина, доводи каткад и до
сакапен>а jeamca, tj. до од6ациван>а je3H4KHx оредстава Koja се
другима не могу заменити. Мислим опет на београдску, а и
друге говорне средине исгочних области нашег jesnata у KOJHMa
je енклитични облик личне заменице женоког рода ¡у постао
необичан, тако рейи. И Taj облик у овим срединама звучи као
д^алектизам. Он то деиста и jeere уколико се употребл>ава
jeAMHO он, а не и облик je, kojh je у нашем jesHKy, узетом у
целини, у много 4eiuhoj употреби. Али не треба сметати с ума
да се ни jeAaH ни друга Taj облик не може уопштавати, нити
употреба оног другог занемаривати. А мало je вероватно да
л>уди KOJH су прошли !кроз средн>у школу нису научи\и „граматичко" правило да се je, као енклитични облик акузатива
личне заменице у кн>ижевном je3HKy употребл>ава увек, изузев
у позицией поред глаголске енклитике истог облика, а да у
овоме изузетом cAynajy mije могуЬе узастопно употребити двапут на изглед исту реч.1 Природа jesHJca, уосталом, не допупгта
такву аномалщу, нити код поэнатацих наших hobhjhx писана
на н>у наи/\азимо. Али се зато у говорима средина у KOJHMa jy
iinje остало као jeAHHH облик, какав je то cvy4aj у црногор1 То су правило доносили и рантци среднюшколски уцбеници,
али Ьемо ми овде упутити само на оне kojh су и y HaJHOBHje
време у употреби и до kojhx свако ко то жели проверити може и
сада допи. А то су, измеЬу осталих среднюшколски уцбеници: Gramatika hrvatskog Hi srpskoga jezika загребачког ауторског колектива
Барбсц-Храсте-Живковип и Граматика ерпскохрватског ¡езика за
THMHa3HJe потписаног (в. VII издан>е ове юьиге Издавачког преду3eha Обод, Цетшье 1971, стр. 177).
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ским и другим неким говорима jyrœanaAHHX области иашег jeзика, створила иека oaoojhoct према томе облику, и заменичко
je се употребл>ава као j едини облик, уз jeAHoeraBHO жртвован>е помогшог глагола. Томе je на руку ишла и честа употреба
облика крн*ег перфекта, прошлог времена без помоЬног гла
гола, било да je osaj морфолошки или стилски оувишая, било
да се такав перфекат уполребл»ава с одреЬеним сшггаксичким
функщцама. Али ипак, када имамо обе енклитике, ништа не
оправдава, такво испуштанл jeAHor je на Koje сваки час наилазимо у jeaHKy дневних и др. листова, kojh су препуни при
мера као што су: Комесар Кауцки лично j е ухапеио; Без сумное
/ с волео; Бенита he искрено признати шла j е навело да по
мазке; Да ли je Злата жива о томе би могли да нам пруже податке преживели борци у колико j е неко од н>их познавао и
н>има слични случа^еви.
Они што се служе великом Gramatikom i stilistikom hrvatskoga Hi srpskog jezika T. Maperaha, Koja се вредношпу своjoM joui увек, и joui како, намепе за консултован>е, найи he у
H>oj ослонца за овакву употребу. Иза констатациуе да се „прави
акузативни облик j у", kojh се, кад се он jeAMH« употребл>ава,
то и Маретип такоЬе KOHCTaryje, oceha као дщалектизам, „узима испред глаголоког облика j е (да не буду два je 3ajeAHo)"
али и после примера KOJHMa то AOKaayje, одмах на стр. 160.
CBOJe кнлге, Maperah наставла: „MJscto овога j у je узима
се кашто само je, па и то такоЬе norapbyje примерима: Она
му коже све по реду како j е био опколио пожар и како j е
чобан извадио; Па joj приповеда како j е страдала и како j е
муж проклео. Све то не nponpaha никаквом оградом, Kojy je
пеоумшиво требало учинити, jep Taj облик лингаистички не
задовол>ава пошто реченице с нуим не казусу никакву одреЬену
мисао. И због тога управо ми у osojoj кшизи Савремени ерпскохрватски je3UK кн>. I, стр. 206 (Йог издала ове кгьиге), где
говоримо о енклитичким облицима акуз. jeA. личне заменице
м .р. и не наводимо ове облике, ikojh, рекли смо због чега, не
иду у стандардни кшижевни jesHK. Y шима облик j е читаоци,
односно слушаоци, уосталом, и не ocehajy као заменицу
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веп као помоЬни глагол облика перфекта, уз kojii недостаче
oojeacaT. И мада у Hajamne cAywajeea недвосмислено можемо
знати да je Taj неиэречени део реченице управо акузатив личне
заменице ж. рода, ми га морамо и употребити уколико не желимо читаоце (однооно слушаоце) оставити у недоумици да то
може бити други когод, или било шта друго. Морамо репи:
Комесар Кауцки лично jy je ухапсио; Без сумн>е /у je
волео; Бенита he искрено признали шта jy je навело да по
мазке и Ао- ли je Злата жива о томе би могли да нам пруже
податке преживели борци уколико jy je неко од гьих познаеао. Ако то не учинимо, читаоци he бити у недоумици да
дотичним констатаци)ама Aoóiijy крива о6авештен>а ко г a je
комесар ухапсио, к о г a je cyöjeKaT друге реченице волео,
шта je било кога другога навело да помаже и уколико
je неко од н>их познавао било кога или било шта. Зато омо и
рекли да je избегаван>е употребе облика без кога не може
бити тачне информацще — стварно сакапеше jesimca.

Када год говоримо о типоким недостацима jesnata, нли Hajвише иалаэимо у области конгруенвдце фyнкциjaмa везаних делова реченице и синтагме. Конгруенщца je по правилу лоша
када су, нарочито реченице, paaönjeHe дужим умецима и öpojîiHJHM Аетерминативима koj« ce HaAOBe3yjy jeAaH на други, а
услед н>ихове ÔpoJHOCTH се не зна на шта ce kojh односи, па се
тако доводи у питан>е сама jacHocr jeanKa на велику штету основне ньегове функщце споразумеван>а меЬу л>удима. А право г
споразумевахьа нема, нити га може бити када ce je3HK Aaje у
облицима и ньиховим везама «oje ocTaßA>ajy недоумице — да
и не говоримо о HenpecTaHoj тежньи да се оствари савршенство je3H!Ka као уметничке мalнифecтaциje човекова духа.
a) Y овакоме je случазу реченица: Писало je око сто
.ь уди од пера из разних земала широм света да. . . осветли
ucTopujcKu домет личности и знача] н>егова дела, Koja нам je
пала у очи у jeAHOM врло поэнатом нашем дневнику, — OAaje
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у HaJMaity руку алжава писца kojm пре свега не oceha, нити
уопште ncoHaje законитоста конгруенщце у jeaHKy. Он je, исти
на, добро сложно предикат управне реченице. Писало je са
cyöjeKTOM сто /ьуди, управо с управним а непроменливим де
лом ове синтагме. Али иако je у HapeAHoj, зависнюд реченици
исти cyöjeKaT, употреба предиката осветли, у облику jeAHHHe,
HHJe оправдана зато што je OBaj предикат у Apyroj реченици
и на доста далеком oAcrojaiby од cyöjeKTa, па je то овде нала
гало н>егово слаган>е по эначен>у, одреЬено речено — то je
захтевало употребу предиката у облику множине, будупи да
cyöjeKaT сто л>уди, сам собом jacHo говори да je ту стварни
cyöjeKaT више jeAHHKH, управо множина. А недостатак ове ре
ченице HHJe само у томе,, jep се дал>е у объекту предиката, kojh
je, с обзиром на наше об^ашн>ен>е,требало да гласи осветле
а не осветли, — говори о исторщоком домету личности и эна4ajy tbeioea дела. Свакако зато што je та личност на Kojy се
Л1ИСЛИ била неки мушкарац, па писац, и овде без осепанъа законитости «онтрувнцще, говори о н>егову делу, иако je именица личност женског рода, па je то захтевало да се каже
гьенога (а не гьегова) дела.
Читаоци he, валтда, из нашег разлаган>а, дони до закл>учка
да би je3H4KH коректан облик реченице на Kojoj се эадржавамо
био: Писало je око сто л>уди од пера из разних зема/ьа широм
света да. . . осветле исторщски домет личности и 3Ha4aj
ььенога дела. И онда, по нашем мишл>ен>у, не би било места
пикаквим приговорима.
б) Писац дописа под насловом Без фрижидера кад je uajпотребнще, у истом дневном листу, изрекао je jeAHy констатаlUíjy Koja je саювим оупротна ономе што je хтео да каже, jep без
фрижидера значи неман»е тога преко потребног апарата за хлаЬен>е. А бити без ньета, нарочито у данима велике летн>е жеге,
за време Koje je Taj дневник донео наведени допис, управо je
HajurreTHHJe, а не HajnorrpeöHHJe. Да je временску реченицу (кад
je HajnoTpeÖHUje) дао с именским, а не с прилошким преди
катом, Tj. да je рекао: Без фрижидера кад je najnoTpeonuju —
казаю би оно што je мислио. Hnje искл>учено да je писац дописа
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пмао на уму да каже: Без фрижидера кад je на]потребнще
{били с HjUm). Али би у овоме CAynajy тако морао и казати.
А веЬ сама околност што се читалац (односно слушалац)
пита шта се хтело репи jeAHHM обликом реченице, недвосмислано говори да je у томе облику mije требало дати.
в) Кала jeAaiH део реченице (или и синтагме) према другоме CTOJH као н>егова одредба, онда он мора допи у облику
KOJH законн KOHrpyeHUHJe налажу. А сваки je поредбени део
било Koje je3H4Ke jeAmnme одредба оног дела kojh се с н>им
пореди. И зато се реченица Као учесник НО para, признатэ ми
je у двоструком rpajawy стаж од 15. VI 1942 — може узети
као пример одсуства доброг осепазьа jesiuca и непознаван>а законитости KOHrpyeHUHJe, seh по самоме томе што je учесник
НО рата у ствари апозици]'а говорног лица, 4HJe име овде ctojh
у именском об,\ику датива. А апозищца се падежним обликол!
обавезно слаже с именом noJMa на kojh се односи, и, према
томе je поредббни део ове реченице морао допи такоЬе у об
лику датива. Али слаба страна наведене реченице HHJe само у
истакнутоме Beh и у joui jeAHOM тешком огрешешу о познаван>е
правилности закона KOHrpyeHUHJe, из Kojer je проистекла констатацща да je говорноме лицу п ризнат о (а не признат)
стаж, као да jy je дао припадннк народа (МаЬар, рецимо, a¡vn
Турчин) 4HJH jesHK не эна за MOHHJy рода.
Просечан човек из народа, и свако лице просечне пиомености, горн,у реченицу he дати у облику: Као ученику НО рата,
признат ми je je у двоструком Tpajawy стаж од 15. II 1942. или,
с нешто бол>им редом речи, — Као учеснику НО рата, признат
ми je стаж од 15. II 1942. у двоструком Tpajan>y. А могла би се
она дати и на joui kojh други начин, од kojhx би jeAaH био и
по значен>у посве истн, а, нама се чини, joui Haj6oA*H облик:
Мени je, као учеснику НО рата, признат стаж у двоструком
Tpajawy од 15. II 1942.
JeAHHMa he ce jeAaH од датах или шима сличних облика
ове реченице више свидети, а другима други или трепи облик
н.ен. Али ни у jeAHOM облику она неЬе бита je3H4KH исправна
уколико ооновни noja»M и nojaw с kojhm се он пореди не буду
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у истом именском облику (падежу) и уколико именица (овде
стаж) и придев kojhm се та именица oApebyje не буду истога рода.
,
Истини за вол>у, ми смо дужни реЬи да творац реченице
i' немогуЬем облику у коме je дата juïje иико од сарадника
лотичног листа. Ни било ко други, уосталом, неЬе друкчи)-е
помислити, jep ту реченицу налазимо у писмима читалаца kojh
се листу o6pahaJY за стручна обавештена. Али то много не
извтьава, односно, да одреЬешце кажемо, уопште не извшьава
редакщцу листа, нити она може pehn — иисци су одговорни
за je3HK kojmm пишу у нашем листу. Редакщце листова су дужне
вршити и je3H4Ky редакщцу свега што се код нъих oöjasAvyje.
Ако се може репи да за садржину написа одговара писац, мала
нисмо оигурни да и ту редакщце не примату бар део одговорности, — оне ce Mopajy старати да све што у своме листу o6jaB/cyjy буде написано коректним jeanKOM. Jep листови «eMajy
за задатак да само информишу Beh и да npocBehyjy читаоце.
А лепо he naai бити то просвейиванье народа ако се буде вршило
свакаковим jesniKOM. Неисправним jeawKOM се не може остварити ни OHaj први задатак, веН се н>име читаоци више дезинформишу него што им се да)у тачне и одреЬене информаци]е.
г) Можда he когод помислити, а многи he свакако и реЬи
да у реченици: Нзегова смрт об/'авила je европска штампа.
Kojy читамо у чланку под потписом познатог новинара, — имамо
просту штампарску грешку, Koja je облик акузатива учини<\а
номинативом. Ми и у овом c\.y4ajy, такоЬе, унеколико скидамо
одговорност с писца, али смо скоро оигурни да je наведена речвница управо у датоме облику отишла испод пишчева пера у
штампарщу. Када се писцу jaßHAa мисао да учини том реченицом датг' констатащ^у, он je замислио да je изрази пасивном
реченицом, да каже, то jeer, ¡Ьегова смрт об]авл>ена je у европcKOj штампи. И сасвим би све било у реду да je тако написао.
Али му ce joui одмах, чим je направио први потез пером, учинило
да he бити бол>е ако реченици да у нашем jesmcy обичшци активни лик, па je европску штампу смештену «a Kpajy реченице,
што, наравно, само по себи «Hje никакав грех, ставио у центар
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дотичне мисли, давши joj тиме поред функци[е и облик cyöjeKTa.
Y окладу с тим, он je дао и глагол у активном облику, али je при
том сметнуо с ума да вези речи н>егова смрт да облик (акузатива) oöjeKTa активне речешще, што je свакако морао учинити. А
пропустивши да то учини, он je «аписао немогуйу реченицу с два
cyÖjeKTa, jeAHHiM kojih одговара nacHBHOj и другим субъектом
активне реченице. Што му се то десило у току кратког процеса
ставл>ан*а дотичне мисли на xaprajy, то imje никакав грех. Али je
свакако одговоран што mije накнадно и ту и ове друге мисли
проверио и утврдио да ли су ове изложене коректним je3HKOM.
HajaaA, уколико што такво промакне самоме писцу, то je редак
тор обавеэан отклонити. А ту je HaJ3aA и коректор, koj« je за
лужен да исправлза све промакле грешке, а не само оне што су
их учинили штампари при слагануу текста.

Y истом чланку истог писца пала нам je у очи и очевидно
гломаэна, а свакако недовольно jaoHa сложена реченица: Обучен
je био у одело посуто златом и дщамантима, преко Kojei je
иосио црвену кабаницу са златним дугмадима из ко/ег je вирило
скупоцено opyoicje Koje по ceoj прилици никад нще употребио.
А таквом jy je учинила неколико пута употребл>ена односна заменице koju, чешпа н>ена удал>еност од речи на Kojy се односи
и неепособност писца да нешто друкчщим редом речи, и другим
средствима, ту заменицу приближи ynpaBHoj речи, и тиме от
клони претпоставку да се она евентуално тиче друге коje речи.
После дужег раэмишл>ан>а о смислу реченице kojh joj je
писац хтео дати, ми смо дошли до заклучка да се прво и друго
koju односи на именицу одело. Али ако се и допусти да je наш
закл^учак сасвим тачан, сама околност што му je морало претходити дуже раэмишл>ан>е aeh говори о лоше KOMnOHOBaHoj реченици, jep не треба заборавл>ати да je писац дужан cBoje мисли
излагати на лако разумл*ив начин. А творац ове реченице je OBaj
идеал могао остварити друкчщим распоредом речи у сложено]
синтагми прве реченице, тако да управна реч одело доЬе на сами
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1ьен Mpaj, неиосредно иопред дотичног облика одиоане заменшде
с предлогом (Обучен je био у златом и дщамантима посуто одело
преко коjet je итд). А другу по реду односну реченицу мотао je
везати за непооредно претходну веэником и. С том изменам би
постало много неоумаин^е да се и друга занисна реченица од
носи на реч одело, као друга н>ена одредба. И тако би цела
дата сложена реченица до последн>е зависне реченице, Kojoj
немамо никаква приговора, гласила: Обучен je био у златом
и дщамантима посуто одело, преко Kojei je носио црвену кабаницу са златним дугмадима и из Kojei je вирило скупоцено
оруще . . .
Али ми и поред света реченог joui увек нисмо сигурни да
ли се и друга завиана реченица односи на именицу одело или,
можда, на именицу кабаница. БудуЬи да je заменица ко/и на
почетку спорне реченице дата у облику средшег рода, ми и закл»у4yjeMO да се она односи на дал>у именицу одело, а не на ближу
— кабаница, jep би и облик эаменице, уколико би се односила на
н>у, такоbe морао бигги у облику женског рода (и она би гласила:
из ко j е je вирило скупоцено opyoicje). Y ову недоумицу нас
доводи слика opyжja и одела, односно кабанице, првог у односу
на друто или трепе. А та je слика потпуно неаутентична jep се
opYжje не носи, и нще носило, ни у оделу ни у кабаници да бн
могло из н> и х вирити, веЬ или оврх одела а испод кабанице,
или и преко кабанице. Наш писац по cBoj прилици нема тачне
представе о наоружаном племиЬу обученом у златно одело и
црвену кабанину, нити зна да оно може вирити испод или сврх
ове или оне одепе, а не из ших. Нама je исто тако jacHO да се
op(yжje изузев, можда „ryje из noTaje", tj. каквог маньег ножа,
HHj'e могло носити испод одела веН сврх н*ега; а обично испод
кабанице. И ако биомо веровали да наш писац репортаже Aaje
веран изглед наоружаног племийа, очекивали биомо да о своме
jyHaacy каже . . . носио je црвену кабаницу с златним дугмадима
испод ко j е му je вирило скупоцено opyyicje. Но будупи да
нас н.егова KOHCTaTauHJa да opyoicje вири из одела уверава
да он нема представе верног изгледа наоружаног племиБа, ми
смо били принуЬени тумачити н»егову реченицу према у ftoj
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датам je3H4KHM елемантима. Али ни ту, видели caco, ниje много
сигуршци него у opyjfcjy и оделу пустолова XVIII века, kojh
су се прикаэивали принчевима и племипима.

Y jeamcy дневне штампе не само што често наилазнмо на
лош избор адекватних речи и иэраза него орепемо и шихову
употребу са посве другим значен>ем — за шта Немо навести при
мер: Слушаете, про г лас и се кн>аз, наЬите ми deuje djeeojtce
и два момка да их ша.ъемо у Лондон (из jeAHor забавног илустрованог листа). Кн>аз се могао прогласити за крал>а, рецимо,
као што и било ко други тим глаголом може об]авити добиjaibe вишег чина, вишег положа]а, напредовале у више зван»е
итд. А може се Taj глагол употребити и у значегау прочути се,
постати чувен, славан или што слично, али се он у значен>у
какво му je овде дато, tj. у значешу: огласити се, ¡авити се, проговорити, бар колико je нама поэнато, не употребл>ава.
Y истом 6pojy истог листа залазили омо joш jeAaH драстичан пример, неадекватно, управо у саовим супротном значенуу
употребляй ie речи. Нека другарица, доста пробраним иначе речнма, преко шгампе H3JaBAvyje захвалност налазачу позамашне
суме новца и других ствари од вредности «oje су она и иен
муж у путу изгубили, па иэмеЬу осталога каже: И замислите,
моме и онако утученом мужу прилази просед човек средних
година и саопштава му да je све у сигурним рукама, да je он, tj.,
нашао шихову изгуб.ъену имовину. Иза констатащце да неко
прилази „и онако утученом човеку", очекивали бисмо да he му
казати нетто што he га дотупи, а он му, меЬутим, саопштава
врло радоону вест. Нико, наравно, од jeAHe особе Koja HHJe ни
новинар, ни писац, ни ^езички стручн>ак, него само случа)но
заинтересовани обавештач jaBHOCTH о jeAHOM лепом гесту, не
може захтевати да зна одабрати праву реч. Али ми бисмо очекивали да he овако драстичан CAy4aj неподударности измеЬу прилошког израза и онако и je3H4Ke ситуащце у kojoj je он употребл>ен осетити уредник дотичне рубрике, па употребити одго

Св. 4-5

Немарност према je3mcy у ahcbhoj штампи

20 1

BafpajyhiH израз, и место и онако утученом реЬи: вей потпуно
утученом или и само утученом, али без одредбе и онако, или
jateo нерасположеном или забринутом — веп према томе kojh
стелен утучености му се хтео приписати.

Заиимлзиво je поэабавити се овде и обликам инструментала у функцией одредбе начина на kojh се врши нека акциза у
CAynajesHMa какав имамо у примеру: Плави шлемови тешком му ком продиру до nojeduHux дщелова Cunaja, наЪеном
у уводном чланку jeAHor поэнатог нашег дневног листа. По
употреби ове одредбе у таквом облику рекло би се да се писац дотичног чланка не OAAHKyje бог-зна-колико поузданим
осеЬаяьем jearaca. Када би то осепанье у н>ега било емгуршце,
он би, свакако, инструментал тешком муком употребио с пред
логом с, и наведену реченицу дао ¡у облику: Плави шл>емови
с тешком муком продиру до nojedunux дщелова Cuuaja.
Али се у оваквим случа]евима, и овде ситурно, поставл>а пи
тание да ли писцу дотичног дописа и (редакцией листа можемо
замерити што нема|у уроЬеног дара тако потребног свакоме ко
се лайа пера. Y свакоме би cvynajy несумшиво свакога ко се
жели посветити новинарству приликом приуема у редове л>уди
тога позива — као год и у редове писала, спикера ради|а и телевиэще, водилаца забавних и других емиотца, глумаца, рецитатора, jeAHOM реч}у у редове свих пренооилаца обавештаванъа
je3HKOM — било потребно проверавати управо je3H4KO ocehaн>е, поред осталих способности да пишу, односно да говоре узорним ¡езиком.
A HHJe иокл>учено да у наведеном cAy4ajy на употребу
ненсправног облика писца unje навело непоуздано je3H4KO осеЬан>е, него да се он повео за одреЬеним прописима граматичара. Ми смо се у jeAHOJ прилици деталшще задржали на овоме
облику у OBOJoj расправи.2 Jedan прилог Српскохрватско] син1 06jaBA>eHoi у Зборнику у част А. БелиИа, Београд 1937, стр.
307—314.
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такси. И тамо смо, говореЬи о употреби инструментала у служби прилошке одредбе начина акцизе означене глаголом на
KojiH се одредба односи, показали да инструментал овога типа
ту не би могао доЬи, и насупрот мишлешима старщих граматичара нашег jeanxa: ДаничиЬа, Миклошипа и Маретипа, kojh
оу такву употребу допуштали. Оаи врло угледни наши оинтак. сичари oBoje схватагье о toj употреби эаанивали су на примерима такве, очевидно лоше, употребе наЬеним у jesMKy народних песама и народних приповедака. A jeaiiK народних умотворина je HaJHenoy3AarotJH за утврЬиваае коректне употребе
управо облика «менских речи и с предлоэима и без предлога.
И ти се, облици из jesnata народних песама, приповедака и по
словица, уколико ниоу потврЬени примерима из jeaiuca добрих
писаца HOBHJer времена, никако не моту узимати да се на шнма
3aoHHBaJY синтакоичке заканитости сгандардног кгьнжевног jeзика и jeaxoca културне :ксмуникашце уопште. ÍIonaJMaibe за
употребу инструментала с предлогом с и без ньега, jep je у мно
гим народним говорима сасвим порвмепено осепаие за тачно
разликовагье када koj« од тих облика треба употребити. То
знамо из више AHjaAeKaTOKHx студрц'а о говорима нашег jeзика. А у то се можемо уверити и из самих примера Koje поменути наши знаменит« синтаксичари наводе, и то не само за
потврду шихове употребе у функщци одреЬивааа начина веп
и у другим функшцама овога облика. HaJApacnraHHJH такви
примери jecy они Koje Даничий и Миклошип Aajy за употребу
инструментала с предлогом с у функцией оэначаван>а средства,
као што су: Окретала превртала с гьоме, Но с' обрни с д ес ном ст рано м, С перчино м му руке савезаше и др.,
од KOJHX се прва два могу узети и за примере oöjeKTa у овоме
облику, али тим они не npecTajy бита м средство за вршетье
радиье.
Маретип je, наравно, правилно схватио да je у jeAHOj кшизи где се не KOHcraTyje шта све има у jesmcy, него се нлме Aaje
и KJьижeвнüjeэичкa норма — неопходно нагласити да употреба
инструментала с предлогом с(а) у фyнкциjи означаван>а сред
ства HHJe у складу са законитостима на iKOJHMa се норма орп

Св. 4-5

Немарност према jeamcy Y Ahobhoj штампи

203

окохрваггског кшижевиог jeacmca эаонива. Он je, дал«, на праиоме путу када у ceojoj bcamkoj иоьизи KOHcraTyje да je, обрнуто,
за пропратне околности бол>е уаимати (мисли уз облик инструментала) пгяцеддог с него не уэимати. Али je требало да эатим
каже да je то и jeAMHo исправно иако се у jeamcy opehy и примери као што су: Oeaj р)ечник вала од срца поздравити ж ей о м, Марву може тек му ком да напасе; Великом му ко м
протумачио сам и Ja сам слушао необычном пажн>ом3, поред других неких у KOJHMa се облик инструментам употребл>ава
без предлога, али — и да je у овде наведеним примерима Taj
облик «справно употребл>авати jeAHHO с предлогом с. Ми смо у
CBojoj Синтакси4 навели aehii 6poj таквих примера с именам
nojiMa у облику инструментала с предлогом с у iMOJHMa се ка
зусе да се рад1ьа врши уз овакво или онакво ocehaibe ньеног вршиоца. То потпуно одговара односу noJMa онога што cy6jeKaT
има уза се у време вршен»а радн^е према аеном вршиоцу, односно према самом cyöjeKTy. A Taj се однос означава couHJaтивним обликом инструментала, а не инструмеяталом без пред
лога с. И, према томе, коректан облик одредбе начина вршен>а
радн>е у мало пре наведеним примерима H«je onaj у коме су
дати, него облик истог падежа с предлогом с. И ти би примери
били исправни ¿едино у облику: Oeaj речник треба од срца по
здравити с а ж ело м да ... ; Марву може тек с му ком да
напасе; С великом муком протумачио сам и Ja сам слу
шао с необично м пажн>ом. Зато смо seh рекли, и понавл>амо да je, поготову пример залажен у уводном члаику
угледнот дневног листа из последнуих дана, поводом кота
и расправлймо о овоме питашу, требало дати у облику: Плави
шлемови с тешком муком продиру до nojedunux dujeлова. То he, мислим, читаоцима из нашег расправл>ан>а бити
саовим jaoHo.
Af. Стевановип

1 Gramatikà i stilistika hrvatskoga Hi srpskoga jezika II издан«
(1931),
4 Савремени српскохрватски ¡език II, стр. 440—441.

ПРЕДЛОЗИ НАД, ПОД, ПРЕД, И ИЗНАД, ИСПОД И
И С П Р Е Д С OArOBAPAJYRHM ПАДЕЖНИМ ОБЛИЦИМА У
ФУНКЦШИ ОДРЕБИВАЬЬА ПРОСТОРНИХ ОДНОСА
1. Олнонимску употребу поменутих предлошкопадежних
веза ми пемо пооматрати у функцией означавагьа простора,
jep се, прво, ове предлошко-падежне везе Hajneinhe и упоTpeÓA>aBaJY с просторним значением и, друго, у овим се синтагмама лакше него у ошт Koje обележава^у апстрактне односе
yoHaeajy разлике у эначетьу измеЬу синтагми с простим и оних
са сложением предлозима. Ту ce OTKpHBajy оне битне црте по
KoJHMa се дате предлошко-падежне везе различу jeAHe од
других и Koje су сметн>а нлховом из]едиачавашу у ткуединим
значен>има.
2. Како je у синтагми врста датог просторног односа условл>ена посебним предлошким значеньем, еваки поменути (убоjirra) пар предлошко-ладежних веза посматрапе се посебно. Ynoтреба одреЬене предлошкотпадежне везе у синтагми условл>ена
je природам речи Koje су у служби нъеног управног и зависног
члана. С обзиром на природу глаголске речи (у функцией управ
ног члана) посебно he се посматрати употреба дате предлошко-ладежне везе уз глаголе мирован>а, а посебно уз глаголе кретан>а, где опет OABajaMO глаголе приминала и глаголе одмицан>а од глагола kojh o3Ha4aßajy кретанье уопште, без обележаван>а било почетних, било завршних момената.
3. Овако посматран>е OMoryhyje да се, прво, уоче слу4ajesH у KoJHAia су поменуте предлошкочпадежне везе, у osoj
служби и у овом значеььу синоними и, друго, да се одреди где
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се чешпе ynoTpe6A>aBaJY само jeAHe од поменутих предлошко-иадежних веза, као и случа^еви у KojiuMa се искл>учиво упоTpe6A>aeajy само предлошко-генитивне, юдиосно предлошкочинструменталне и предлошко-аосузаггивне синтагме с аима.
Употребу и значиьа ових предлошко^падежних веза приказапемо на материалу из jesjHca углавном савремених писаца,
за шта смо се корисгили богатом праЬом за Речник српокохрватоког кшижеввог и народног je3HKa kojh H3Aaje Институт за
српокохрватски jeamc при CpncKoj академии наука и уметности, граЬом за Речник српскохрватског юьижевног je3HKa Ма
тице српске и Матице хрватоке, великим öpojeM примера из
jeamca савремених писаца Koje смо сами одабрали,1 а такоЬе
и примерима из приручника KoJHMa смо се углавном служили
шу'нише наравно из Синтаксе Б. Даничипа и Синтаксе М. Стевановипа.

И ад с инструментолом и акузативом и изнад с генитивом
4. Инструменталом с предлогом над оэначава се простор
kojh je с горн>е стране noJMa обележеног овим падежним
обликом.
а) Значение „налаэити се с горше стране noJMa оэначеног
инструменталом" имамо у овим примерима:
А онда сам пошао уокруг, у истраживан>е, CAHJen, препупггеууии се прстима и овуда ocjehajyhH тешку влагу кровног зида, као да je бунар нада мном (М. Селимовип, 186).
— Над ватром су била два бакрача меса (А- Шимуновип,
25). — Значи, све што je било над зем/ьом сада je под
1 И. Андрий, Проклета авлща, Београд 1962; Жена на камену
(приповетке), Београд 1962; М. Boíié, Kurlani gornji i donji, Zagreb
1952; Ч. Вуковий, Мртво дубоко, Титоград 1967; А. ИсаковиЬ, При
поветке, Београд 1964; М. Krleía, Povratak Filipa Latinovitza, Zagreb
1962; Zastave I, Zagreb 1967; M. Лалип, Свадба, Београд 1965; P. МаринковиЬ, Киклоп, Београд 1965; В. ПетровиН, Препелица у руци и друге
сличне приповетке, Београд 1963; М. Селимовий, Аервиш и смрт, Саpajeeo 1967; I. CaMOKOBAHJa, Пршовщетке, Београд 1964; Д. ШимуновиЬ, Приповетке, Београд 1966 (I); Porodica Vinioió, Zagreb 1950 (II).
2 Наш ¡език
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землтом (А. Исаковип, 17). — Над врагима öiijauie iieKolî
млетачки hhchithhj лава (M. БожиЬ, 125).
б) Употреба инструментала часта je у овим примерима са
значеньем ,;вршити раддъу оэначену управним глаголом налазеЬи се с горн>е стране каквог noJMa":
Ватрени одс]ечак MJece4esB виоио je над све хладнщом
обалом (С. Кран.чевип, Tpaajn, Тузла 1902, 127). — И ено
ти над теменом светител>ска светлост CHJa (Б. JaKiimh,
Дела II, 125). — Сваки дан je crajao сатима над бунаром
и гледао (T. CaMOKOBVHJa, 148). — Ту му маказама подреза
косу, окупа га над лгЬеном вруНом водом и умотана у
чаршав уведе га у собичак и положи на душек (Исто, 167).
— Коса смрти звиждала je над cjeeepnuM кра\евима Црне
Горе (М. ЛалиЬ, 176). — Палац . . . нише га пута дограЬивали и преграЬивали, но и сада над главном улазэм
кочио се големи крилати лав исклесан од jeAHor комада
OHJeAor камена (А- ШимуновиЬ, II, 20). — Hada мном
je crajao 4objck плюсната лица, што ми je донио муселимову npHJeTfty (M. Селимовип, 182).
в) Предлошко^инструментална веза je просторна одредба глагола са значением кретан>а. Означено кретан>е ocTBapyje
се у границама простора ко ¡и je изнад noj.ia у инструмеитал
ном облику. Такво значение имамо у примерима:
Случали ветар из густог растшьа крене нахул^е пепела,
оне нараправе кружнпе над мртвом ватром и тихо, наново
ладану на н>у (А. Исаковип, 82). — Зашто би се авион толико вртео над празном цветом (Исто, 254).
г) Уколико треба оэначити кретан>е у релативно ширем
простору, опет се може употребити инструментал с предлогом
над, jep се глаголом означено кретане ocTBapyje опет у грани
цама датог простора. Такво je значение у примерима:
Над шумом се ширила рецкаста светлост црвене ракете
(А. Исаковип, 102). — Мирис куваног jeAa ширио се наа
казаном (Исто, 83). — Нити су (храстови) ширили CBoje
cjeaiaTe кропиье над сивим камеъем (Д. Шимуновшг I, 16).
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5. a) Y hctoj се фуикциуи, као детерминатив управног
глагола, употребл>ава и генитив с предлогом изнад. Значенье
„налазити се с горное стране noj.wa у генитиву" имамо у овим
примерима:
Изнад села Банова Пола друга je дамик Вишкутца, а
изнад села Раденковипа био je трепи даник Дренова Греда
(J. Веселиновип, XaJAyac Станко, Београд 1896, 130). — Jouj
je сунце било виюоко изнад отока, кад je госпоЬа ЛукреHHJa затворила cboj сунцобран и вол>ко уздахнула зрака
(Bj. Новак, Тито Дорчип, Загреб 1906, 26). — За нама су
два бщ'ела града,/ А изнад нас све никшийке овце (Вук
Ст. Карацип, Српоке народне njecMe кн>. IV, Беч 1862, 27).
— Гд]'е ми се налаэи apyjKJe? — Изнад земунице je, HHJe
далеко, yKpaj кривог jacena, ниже самот дебла (Ч. Вуковип, 103). — Заокружих рукама кроз тмину. Шта je то
изнад мене, око мене (Исто, 53).
б) Генитив с предлогом изнад у функцией je просторне
одредбе управног глагола у примерима са значением „налазити
се у пеком noAoacajy" односно „вршити какву радньу налазепи
се у одреЬеном простору".
Примери:
Она осионача, газдарица, ctojh изнад мене и праска: „Ко
je, вели, гладам, нека jeAe ту (МашпЛ Б., Лзупче, Загреб
1925, 60). — Crajao сам на празном простору, изнад мртвог
брата, табут покривен модром чохом издужио се пред
MOJHM ногама (М. Селимонип, 17). — Читаво je врщеме забацивао на погил>ак, затим навлачио на очи ceojy мрку
шубару, вукао горе и дол>е црни raJTaH са парабелумом
или тресао кожним рукавицама изнад разнобо]них затвореничких капа и перчина (М. Лалип; 134).
в) Oeaj падежни облик с предлогом изнад означава про
стор у 4HJMM се границама ocTaapyje крегагае обележено управним глаголом. Тако je предлошко-генитивна веза, у овоме
значеньу, синоним инструменталу с предлогом над у примерима:
Не гризеш ти мене уши, веп cnaj што ce BHJe изнад мене.
(Казао зец жаби кад му je гризла уши, а он од орла HHJe
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смио да се макне (Вук, Народне пословице, 1849, 197).
— Изнад д}етелине AHJehy öirje.VH лептири (Д. TaAnjaновиЬ, Пепео срца, Загреб, 1936, 28).
6. Али има случа]ева у юуима се <употребл>ава чешйе или
искл>учиво само jeAna од посмаграних предлошконпадежних
веза.
а) Када се кретанье означено управним глаголом ородуjKyje ван граница означеног простора, употребнЬе се само об
лик генитива с предлогом изнад.2 Такво значение je у примерима:
Ту се у jeAHOj aphhcikoj отоци, Старачи, acoja изнад села
тече, удавила левоjaca, jeAHUHua у MaJKe (J. Веселиновип,
XaJAyx Станко, Београд 1896, 5). — Зна^уЬи мачка да на
гумну има доста миша поbe радо, па сад изнад пута,
сад испод пута трчи за тицама (Вук, Српске народне приnoBJeTKe, 222). — То су та пера xoja ce 4yjy осад прхне из
усева; там кратким, брзим веслима плива она изнад класса
да уокоро опет не угоне у житие таласе (В. Петровип, 122).
— Изнад крова дивл»е гуске лете у далтину (Р. МаринховиЬ, 152). — Дим се вуче изнад кровова жупкастосив и прл*ав као гладко сеооко псето (М. Крлежа, 43). — Погледао
сам кроз прозор, ватра je угашена, само ce joui дим вукао
изнад napuiuje, тром, црн (М. Селимовип,77).
V овом се значешу инструментал с предлогом над не употребЛэава.
б) Тако се, само генитивом с предлогом изнад, к то доиста
сасвим ретко, означава место с горае стране каквот noJMa из
Kojer потиче глаголом означено кретанье. Проф. М. СтевановиЬ3
наводи само ова два примера:
Кад у малом оном кугу / До Призрена доЬеш града/ На
врати Ьеш градских очи /Крал>евиЬ.а наЬи млада./ Скгат
очи изнад врата/ na Aapyj их мам Стевану (М. Поповиг).
Пеоме, Земун 1884, 22). — Откачи вериге изнад огн>ишта
(М. ГлишиЬ, Целокупна дела I, 167).
1 М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски ¡език II, стр. 263.
1 М. СтевановиЬ, наведено дело, стр. 262.
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Ни у овом се звачешу инструментал с предлогам над «е
употребл>ава.
7. Преллошюснинструмеитална веэа одредба je глагола
4HJe се значение ocTBapyje у целини iHa jeAHOM месту. Y функ
ции управнаг глагола Haj4euihe je <kojh од глагола типа —
превщати се, надвщати се и ел., дакле, лексички je одреЬен.
а) Hnje знала шта ради од себе. Трчала je преко собе, нагояьала се над болесником, запиггкивала та, како му je (J.
ВеселиноаиЬ, Слике из сеоског живота, св. II, Београд
1899, 83). — BoJHHUH су одлаэили према реци, савщали се
над водом, па су забацивали главе и ггружали цело тело
према оунцу {А. Исаковип, 302). — Те су импречлце у рщечима Филиповим расле, и као сабласти се надвщале над
овим HoejeKOM и над оном женом у мрачно] шуми {М.
Крлежа, 181).
б) Y следеЬим примерима значение je „бити наддащен, наг
нут, наднесен над неким nojMOM", дакле, бити у положа]у kojh
п acraje као резултат извршеног креташа:
— Надвио се косо над С)едиштем као какав Ьавали див
„Креле" (М. Божип, 193) -»• HaABHJeH je косо над с]едиштем.
Hada мном што се наднело iHHJe сува грана (М. НастаCHJeBHh, Из тамног BHAajeTa, Београд 1927, 163). — Пробу
дило их je латано шкаклаше по челу и придружени смиjex. Над Емануелом пригнула ce Mapnja, а над Винченцом
Joco и миловали их ¿астучиЬима траве класул>е (А- Шимуновип, II 24).
в) Исто значение имамо и у овом примеру с предлошко-генитинном везом, мала je овде присутна и HHJaHca ширег про
стора Koja намеЬе угютребу овог падежног облика:
Найни се облак изнад д\ево]ак (Народ. njeoMe, I, 2) -*■ над
вио се, HaABHJeH je облак изнад дево}ака. Y3 osaj пример из
Србоке оинтаксе Б. Даничила Aaje се тумачен»е да je овде „с бавл>ен>ем помешано примицан>е".4 МеЬутим, можемо oôjacHirm да
je у овом примеру назначен noAOöKaj, tj. ставье «oje je доби]ено
као резултат извршеног процеса. И баш стога што je у свести
4 Б. Даничий, Србска синтакса, 191.
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Beh остварен положа], cpehy се и инстументал и генитив, а
како je noAcmaj настао у резултату кретаньа може се срести
и облик акузатива с преАлогом над. Таква je употреба акузатива у овим примерима:
. . . утргае jaoyKy csoje cpehe . . . Koja ce osaj пут тако близу и ниско надвила нада н> (А. Ковачевип, Rpnjec, Загреб
1926, 201). — Камешница се надвила сва у плавом хладу
над помрчалу долину (М. Божип, 101). — Тако су cjeAaAH
лууди за столийима ... у ромаитичжу гостионици што се
надвила над рщеку (Вулф В., Године, прев, с енглеског
J. Торбарина, Загреб 1946, 110).
8. Y следепим примерима значена je ^.пружати се у про
стору над земл>ом, дакле у границама одреЬеног простора, али
не и лал>о од н>ега":
На шетши je било тога дана дайje стотине затвореника
зби]ених на малом простору и заузетих нстресан>ем прашЛтиних пебади и кабаница, од чега се над тргом дизао онв
облак прашине (М. Лалип, 132). — OAHcej виде како се
jeAaH гвоздени буздован издиже над н>еговом главам (Венац, 1925, кн.. X, 322).5
б) Уз ове глаголе реченица je с резултативним значеньем
уколико се у Hoj нише не oceha активни глаголски процес, Beh
се обележава стан»е настало у резултату процеса кретан>а за
KojH энамо или претпоставл>амо да се некада вршио. Такво
значение имамо у примерима:
Попели омо се уврх винограда где нагло полеже уска и
мршава ливада над kojom се опет проганье камн.ъе брдо,
цело обрасло густом, мешовитом шумом (В. Петровип, 99).
99. — Струк му únjame слабашан, лице н>ежно и блщедо
као у малокрвнс Ajeeoj-Ke, а над танушним плавим обрвама
уздизало се необично високо чело (А- Шимуновип, II, 64).
5 Y Pje4HHKy JA3Y се уз глагол дигнути (дизати ce) Aaje следейе значение: „prijeéi (pruiiti se) s niíega mjesta na vise". В. под
дигнути (се), а исп. углавном исто значена Koje ce Aaje и у речницима савременог je3iiKa.
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9. Кретан>е означено управним глаголом усмерено je према noJMy у зависном падежном облику и треба да се заврши
изнад датог noJMa. Y овом значен»у употребл>ава се, прво, акузатив с предлогом над.
Пример«:
Непри]ател>ски авиони надлеЬу над села пуна наших бораца (J. Поповид, Сремска хроника, Београд 1953, 81). —
Осврну се и потледа над дупанска врата, и вили нову фир
му (С. Сремац, Приповетке кн>. II, Београд 1931—1935, 84).
— Наже се жандар као облак нада н> и загрми (И. Г. Ковачип. Дани тсьева, Загреб 1936, 83). — Докторе! задрхта
улова, одмакне се од н>ега, снужди се, пригне главу над
прса, извади брзо рубац (Е. Кумичип, Три мученице, Три
иэворне npHinoBHJecTH, Сабрана AJeAa св. IV, 65). — Врбе
се нагопьу над воду као да raijy (А- Шимуновип, I, 35). —
Он се сагшье над кревет све «иже, уноси се Мелкиору
у заплашено лице (Р. Маринковип, 366). — Радо бих се
нагнуо над поток да се огледнем у води (Ч. Вуковип, 167).
— Аобро je то, рекао je Балочански сагнувши се над ран>еника (М. Крлежа, 216). — Сагин.уЬи се над ¡органе и
HaABHJajyhiH се над молитвеник, преви му се млада кичма
(И. CaMOKOBAHJa, 159).
б) Знатно pebe, али ипак у истом эначен>у употребл>ава се
и облик генитива с предлогом изнад. Такво значение имамо у
примеру:
Месец доспе изнад гиуме.

¡Jode инструменталом и акузативом и испод с генитивом
10. „Инструменталом с предлогом под означава се место
на cynpoTHOj страни од онога што се oApebyje истим овим именским обликом с предлогом над",* дакле, обележава се простор
KoJH je с дон.е стране noJMa у инструменталу.
" М. Стевановий, Савремени ерпскохрватски ¡език II, 457.
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а) Значение „налазити се у простору с дсиье стране каквог
по ¡Ma или било где «иже у односу на дати nojaM" имамо у примерима:
— Мажцлова купа била je под путелком kojh je водно на
Губавицу (И. CaMOKOBAHJa, Иэабране приповетке, Београд
1949, 200). — Чолипка Мала je под Парлозима на странама
брда (T. PaAHBOjeiHHh, Лепеница СЕЗб XV, Београд 1911,
108). — И све н>егово благо je под землом — rarjecy га
пронашли (Ч. ВуковиЬ, 306). — А где ти je «ломче? — Под
землом, друго завидна, под землом je (Исто, 95). — Крчма
je под мостом (М. Крлежа, 41). — Марта ÖHJaiue под мурвом нише купе (Д. Шимуновип, I, 98).
б) Исти нросторни однос обележен je и у овим примерима
с предлошконинструменталнам везом у фуякщци просторне одредбе управног глагола. Глаголско значенье peaAHayje се у границама означеног простора.
Примери:
Под высоко] хриди, rAJe су Кривоипце и Леденице леяш
Рисан у дну запева (Ctj. Митров Л>убиша, Припавщестн
црногорске и приморске, Београд 1924, 3). — Побегао je
у Црну Гору и настанио се под Острогом (Аз. Ненадовик,
О Црногорцима, Београд 1929, 205). — Петрун, не чека
више под BJeiuaAHLwa, него гази слободио сокаком, без конопца на рукама (R. Cnjapnli, Зелен прстен на води, Сараjeao 1957, стр. 150). — Шериф га послуша и отидну у аолин
двор и caNpHJY се иод креветом (Т. БорЬевиЬ, Цигаиоке народне приповетке, Београд, 1933, 48). — Баш на Михол»-дан
линем изиЬе Сима у забран што je имао под купом (J. Веселиновип, Целокупна дела II, Београд, 89). — Orajao je
под дрветом, у cjemi, прикл»ештен уз дрво (М. СелимовиЬ,
46). — Под буквом, oropjeAOM од чобанских опьева, ctojh
партизански стражар, грбав и овему сличая Ивану Pajaчипу (М. Лалип, 172). — А сад све те бабе cnasajy под
погъавама, салю ти Tafeo, 4eKaj целата, кад си луд да му
паднеш у руке (Исто, 127). — Вечерали смо под орахом
(Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 152).
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11. Исти просторни однос обележава се везом генитива
с предлогом испод. Значение „налааити се с дон>е стране noJMa
у генитиву" имамо у примерима:
Заселак je испод самог Жеже/ьа на H>ero(Boj северонзападHoj страии (T. PaAHBOJeBHh, Лепекица, СЕЗб XV, 1930). —
Око j€3epa önjauie голема и висока хридина, а испод н>а
бездана опил>а (А- Шимуиовип, 210). — На другом Kpajy,
испод брда, önjaiue и католичка римока црква (Исто, 212).
— тедяа му шлйгоа има жуткасто лишпе, као да je почела
да се суши — да mrje (благо) испод н>е (Ч. Вуковий, 309).
— Где си био? — Испод реке. Y /рупи под обалом, то je
испод реке (А. Исаковип, 260).
б) Предлош'ко-гениггивна веза je одредба управног глагола,
4HJe се значенье ocTBapyje у простору kojh je с донье стране
поjota означенот генитивом. У OBOJ служби и у овом эначеньу су
предлошюнгентивна и предлошко-инструментална веза у синонимском односу.
Примери:
Ja ти ведар cjcahm испод лозе цв]етне (В. Наэор, Утва златоирила, Загреб 1916, 16). — А оклопл>ена квыига миру]'е
испод другог пазуха (Ч. Вуковип, 326). — А шта he бити
с выима? Па с л»удима што седе испод ораха {А. Исаковип,
268). — Испод трулог храстовог пагьа лежао je пред ндш
мртав мраниньак (М. Крлежа, 137). — А кад се ушеврда,
сагиба, звецка без потребе неким jaAUKOM испод тезге,
премешта праэне боце, прелива из jeAHHX у друге, не свиЬа
му се разговор (В. Петровип, 105).
12. а) Уколико семантика управног глагола подразумева
релативно широк простор у Kojew глаголско значенье треба да
се peaAHsyje, и уколико се оно ocTBapyje у целини на jcahom
месту, опет се капаредо могу употребити везе предлога над и
изнад, с oAroBapajyhHM падежним облицима, инструменталом,
односно геиитивом.
(1) Примери за употребу инструментала у овом эначеньу:
Под крошнмма се разли)евало само слабо вечервье стяц'етло и веп запуевао први славу) (Д. Шимунонип, I, 151). —
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Далеко и дубоюо под гъима ширила се равншда иишрана
жуткастим и зеленим плохама (Д. ШимуновиЬ II, 111).
(2) Примери за употребу генитива:
Као кад je pacxAanajyhH метална крила и разаптьупи
испод н>их она танка, иснреилетана жилицама, м ¡ели да
полети у CBHJerao ваэдух и 333yJH у оилно mx>A>ehe, тако
je нестаде (И. Самоковли)а, 107). — Испод Крагу/ьевих
брда расуле се бщеле овце (П. КочиЬ, С планине и испол
планине, Сремски Карловци 1902).
б) Уколико се кретан>е означено управним глаголом остваpyje у границама одреЬеног простора, у функцией просторне
одредбе напоредо ce ynoTpe6A>aBaj<y гфедлошко-инструментална
и предлошко-генитивна веза. Таква je уиотреба ових предлошко-падежних веза у примерима:
(1) Стражар се шетка под тремом (А. Исаковип, 126). —
Вуче се под туЬим прозорима (М. Крлежа, 27).
(2) Данас сам шетала испод букава (А. ИсаковиЬ, 66). —
Стражар се малим корацима шеткао испод трема (Ис
то, 124). — Испод капака му се уокруг покрепу очи, а
прети 4ynKajy длакаву пон>аву (Ч. ВуковиЬ, 269).
13. Y примеру:
Joui дал>е, на брежул>цима, бщелели се кровони сеоца, а
под гьима се модрила уока црта рвдеке, «oja je TAjerAje
CBJeTAyuaAa као лед (Д. Шимуновип, II, 111),
означено je локализование чулног извора у одреЬеном простору,
те се и овде као и у претходним примерима напоредо употреб.baiBajy обе предлошко-падежне везе. Али, у примеру:
Испод бщелог огртача црне му се танке иакривл>ене ноге
у чизмама (Р. Маринковип, 362).
ипак je поред ознаке места у KojeM се ocTBapyje глаголоко зна
чена (tj. у KojeM се eMUTyje осет), присутна и аблативна ниjaHca потицан>а осета.
14. Има, зиачи, cAy4ajeBa у KOJHMa се чешпе или искл>учиво употребл>ава само jeAHa од пооматрашгх предлошко-падежних веза. Тако, ако je потребно означити .дютищпье (чул
ног осета: слуха .вида и ел.) од noJMa под kojhm се налаэи суб
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jeKaT-проиэводилац онога што ce 4yje, одиооно види",7 употре
бите се само предлошко-геиитивна веза. Такво значение имамо у примарима:
Испод стрехе чуло се тихо голубее гуканье (М. Селимовип,
62). — Хтеде да му иешто каже, али уто, испод пепине,
чу се ход (А. Исаковип, 196). — Но. што je . . . jaran ce
глас испод покривача (Р. Маринковип, 498). — Испод ко
шара Крагу/ъевих зачу ce njecMa (П. Кочип, С плаииие и
испод планине. Сремски Карловци 1902, 16). — Испод ногу
им грголи вода (И. Андрип, Приповетке, 32). — Гледао
JY je испод великог лука обрва (Л. Перковип, Хрватска
проза II, 258). — Нахерио би радничку капу и гледао ис
под н>е равнодушно у canjeT (В. Калеб, 83).
15. И у CAy4aJY кад треба оэначити не само потицаше чулног осета веп покретан>е уопште из места Koje je под hojmom,
употреблена предлошко-геиитивна веза je аблативног карактера и MOKA»y4yje се могупност замене генитива инструменталним обликом. Такво значение je у еледепим примерима, kojh
noKasyjy да je обележаван>е аблативног значен»а генитивним
обликом присутно у jesH4KOM ocehawy како старших, тако и
сасвим модерних писана. Примери:
HajeAaHnyT скочи зец испод бразде (В. 4aJKaHOBiffi, Народ,
приповетке, 1927, 413). — Ал' je 3Majy жеЬа додэдала, /
испод крила испусти AJesoJKy (Вук, Народ. njeoMe I, 163).
— Затим гледаш како му (дрвету) листак црни, па онда
жути, и ти,. и нехотице, бежиш испод н>ега (J. Веселиновип,
Слике из сераког живота II, Београд 1899, 165). — Но
испод камена на KojeM cjebaxy, иэиЬе мали ÖHJec (И. Брлип-Мажураний, Приче из давнина, 1920, 5). — Испод
арн>ева иэвуче се jeAaH човек (Л. Лазареиип, Целокупна
дела, Београд 193). — Испружи руку испод Небета (И. Ан
дрип, Приповщетке, 12). — Испод Рудон>ина врата шикну
млаз крви (П. Кочип, Щелокупна AJeAa I Београд, 70). — Али,
' М. СтсвановиЬ, Савремени српскохрватски /езшс II, 264.

216

Наш je3HK

Св. 4-5

ево голубови на тавану jaBAyajy се тихим гуканием, киша jom
Mije, тако »eh данима, и не могу да изаЬу испод стрехе, то
je BaroBeurraj дана кота joui нема (М. Селимовий, 13). — Из
димшака, на крову, испод кога омо и мренули дим се дизао
као cseha (В. Петровип,100). — Чак су се дигле и ласте
и врапци испод пударских и амбарских стреха (Исто, 101).
— Испод црне кецеле извуче литар црвеног вина (А. ИсаковиЬ, 275). — Циганске гусле 3a3yjame тихо, као да гласови долаэе испод земле (Д. Шимунонип, 184).
16. И када се „означава кретале испод noJMa с именом
у генитиву с jeAHor «paja «а други",* место предлошко-генитивне везе не може се употребити веза инструментала с пред
логом под. Таква je употреба генитива у овим примерима:
Сиротаиьа попнуте главе провлачи се испод стрехе {А. Ковачип, Y репистратури, Загреб 1919, 142). — Кон. jypauie
правде селу. Пренео га je испод ¡едног дуда юоуи crajauie
краj пута, 4HJe му гране скидоше нов алеви фес с главе
(J. Веселиновип, Слике из сеоског живота I, Београд
1896, 121). — Дум Фране пролази испод куНе (И. Бипико,
Ca острва, Београд 1903, 168). — ПрелаэеЛи преко «era
(моста), ослушкивао je како испод моста протиче хук наöyjaAe воде икако се чудесно улива у тишину ав^ежих
нопи (И. CaMOKOBAHJa, 265). — Y нас ови говоре да кад
Koja цурица протрчи испод дуге претвори се у мушко (Д.
Шимуновий, 65). — Его, с мало нале протрчах испод
шливе и капа ми паде (Ч. Вуковий, 304).
И доиста кад се означава пролажеаье с до1ье стране noJMa
обележеног падежним обликам, примери noTBpbyjy да се употребл>ава само облик генитива с предлогом испод.
17. Пооматрапемо сада синтагме с управним глаголом примицаша. С предлогом под ,/реч у четвртом падежу noKaayje да
je ономе што сама значи с дон>е стране место Koje се примицан>ем зауэима".9
• М. Стевановип, Савремени српскохрватски jeaux II стр. 264.
' Б. Даничип, Србска синтакса, стр. 525.
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а) Предлошко-аясузативном везом оэначава се место завршетка кретааьа означеног управним глаголом у оиим примерима:
С}едну под густу крошгьу и пушейи стадоше разговарати
о вуковима (Д. Шимуновип, II, 44). — Мала се спусти у
столицу joui ниже готово под сто (В. Петровип, 42). — Ста
де под обронак над kojihm се разлистало крилю у ]едрих
л^еокових амлада (Ч. Вужовип, 282). — Коста се свали под
маслишхк (А. ИсаковиЬ, 77). — Зеканица се oabojh од осталих и леже сам под букву (Исто, 28).
б) Али, уколико се глаголом оэначава иэвршенте кретан>е
у целини на jeAHOM месту, онда се као одредба места извршеш рад»е употреблтава инструментал, jep глаголска радвъа
не прелази оквире одреЬенот простора, нити je Taj простор цил>
у KOJH треба доспети. Такву употребу инструментала имамо
у реченицама:
Кад се смркне, он отиде под jaoytKy па летне под н>ом да
je чува (Вук, Народ. npHnoBHJerKe, 18). — Ту, под тим
зидом, ту je оног jyrpa стао (М. Крлежа, 8) —*■ ту, под тим
зидом, ту се зауставио.
в) Глаголом се оэначава занршетак 1кретан>а у унутрашньости некот noJMa10, tj. простору «ojn ocraje под nojiMOM означеним акуэативом. HaJ4eiuriH су примери с управним гла
голом типа: yhu, заки. завупи се и ел.
Загребачки брзи ушао je под стаклену куполу Источнп
колодвора на секунду точно (М. Крлежа, Заставе, 51). —
Куче се нагло завуче под велики камен (А. ИсаковиЬ, 238).
— Вечераомо, он тури чибук под леву мишку, задене дудуванкесу под nojac, па xajA' (Л. Лаэаревип, Приповетке,
св. 1, Београд — Загреб 1898, 71). — Y том cAy4ajy, знате,
место jeAHor, два ми Ьавола уЬу под кожу (M. HacracMje■виЬ, Драме, Београд 1938, 14). — И што може да зна човjex . . . KOJH луна по ову Höh, уморан као сокадац'ски кон»,
и jeABa чека да се увуче у ceojy оирамашну хуйицу и
под ceoj подерани ¡орган (М. Селимовип, 161).
М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски \език I, стр. 466.
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г) Значение „вршетьем радн>е кретала Koja ое Kaayje одгоDapajyhuM глаголом доспети до одреЬеног места",11 tj. испод
или ниже noJMa оэначеног акузативом, имамо у овим приме
нима с управшш глаголима типа: dohu, doeyhu се, дотрчати и ел.
ДоЬосмо под сами манастир (П. Адамов, На селу и прелу
Београд—Ср. Карловци 1901). — ДоЬоше турске aoj«e лаЬе
оклопнице под Бар (Л>. Ненадовип, О Црногорцима, Београд
1929, 190). — HaJ3aA се за време циганехе серенаде, Kojy je
довео под Микошевипев стан, убио из револвера (В. Петровип, Варлтиво пролеЬе, Нови Сад 1954, 119).
Не pa3AHKyje се употреба акузатива у овима, у односу на
претходне примере. И из тог разлога овде не би требало изABajaiH глаголе према нлюоовим посебним эначетьима. Али, како
се овде »cmrryje и могупност употребе и неке друге предлошко-падежне везе у функцией одредбе, конкретно предлошко-ганитивне везе, то се ови примери и оличии шима Mopajy посебно посматрати. Yпотребам генитивног облика уз глаголе
dohu, doeyhu се и ел., оэначава се покретан>е са места Koje je
под noJMOM означеном падежяим обликом. -> ДоЬосмо испод
манастира — эначи: доЬосмо са места под манастиром. Овде je
предлошко-генитивна веэа аблативног значена а не цилтног,
Koje се иначе обележава акузативним обликом.
МеЬутим, и предлошко-генитивном везом „оэначава се завршетак раднье под noJMOM с именам у генитиву"12 као у примерима типа:
Метнуо панталоне испод душека (И. Андрип, Приповетке,
70). — Сатисне га с пута испод дебла (Вук, Народ. njecMe
III, 352).— Hehe вопка испод дебла (Вук, Народно послови
це, 259) -> Hehe вопка пасти испод дебла.
Значение глагола овде не допушта никаву двоумицу.
д) Y примерима:
А ето, сумрки облак застире сунце, а поодрасла пилад на
стршишту, уз ужаснути HHJyK, ул>еже под гологране ш.ъиве
11 М. Стевановип, наведено дело, стр. 453.
1г М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски ¡език II, стр. 265.
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(Ч. Буковий, 281). — Голем страх полаэио му од крста па
до затиока, а кадикад од жличице под грло (Д. Шимуновип, II, 102). — Наравно, прави ce inijaiH, па нарочито
срл>а под точкове (Ф. М. Достс^евски, Злочин и казна,
прев, с руског J. Максимовип, Београд 1914, 114), предлошко-акузативном везом означава се место ка коме je
усмерено и у коме треба да се заврши глаголом означено
кретан>е.

Пред с инструменталом и акузативом и испред с об
ликом генитива.
18. Инструменталом с предлогом пред обележава се место
с преддье стране noJMa оэначеног овим падежним обликом.
а) Значение ,уналаэити се с предн>е стране noJMa у инструменталу" имамо у примерима:
Tpeha je пред схщом (Л. Лазаревип, Целокупна дела, Бео
град, 165). — Био je пред Енкином купом (Р. Маринковип,
505). — „Тепихклопфер" je био пред кокошигьцем (М. Крлежа), 12). — Искали пуну чашу acoja önjanie пред н>им (Д.
Шимуновип, 187).
б) Инструментал с предлогом пред просторна je одредба
упранног глагола у следепим примерима са значением „налазити се у одреЬеном положауу с предав стране noJMa у инструменталу" и „налазепи се у датом простору вршити радн>у оэначену управним глаголом". Примери:
Баш на Усекован»е . . . седели су сел>аци . . . пред метаном
и разговарали (J. Веселиновип, Целокупна дела кн.. IV, Бео
град, 41). — Kpaj тебе друга пред ->лтаром ctojh (В. PaJHh,
Песме, Београд, 169). — Баш пред том кухигьом сусрели смо
[их] (Д. Шимуновип, Сабрана AJeAa, 188). — Понекад 4yjeM
поове HejacaH разговор, као да пита некога пред капщом
за Moj стан (И. Андрип, Жена на камену, 356). — С плиткот суда KOJH je crajao пред Самуилом искочило je кокошje крило из густот запршка (И. Самоковлща, 51). — /Кад
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се/ Ристо ОбрадониЬ kojh je cxajao эамишл>ен пред вратима стражарнице, трже (М. Далий, 188). — [Мустафина
Ajena] ове чешпе cjeAe пред текщом, жена их arjepa да
joj не сметану, а Мустафа гунЬа и износи им храну (М.
Селимовип, 139). — Велика хрпа Беглучана и Беглучкин>а
наЬе се пред куком Станином (Д. Шимуновип, 127). —
Жандар ... je прислушкивао ноЬу пред пелщама, noraJHO
испитивао CAy4aJHe заггваренике и слабийе (М. ЛалиЬ, 49).
— Пред каваном цвали су »eh прни кестенови (М. Крлежа, 50).
Y овом эначещу предлошкснинструмвнтална синтагма je
неупоредиво чешЬа у односу на везу генитива с предлогам
испред.13
19. Иако има ман>е примера за уиотребу генитива у истом
значеау, он се ипак употребл>ава као синоним предлошко-инструментално^ вези.
a) Y примеру:
Ми смо ту. Испред нас (су) наше ^единице (А. ИсаковиЬ,
222),
означено je да се ¡едан nojaiM (партизаноке ]единице) налаэи
с предвье стране лош tj. пред другим борачким одредом.
б) Предлошкоцгенитивна ' веза je у функцией просгорне
одредбе упранног глагола 4HJe се эначенте ocTBapyje с преддье
стране nojiMa у генитинном облику. Такву употребу и значение
генитив с предлогом испред има у следепим примерима узетим
из jeswKa пародиях умотворина, нешто crapHJHX писаца, али
млаЬих, па и najitoBiijux:
Сумрак се тек почео хватати, а тега Нена и Мара join
cebaxy испред купе разговара^упи о Марку и * "ни (Б.
Вила 1868, 292). — Ал' то анаша слуша испред двора /Па
улаэи у бщеле дворе,/ Aaje свекру студене водинице (Бук,
Српске народне щесме кн.. I, 306). — Игра коша челебчц'а
13 И за Вуков je3HK констатовано je да како уз глаголе мирован>а, тако и уз глаголе прнмшшьа „CTOje искл>учиво синтагме са
простим гфедлогом" (мисли се на предлог пред). В. Л>. ПоповиЬ, 77адежна синонимика у ¡езику Вука Ст. КарациНа, Наш jeamc кн.. XIV
н. с, Београд 1964, стр. 104.
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Jobo /Испред двора таста и пунице (Вук, Српске народне
njecMe кн>. I, 461). — Излаэи из «yhe, испред вегъака суоретне везане л»уде (A. Исаконил, 281). — Ja сам правед
ник. Ja, говорио je JaxnjeA у себи, cTojetm испред ограде
храма (И. Самоковли|а, 296). — Однела их вода са старим
мостом, KOJH je повезивао градип с Никол>цем, где се налаэила црква, испред icoje се просило (М. Булатовип, Мало
сунце, Приповедачи IV, СКЗ, Београд 1965, 250). — А веп
исто поподне испружила je CBOJy округлу пегаву главицу
(препелица) и почела да испред себе туцка клоуном, да
га чисти (В. Петровип, 121).
20. Предлошко^инструл1ентална и предлоижо-генитивна
пеза ynoTpe6A>aBajy се напоредо у функщци одредбе уз глаюл кретан>а, ако означено кретанье не прелази границе про
стора KOJH се obi im предлошко-падежним везама OApebyje. Означени процес у целияи се ocTBapyje на jeAHOM одреЬеном про
стору kojh je с преднье стране noJMa у зависном облику. Такво
значение имамо у примерима:
а) с предлои1ко-инструменталном везом
И ове Tpoje узело пред зградом ходати (К. Ш. Балски, БурЬица АгиЬева, Загреб 1913, 9). — Све то мицало пе пред Фи
липом безбедно (M. Крлежа, 40). — Пред кондилом се некако «eBJeiiiTO окретао тамо-амо, прегледавао га (И. СамоковAHJa, 134). — Но jeAHe су нопи видели како je нека сподоба,
накипена чудно, ходала пред вратима Станиним (Д. Шимуновип, 123). — Па се АнЬа у н>ему (у новом руху) свако
jyrpo и дуто врцкала пред огледалом (Д. Шимуновип, II,
93). — На ÖHJeAy штапу виси загасито црвена кеса, Kojy
он треска пред лицем в]ерника (М. БожиЬ, 288).
б) с предлошко-генитивном везом
Па бисмо се иокида\и од смеха кад би испред нас шетао
и викао (И. Андрип, 41). — Дуто су размахивай! jeAaH
другоме шакама испред носа и нагибали се одважно наirpHJeA (В. Калеб, Огледало, Београд 1962, 41). — JasnAM се
жути и бщели лептири у сокаку, A*yA>ajy се испред прозора, прелиуейу у башче (И. Самоковлща, 117). — Он je
3 Наш ¡език
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врло често шетао испред гъених прозора (J. ИвакиЬ, Село
и варош, Загреб 1912, 49).
21. Ове предлошко-падежне веэе напоредо се употреблаeajy и при оэначаван>у простора у «ojea* je омештен какав чулни иэвор ikojh eMwryje одреЬене осете, наравно уколико се
KöHCTaryje само nojaea осета и запажан>е те nojaee у датам
простору. Такво je управо значение у примерима: с предлошко-инструменталном везом:
Y BHcoKoj rycToj травулини, око н>е (куЬе), беше заветрина, пред н>еним вратима тикве се жутеле (М. Црааноки,
Лирика — Проза — Ecejn, Београд 1965, 199). — Иэненада
лако, пред зидинама потамнеше горе и жута japa, што се
яепрекидио дими са воде, полако се пуни нечим зеленим
и модрим (Исто, 279).
А такав je и пример с предлошко-генитивном везом:
Испред купа жутео се од влаге дрвлтаник (А. ИсаковиН,
220).
22. Y претходним примерима предлошко-падежним везама
оэначаваи je,, како je и речено, простор у KojeM се реализовао
глаголски процес. Али, ако треба означитн и потицан>е чулетог
осета из означеног простора, онда поменуте предлошюо-падежке
веэе npecrajy бити синоними, и у томе се значен>у употреблтава
иокл>учиво генитив с предлогом испред.14
Испред колоне 4yje се слаба пуцшава (А. Исаковип, 100).
— „Типе га знале" — 4yjeM н*ен глас испред земуниие
(Ч. Вуковип, 55). —у boj ник скривен у эемуиици слуша.
23. И уопште када je потребно означити почетак кретшьа
из одреЬеног простора, употреблтава се само генитивни облик
с предлогом испред. Код Б. ДаничиЬа ctojh: „да с овим пред
логом, сложеним од предлога из и пред друга падеж значи мицале с места Koje се Ka3yje предлогом пред и шестам паде
жом".15 Прегледана rpaba Aaje нам Hajamue потврда за пред
лог испред с генитивом у овом, аблативном значен>у, «акво je
неоспорно у примерима:
" М. СтевановиЬ, Савремени српскохрватски ¡език II, стр. 267.
15 Б. Даничип, Србска синтакса, стр. 194:
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Оно су Лтуди Богу по воли, свакога радо дочека]'у и угосте и сиромаха не Tepajy праэна испред ceojux xyha (Вук,
Српске народне пркповщетке, 113). — Hnje шикала никоме
отео крух испред уста (Ст. Батушип, Аргонаути, Загреб 1936,
167). — Испред себе ЬерЬеф отурила (Вук, Срооке народне
njeoMe III, 121). — Уста Taja гаес'о испред цара/ Л>уби цара
у окут и у руку (Вук, Српске народне щеоме шь. I 628). —
Можеш испред ньега однети све кад се богу моли ... он
главе не oacpehe (J. Веселиновий, XaJAyic Станко, Београд
1896, 7). — ЕЬега сам видно и желио да невидлтиви л>уди оду
испред капще, да не видим ружни aopaj (M. Селимовип, 44).
— Хтио си да эаборавиш како су те отмени orjepa/ui
испред муселимата (Исто, 116). Оте ми га испред очщу
— очи ми у црно зави (Ч. Вуковип, 162). — Носи ми то
испред очщу, ха (Исто, 269). — Али и за то се вал>а измакнути испред очщу малого, града (Исто, 323).
24. Ако се кретачье означено управним глаголом врши
с jeAHor Kpàja noJMa на други, и поготово при претпоставци да
се продужава и ван граница одреЬеног простора, у функщци
просторне одредбе je само предлоппоо-генитивна веза, што оче
видно noTBpbyjy примери:
Сутра hy ти испред двора проЬи (М. МилановиЬ, Српске
народне njecMe из CapajeBa, Capajeso 1893, 48). — Кад ми
драги испред двора проЬе /И погледа уз пенцере Moje (Вук,
Српске народне njecMe кн>. I, 237). — Прошетале Цареве
AeAHJe /Испред двора бега A>y6oeuha/ Пред »има je челе6nja Рамо (Вук, Српске народне njecMe кн>. I, 459). — Кад
би неко само прошао испред штала или кад би само неко
эвизнуо, налетели би на мрежу (В. Петровип, 57). — Те
шки чекий пролетео je с nepajeM држалице испред младиНевих очщу (М. БулатовиЬ, Мало сунце, Приповедачи IV,
Београд 1965, 258). — Око подне пролазио je испред yjaкове траварнице (И. Самоковлща, 46).
25. Када се означава кретан,е каквог cy6jeKTa испред nojма (означеног зависним падежним обликом) ¡kojh je такоЬе у
покрету, преАлошко-генитивна и гфемошконинструментална веза
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напоредо ce jaBA>ajy у функции простарне одредбе управног
глагола.
а) Примери за употребу инструментала с предлогом пред:
Па тромо ступа преда мном уоким утабаним путийем (П.
Кочип, Щелокупна AJeAa I, 155). — Kpehe се као да ступа
пред лименом глазбом (М. Крлежа, 39). — И заиста, ужешЬен paiKiHJOM касаше Марко пред синовима Филипом и
Сурком као подмлаЬен (М. Божий, 119). —
б) Примери за употребу генитива с предлогом испред:
Опази ньену малу прилику како иде испред стрелачког
crpoja (А. Иеаковин, 140). — Доктор баш HHJe био много
куража«, држао je револвер с великим устручаван»ем, а
докторка je ишла нестрплыиво испред гьега бранен« одлучним левим дланом пламен ceehe „миликерц" (В. Петровип, 145). — Атма je ишао одзада . . . испред гьега хипнотизирани медиум с послушно испруженим рукама (Р. Марияковип, 97).
26. С управним глаголом примицагьа „синтагма с предлогом пред уз облик акузатива означава место эавршетка неког
кретальа испред noJMa с именом у томе падежу".1* Уз дефиниHHJy у Синтакон се наводи велики 6poj примера из jesnata различитих писаца.
Кад доЬу пред куле, yrAeAajy златне степенице (Б. Вила,
народ, припов., 1901, 404). — И кад га (днюете) меЬед друк4HJe iHHJe могао одвратити, а он га иэведе пред пепину под
jeA«Y букву (Бук, Српске народне припофетке, 1). — На
што бацати бисере пред крмке (А. Г. Матош, Уморне приче Загреб 1909, 24). — Bojhhhh HcnpHJe4Hiue преда н> CBOje
алабарде (Ctj. КрешиЬ, провод oajiKe О. BaJAAa, Загреб 1955,
90). — Bch се je био близу прикучио врху, ал' преда н> ступи
оно мало прнооко д^етенне (А. Шеноа, Припошцести V, За
греб 1932—1933, 86).— Градским улицама протупьа колона
камиона, удали се, заобиЬе и nocAHJe заокрета стиже пред
затворску Kanujy (M. ЛалиЬ, 127). — Уэалуд су му роЬаци
М. СтевановиИ, Савремени ерпскохрватски ¡език II, стр. 409.
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долаэили пред праг и молили да га отвори (Ч. Вуковип, 270).
— Кад доЬоше пред алкарску ложу, воЬа и побочиици cjaхаше (Д. Шимуновип,, I, 107). — Сутрадан, опет у подне, командаят изиЬе пред куНу (А. Исаковий, 238).
. б) Y истом значенъу, само знатно pebe, употреблаава се и
генитив с предлогом испред.
Примери:
Бакрач спусти испред себе (А. Исаковий, 9). — Она стаде
испред великог, мутног зрцала и поче да се дрхпуЬим рукама oAHJeea и чешл>а (Д. Шимуновип, II, 63). — Уз пратшу стражара узео je из постел>е CBOJy легитимащцу и на
пазив стао испред Немца и стражара (В. Петровип, 139).
— Преломи хл>ебове и даде ученицима cbojhm да метну
испред н>их (Map. 6, 5 41).17
в) Предлошко^акузативном везом означава се место ис
пред noJMa коме je усмерено и у коме треба да се заврши гла
голам означено кретан>е. Y овим примерима jaoHO je означено
кретанте у правду noJMa у акузативу:
Млад сел>ак отетура пред крчму (Д. Шимановип, 33). —
Као што je наравно и могао . . . одшетагпи, корак по корак,
пред гардеробу (А. Тишма, Кринице, Нови Сад 1961, 78).
— Уэмахне главой десно преда се (Д. Шимуновип, 171).
г) Y еледепим примерима uhu пред кога значи: uhu у сусрет некоме; дочекати (кога). То noTBpbyjy примери:
Кад »eh видно поп да се крава не зауставл>а и нико се
не ycyByje да истрчи преда гьу (В. 4aJKaHOBHri, Српске нар.
умотворине,1927, 380). — Отишла je пред госте (J. Веселиновип, Борци, Београд 1889, 94). — Мати брзо сиЬе и истрча преда н> (Б. СтанковиЬ, Нечиста крв, 80). — Дочекивала га сваке вечери, излазепи пред гьега до насред собе (И.
CaMOKOBAHJa, 224). — Hnje ли CBejeAno да он пред Ванду и
djeuy dohe nocAHJe Тоске (M. Крлежа, 151).
34. Употреба инструментала с простим и генитива са сложеним предлогом у обележаван>у простора уз глаголе са значе17 Пример из Србске синтаксе Б. Даничид, стр. 195.
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ibc.vi зауставлхиьа, прелажен>а из стан>а крстанл у стшье мирован>а, эахтева посебно посматран>е. Означена радн>а ocraapyje
се у целини на jeA«OM месту, што oMoryhyje алтернативну употребу оба падежна облика.
а) Пример« за употребу инструментала с предлогом пред:
Дневно би по неколико пута sacrajaAH пред железном
мрежом и пооматрали их (В. Петровий, 65). — Гонителя!
су застали пред вратима (М. Селимовип, 43). — тедне ве
чери зачуЬено застаде пред седмицом (М. Лалип, 118). —
Hajaíu се некако докотрлйше (кола) до затворске кагаце
и као случайно стадошс пред гъом (Исто, 43). — Стала су
кола пред трафиком (М. Крлежа, 31). — Чим би cjaxao
пред ко] ом крчмом, одмах би прискочили момци сеосхи
(Д. ШимуновиЬ, I, 175). — Едмундо стаде пред старом куhoM (Ctj. Крершип, превод Дикенсова Пиквикова клуба I
Загреб 1953, 90).
б) Примери за употребу генитива с предлогом испред:
Марко застаде испред ceojeia прага (Ч. ВуковиК, 283). —
Два се гласа примакнуше сасвим близу . . . Зауставише се
се испред самог улаза (Исто).
За употребу одреЬене предлошконпадежне везе битно je, дакле, да ли je значенье „эауставити се пред ¡нечим, односно ис
пред нечета", или „ступити пред неки nojaM".
в) Уколико je эначен>е „ступити пред неки nojaM", тада
he се употребити облик акузатива с предлогом пред.
Он слети низ степенице и стаде преда н>у, укочивши се
(Св. Норовип, Целокупна дела IV, Београд, 267). — Ca збувьеним и тихим поздравом пред н>ега je стао Намил (И.
АндриЬ, 85). — Стао je пред трафиканткигъин прозор (М.
Крлежа, 18). — Покушао сам да проЬем, али je он стао
преда ме (М. Селимовип, 134).
28. Однос простих и сложених предлога морфолошки je
потпуно развитей: над — изнад, под — испод, пред — испред,
али се у употреби разлику^у прости предлози од сложених.
a) Y чисто просторном эначен>у ynoTpeÖAjaBajy се и прости
и сложени предлози, а синонимске односе ocTBapYJy предлога
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шкоинструменталне и предлошко-геиитинне везе с jeAHe стра
не, и предлошко-акузативне и предлошко генитивне везе, с дру
ге стране.
б) Уколико се обележава покретанье из неког места оэначенот предлошко-ладежиом везом (аблативно значение), употребA>aiBaJY се само сложени предлози с агенитивом.
в) ТакоЬе се употребл>а^у само сложени предлози с ге
нитивам уколико се оэначава продужетак кретан>а ван праница
одреЬеног простора.
г) Редослед у простору обележава се предлозима пред
(испред) и за (иза).
29. Y савременом српокохрватоком jesHiKy се, дакле, паралелно ynoTpe6A>aBajy у неким значеньима синтагме с простим
и синтагме са сложении предлозима. Наихова напоредна употреба у jesmcy ипак нще нарушена, иако се эна да jeawK тежи
економичности и с тим уклан>ан>у сувишних олбика. Jep, док
1од nocToje дистинкщце (обележаваше аблативности, нпр., само
генитивним обликом), дотле и посто)ан>е ових предлошких сис
тема има стварне разлоге.
Драгана Mpuieeuh

ПРЕДЛОГ К О A Y3 ГЕНИТИВ ГЛАГОЛСКИХ И ДРУГИХ АПСТРАКТНИХ ИМЕНИЦА Y ФУНКЦИШ ОДРЕБИВАН>А ВРЕ
МЕНА И НзЕГОВЕ СЕМАТИЧКО-СИНТАКСИЧКЕ
ОПОЗИЦШЕ
Претходне напомене
1. До сада je у нас писано о употреби предлога код с
oAroBpajyhHiM имейским обликом у speMeHCKOJ служби као о
некнлжевж^' nojaBH. Ова предлошко-падежна веза je, меЬутим.
у jeaincy савремених писаца, нарочито у неким KpajeaHMa на
noApynJY српскохрватоког ¡езика, добила широког маха. А веНина je3H4KHX стручн>ака, из свих наших лингвистичких центара, сматрала je да она не одговара природи нашег jesmca.
Ово — до HaJHOBHJHx дана.
Ако иэузмемо оно што проф. М. Стевановип у CBOJoj Синтакси говори о опозишцама синонимних вредности предлогу
код уз генитив самосталних речи у означаван>у времена,1 и
icpahy расправу Антице Менац2 — о овом проблему деталлице
HHJe писано. Живо|ин Сташ>)чип, истина, говори о синонимним
односима предлошко-падежних синтагми за обележавагье вре
мена у je3HKy Иве Андрипа.3
2. О CHHTaKCH4Koj синонимии предлошко-падежних син
тагми код нас уопште, почело се писати расправам проф. М.
1 М. Стевановип, Савремени српскохрватски ¡език II, Београд
1969, стр. 297—299 (в. и стр. 472, 478, 500—502).
: A. Menac, О promjeni i znaéenju prijedloga kod, Jezik, XII,
Zagreb 1965, стр. 72—78.
3 2. Stanojèic, Jezik i stil Iva Andriéa, Beograd 1967, стр. 131—146.
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СтевановиЬа.4 Затим je уследило неколико радова kojh се такоЬе баве оним питандша.5 Знача]но je што je део обраЬене
падежне синонимике показан на jesincy Вука КарациЬа и Ива
Андрийа.
Ja сам се прихватила задатка да на одреЬеном MaTepnjaAy
покажем книжевжуеэичку вредност неколико народних временских одредаба, посебно вредност предлошко-падежне везе
код с обликом генитива, Koja се у toj служби употребл^ава алтернативно с више других jesHHKHx оредстава.
3. Пошто — као основну — oöpabyje везу jeAHor предлога
с OAroBapajyhiHM падежом у одреЬежц функции, где joj мало
ко од je3ii4KHX стручн>ака npH3Haje KiM^eBHoje3H4KH ранг — OBaj
рад би требало да покаже колико су у праву они kojh joj Taj
ранг ocnopaeajy.
На основу узетог jesHMKor материала, података о геоrpa^Koj распростран.ености дотичне щ>едлошко-падежне везе,
података о врстама стилова, односно орединама у Kojmia се
Koja од ових опознала }гтл>а, мопи he се дати одреЬенщи
одговор на поставл*ено питанье.
4. Овде he се, эначи, показати употреба предлога код уз
генитив глаголских и других апстрактних именица, на jeAHOJ
страни, и вегш 6poj семантичко-синтакоичких оооэивдца времесних одредаба у toj cnHTaKCH4Koj функцщи, на Apyroj стра
ни. Показапе се фреквенцща у1ютребе предлога код уз генитив
глаголских и других апстрактних именица у эначеиьу временске одредбе: код читаььа, код ручка и дистрибутива других jeзичких средстава, као што су: при + Л (при читан>у, при ручку),
на + Л (на преласку, на ручку), у + Л (у послу, у пролазу), за
+ И (за ручком) уз + А (уз разговор, уз ручак) — у hctoj синTaKCHHKOj функции. Осим наведених конструкщца као опозитне вредности предлогу код у вези с генитивом jaBA>ajy се и
4 М. СтевановиЬ, Синтаксичка синонимика, Кньижевност и je3HK,
Београд 1963, год. X, бр. 2, стр. 81—95.
5 2. Stanojöic, наведено дело; Л>. ПоповиЬ, Падежна синони
мика у ]езику Вука Стеф. Kapauuha, HJ н. с. кн.. XIV, св. 2—3, стр.
73—129.
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предлошки израэи: за време, у току, приликом уз облик гени
тива, глаголоки прилоэи ил« целе временске реченице*
5. МеЬуообни однос наведвних je3H4Kwx форми «иде увек
и у свему синонимичан. Уосталом, о nonrywoj амошпшоста
тешко je говориги с обзирам на то што, поред осталог „треба
правити разлику, измеЬу синтаксичке и стилске синонимности."7 Да ли he jeAna падежна синтатма бити синоним Apyroj,
завиои пре свега од значена облика самосталне речи уз xojn
одреЬени предлог ctojh, а исто тако од управног члана предлошкенпадежне синтагме, од контекста уопште. Ове наведене
елементе треба сматрати релевантним приликом утврЬиваньа
значенлке стране jcahc одредбене синтагме и н>еног напоредног
односа према Apyroj.
6. Ако прихватимо досаданиьу хласификавдцу падежних
cинoнимa, временске синтагме rcoje су предмет овога рада приnaAajy падежним синтагмама потпуне синонимности. Н>има се
исти реални caApжaj, временски аспект, ocTBapyje дезички раэличитим конструквдцама. Отуда могуйност замене зависних чланова синтагме. Поменуте конструквдце не употребл»ава]у се подjeAHaKo често ни у jesHKy тк^единих писаца, нити пак у jeaency
nojeAHHHx Kpajesa. Аругим речима, говорийе се о ономе што je
проф. Стевановий у вей noMeHyroj расправи9 наговестио: „Непотпуна значен>ска подударност н>ихова, меЬутим, o6e36ebyje
напоредно nocToja¡H*e синонима, и нлгхове проучаваоце o6aBe3yje
на тражен>е више непоэнатих у нлша, на утврЬиваае да ли су
у питан>у синоними за одреЬени jesHK у целини, или je jeAan
синонимски облик сам за себе, или тек уз каква допунска сред
ства, по значен>у одговора другоме, где npecrajy синтаксичкн
моменти у fbuxoBoj je3H4Koj вредности, а одакле почшьу стилски итд."
* В. о томе М. Стевановий, Савремени српскохрватски ¡'език II,
Београд 1969, стр. 297—299, 472, 500—502.
7 М. Стевановий, Синтаксичка синонимика, Кн>ижевност и je3HK,
Београд, кн.. X, св. 2, стр. 94.
' /о. ПоповиЙ, Падежна синонимика у ¡езику Вука Стеф. Карацийа, HJ н. с, кн.. XIV, 1964, стр. 73—129.
' M. Стевановий, Синтаксичка синонимика, стр. 89—90.
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7. Дале, у сквом раду Йу иасто}ати да покажем распростра№>еност поменутих временоких конструкщца, эатим, оно што
je омогупило и OMoryhaiBa «аиаредно nocrojaibe ндооово, тенденiuije чуван*а или губл>ен>а по]едииих од тих, и »a oftpajy —
оправданост даважа закл^учка о правилности или неправилности шихове употребе с гледишта општеприхвапене jeaiwïKe
норме.10
УказаНе се, осим тога, joui на jeAHy nojaey Koja je општелингвистичке природе, караястеристичну за ове jeamKe уопште.
Найме, пошто се овде говори о amrraKOHHKOj конструкцией Koja
je у'наш jeainc ушла, HajiBepoBaTHHJe, под утопаем немачког jeзика, то сама та чин>еница эахтева да се да одговор — шта je
условило да се ова nojaaa прошири не само на jeaiiK администрациуе него и на jeamc штампе, jeaMK уметничке юьижевности, а такоЬе и на говорни jeanx одреЬених средина. На то he
указати углавном MaTepHJaA, а као поткрепл>ен>е узейу неке
расправе о контактима меЬу зезицима.11 1едан од задатака лин
гвистике je, поред осталог, да се бани и испитиван>ем утивдуа
меЬу jeammMa. Задатак овога рада бипе, истина само делимично, и питале контакта меЬу jeammMa, jep ihe — по CBOJ прилици
— бити тачно да je категорща код + Г временског карактера
у нашем jeamey последица je3H4Kor додириван>а.12

О предлогу код уз генитив глаголских (апстрактних) именица
а) — Аосадашн>а запажагьа и закл>учци
8. Предлог код иде само уз гентив. .1авл>а се од XIV века.
Боди порекло од crapHjer предлога кон па je, вероватно, анало
гом према другим предлозима (над, под, пред, од и ел.) к эа" R. Katicié, Jezikoslovni ogledi (v. Normiranje jezik kao lingvisticki zadatak), Zagreb 1971, стр. 55—64.
11 R. Filipovic, Kontakti jezika и teoriji i praksi, Zagreb 1971,
стр. 91—142.
a Ibid., стр. 91.

232

Наш jesHK

Св. 4-5

мен>ено гласом о.13 Данас у нашем ¿езику сложени предлог након садржи у себи стари облик кон.1* Предлог након се увек
употребл»ава у временском значен^у,15 док je главно значена
предлога код оэначавагье места у блиэиии кота се радн>а догаЬа.
Y HOBHJe време paasoja савременог српокохрватског je3iixa
предлог код уз генитив именица je — сматра се у науци о на
шем jesHKy — неоправдано проширио CBOJy употребу и на зна
чение времена. Поэнато je, меЬугим, да се иновашце у jeauncy,
нэазване утищцем «вког страног jeawKa, HaJMaibe допуштазу у
области синтаксе. Лексика неког je3HKa често може носити трагаве мешаша; граматичке структуре врло ретко.1* Поставлю се
онда питание: откуда nojasa предлога код у временен«^ служиби
кад ту nojaey не налаэимо у jesHKy наших народвих песама и
приповедака,17 а врло ретко, како пемо видети каошце, у нашим
народним говорима. Наш jeamK, меЬугим има неколико предлошко-подежних конструкщца, предлошких израза, прилога, зависних реченица юхуима се HOKasyje време a atoje су yjeAHo особина
и народних говора. IToctojh, пре свега, конструкц^а са предло
гом при уз локативни облик глаголоких именица KoJHiMa се одреbyje време. Ctojh и чшьеница да je3HK тежи да дублете Haj4euine
временом елиминише или да их стилски или семантички меЬусобно издиференцира.
10. С друге стране, истакнуто je да се у Hosnje време поклаььа пажн>а и nojaeaaia Koje оу настале као последица Mebyje3H4ких контакта.18 IlojaBa о kojoj се овде говори, настала je свака11 „Postaje od starijeg oblika kon . . . jamacno po analogiji prema
pod, nad, pred" (RJAZU, под, kod, кн.. V стр. 144.)
м „ I kon toga mnokrat mista bi mi od sumnje sjen mi ista" (Gundulic, RJAZU под kon).
15 „Tu me neko nakon godine oblazi, da narodu pricam, kako je
doSao na Cetinje car moSkovski" (S. Ljubiáa, RJAZU, под, nakon).
" R. Filipovié, Kontakti jezika и teoriji i praksi, Zagreb 1971, на
стр. 91. се каже: „Jezici vrlo rijetko mijenjaju svoju strukturu izvanjskim utjecajem."
" В. о томе: M. СтевановиЬ, Савргмени српскохрватски ¡език II,
Београд 1969, стр. 297—299.
'* Исп. о томе и: M. Ivié, Pravci и lingvistici, Ljubljana 1969,
стр. 72.
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ко под yramajeM оа стране, административним путем или утиuajeai jeamiica културе. Наш jesmc je током исторще, нарочито у
западним iKpajesHMa, био изложен jaKOM yTHuajy немачког jeзика. Тако je и немачки предлог bei (код) kojh се употреблтава
jeAHaiKO често у меоном као и у временском значегьу, могао оставити трата у нашем jesHKy на употребу конструкщце код + Г,
коja je у иавеоним функцщама дослован превод са немачког jeзика. Реч je, дакле, о клишеу као последици мегодезичког меша
на и посуЬиван>а.
11. Y енциклопедщском немачко-орпскохрватоком реченику
Ристип-Кангрге19 меЬу прайм и HajrAaiBHHJHM эначешима предло
га bei наводи се, прво, просторна блиэина и, друго, временска
блиокост. Значение временске блискости има неколико подзначе1ьа. Нпр. при — beim Essen — при jeAy; на — beim ersten Wink —
на први миг; за — bei meinem Lebzeiten — за живота мота, а затим се jaBA>ajy значена преведеиа на наш je3HK предлозима: п о,
у (с р ед ), приликом, пригодом. Значи, предлог bei
(код) у немачком обухвата временска значен>а Koja се у нашем
je3HKy изpaжaвajy различитим синтаксичким везама.
Прво пемо показати шта о овом питашу кажу граматике,
реченице и jc3H4kh часогшси.
12. Y CpôoKoj синтакси20 Даничип не наводи примера с временоки употребл>еним код. Он говори о старшем предлогу
»сон и наводи примере из старших кшига у KoJHMa osaj предлог
има значение после, што je данас у савременом српакохрватском преузео предлог нако н. Ни у тим примерима кон се не
налази уз генитив апстрактних (глаголоких) именица. Временско
значение предлога кон, какао ce jaBA>a у jesHKy старих писана,
не срепемо у синтагмама са предлогом код, што значи да се
оно временом изгубило.
13. Занимлпиво je да Т. МаретиЬ ни у osojoj seAMKoj Граматици хрватског или орпоког je3HKa, ни у 1езичком caBJeTHMcy21
не говори о временском значен>у предлога к о д + Г.
" Светомир Ристай и .Гован Кангрга, Енциклопедиски неманко-српскохрватски речник, Београд 1936.
30 Б. Даничип, Србска синтакса, I, Београд 1858, стр. 588.
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14. О употреби предлога код за обележаван>е времена го
вори се у граматици Брабец-Храсте-ЖивковиЬа.22 ОматразуЬи ту
nojaBY у нашем jearacy непранилном, аутори ose граматике преnopyvyJY уместо н>е употребу форме при + Л. Ова примедба je
правилна, али не и потпуна. Синтагма при + Л traje ¿едина
Koja може обележавати временску напоредност наместо код + Г.
Према прикуплтеном материалу видепемо да je диапазон употребе генитивне конструкщце знатно шири те може доЬи за
мена неким другим предлошколпадежним конструкщцама или
iKaTeropHJaMa другог синтаксичког нивоа, глаголским прилозима
и временским реченицама. Они такоЬе не наводе ни разлоге эбог
KOJHX се ова граматичка конструкщца сматра неправилном.
15. Проф. М. Стеванонип о HenpaaHAHoj употреби предло
га код говори прво у Граматици за среднее школе. Kaciuijc се, у
jeAHoj расправи у Нашем jeamcy, говорепи о предлогу код и н>еговим опозищцама,23 посебно осврпе на временско эначетье овога
предлога наводегш примере из ¡езика наших писана. гЬегово мишл>с!ье о употреби овога предлога налаэимо довольно образложено и у Синтакси,24 где, на широко анализираж^ и оистемаTH30BaHoj граЬи, говори о опозицщама овога предлога, задржаBajyhH и дал>е caoje мншл>ен.е да конструктиву код + Г глаголских и других апстрактних именица не треба сматрати одликом
етандарднот книижевног ¿езика, иако се ова конструктива ]авл>а
често и у ¿езику наших познатих пиоаца Андршга, рецимо, Крлеже и др.
Он и после иавоЬен>а великог opoja примера из ¿езика пи
сана iKoJH би говорили у прилог признаватьа права граБанства
генитиву глаголских (апстрактних) именица с предлогом код у
!| Т. Maretic, Gramatika hrvatskoga Hi srpskoga knjilevnog jezika,
Zagreb 1963, III изд., T. M., 1езички caejernuK, jch>. VII, Загреб 1924,
стр. 42.
п Brabec-Hraste-2ivkovié, Gramatika hrvatskoga üi srpskog je
zika Zagreb 1954, стр. 213.
25 M. Стевановип, Генитивне синтагме с предлогом код и неке
н>ихове опозицще, HJ н. с, кн.. XV, св. 3—4. стр. 158—179.
24 М. Стевановий, Савремени српскохрватски ¡език II, Београд
1969, стр. 297—299.
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функцией оэначаван>а времена — коначню эакЛ1учу]е: „Ширина
употребе у jesHKy писана, iKOJy амо овде потврдили навоЬаьем
великот 6poja примера за н>у ипак, по нашем мишл>ен>у, не може
биги оправдана за прианаванье кнтижевног каракгера употреби
генитива с предлогом код у функцщ'и временоке одредбе. Чшьеница што за овакву употребу те предлошко-имвничке везе нема
ни jeAHor примера из народне кн>ижевности и што, бар колико
je нама поэнато, HHJe досад потврЬена употреба у било KojeM
народном говору — наводи на закл>учак да he она бити страног
порвкла."
16. На потрешну употребу предлога код „с тлаголоким и
мисленим именицама (или гаиховим заменицама)", М. Московл>ерий je 1933. године скренуо пажгьу кратком белешком у виду jeэичке поуке.25 Он иаричито каже наводейи пример: код доношен>а заясона, ocTajeM код тога и ел.: „Оваква употреба
предлога код нимало не одговара духу нашег jeannca, нити за
ньу има потврда у нашим речницима народног ^езика. Она je свакако постала утледакем на немачки предлог b е i али je за
човека са здравим ]еэичким осеЬан>ем права накарада."
17. Миодраг С. ЛалевиЬ у cbojhm кшигама намен>еним правиляоетима jeamca пише — у jeAHoj од ших Aajyhn одговор на
питан>е шта je правилыще: код доношен>а одлуке или при доношен>у одлуке, Aaje предност другом CAynajy, а у Apyroj,2* у крат
ком прегледу употребе предлога уз падеже, говореЬи о предлогу
код напомгаье да се он сейм иьеговог правог значена — близине,
може употребл>авати и у преносном эначещу: Како he живети
код толиких Hecpeha. Али, то нити je преносно ни временско значение, него ту само у эначенуу околности постоуи временска нюанса.
18. Ж. ВукадиновиЬ, дели употребу предлога: код — про
сторно значение, при — временско.27
25 М. С. М., Погрешна употреба предлога код, HJ кн>. I, св. 1,
Београд 1923, стр. 27.
26 М. ЛалевиН, Српскохрватски у мом цепу (Наша колебагьа),
Београд 1963, стр. 834, М. Л., Потсетник из ерпскохрватског ¡езика и
правописа, Београд 1953, стр. 188.
27 Ж. Вукадиновий, Српски у 100 часова, Београд 1940, стр. 53.
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19. ТакоЬе о непрааилису употреби предлога код у »ременском значен^, писао je и 1ован ВуковиЬ.28 „Mnogo se grijeái
u tome Sto se isuvise prosaruje upotreba prijedloga kod u knjizevnom jeziku — na racun drugih prijedloga sa kojima se po zna¿enju ovaj prijedlog moze dodirivati. Upotrebljava se prijedlog
ko d i ondje gdje mu, po duhu naseg jezika, nikad nije mjesto, i
ondje gdje je bolje upotrijebiti koji drugi prijedlog." Ова nojasa
доводи до jeAHOAH4HOcra стала. На примернма из наших Новин
ских прилога, ВуковиЬ noKa3yje могуЬнооти употребе других
преллошко-падежних KOHCTpyKujHJa. НапамшьуБи да овакве по¡аве avíerajy здравом je3H4KOM осеЬашу, J. ВуковиЬ сматра да je
ова iTOJasa, Koja je yranaj ca стране, дошла у дезик писана преко
адмниистратавног jeanKa „kome ce jo§ trebati vremena da se
oslobodi stilske ukalupljenosti, narazumljivosti — i postane izraz
blizi narodnom jeziku."
20. Мишл>ен>е, посве супротно наведеним, о оваме питан>у
имао je Иван ПоповиЬ у jeyvHoj je3H4Koj интервенции у рубрици
днеиног листа Борбе о jeaHKy.29 Он, найме, сматра да се не може
доказата да je оваква синтаксичка конструкщца директан утиuaj намачког jeaHKa, те да je то германизам, превод немачког
предлога Ь е i: bei solhen Zustand итд. Н?егово мишл>ен>е се своди
на то да je наш ¿еэик сам, без утищуа са стране могао да разBuje временско значение предлога код и да je овде, у ствари,
реч о пренесеном эначен>у „такоЬе места у неку руку". ПоповиЬ
мисли да je предлог при kojh ce npenopy4yje уместо предлога
код такоЬе развио временско значение као пренесено. „Због
тога, пише ПоповиЬ, неЬемо Србима наметати код; што се
Хрвата тиче, они мислим мирно могу употребл>авати и дал>е
к о д мада би их употреба при уместо код приближила Ср
бима". МеЬутим, о свему овоме што помише ПоповиЬ могло бн
се бар дискутовати да у mctoj je3H4Koj тюуци не наводи као
доказ за ово пример из народне noesHJe: Што би, aro, у ахару
28 J. Vukovic, О primjerima pogrelne upotrebe prijedloga s padeiima. Pitanja savremenog knjiievnog jezika, knj. I, sv. 1, Saraje
vo, 1949, стр. 85—88.
29 И. ПоповиЬ, Предлог код у преносном значегьу?, Борба,
16. 7. 1958., стр. 23.
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спавао /Код cBOJHJex двора б и j ели j ex? Може се сасвим сигурно конотатовати да у наведеном примеру предлог
код нема временско значенье. А пре овега, предлог код
овде не ctojh уз глаголоку или другу какву апстрактну именицу да би могао означити временоки аспект, нити синтаг
ма имплицира било какву глаголску радн>у. Синтагма у генитиву
означава околности «oje су независне од вршен>а радн»е, оне не
само да je не npoyspoKyjy него су и у супротности са самим
процесом íkojh je зато неочвкиван. Нама ocraje само да се питамо, откуда то да Иван Половил превиЬа право значение предлога
коду примеру kojh сам наводи. Било би сасвим вероватно да
je Половил энао Даничипево o6jauiH,eitc ових (и сличних) при
мера: „да нетто бива мисли се да то бива кад оно jeer", али
овде Даничил HHJe мислио на истовременост, него уопште на
временско значенье, иако би, на први поглед, по глаголу ■бивати
тако изгледало.
21. В ¡екослав Калеб je исте године реаговао у Леснику"
на мишленьа слична Попавнпевом.30 Он иде join шире па конструкщцу у пренесеном значевьу: код/ (Kpaj)/y+r, при+Л сматра туЬим елементима коje су примили првенствено писци и преводиоци под yTHuajeM страних jesraca, они kojh су „poöeli da
misle pretezrio pomocu limenica mjesto pretezno pomocu glagola."
Он сматра да све ове конструкщце треба да ce jaBA*ajy у облику
зависних временских реченица. Овакво Калебово мишл>ен>е такоЬе HHJe исправно и ни по чему HHJe стручно мишл>ен.е. А
Калеб, уосталом и mije лингвиста. Па ииак поводом оньегова расправл>ан>а треба рейи да све поменуте кюнетрукщце и кису германизми, а осим тога, било би KpaJH>e неефикасно сваку предлоппимгадежну временоку конструкции заменйшати временском
реченицом.
22. nocMaTpajyhH промене и значевьа предлога код у вреMeHCKoj служби на материалу хрватоких писана, насупрот пред
логу при као CHHOHHMHOj вредности, Ангина Менад у jeAHOJ сво-

30 V. Kaleb, Jezik svagdanji, Vjesnik, 12. VII 1958.
4 н«ш |език
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joj распраии31 эаклтучу]е да и поред тога што je предлог код
проширио cBoja значен>а на рачун предлога при „ne smije [se]
prijedlog kod u njegovanom jeziku upolrebljavati u vremenskom
znaéenju." Али, ни она «e Aaje сигуран одгонор зашто je до ширеша TCOHCTpyKOHJe са код дошло.
23. Аутори .Геэичког caejeTHMKa са граматиком о употреби
предлога код кажу: „Kod iskazuje boravak u blizmi, u neposrednom susjedstvu, a u vremenskom znaéenju istovremenost (npr. kod
posla, cuva djecu kod dgre). U knjizevnom jeziku ne valja taj pri
jedlog upotrebljavati za iskazdvanje pravca kretanja. Ne valja npr.
„Ide kod oca", negó treba: „Ide (k) оси."32 Овде je вредно исгаЬи
две ствари. Прво, да аугори CaBJerHMKa cMarpajy временоку употребу предлога код особином юьижевног je3inca. Аруто, као
некн>ижевну особину, cMaïpajy употребу овога предлога за нсказиванье правца кретан>а. Ово je први случа] да се временока
употреба предлога код, уз слично мишл>ен>е И. ПоповиЬа, оматра
книжевж^езичком нормам.
24. Поменупемо joui да Пол>ак Kazimierz Feleszko у студили
о генитиву у српскохрватоком jeamcy33 бележи временско зна
чение «аиструкцще код + Г. Он каже да су ове генитивне форме
временске када je именски део предлошког иараза глаголоки
дериват, али и кад се предлог код налази уз неке друге именице,
нпр. ¡ело, pujen и ел. мала су и ове девербативне. Своде запажан>е HAycrpYJe примерима из jeanxa 1наших писаца.
25. Вук у Pje4HiïKy не наводи пример за временоко значение
предлога код, нити KOHCTaTyje да га има. И то je врло 3Ha4aJHO.
26. PjeMHHK JA3Y ба\ежн, истина у малом 6pojy примера,
употребу временоког код. За неке се изричито каже да су временски, а нокима се превиЬа право значенье. Нпр. под тачкам
(с) се каже: „с) kod mise misli se na sluSanje. Hi oni bffi kod mise
11 A. Menac, O promjeni i znaéenju prijedloga kod, Jezik, XII,
Zagreb 1965, стр. 72—78.
и В. Barac-Grim i dr., Jeziéki savjetnik sa gramatikom, Matica
hrvatska, Zagreb 1971 (под. kod).
" K. Feleszko, „Skidnia gentiwu i wyrazeñ przyimkowych z genitiwem w gentiwem w jezyku serbsko-chorwackim," Wroctaw-Warszawa-Kraków, 1970. стр. 111.
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ili ne bili. A.Kanizlic, bogoljub. 58." Oeaj пример се не наводи
као временски него се каже да назначу]е блиэину. Али он, односно генитивна синтагма у н>ему, jecre временска, jep у ствари значи: Или они били за време (приликом, у току) мисе или не били.
Генитивна синтагма се може трансформисати и у временоку реченицу: Или они били код je миса или не били, а да реченична
информащца остане иста. A najo6n4HHJe je било репи: Или они
били на миси или не били.
Дале се каже, под „1) и genitivu je dogadaj koji biva и isto
doba kad i neSto drugo, ili je uzrok ovome. Kolika ce tva biti slava
kod doStastja srecna tvoga. D. Palmotic 2, 304. Kod irebanja izvucena zaduinica .verloste Obligation'. Jur. pol. terminol. 572."
Ове две реченице наведене су као примери где код + Г означава време. За «онструкщце типа — остати код нечега каже се
да „moíe biti ро njemaékom jeziku".
PJA3Y KOHCTaTyje эначеае постериорности предлога код
коje у савременом српскохрватском oбeлeжaвajY предлюзи
после, након и ел. и то HAycTpyje примерима само ¿едног писца
XVII века — Дивкозипа. Ево два примера: Poznajuci ро oökovanju Bozijemu da imase kod malo vremena umrijeti. M. Divkovié,
bes, 39a. 2) Kod nekoliko vremena ukaza mu se otac 287". Овакви
примери се не opefey у ]езику савремених писаца.
27. Y ИвековиМ-Брозовом Pje4Hmcy хрватскот jesHKa не бележи се код у временском значеньу.34 А и то je такоЬе од 3Ha4aja.
28. Y дво^езичном ерпскохрватско-немачком речнику РистиЬ — Кангрге35 не бележи се у нашем je3HKy временско зна
чение предлога код.
29. Ни БакотиЬев речник36 нема примера за код у вреMeHCKOj служби.
30. Y Речнику ерпскохрватског кн»ижевног je3HKa Матице
ерпске и Матице хрватске се каже да код може да означава
„Да се ко налаэи на ономе, у ономе, или при ономе што значи
" F. Ivekovié i Ivan Broz, Rjeönik hrvatskog jezika, Zagreb 1901.
м Риспй-Кантрга, Речник ерпскохрватског и немачког ¡езика,
Београд 1928.
36 Ayjo Бакотий, Речник ерпскохрватског кшлжевног ¡езика,
Београд 1936.

240

Наш JC3HK

Св. 4-5

име у генитиву: на, у, при." Потом се наводе ови примерн: —
Иделю на тврасу, она je аигурно код зщутарка. [Леаковар J.].
Задржимо се код Кантова одреЬивагьа проблема спозна)е [Базала А.]. Код шампанзца фра Анте диже се да наздрави свечару
[Бипико]. Ове реченице садрже у себи конструкцфу код + Г
временсюог эначеня с наглашеном нюансом окюлности.
31. Велики Речник српскохрватског кшижевног и народног
jesHKa CAHY у OAroBapajyheM тому донеЬе обраЬен предлог
код. ГраЬу тога речника и сама сам користила за ooaj рад, па
с обзиром на велики öpoj примера за временско значен« пред
лога код, можемо претпостаиити да he Речник донети широко
обраЬено и ово значение. Али ми унапред о томе не можемо
говорити.
32. Две напомене. — Прво, стандардни карактер осталих
временоких констатавдца, о копима he овде бити речи, не захтева
посебан осврт на досадаииьу литературу. Друго, у раду he се
наводити ови примери из прикушьеног материала у KojiiMa се
предлог код jaBA>a са генитивом у временско^ служби како би се
тиме показало колико je распрострааена ова irojasa. За остале
предлошко-падежне конструкшце то Hehy чинити, jep за то, смастрам, нема потребе. Haeeuihy само све типове облика глаголских имоки ца коje се са OAroBapajytum предлоэима jaB.tajy у
временоком значеп.у.

I. А. 1) К о д уз генитив глаголских именица на -н>е
33. Велики 6poj примера показаЬе да су глаголске именице
на н>е (и на -he) нajфpeкввнтниja категорща апстраяегних име
ница Koja се jaBA»a у вези с предлогом код. Али оне иду и са
другим горе HaöpojaiHHM предлозима у функции обележаванл
времена. Глаголске именице на -н>е (-he) су иначе врло продук
тивна KaTeropHJa неправих именица37 Koja у себи садржи читаве
основе глагола. Са структурно-функционалног становишта гледа" А. Белий, О je3U4Koj природы и ¡езичком развитку II, Београд 1959, стр. 136.
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но, глаголском основам у н«има се Moxaayje процес глаголске
радн>е или стала. Y HjHXOBoj основици имамо ABOJaKo значение3*
(а) значение процеса раднье и (б) значеаье са Maibe израженим
глаголским OBOJCTBHMa. Прва група иде у категорщу апстрактних именица, а друга се приближу]е правим именицама, са конкретизованим значением, лвксички потпуно оформл>еним. Али
woj эадатак HHJe да улазим у проблематику творбе ових именица.
34. Синтагме о hhjoj алтернативно] употреби мислимо говорито 03Ha4aBaJY да се радн>а управног глагола врши истовремено
са временским периодом ikojh je обележен глаголском имени
нам. Предлог код се овде употребл>ава уместо, веЬ помшьаних,
других граматичких могуйности сво]ствених природи нашег jeзика, Koje по jesmncoM осеНашу л>уди из иародних средина адекватшуе обележава]у иста реални садржа]. Колико je оваква
форма са код раширена — показапе нам примери:
а) из уметничке юьижевности:
— CycjeAe ... joj помажу код кухагъа (Е. Кумичип, ЗачуЬени сватози, Загреб 1910, 250). — Код обилажетъа станице,
паде им у очи ¿едан осви)етл>ен праэар (Б. Машип, Дирек
тор Прокип, Загреб 1926, 69). — Чак им сам Шушкор запоBHJeAauie и OBOjepy4Ho помагаше код „воштенм" (Исто,
160). — Tpyjo jam као млад инжен>ер сврши код прекопавагьа розова на пруэи (М. Будисавл>евип, Бранково коло,
Срем. Карловци 1904, 8). — Устреба ли 40BJeKy ткогод, да
му коше води код оршьа — жена не може, има двдете мало
(Ж. Бертип, Женски удеси, Загреб 1902, 74). — Уз брапу
Петра и Антуна ЗариЬа био je код в]енчан>а .Ганко <В. JaгиЬ, Спомени Mojera живота, I, Београд 1930, 48). — Aaje
гемединцу . . . права . . . суд^еловати код одреЪиван>а државних органа (В. Кришковип, Хрватско коло, XIX, Загреб
1938, 10). — Ocjerao je »егозу топлу руку око csoje
м Исп. стр. 137. истог дела, где се каже: .дцеван* — значи или
„оно што се пева", дакле, има конкретизовано значение „песма" или
значи вршен>е радн>е, дакле „кад неко пева"... Тога мора бита,
дакле: или значен* предмета или предметности."
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код руковагьа (Лука ПерковиН, Новеле, Загреб 1935, 21). —
А код в]'енчан>а onjaiiie и дужд (К. С. Балски, Под старим
крвовоиима, Загреб 1912, 55). — Старики брат je и код дел>ен>а осталот иметка HacTojao да оштети и прикрати млаЬега (И. Андрип, Травничка хроника, Београд 1947, 234).
— Допловио до Лида, rAJe се код искрцавагъа понавл>а иста
сцена (С. Батушип, Од Сиене до Хаарлама, Загреб 1941, 41).
— líHJe изгоэорио рацеч код крижагъа, само je механички
крижао (П. Шегедин, ÀJeua бо>к]'а, Загреб 1946, 172). — Ту
ce cjera аутора с kojhm je некада дуто разговарао на гребенима код купагьа (Исто, 271). — Видела се искусна и рутинирана штеднл, што je код ложегъа ватре . . . заузимала
ломало облик врло савесног и брижног рукован>а (М. Крлежа, Излет у PycHJy, Загреб 1928, 19). То je . . . професор . . .
KOJH je зарадио код тог предавала дебеле паре (М. Крлежа,
Излет у PycHJy, Загреб 1926, 62). — И до тада стидл>ив и
збу№бн у одговорима, сад je постао несигурнщи, док je учителшца код првог гъеговог замуцкивагъа seh губила стрпл>ен>е (Б. Нопип, Пролом, Београд 1956, 50). — Cehaui ли се
нашег jypHHia код заузимаььа Обреновца (А- Посип, Деобе
II, Сабрана дела, Београд 1966, 193). — Зато драма оставлю
ja4H AojaM код читагьа, него код гледагьа (МаЬаревнп Б.,
Република 1957, бр. 2—3, 46). — Трнин би ce joui био и иселио, али се некако научно на . . . све оне неугодности код
тражен>а нове собе (М. Крлежа, Три кавалира госпоЬице
Меланже, Загреб 1920, 122). — Код преношегьа jeAHor великог каменог блока посао je запео (И. Андрип, На Дрини hynpnja. III изд., Capajeso 1947, 62). — Рута му се Филип код
укрцаььа земл>е у кошару (М. Божий, Курлани, Загреб 1969,
15). — Али све то код pobewa проЬе часак Исто, 46). —
Конл je Kpbo привезао за кар, да je код rjepatba стрмом,
пошл>унченом цестом скакао као japan (Исто, 57). — Ово
ти je . . . OHaj Силвестар . . . што ми je ноаио леда код боловагьа (Исто, 81). — Али je тек jy4ep, nocAHJe „каменован>а
лоших" код пробагьа мишице, ocjehajyhn да се у »oj нетто
(/крепуцкаво миша" . . . рекао (Исто, 61). — Исто je ocjehaibe
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и код ваЬенза зуба (Исто, 101). — Код путоваша овим . . .
тврдим ногама сел*ачким . . . мучно je (Исто, 106). — ПриjeTH>e не пале код агитован>а (Исто, 164). — Мркоглава je
лукаво утаю натрашке, да би код окретан>а могао што
бол>е обухватити окуп (Исто, 178). — Оружник Крпашща . . .
je био присутан код утврЬиваша износа почшьене штете
(Исто, 203). Знаш ли шта човека мучи код примагъа писама
(Ф. Кафка, превод 3. Бркип, Писма Милени, Београд 1971,
203).
б) из стручне литературе, приручиика и ел.:
Сувише стрмо и (клизаво. Ово je неповол>ан моменат код
граЪегьа пристава (СиришевиЬ Славко, Наше мороке луке,
Београд 1927, 41). — Та иста грешка била je поновл>ена
код зидагъа обале за железиицу (Исто, 82). — Чудновато je,
што се води прелазом у круто станке o6jeM повепава, а код
талера опет yMaH>yje (Д. Крижан, Анализа воде, Виенац, III,
Загреб 1871, 366). — Код црткагъа се пластичност добива
помолу танких цртица (Теодор AHApejeanh, Планинарско
таборенье, Београд 1951, 136). — Код изградгье извеоних
таборских oöjeacaTa (наслов) (Исто, 33). — То je особито
важно код dytoTpaJHUx логоровагъа (Исто, 130). — Код одреЬивагъа дежурства воЬа дежурне трупе je . . . дежурни
воЬа у табору. (Исто, 59). — Код пен>ан>а je слух веома важан (Исто, 91). — Из овога приручиика за планинаре навела
сам велики 6poj примера. То je ипак само мали део од
онога што се тамо налази. Текст je заправо крцат шима.
Исти CAyqaj je и са спортоким приручником kojh сада на
водим: Мачевалац je дужан да код в\ежбан>а заборави на
дневне послове (С. Керец, Мачеван.е, Загреб 1951, 12). —
Код epahawa унатраг, нajвaжниje je то, да . . . попусте мишипи (Исто, 36). — Борац код преношен>а десне ноге може
десну ногу гфени]'ети натраг (Исто, 36). — Код спуштагьа
десне ноге на под, мишице су потпуно опуштене (Исто, 33).
— Код учегьа допушта се пут главе у кривулл! према горе
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(Исто, 27). Jörn десетак примера са света педесет страница
ове книге, налазе се у мом материалу, са истим значением
генитивних синтагми, али не налазим за потребно да их све
наводим. Ево joui два примера из других, опет спортоких,
приручника: — Први део ове радн>е видимо у примени
код пуцагьа на врата или код прослщеЬеььа лопте суиграчу
(М. Михаиловип, Основа ватерпола, Загреб 1952, 13). — Код
ношеььа мотке равно према нащицед теже трчи, али je зато
craypHHJH убод (Н. Деспот, Атлетика, Загреб 1955, 177).
г) из законодавног и административног jesHKa:
Y oBoj врсти ¡езнка такоЬе се налази велики 6poj времеяски употребл»аваног предлога код уз генитив глаголоке именице
на -н>е. За ово су, зацело, послали поволяш услови с обзиром
на то што се глаголске именице HaJBHUie jaBA>ajy у званично-пословном jesHKy ближем админ!истращци, а затим, у jesHKy стручне литературе, па и у новинскочпублицистичком jesHKy, док
се у je3HKy уметничке литературе ипак pebe jaBAiajy. Примери:
— Техничке сметше код даван>а crpyje има)у се одмах уклонити (Закон о раднлма, Београд 1931, 48). — Исто тако he
Министар трговине . . . одредити . . . иэвеоне олакппще код
полагала испита (Исто, Београд 1931, 43). — Лица заштиЙена инвалиАским законом . . . има)у . . . првенствено право,
да буду код попугьаван>а службених места ... у државним
наАлештвима (Закон о чиновницима, Београд 1928, 15). На
срамоту српског народа, код претресагьа . . . Народ je био
огорчен (Народна скупштина, 1890, 36). — Могу чинити
личне приговоре сви потписници само ако je било лукав
ства и превара код прибавлагьа менице (Д. 1анковиБ, Коментар Mjen>a4Kor закона и Закона о чеку, Београд 1903,
ПО). — Основ за решаван>е аграрног питана не превиЬа
cyAJeAOBaae . . . кметова код решавагьа . . . питана (Стенографске белешке, Загреб, 1919, 167). — За Koje се болне
болести и штеточшье могу дод]ел>ивати награде код гьихових сузбщаььа (Привредно законодавство, Београд 1930, 67).
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— Ко се затече код патвореььа вина, виню he се запицеиити
Исто, 51).
д) из науке о jesHicy:
Посебио je эанимливо код увоЬегъа веза граЬевьа речи са
лексикологиj ом законитост веза творбених и лексичких
значеньа (А. Терзии, Структуралио-семантичке одлике глаголоких именица . . . АФФ, Београд 1969, 9, стр. 29—30). —
Kpaj таквога стан>а ствари изгледа као да je улога je3H4Kor
стручн>ака код нормирагьа квьижевног jeamca да . . . прецизно формуляра норму (Р. Катичип, 1езикословни огледи,
Загреб 1971, 63).
Y материуалу из уметничке кшижевности, навели смо, како
се вили, поред осталих, и примере из дела: АидриЬа, Крлеже, Бозкийа, НосиЬа, Аеснице и др. Напамшьем да овакве примере нисам нашла код Лалипа, Селимовипа, Коша, С. Новака, Б. Пекипа
и нише других наших квьижевника. То наводи на заклучак да
савремени писци у наше време ипак нешто pebe ynorpeÖAiaBajy
ову временоку kohctpykhhjy. Чшьеница да шувеЬи 6poj при
мера потиче из западне орпскохрватске je3H4Ke TepHTopHJe не
сме бити занемарена.
2) При уз локатив глаголских именица на -н>е у исто]
функцщи одредбе времена
35. Речено je веп да, дубл>е посматрано, праве синонимности и не nocToje jep je тешко напи апсолутно вквивалентне конструкци)'е Koje HMajy „исти сематички обухват". Зато се стелен
синонимности установлйша эависно од интензитета идентично
сти KOJH jeAHa синтагма има у односу према Apyroj. Према томе
гледано, форма при + Л апстрактних (глаголских) именица у адвербщалном значешу временске одредбе глаголске раднье, по
степену синонимности, шублиокща je, у акувепем 6pojy случаjesa, синтагми код + Г.
36. Предлог при се jaBA>a само са локативним обликом именице. JeAHa од главних вьегових функщца, поред обележаваньа
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места, jecTe обележаван,е времена. Pje4HHK 1угославенске акадеMHJe бележи jeAaH тип временоких конетрукщца са при уз именице Koje значе имена л>уди: „Sto je Ьйь zakoiib pri саги Ste
fanu i pri roditeljy . . ." Синонимна oboj je, данас такоЬе ар
хаична, KOHCTpYKUMJa типа: за цара Аушана, за Наполеона
(за + Г) и ел. Остале аидове синтагми темпоралнот карактера
са при наводиКу из свога материала.
Према мом материалу — времекска конструкщца са пред
логом при je чешпа од канструкцмуа са другим kojihm предло
гом.39 Осим тога, она у HaJBHUie CAyHajeea семантичкочзинтаксички je подударна форми код — Г временског (карактера.
37. Предлог при уз oeaj тип именичких лексема чини временске синтагме локационог карактера 4HJa je основна фуикLwja адвербщална. Радша управног члана синтагме, односно реченице, дешава се истовремено са током радн»е kojh je обележен
девербативном одменицом у локативу. Та «апоредност радши Aaje
могуйност тpa«cфopмaцlиje локативне временске конструкцизе у
глаголоки прилог садаипьи уколико за то nocToje oAroBapajyhH
уелови.40 То исто важи за неке од наведених примера са код.41
Ево примера:
— Министерство H3JaBH овечано при отварагьу сабора
(А. Г. Матош, Република, Загреб 1971, бр. 6, стр. 565). —
као да се држи узда при ¡ахаььу (Р. Аомановип, Целокупна
" Y студщи о локативу Т. Батистип noKa3yje друкчщу фреквенщцу локативних облика глаголских именица са предлозима при,
на, у. Н>ен материал показуje да je у toj функции на^више заступл>ен предлог у, затим при, а на се употребл>ава уз мали 6poj
лексема. Lokativ и savremenom srpskohrvatskom jeziku, Beograd 1972,
str. 57.
40 „Mogucnost transformacije u glalogski prilog sadaSnji uslovljena je pri tome zahtjevima koje javljanje tog oblika obicno postavlja
svom receniènom okruzenju a to je prije svega zahtjev da vräilac radnje
finitnog glagola vrai i radnju izrazenu glagolskim prilogom sadaänjim,
odnosno u ovom slucaju glagolskom imenicom u lokativu" (T. Batistié,
uavedeno delo, стр. 54).
41 Исп. пример у тачки 44.: Код обилажегьа станице, паде им у
очи . . . _>. Обилазеки станицу, паде им у очи; rpyjo . . . еврши код
прекопаваььа ровова на прузи _> Tpyjo . . . еврши npeKonaeajyhu ровове на прузи, и ел.
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дела, I, Српоки писци, Београд, стр. 77). — ОвеЬвници се оюрстише при слушан>у чудне приповиуесги (Б. 1акшиЬ, Аела,
кн>. III, Београд 1882, 1113). — Hmje ли ти се при читагъу
стотину пута десило да те нешто почело привлачити (В. Десыица, Продепа Ивана Галеба, СКЗ, Београд 1967, 145). —
Он често при виксиьу HHJe ни викао (С. Сремац, Зона Замфирова, Београд 1907, 119). — ЖваЬу и трепЬу од напора
при гутагъу (М. Лалип, Раскид, Београд 1969, 95). — Нема
ништа да се ради или пише као при картан>у (Исто, 228).
—При оваквом опхоЪегъу са купама питааье новчане накнаде . . . вице било OAAy4yjyhe (Б. Пекип, Ходочашпе Apceratja
Нюгована, Београд 1970, 65). — Пет тенкова заробл>ено при
ослобаЬаау Kparyjeteua (Д. Косий, Деобе I, Сабрана дела,
Београд — Capaijeeo 1966, 193). — Сва би се та лица становника Мил Хила, разведрила, при том доношегъу воде (М.
Црнэански, Роман о Лондону, Београд 1971, 270). При poheн>у гъеговом . . . било je тако (А- В.ооип, Деобе I, 213). —
Имена су нека ¡врста наше оудбине, дата су нам при pohewy
(Е. Кош, Сатире, СКЗ, Београд 1968, 310). — Уместо што
нам кумови при pohetby Aajy имена . . . могли би нам матичари доделтивати opojese {Исто, 310). — Beh при другом
euhetby, дакле, ja сам ублажио суд (Б. Пекий, 91). — Она
жел*а . . . Kojy сам при сваком euhetby, у све неопрезнщем
облику разабрао (Б. ПекиЬ, Ходочашйе Арсешца Н>егована,
Београд 1970, 97).
Велики део оваквих примера «ehe се наводити jep се и сематички и синтаксички подудара са наведшим.
б) из jeamca стручне литературе, приручника и ел.

,

— При бележегьу потеэа мора се ограничити пол>е (О. НеделжовиЬ, Знате ли шах?, Београд 1952, 25). — Борчева ру
ка .. . у HajnoroAHHJeM je паАож&)у при брагьегьу тщела
(С. Керец, Мачаваае, Загреб, 1951, стр. 21). — При учен>у
сваке кретсье учител> мора глаоним 6pojaH>eM диктирати
(Исто, 51). — При изучавагьу jeamKa не може се лако огра
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»кичити само на jeAa« jeaHK (J. БошковиЬ, Синей II, Нови
Сад 1888, 133). — Не вала се чешл>ати чешл>ем kojhm се
мртвац при купагъу чешл>ао (Босанска вила, Capajeoo 1886,
238). — Обе ове чшьешще HMajy врло важиу улогу при
питан>у о величини каэнене одговорности (J. Авакумовип,
CiTHuaj злочина, Београд 1883, 132). — Узенгоце треба да
буду wpahe него при обичном . . . jaxawy (Препоноко jaxaae,
Београд, 1951, 13). — При орагъу волови се чешйе зауставA>ajy (С. MHJaroBHh и Т. Бушетип, Технички радови Срба
сел>ака у Левчу и Темнийу, СЕЭб XXXII, Београд 1925, 7. —
При саЪегьу се на лози ocrasAyajy по 3—4 калема (Исто, И).
— При самом подизагьу oöjeKTa не треба форсирати рад
(Т. AiHApejeBHh, Планинско таборен>е, Београд 1951, 23). —
При рамагъу Tp3ajy когаи ногу (В. БорЬевип, Марвени лекар, KparyjeBaiH 1898, 155). — При учегъу сваке крепье учител> мора глаоним брюдаиьем диктирати (С. Керец, Мачеван>е, Загреб 1951, 51).
Синонимиост Aoejy предлошконпадежних синтапми лепо се
може показати на наведеним примерима из текста, где се предлози код и при налазе уз исту именицу:
— Код учегьа допушта се пут главе у кривул>и према доле
(в. пример из т. 34). — При учегъу сваке тсретн>е учител. мора
гласним öpojaHieM диктирагги (в. пример из т. 39).
Према укупном opojy примера (они нису овде наведени)
може се запазити да их на hcto4Hoj je3H4iKoj територщи ил1а
нетто више.

3. Предлог у уз локатив глаголских именица на -н>е
38. Y оквиру општег временоиог значеньа, локативне времаноке синтагме с предлогам у MMajy esoje посебно место и квалифшоду се, у KipaJHiOJ je3H4Koj аналиэи, као семантичко-синтаксички синоними ман>ег или вейег интенэитета према другим граматичким средствима за иокаэиваае ове семантичке KaTeropHJe.
То je оно важно cbojctbo падежних конструкщуа да показуху
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значешже imijance, док временски прилози Aajy само општа зна
чена. Онде he се о предлогу у с временским локативом говорити
шире само о оним синтагматским типовима koj'h ce noKa3yjy
као синонимие опоэицще временско-генитивним синтагмама
с предлогом код.
39. Истовременост радн>е управног глагола са радн.ом у
предлошко-локативжц вези, са иэрааитом стилском шцансом у
односу на код + Г или при + Л, noKa3yjy локативне синтагме у
следейим реченицама:
— Волови му . . . у орагьу убили вратове (Р. Домановип, Крал>евип Марко по друга пут меЬу Србима . . . Београд 1901, 46). — У дугом Ь.аскан>у, заборавивши зачас све
оно . . . npHCjehaT Ьемо се (В. Десница, Прол>еЬа Ивана Галеба, СКЗ, Београд 1967, 161). — Тако ме бар неЬе сметати
у писагъу (Исто, 383). — Ракита je остала дуто за софром,
иако je сасвим слабо jeAa, jep се занесе у причан>у (Б. Сиjapnh, Сабли, приповетке, Графички завод, Титоград 1963,
157). — Причало се о храбрим морнарима ikojh су самопрегорно учествовали у хватагьу кита (Е. Кош, Сатире, СКЗ,
Београд 1968, 17). — Кад je у вщагьу неке од cbojhx загубл>ених . . . укосница Катарина опет наишла (Б. Пекип, Ходочашпе ApceHHJa Н>егована, Београд 1970, 12). — Joui у
првом оном бомбардован>у [Агата je] задобила неприметне . . . повреде (Исто, 66). — Као што се у првом виЪегъу
после растанка женино лице узима меЬу дланове (Исто, 50).
Obojctbo предлога у да noKasyje унутрацпьост, било у про
стору или у времену, noKaayje се и у оним примерима. Радн>а
управног глагола je паралелна са оквиром радне обележене
предлошко-локативном синтагмом и ограничена je нюм. Будугш
да се ради о временском паралелизму, наведене синтагме су
семантичко-синтакоички синоними одговара^уЬим синтагмама са
код + Г и при + Л (в. т. 34, 39). Y сейм овде наведеним приме
рима морао би се употребити и предлог при без осетне промене
значена, док се и предлог код у оваквим случа]евима, како се
може заклтучити према примерима (в. т. 34), такоЬе ]авл>а у на
шим гоьижевним твкстовима. Дал>е, синтагме са предлогом у у
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горшим реченицама по семантичком садржа]у jeAHaxe су прилогу
времена садашн>ег у сейм оним случа]еяима (има их пет) у коJMMa je суфекат вршилац радтье главног глагола и »ему паралелне радн>е Koja се xaayje вроменском локативном синтагмом.
Не може се глаголски прилог наместо локативне синтагме jaeirm
у другом, и у два последил примера зато што cyöjexaT у шима
HHJe вршилац радн»е главног глагола и радае acoja ce icaayje временском локативном синтагмом.
Y речемици: Волони му . . . у opawy убили вратове, локативна синтагма се може протумачити на два начина. Ако je именица
апстрактна и HMeoryje радшу, онда je синтагма временока. МеЬутим, ако именица эначи „оно што je орато", tj. ако je кон
кретна, опредмепена, онда синтагма има значен* места. Покланан.е значен>а je CAV4aJHO. Контекстуални оквир, пак, диферен
цира эначеше — синтагму треба схватити као временоку: Волови му . . . приликом оран>а убили вратове, Волони му opyhu
убили вратове.

4) Локативне временске синтагме с предлогом на уз
глаголске именице на -н>е
40. Предлог на у синтагми са локативним обликом глаголских и других апстрактних именица jaBA>a се — у систему вре«онских KOHCTpyKunja — као форма Koja je до извесне мере
синонимна са канструкщ^ом код + Г, а такоЬе, како je то по
казано у монографии о локативу,4* и са другим локативним времеиоким конструкщцама. Y погледу эаступл>ености ове синтаксичке везе, може се реЬи: предлог на ce jaafea уз мали 6poj лексичких jединица (tj. именских облика), а эаменити га могу у
неким CAynajesHMa при и у, а у неким само при.
41. Примери:
— Покрио се преко главе и тако на спавагъу умро (Б.
Полип, Под Грмечом, Београд 1938, 82). — Ту су се тастаментн писали и распореди чинили, ако завера на извршен>у
пропадне (Т. Миленковиг!, Дневник, Београд 1906, 118). —
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Бамил, био je леп ... и победник на сейм рванзшла (И. Андрий, Проклета aBAHJa, Сабрана дела, Београд 1967, 62). —
— Ocehaibe слоге . . . чинило му се, jeAHHO, добро што je,
на том летован>у нашао (М. Цршаноки, Роман о Лондону I,
Београд 1971, 375). — Бира те слике, — слику jeAHe плавуше
на венчан>у (Исто, 220). — Jom у ^етиньству чинило му
се да . . . сунчане опекотине на купан>у Aoönjy кудикамо
лакше (В. Десница, Прол>епа Ивана Галеба, CIC3, Београд
1867, 107. — Зато je блистао као млада на в]енчан>у (М. Селимовип, ТврЬава, Capajeao 1970, 217). — Душа je AJeAHh
свеопште овемироке eHepraje, поклон>ен нам, привремено
уступл>ен, на роЬен,у (Исто, 294).
Синтагме у горн>им реченицама jaBA>ajy се као семантичко-оинтаксичке onoanuHJe синонимне вреднюсти форми код + Г
(в. т. 34), при + Л (в. т. 39) или се могу трансформисати у времемоку речеиицу (нпр.: Ако ви останете док ja будем ôecjeduo . . .
и ел.), или, опет, замена може доЬи у облику предлошког израза
уз OAroBapajyhH падеж. Избор неке од ових могуНности HajчешЬе зависи од семантичасог caдpжaja именског облика или од
целе реченичне схеме. Наравно, способност предлога да Aaje
стилоку специфичност временском аспекту глаголске радае, и овде се као у осталом и код других пред,«ма., jacHO oceha. Тако
нпр., у речвници: Зато je блистао тсао млада на в]енчан>у, локативна временока оинтагма je толико yoÖHMajeHa и толико употреблтива у нашем jesHKy да све друге долазе у други план и на
друго место. Стога форма код + Г не би била равна OBOJ, Koja
je обичнща и ÖAHCKHJa нашем jesHKy.
5) Акузативне временске синтагме с предлогом уз
и глаголским именицама на -н>е
42. Y неким cAy4ajeBHMa истоэреманост са глаголском радifaOM noKa3yJY акузативне синтагме са предлогом уз. Временска
нюанса у аима HHJe израаита jap се губи у эначен>у околности,
начина и ел. Налази се, меЬутим, предлог уз гдекад и уз оне гла
голске (апстрактне) именице уз Koje долаэи и предлог код. Y
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овом раду je веп указано на форму уз + А као могупност за супCTHTyijHJY с везом код + Г. Наводим три примера Koja сам нашла
у прикуплтеном материалу:
— Ко зна шта се уз честитагье може joui речи (М. Селимовип, ТврЬава, Capajoao 1971, 272). — Ajesojica уз paiuhewe
ман,е има различитиуех имена (Ст. Дучип, Живот и oGimajn
племена Куча, СЕЗб, XLIII, Београд 1931, 114)- — Уз Moje
старен>е . . . послови he се одвщати хао да их води сам
Apcejofje (Б. ПекиЬ, Холочашйе Арсеваца Н>егована, Бео
град 1970, 181).
Да je реч о временоком значен>у у овим синтагмама, то се
може и доказати — као и у претходним CAy4ajeBHMa — узиман>ем предлошких израза за време / у току (место предлога уз) или
трансформацщом акузативне синтагме у временоку реченицу.
И за ове синтагме треба истайи да свака од них чува CBOJe стилске специфичности у jesracy уметничке литературе.

6) Предлог за уз генитив глаголских именица на -н>е
43. Као самантичко-синтаксички паралелизми с везом
код + Г у временском эначеньу, jatBA*ajy се и синтагме за + Г
одреЬених именица. Укаэивано je у науци на то да су конструкUHJe типа за + Г као временоке одредбе, у извеоном смис\у,
кндшже, архаичне и ди|'алекатске али je при том истицано и
да се могу напи у jesmcy HaJHOBHJHx писаца. Оне су у говорном
jesHKy права реткост. Y само две реченице у временским син
тагмама jasBAOL се падежми облик глаголске имешще на -н>е.
— За кралеван>а Максе друтога, а банован>а бискупа
Зуре Драшковипа, низаху се око жупне црхве св. Марка
ониске дашчаре (А. Шеноа, Златарево злато, Сабрана д]ела
XI, Загреб 1933, 7). — За првог великог бомбардовагьа ... он
се нашао са гомилом света (И. Андрип, Лица, Загреб
1960, 131).
За овакве конструкцще je речено да су оинонимне са синтаксичком KaTeropHJoM предлошког израза у току + Г, и за
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време + Г а исто тако и са зависшим арамейским реченицама
с везником оок.42

Временске синтагме с предлошким изразима за време,
у току, приликом уз генитив гл. им. на -н>е
44. Предлошки израз за време уз генитив глаголоких именица jaBA>a се у значекьу одредбе за истовременост радн>е с oojmom
KOJH ce Kaayje обликам генитива. Таквим оинтагмама се истиче
процесуалност, Tpajaibe напоредне радше. За разлику од предло
га, oeaj (а и остали) предлошки израз се jaßA>a само у jeAHOM
значен>у.43
— За врщеме пребацивагьа тежине THJeAa . . . прете де
сне ноге еластично подипи (С. Керец, Мачвван>е, Загреб 1951,
37). — За врщеме тога гибан>а може мислити и радити друге
иослове (Исто, 48). — Непеш да ce OABajaui од становништва Лондона, за време бомбардован>а (М. Црн>ански, Ро
ман о Лондону, Београд 1971, 122).
45. Предлошки израз у току, kojh HHJe ништа друго него
локативна синтагма с допуноким детерминативом у генитиву
jasA>a се као семантичко-оинтакоички синоним напред наведеним оинтагмама с глаголоком именицол1 у именичком делу син
тагме и предлошким ¡иэразом за време. ТакоЬе су ове синтагме
синокимне са оинтаксичким категори]'ама другог граматичког
нивоа — зависним временским реченицама и временоким предлошконпадежним конструкцщама о KOJHMa je било речи. Y слу4ajeBHMa кад значение именице и контекст то дозвол>ава]у, пред
лошки израз у току може допи као семантички синоним наместо
1тредлога код (в. т. 34).
42 М. Стевановий, Падежне синтагме с предлогом за, HJ н. с. XI,
св. 7—10, Београд 1961, стр. 216—217.
43 „Од везе са лексичким значен>ем потиче велика спещцализованост предлошких нзраза: за разлику од правих предлога, они се
веНином jaBA>ajy само у jeAHOM значен>у, што им Aaje Behy прецизност. Зато се предлошки изразн употребл>ава]у да се експлицитнще
искаже неки однос." (Л>. Поповий, Предлошки изрази у савременом
ерпскохрватском ]езику, HJ, н.с, кн.. XV, св. 3—4, Београд 1966,
стр. 195—220.
5 Наш ¡еэик
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46. Предлошки израз приликом, okojh naje иишта друго (по
пореклу мислимо) него инструменталки облик именице, jaBA>a
се уз генитив неких апстрактних (глаголских) именица у функ
ции временске одредбе. Y таквим синтагмама често je присутно
значение околности, временоких околности. У синтагмама са
глаголским именицама ooaj предлошки иэраз идентичан je са
типично временским израэима за време I у току, а такоЬе и са
временоким синтагмама с предлогом код:
— Приликом сваког узиманм виолине у руке, nocTojaла je дата могуЬност да до сниран>а yonhe «ehe мопи да
доЬе (В. Десница, Прол>ейа Ивана Галеба, СКЗ, Београд
1967, 166). — Били су прилично стеииьени те су приликом
надметаььа jeABa успели руке да дигну (Б. ПекиЬ, Ходочашше ApceHHJa Н>егована, Београд 1970, 176). — Приликом
пребацивагьа седишта, THJeAo се caenja у nojacy (С. Керец,
Мачеван>е, Загреб 1951, 25).
KoJH he се предлошки иэраз употребити уз глаголску именицу, ниje Moryhe тачно угврдити. Колико иэбор може да зазиси
од эначенэа именице, од речничког оквира, он исто тако може
да зависи и од онога што се н>име хтело реЬи. Очит пример за
то пружа употреба преАлога код и при, ikoj« су на nojeAHHHM
noApy4JHMa различито распростран>ени.
47. Временска реченица, <као KaTeropHJa посебног граматичког нивоа, семантички je синоиимна опозищца временским предлошко-падежним синтагмама за иокаэиватье напоредност«. Y
таквим реченицама за иокаэиван>е временске напоредности jaeA.ajy се везници кад или док KoJHMa ce noBeayje радн>а зависне
са раддьом главне реченице. Тако на пример у реченици: Кад
год покушам да одредим врата . . . нешто друго ми доЬе у мисли
(М. ЛалиЬ, AeAejoKa гора, Београд 1962, 209)., HHJe тешко наме
сто временске реченице успоставити OAroBapajyhy синонимну
опоэицщу у облику предлошко-падежне синтагме. НавешЬу при
мере са именицом од истог глагола у генитивжч синтагми са
предлогом код, a HHJe нимало необичан ни предлог при у лока
тивноj синтагми. Трансформавдцом би се добиле овакве рече
нице: Код [сваког] покуша\а да одредим врата . . . нешто друго
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ми доЬе у »висли. Сличай поступак замене може се применити
и на следепу речвницу: Док мо\ корак odjeKyje тиром . . . /нада
лшам се усред модра мира/ у облаку црвен месец купа (Г. Крклец, Сребрна цеста, пеоме, Загреб 1921, 85), — у Kojoj се временоке синтагме при odjeKueawy, приликом odjeKueatba могу
jaBHTH као семантички синоиими. Y неких наших писана овде
би се могла }авити KaHcrpyKUHJa са предлогом код.
Два поменута примера су доэолтна да укажу на синонимност временске реченице с временским предлошко-падежним
везама.
(насгаиипе се)
Mплица Padoeuh-Teuiuh

ИЗ ТЕКСТИЛНЕ ТЕРМИНОЛОГИИ
Y ¿VHeHHüj штампи, стручжц литератури, уцбеницима, приручницима стандардима, разним правилницима и прописима ме
сто се cycpehy погрешно оэначеии noJMOHH и одвеп се често
ynoTpe6j\*aBaJY ограни иэразн, а домайи називи ce потискузу и
полако прелазе у заборав, или се чак orAamaeajy погрешним. И
ако се ту и тамо nojasH напис kojmm се скреЬе пажньа на погрешне наэиве и стране изразе, преко ньега се олако прелази, као
да нема оправданих эамерки.
Као писац више оредношколских и универэитетских утдбепика ja сам увек водно рачуна о правилном изражаван>у и упо
треби стручних термина. То сам спроводио и при 6pojnHM реUOHSHJaMa. И увек сам HacTojao да се не само у школи веп и у
струци уопште одржава чистота jesiiKa и што бол>е оэначаван»е
техничких noJMoea. С таквим iHacrojaH>eM и oeaj пут узимам да
о терминологией у текстилу изнесем CBoje мишл>ен>е и укажем
шта ту HHJe правилно, а шта je исправно, и технички и у духу
нашег jesHiKa.
Ja се, као и pamije, и у овом чланку придржавам следейих
начела:
1 . Ове стране наэиве и изразе треба заменити домаНим, ако
их има, а уколико их ¡нвхма, неопходно je ипак стране изразе прилагодити нашем jeanKy.
2. Ове провинщчалтэме kojh ниеу познати и у другим на
шим KipajeBHMa вал>а заменити општим, правилним и познатим
речима и изразима.
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3. Ако за jeAHy исту ствар има више назива, измеЬу ¡вьих
треба изабрати OHaj kojh HajôoAje одговара нашем je3HKy и
техничкам значен>у одреЬеног noJMa и
4. Одбацити све називе и иэразе kojh лису у духу нашега
jeamca, па и arco се често и дуто употреблзава]у, и наЬи одговаpajyhe народне називе.
Наш иародни jesmc je веома богат, па би зато било врло
корионо обилазити села, где можемо дойи до добрих назива и за
оэначаван>е нових noJMOBa. Ja сам 1949. год., пишуйи кнуижицу
„Тканье" за Стручку библиотеку Савеза синдиката, управо тако
поступио и мислим да сам добро урадио.
Да бих за сваки део разбега тачно утврдио народни назив,
отишао сам у jeAHO село испод Рудника, на Ибарском путу, и
замолио jcAHy орло интелигентну ткал>у да седнемо за pasöoj и
да ми ту покаже називе за сваки део ipasöoja, «oje сам унео
на цртеж ручног paaooja. Од вье сам вейи део народних назива
irajeAHHHx делова први пут саэнао тада. Ова гсвьижица je изашла
из штампе 1950. год.
Држейи се истакнутих начела, у овоме чланку желим начети проблем терминолошцом текстила. Радовао бих се ако би
он био довольно jarc подстицгу за стручн>аке и ове и других ¡грана
наше HHAycTpuje и привреде, како бисмо 3ajeAHH4KH многе ствари исправили, и тиме допринели чистоти и богайешу ^езика.
При овоме раду поставило се питавье у коме часопису треба
oöjaBHTH osaj, као и све друге чланке из oojeAHHHX области. Прва
мисао je била да се сваки чланак oöjaiBH у часопису дотичне
струке. Мейутим, при томе се HHJe могло остати, jep je то мали
оквир, KOJH се одноои само на ту грану, а треба га проучити
и решавати на mnpoKOJ основи. И оматрам да би било Haj6oA>e
решенье да часопис „Наш jeaHrc" прими на себе окупл>ан>е Hajболтих стручвьака и поэнавалаца jeaHKa посебиих струка, kojh би
имали смисла за osaj рад, вол>е и смелости да се прихвате овога
посла.
Y TepMHHOAorHJH текстила, нарочито у Стандардима, Текстилном приручнику у изданьу Друштва инжевьера и техничара
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тексшлаца Марибор, Koja je иначе врло стручно дело, Текстилном часопису и др. има много неправилних иэраза, и погрешно
нманованих, па бих у авом чланку указао на неке такве случаjese и изнео OBOje мишл>ен>е.
1. IlojaM вщугавост вунених влакана, kojh je yoaojeH у на
шим стандардима, HHJe уэет из народа, где je у orairroj употреби
чешпе ковриавост, a pebe таласавост.
2. Чврстопа влакана, тканина итд. углавном je ycsojena за
све MaTepHJaAe. МеЬутим, термин чврстопа je фиэички nojaM
(чврет, течан, гасовит) и као такав не одговара, seh испитиван>ем
треба утврдити аилу xoja je потребна да влажно, тканину, траку
и ел. прекине, а пзражава се у р/олм2, па зато сматрамо да je
правилам израз ¡ачина.
Термин прекидна сила, kojh се понекад употребл>ава, не
одговара, jep се при испитивануу фиэичкенмеханичких особина
не иде увек до прекида.
3. У Jyr. стандардима вуна одраслих оваца назива се мат>
рина а вуна првог стрита, tj. jam>eha вуна — japuna. Маторина
je неодреЬен и ружан назив, а правилан je вуна. Уколико се
жели нагласити да ли je од оваца или оннова, може се репи
овчща или овну]ска вуна, али je то непотребно. Зарина je народни назив и исправан je.
4. Често се наилази на nojaM: ¡утано предиво или ¡угона
тканина. Боле je, меЬугим, ¡утена или ¡утина преЬа, или пре
диво, jep се и стаблдгке и влажна од н>е добивена зову ¡ута.
5. Исто то важи и за коногиъано предиво. Правилно je реЬи
коноплено или коногиьино предиво, jep се не каже ланано ни
свилено ни вунано предиво итд.
6. За влакно добивено из «оноп/ьине стаблзике наилази се
на називе: naj4einhe куделм, конопла, pebe тежина или пртенина.
Термин куделм ни у коме cAy4ajy не одговара, jep се под куделом подразумева смотул>ак гребенаних влакана вуне, конопл>е,
jyre, памука или ма Koje врете влакана, kojh се приврчти на ручну преслицу из Koje се помопу три прста леве руке извлачи
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жица и вретеном у AecHoj руци упреда. IIoctojh и изрека за леньу
лрел>у: „сетила ое прел>а 1кудел>е уочи свете недел>е". Тежина се
такоЬе не може примити, а пртенина je врло редек провинцицализам, KOJH се губи и врло ретко употребл>ава. Према томе, jeдини назив ocTaje коногиьа, коноплено влакно или коноплино
влакно.
7. Приликом трл>ен.а конотшине стаблдже настаjy два проиэвода: трл>ено повесмо конопле и врло груба кучина. Трл>ено
повеомо садржи доста поздера. Да се тюздер и кратка влакна
уклоне, мора се овако повесмо гребенати на (вертикално] гребенал>ци. При томе се из повесма издво]е кратка влакна и поздор.
Од повесма ce Aoôiijajy фини]а предива, а кучина се дал« прераbyje у труба предива на нарочитим машинама. Према томе,
при преради повесма конопле не AoöHj'ajy се чешл*ана него
гребенана повесма и кратка, замршена кучина. Из тога je jacHO
да се не може говорити о чешланом, seh о гребенаном влакну.
8. За лредуэеЬа за прераду коноплтине стабллже ниje правилан назив куделмре, него конопларе, као и: ланаре, вунаре,
свиларе итд.
9. Повесмо je руковет изгребенаних конопл.иних влакана, а
не ручица, како се каже у неким стручним кнлиама и стандардима.
10. Вщана конотъа и вщани лан неправилни су термини за
трлену коноплу и трлени лан, и зато je пранилно трлена конопла и трлени лан. Трл>ен>е може бити: ручно, на механичким
трлицама и на турбинама за трл»ен>е. Позната je изрека и песма:
„Трла баба лан да joj npobe дан".
11. Чешлана куделна брадица неправилан je назив, а правилно je гребенано коноплено повесмо.
12. Ручно чешлан>е нще добро, него треба рейи ручно греОенан>е, jep се гребена на ручним гребенима.
13. noJMOBH кардиран>е и карде су страни израэи, а ми имамо CBOje: гребенангв и гребеналке.
14. Y стандардима je yosojeH jeAHOM назив: npeha, па многи
рецензенти не npH3Hajy термин предиво. Сматрам да je и jeAHO
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и друго исте важности, али мислим да je пазив предиво прикладтци.
15. Y неким уцбеницима, Текстилном приручнику и Станлардима постели nojaM: калемови са образима. Такав назив за
калемове за конац или предива HHje згодан. Бол>и je — калемови
са ивицама. Ивице служе за то да се паралелно намотан конац
или предиво приликом манипулисан>а и одмотаванл не осина.
Конац и предиво могу бити и намотами на цевке (копсове), Koje
HeMajy ивице, а предиво je намотано са врховима у облику купе
или унакреним намотаваььем.
16. Y Стандардима nojaM тежина замеоьен je масом. IIojaM
тежина ocTaje и дал>е за обичну тежину, а маса треба да пред
ставлю силу, Koja се иэражава као динамичкн nojaM — силе и
обележаваньа се са р/см2. Y стандардима се то често меша, па
би мешан>е требало избепи.
17. Целвалкно je у Стандардима и у Текстилном приручнику ycBOJeH nojaM без обэира на то кога je типа, али при томе
треба увек додати и тип, да се эна koj-hem се природним влакнима
меша или Koje треба да замени.
18. Термин конац je у текстилнс-j терминологии и Стандар
дима узет не само за конац Beh и за вшиежично предиво, Koje
je полупроизвод за дал>у прераду, било за ткан>е или плетеное.
Прдиво као полупроизвод намен>ен за далу прераду у ткани
не и плетенине може бити jcaho>kh4ho или двожнчно или вишежично. Вишежична предива се AoöHJajy благим препредагьем
двожичног или вишежичног предива и Heuwajy особине конца.
Конац je ja4e препреден од више жица памука, лана, коноплзе,
свиле, вештачких влакана, намешен за непосредну употребу у
облику калема, цевки, картона, малих канурица итд. Он je увек
бел>ен или o6ojeH, jaK, тврдо упреден, апретован и углачан. Према томе индустрщеки полупроизводи су ¡едножично и вишежично прдиво, а конац je KpajH»H производ припремл>ен за непосре
дну употребу.
19. Термин кончайте може се употребити само као поступак за израду конца, а ни у коме CAy4ajy за npenpedawe вишежичних предива.
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20. Да ли he jeAHo предиво имати машу или вепу тврдоЬу,
зависи од стелена упредености; према томе nojaM тврдоНа треба
заменигщ са упредност. Индусттяцока ]елн)Ожмчна или вишежична предива су машим препредан>ем упредена него конац, па
je правилан само nojaM упреденост.
21. Коноплена ужарща добщ'а се препредан>ем више струкова jeAHo>Kiï4Hor или вишежичног предива.
22. Погрешно je за клупко од конопл>е репи колутови, као
што je у Стандардима CAy4aj.
23. Уместо lycToha прикладной je назив густина.
24. Уместо физикална испитивануа правилнице je физичка
испитиван>а.
25. Термин нит, и у множини нити, kojh се често употребл>ава уместо: жица, HHJe згодан, jep се лако замешу) е са називом нити помойу KoJMX ce у pasöojy прави зев пороз kojh се
гюмопу чуйка npeoairyje потка. rioJMOBH нит и нити су и у самим
Стандардима и Текстилном приручнику на nojeAHHHM местима
замен»ени изразом жица, па због тога треба уместо нит и нити
свуда у TeKCTHAHOj терминологаци употребл»авати само жица.
26. Ишчешак je термин kojh се у Текстилном приручнику
употребл»ава уместо одавно поэнатог чим или штим (у нар. песмама помшье се „товар чима ибришима"). То су праменови крат
ких влакана при гребенашу, kojh ocTajy измеЬу гребена и после
OABajaiba дугих влакана — власа, cKHAajy се са гребена и могу
се прести у врло груба предива, или служе за пушенье HaMeuiTaja
(нпр. душека). Према томе, ни сам nojaM HHJe тачан, jep овде
нема чешан>а нити ишчешака.
27. HoBHJH nojaM: разделивачи пантлике треба да замени
познати и Beh дуго употребл.авани: делител траке, kojh je познатщи и правилни|и, па нема никаквих оправданна да се Taj
нови nojaM уводи.
28. rioJMOBH тргач и тргати често ce nojaBA»yjy и код нас.
Тргач треба да эначи машину за рашчупаван>е крпа, предива,
фурде итд. да би се добила рашчупана влакна, Koja се могу
прести у груба предива, било сама или уз додатак свежих вла
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кана. Тргати эначи кидати, а у оком cAywajy цил. je рашчупаBaibc, а никако кидале, па су машина за рашчупаван>е и рашчупавагье jcviho правилни наэиви.
29. Кудравка je иэмишл>ен нови nojaM за целулоэну вуну
Koja je спевдцалним поступкам добила коврцавост сличиу вуни.
Пошто се OBaj пазив први пут nojaBno у Стандардима, и видеЬамо да ли he бити прихваКен, мени иэгледа да ниje потпуно
одреЬен ни згодан.
30. Фили je страна реч, а наш назив je клобучина или клоОучевина, те реч филц не треба употребл>авати.
31. Y Текстилном приручнику уведен je нови nojaM валг
кан>е, али je код нас одавно у употреби вал>ан>е, па сматрам да
je то погрешно, кад seh имамо oboj правилан и одавно познат
израз и у ueAoj Hainoj индустрии и стручнхц литератури примен>ен.
32. Стране noJMOoe као на пример: карбонизиран>е, апретиран>е, декатиран>е, ратиниранзе, хлорирагъе итд. треба, ако не
можелго напи неки добар одгавара^упи nojaM, бар прилагодити
нашем jeamcy: карбонизовагье, апретовагье, декатован>е, ратинаван>е, хлоровагье или хлорисан>е итд.
33. Чешангв je yceojeH nojaM у Текстилном приручнику за
чупавл>ен>е површине тканине да се створи чупа или афка, Koja
нокрива основно ткан>е и победи не жицс. При томе рашчупанан>у се на нарочито^ машини Kpajeon nojeAHHHX влакана извуку на површину и oopaayjy чупу, Koja се мюже уомврити на
разне начине. Ни у ком CAyqajy се ова дорада тканине не може
наэвати чешан,е, eeh jeAHHo: рашчупаван?е површине тканине
ради стваран>а чупе или афке.
34. ЗаглаЪиваьье je yoBojeH nojaM у Приручнику за усмераван>е чупе, jep у овом CAy4ajy nnje тежаа да се површина тка
нине заглади, seh да се они «pajean рашчупаних влакана усмере
у jeAHOM правду, као на пример на лоден тканинама за израду
кишних кабаница, да би се кишне капи сливале у правцу чупе
и тако онемогупавале ккашен.е саме тканине. Правилан je на
лип усмераванзв чупе.
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35. Лист, листовке и чешал су назини за jeAHiHH, одавно
познати и правилни nojaM брдо, Koje се у pa36ojy налази у брдилу, па се згуедно покрепу напрел и назад, да се пробачена
потка npMönje уз иеткаии део.
Y iiiaA-HBOj народно] пеоми муж каже жени, iKoja та грди:
HeMoj жено мене бити,
ПомоЬ' hy ти уводити,
И у брдо и у нити
На жвалитет уцбеника могу негативно |утицати и рецензенти
KOJH нису доволно упуЬени у OAroBapajyhiy терминолотоцу, па
уколико писац прими погрешни термин, пренепе га на генеравдце
ученика. Y школи примл>ен термин ученик таяоо усво]'и, задржава га iKao правилан и пренюси на млаЬе генерации.
НавешЬу jeAHy танву рецензщу не упупггеуупи ce у CHTHHJe
детале.
1едан рукопис написан по позиву Завода за издаван»е уцбе
ника СРС дат je на рецвнэи|у TpoJHUH 1рецензената и они су по
сле претледа дали поволлго мишл>ен>е и предлог да се штампа.
После 3—4 године уцбеник je распродан и писац je позват да га
припреми за ново издание. С обэиром на нови програм, стари
део рукописа je остао потпуно непроменьен, али je допувьен спещцалним ноним napTHJaMa. За преглед су одреЬени исти рецен
зенти. Друга и трепи дали су повол»но миш/ьеше са извесним малим допунама само за нове napraje, a hhjcahom за старе партще.
Први рецензент, kojh je при npsoj рецензией дао поволно мишл>ен>е, у caAaunboj Apyroj рецензии тражи за старе naprnje, за
Koje je paHHje дао поволтно мишлтеае, следепе измене га^единих
noJMoea: уместо рашчупавагъе — расгресагье, уместо коногиьа —
куде/ъа, уместо предиво — npeha, уместо гребешке — кардиран>е, уместо гребеналка — карде и томе слично.
Захтев да ce nojaM рашчупавагье замени са растресагье бесмислен je, jep су та два noJMa врло различита. Поред тога ре
цензент тврди да рашчупавагье обухвата и nojaM кидан>е. При
свим onepaijHJaMa прераде текстилних влакана, па и при рашчу
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павагау, мора се водити строго рачуна да не доЬе до кидан>а поjeAHHHX влакана, jep се yaiaibyje вредност пронэвода, па je овако
тврЬен>е неумесно.
Рецезант эахтева да се у рукопис унесе следепа шегова дефиницица за премотаван>е: Премотавагье основе шла за цшь на\више то да се слаба места из основе елиминишу. МеЬутим премотаванье прадива и за потку и за основу нма jcahhh цил> да се
предиво преведе у нов облик погодан за дал>у прераду, а никако
да се слаба места кидан>ем елиминишу. Те и сличне примедбе
рецезената оу апсурдне и не OMejy се примити нити уиети у
уцбвник.
Hnje то CAy4aj само у терминологией твкстила seh и у дру
гим струкама, па би требало предузети неке мере, ради рашчишпаван>а тих проблема.
Инж. Миро Л. Apcemijeeuh

СТАРОСЛОВЕНСКА ADIECTIVA POSSESSIVA НА ьпь
Нема их ¡иного ни у старословенским ни у црквенословенским
споменицима. У првима налазимо ове примере: тслегъпъ (mater-),
druzbtib (drugb), bratbñb (ЬгаГь), gospodbñb (gospodb), vladylbm
(vladyka); a y другим ове: synovbñb (synovb), dbiterbm (dbSter-),
dèdbub (dëdb), гссьпь (zgtb), tbstbñb (tbstb), otbñb (*огь), тдеыгь
(mçib), sçsèdbfib {sçsëab), ¿епъпъ (áena), sestnñb (sestra).
Исп.: за прве примере: M. Brodowska-H о п о w s k а,
Stowotwórstwo przymiotnika 166—167, a за друге: F. Miklos i с h, Stammbildungslehre 155.
Сви су ти придеви по значен>у исти — сама adiectiva possessiva.
А изведени су — ^еданпут од основа на о, други пут од основа на
ï, треки пут од основа на а, а четврти — од основа на сугласник.
То значи: по морфолопп^ подлози, по cbojhm основама — они су
хетерогена група, а семазиолошки, по cbojoj везаности искл>учиво
за категори)у лица — они су хомогена група. То je само овлашна
констатащф, али je н>у потребно учинити, ради лакшега разумеван>а
широке KaTeropHje придева на ъпи изведених од прилога. А найме:
велико je питан>е да ли су и врло мала вероватноКа да су суфикс
ьпь
код npncBOJHHx придева, и суфикс ъпи — код осталих при
дева, по своме постанку и по cbojhm суфиксалнйм компонентама
идентични.
Цил> je овога чланка не само да oöjacHH и jeflaH и други суфикс
него и да покаже, ео ipso, да je посесивно ьпь постало на }едан
начин, а структурално ъпи — на други.
Како je постало посесивно ът?
Проф. В a j а н раставл>а га на овакве формантске чиниоце:
1ьегов први део ьи — то je стари завршетак акузатива jeflHHHe основа
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на Ï и основа на сугласник; а аегов друга део — то je познати придевски посесивни суфикс j'b. Конкретно: некадашн>им акузативима
gospodïn, materïn додато je/ь; тако су доби^ени придеви gospodbñb,
тслегъпъ, а преко ньих — перинтеграцщом — посесивни суфикс
ьпь, са Датским п (Grammaire Comparée II, 1, 599).
Ово иначе учено тумачеше могао je конструисати само лин
гвиста ко и се мало бавио суфиксима. А найме: придеви се по пра
вилу граде од основа именичких, а од именичких падежа
— само по изузетку. На oeaj други начин правили су се — некада,
давно — придеви jeflmro од генитива и датива, што значи од падежа
KOJH су имали и посесивно значение, и увек помоНу некога структуралнога суфикса, никад — од падежа ]еднине буквално никад —
помоЬу суфикса с реалним значением, какво je морао имати — и по
Bajaiiy — суфикс jb.
Мислимо да код придева типа bratbñb (= bratovb) имамо посла
с jeflHHM врло и успешно замуЬеним суфиксом, 4HJH први део нще
— и не може бита — ни придевско структурално ьпъ, како се обично
мисли, ни надежно именичко-w, како Bajan претпоставл>а.
Друга део суфикса — то je потпуно тачно — може бита само по
сесивни суфикс/ь, али то jb HHJe из истих разлога и с истом функциjoM дометано првоме делу суфикса ьпь код посесивних придева
и првоме делу суфикса ьпи код осталих придева.
Ми претпоставл>амо, найме, да je посесивно ьпь постало код
личних имена, граматичким пpeoбpaжajeм првобитнога именичког
ьпъ, коме je дометнут — као функционално noja4aH>e — посесивни
придевски суфикс /ь.
Ево како Taj процес конкретно изгледа.
а) Ниje никаква TaJHa да су у прасловенском je3HKy — и у
првим вековима исторщскога развитка свих словенских je3in<a —
помоНу суфикса ьпъ правл.ена лична имена типа Рдипъ < Pçtislavb. Поуздани познат доказ за то представл^у словенска имена
типа старопол>ско Pçcien, Pgtna, Bracien, Brama, Sulen, Subía,
Milocien, Milotna; старочешко Buden, Raden, Raten; српскохрватско
(старо) Cudbn (< Cudislavb), Radnan < Radbn + an, Dinwn (<Dimitrije). Gny4aJHOM — и скупом — омашком проф. Розвадовс к о г a (MPKJ IV 477) идентификован je суфикс ьпъ у там име
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нима са суфиксом ьпъ код придева (полско godny, pqtny). А то шн'е
— то : прасловенска имена типа Рогъпъ — то су некадашн>и хипокористици, изведени именичким деминутивним суфиксом ьпъ
(< mos); и изведени — као што показуху женска имена на ьпа —
не од скраНених имена типа Pçtb, него директно од сложених имена
типа Pçtislavb; на Kpajy, изведени од таквих имена на )едан мало
необичан начин: путем употребе именичкога суфикса ьпъ истовремено с две функщце — структуралном (правл»ен>е нове речи од
крае основе) и реалном (правл»ен>е деминутива од такве основе).
Taj суфикс {mos > ьпъ) — деминутивни и именички - по
TBpljyjy, недвосмислено, и оба жива балтичка )езика (што нико
досад mije запазио): литавски са cbojhm деминутивним inas, ina,
и летонски са cbojhm деминутивним ins, ina. Испоредити — као
доказ: западнолитавска имена типа Vakílnas, хипокористик од
Vakiys; или литавска дои'алекатска deminutiva типа: ark linas
(млад кон») према arklys, parimos (младо прасе) према paisas, ¿qsinas (млада гуска) према iqsls; или литавска кнлжевна deminutiva
типа mergina (млада девочка) према mergà (О t г § Ъ 8 k i, Gramatyka jgzyka litewskiego II 187); и додати нлма — опет као доказ
— летонска дщалекатска deminutiva типа ganins (gans) = Hirtchen,
mäsina (masa) = Schwesterchen (E n d z e 1 i n, Lettische Gram
matik 226—227).
Имена и хипокористика типа Рдипъ, ген. Рогъпа нестало je
давно и давно у словенским j езицима ; а с н>има и суфика ьпъ за лична
имена мушкога рода. Питан>е je — jecy ли и колико очувани трагови некадашаега балтичко-словенског та код личних имена
женскога рода.
Мислимо да би непосредни и посредни континуанти прасловенских личних имена женскога рода на ьпа < балтичко-словенскога
inä — понавл>амо : именичкога и деминутивног — могла бити имена
типа Видна, Радна, Чудна (Д а н и ч и h, Основе 189) у српскохрватском )езику. Данас, та су имена, ман>е више, регионалнога,
noKpajHHCKor карактера. И по правилу — нису хипокористици,
него обична имена. Сем тога, та се имена у нашем je3HKy од поодавно
праве — под импулсом секундарне HHTepnpeTannje je3H4Kora осеhaaa — од хипокористика женскога рода на а. Исп. : Jôkhq, Микна,
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ДЪкна (: т<жа, Мика, Дока), с новом фонолошком констелаци]ом
(са заднюнепчаним к испред - на од -ьпа), и Jana < Jcm-на : Jana,
Ойана < Сшан-на : Стана.
Прасловенска женска имена на ьпа различите су тумачена.
Как о — ми то овде неЬемо износити; не толико због тога што су
нлхова тумачен>а заснивана махом на застарелим лингвистичким
погледима колико због тога што се ми ни с ¡едним од нлгх не
слажемо.
Ми овако резону) емо.
Старосрпска женска имена типа Виаьпа, Сиаьпа (М arctic,
Narodna imena i prezimena 146) — под претпоставком да су она
прасловенске творевине — могла су постати — TeopHJCKH, и на први
поглед — на четири начина.
Прво, она би могла бити резултат некадашн>ега моционог
преобража)а мушких имена типа Сиаьпъ, Виаьпъ. Та могуКност
н>ихова постанка отпада: хипокористицима мушкога рода, kojhm
било, могло je бити додавано, и то касно, само експресивно а,
a оно je чувало, по правилу, природни род основнога имена. Отуда,
на пример, masculina типа српскохрватско Вогьпа (9 . век) < Вогьпъ +
+ а (< Borislavb), Mirbna (13. век) < Мпъп{ъ) + а (< Miroslavb), Radëjbna < Radëjbn(b) + а;или пол>ско Rama < RatbtiÇb) + a
(< Ratislavb), Trzebna < ТгёЬъп(ъ) + a < Trëbomys/ъ (T a s zycki, Najdawniejsze polska imiona osobowe 55). Друго, она су могла
бити направлена од скраЬених мушких имена Виаь (< Budislavb),
Cudb (< Cudislavb), noMohy суфикса ьпа. Ни та могуЬност н>ихова
постанка не долази у обзир: претпоставка о томе да je Виаьпа (f)
постало од Виаь — то je у исто време и претпоставка да je некадашнзе
именичко ьпа имало моционо значение; а то значение Taj суфикс нити
je имао нити je могао имати — ни у прасловенском ¡езику ни у првим
епохама развитка словенских ¡езика. Tpehe, она су могла постати
прасловенским проширен>ем — деминутивним именичким суфиксом ьпа — хипокористика женскога рода типа Mira (< Miroslava).
Против таквога тумачен>а одлучно говори хронолопца: претпо
ставка о томе да je Виаьпа постало од *Büdä у прасловенском je3HKy
— то je у исто време и претпоставка о велико} старини хипоко
ристика ове друге категорще. А то HHje нимало вероватно. Напро
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тив: може се слободно реЬи да хипокористици типа Виаъпа —
ако су прасловенски — представля^у HajcrapHJy суфиксалну
категорщу хипокористика од личних имена женскога рода у прасловенском )езику; у сваком случа^у — кудикамо старику од стандардне словенске категори]'е типа Mira, Koja може бити само из
на)мла1)е епохе развитка прасловенскога ¡езика; што ниje само
наше мишл»ен>е.
Ocraje нам, после свега овога, само jenna могуКност да o6jaснимо постанак прасловенских хипокористика Виаъпа, Сиаъпа;
а найме — да претпоставимо да су они постали механичким скракива&ем сложених имена Budislava, Cudislava — што je сасвим
на своме месту — путем употребе суфикса ъпа с две истовремене
функци)е — структуралном (граСенье нове речи од крн>е основе)
и реалном (rpatjeibe нове речи с деминутивним значением); mutatis
mutandis — као хипокористици типа Рсгъпъ < Pçtislavb.
Овако протумачени — а тако се )едино могу протумачити —
хипокористици типа Виаъпа инструктивни су у три правца. Прво,
они noKa3yjy да мушка имена типа Виаь, Сиаъ, са структуралним
s, представл^у на'старщи, индоевропски ciioj словенских скраЬених имена. Друго, они доказу}у да та и таква скраЬена имена
словенска — са » у номинативу — нису била, поготову граматички
узевши, никакви хипокористици, како то у последн>е време тврди
— понавл>а}уЬи стара гледишта — пол>ски индоевропеиста проф.
J. Курилович (BSLP 62, 7). И треЬе, они убедл>иво потврÇyjy нашу тезу о томе да су прасловенски хипокористици типа
Рдсьпъ гра^ени — не од скраЬених имена типа Рдсъ, него непосредно
од сложених имена типа Pçtislavb, на горе изложени начин.
Ь) У nocTojaHbe словенских хипокористика типа Рсгьпъ —
с некадаиньим именичким деминутивним суфиксом ьпъ — не може
се, дакле, сумн>ати. Остало нам je да покажемо — што irpocraje и
убедл>щмце — како je ьпъ код тих имена од именичкога постало
придевски посесивни суфикс.
Мислимодато mije тежак посао. А найме: има ]едан колико
незапажен толико и архаичан начин правл>ен>а придева од личних
имена — или бар од скраЬених личних имена — у прасловенском
резину; а то je — путем употребе структуралнога деривационог
6 Наш ¡език
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s < os. Taj начин вредео je и за имена-хипокористике типа
Рсипъ, Сиаьпъ. То jeer — и од нлх су могли бита направл»ени
придеви типа рссьт, -а, -о (одр. вид: pgunyi, pçtbnaja, pçtbnoje),
¿идьп-ъ, -а, -о (одр. вид: cudbnyi, cuduiaja, cudbnoje). Доказ за то:
многобро)ни топоними типа српскохрватско Жишнй Поток (село),
Рашнй Долац (село), Tôjnâ Гора (село), 4HJH први делови не могу
бита, по пореклу, ништа друго него стари придеви одре^енога вида
ëitbnyi (неодр. вид: ¿йьпъ) < 2йьпъ (< Zitislavb), ratwiyi (неодр.
вид: гаапъ) < Ясиьпъ (< Ratislavb), gojbnyi (неодр. вид: goim) <
< Gojbtib (< Gojislavb). О там и таквим придевима ми говоримо
опширно и документовано на другом месту. Овде их наводимо
само као аргуменат.
У KJBecHOJ епохи развитка словенских ¡езика — конкретно:
кад je ъ изгубило cBojy деривациону фyнкциjy — секундарна и нова
интерпретаидф je3H4Kora ocehaaa протумачила je придеве типа
pçtbnb, сиаьпъ као образованна од скраЬених имена типа Pçtb, Сиаъ.
Тако je добщен — nepHHTerpauHJOM — суфикс ьпъ, с посесивним
као j единим могуЬим значением ; и с првобитном употребом — искл>учиво код личних имена.
Сигурне остатке од те основне и првобитне употребе новога
посесивног словенског ьпъ представл^у — и овде — не ретки српскохрватски топоними типа: Ошишна (= Хотишева) < Chotêi (лично име Hotéîb) + ьпа, Щно (= TojeBo) < Goj - (лично име
Gojb) + ьпо, Pàdueôjna (= Радиго^ева) < Radigoj - (лично име
Radigojb) + ьпа, Сеона (= Селова) < Sel - (скраНено лично име
Selb < Selimirb) + ьпа, CupoeöJHO (= CnporojeBo) < Sirogoj (лично име Sirógojb) + ьпо, Сшрйзиео]на (= Стризиво}ева) < Strézivoj - (лично име Strêzivojb) + ьпа, Грубишно (= Грубишево)
Пол>е — grubüno < Grubtí - (лично име Grubih) + ьпо. И не само
они: )едним уским екскурзивним покретом пренео се суфикс ьпъ
и на лична appellativa, ман>е више у свима словенским ¡сзюднма.
Исп. српскохрватска образованна типа yjua, сшрйна < uj-ьпа (=
= ujeva жена), stryj - ьпа = strijeva жена (чакавско ujrtä, strtnä < uj
-bnaja, stryj-bnaja), сесшрична (sororis filia) < sestric-ъпа > sestriêbna; чешка образованна типа knë2na (principis filia) < *kbneg-ъпа > кьпегьпа, kralovna (Königstochter) < kraijev-ьпа; стара и

Св. 4-5

Старословенска adiectiva possessiva на ьйь

271

ди^алекатска чешка женска презимена типа Oernochna, Kmochna,
Blazejna (Travnííek, Mluvnice spisovné ôeStiny 258), ca секундарном фонолошком констелацэдом у два прва примера (Cernoch-na
уместо Cernol-ъпа); пол>ске примере типа ksigzna (= zona ksifcia)
< *kbnçg-bna > кьщ£ъпа, królewna (Königstochter) < kroljev-ьпа;
и руске примере типа княжна (principie filia ) < *kzn§g-btia >
кьпс&ъпа, йойовна (des Popen Tochter) > popov-ьпа. Исп. : M i k 1 о sich, Vergleichende Grammatik II 153— 154.
Дал>е.
Новоме посесивном ьпъ код придева типа pçt-ъпъ (— Цутов) :
Pçtb могло je бити дометнуто — кад, то не знамо — ради функционалнога по^ачааа и као израз суфиксалнога узуса дате епохе,
посесивно jb. Тако je добщен — од веЬ декомпониранога ьпъ —
нов и сложени посесивни суфикс ьпь, с првобитном употребом —
искл>учиво код личних имена.
Непосредне остатке од тога сложенога — и досад нетачно
тумаченога — суфикса ьпь представл>а}у — изгледа не MHoroöpojini
— српскохрватски топоними типа Л)$>бишн>а (планина) < Ljubü(лично име Ljubtíb) + ьпа, Будшшыг (село) < Budii- (лично име
Budüb) + ьпа, Радушпа (поток) < Radtd- (лично име Radui) + ьпа.
И на;зад.
Из случа)ева типа Ijubihñb {= ДЬубишев), budihñb (= Будишев) — то jeer из категори)е придева изведених од личних имена
— суфикс ьпъ пренео се на лична appellativa, и ту се стегнуо и учаурио у )едно прилично непродуктивно и релативно младо )езгро
посесивних придева типа Ъгагьт. Без дал>ега: цео Taj ньегов незапажени, досад, формантски екскурс HHJe ни необичан ни cлyчajaн:
он je логичан резултат некадашнье суверене доминащце суфикса
очл ajb у категории nomina propria, из Koje je суфикс ьпь током
времена дефинитивно истиснут.
с) KaTeropHJa придева изведених од прилога — типа ЬИеьñii < blize — не представл>а никаквих тешкоЬа. Прво, jacHo je
да она нема семазиолошки узевши никакве везе с KaTeropnjoM
possessiva на ьпь. Друго, несумаиво je да су те две категорще и по
постанку различите. Видели смо како je постало ьйь код прве каTeropHJe. На сасвим други начин постало je bñii код друге. На kojh?
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Просто — аглутинашцом два;у празних суфикса: додавааем структуралнога jb староме структуралном и општесловенском придевском ьпь. Кажемо — структуралнога jb. Да, тако. СуфиксУь почео
je „CBOJy карьеру" с реалнии посесивним значением; а дотерао je
у своме обрнутом развитку — као и неки други словенски суфикси
— до на)банални)е граматичке, хипостасичке функщц'е. Исп.
примере типа besâinai (< bez ciña) = inconditus, bezumai (< bez
urna) = démens y старословенском и црквенословенском je3HKy,
у KOJHMa ce noMohy ibera праве придеви од сиятаксичкога израза;
додуше, придеви kojh нису ушли — не знамо зашто — у Slovník
jazyka staroslovënského Чешке академи)е наука, и поред тога што
их проф. Bajan, с пуним правом и нетачном интерпретацщом, на
води у cBOJoj cTapoaioBeHCKoj граматици (Manuel du Vieux Slave 1 66).
Родоса« БошковиН

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) копулативне; 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 турске 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, наруч}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

274

Наш i с .mi к

Св. 4-5

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 инструментала и глагола (вашромеш, водойлав) ; 8) од локатива и глагола
(йарлог, хладолеж).
• 86. Не треба сматрати сложеницама именице изведене од сложених 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 делова; 2) сложенице са спо)'ним вокалом о¡е. Обе ове врете могу
бити, према синтаксичком односу делова у сложеници: а) копулативне; 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 акузатива 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 (üúШаши — 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 скретати 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 речима'; 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 предлози уз речи са деклинащцом : йре, йро и раз. Остали могу. Готово
свих ових шеснаест предметака awajy месно значение. Зато ce Hajвише 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 префикси 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 йрекрсшиши ('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 речницима.
Префикс до. Две су основне значен>ске групе ових гла
гола. Прву сачин>ава)у глаголи као: döjaxaiüu ('доЬи, стиКи jaшуЬи 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 сачиньава)'у глаголи као доградиши ('довршити гра1)ен>е'), дойлесши
('довршити плетевье'), досл$жиши ('одслужита до Kpaja'), дохраниши ('довршити хран>ен>е'). Ови глаголи, дакле, значе дово!)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 завршносвршену 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 ('уништити 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, натакнути 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: нагрисши ('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 ('завирити 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 каквим'. Tpehy групу ca4HH>aBajy глаголи као: обамреши ('пасти у
дубоку несвестицу, привидно умрети'). Они, дакле, значе непотпуно 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'), одговдриши ('дата одговор'), од]екнуши ('одговорити ofljeKOM'). Они,
дакле, значе: одвраЬавье, узвраКаше радше. Tpehy групу сачишаBajy 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 ('завршити 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 са4HH>aBajy глаголи као: йойграши ('мало играти'), йокуцаши ('мало
куцата'), йолежаши ('лежати неко време'), йосйаваши ('мало одспавати'). Ови глаголи, дакле, значе вршеше радше у ман>о) мери.
Tpehy групу сачин>ава)у глаголи као: йоквариши ('учинити неисправним, лошим'), йойиши ('испита све до Kpaja'), йоробиши ('од
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веста у ропство'). Они, дакле, значе извршеност радн>е. Четврту
групу сачшыша jy 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 начинити рулу испод или испред чега'). Они има)у локално значенье.
Другу групу сачишава)у глаголи као йодмйшиши ('новцем или даровима, 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'), йрешочиши ('точеЬи преместити из )едног суда у други'). Они, дакле,
значе: мен>ан>е места. Tpehy групу сачин>ава)у глаголи као: йреKpöjuüiu ('скро)Ити изнова друкчи)е'), йредраши ('поново узорати'),
йрешойиши ('поново истопити'). Они, дакле, значе: 'joui jeflHOM
поновити радау'. Четврту групу ca4HH>aBajy глаголи као: йрейлашиши ('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 ('привремено покрити, сакрита'), йримйриши се ('мало, привремено се
умирити'), йришвариши ('непотпуно затворит'), йрйчекаши ('чекати 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 ('завршити 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 болестан'), разб^диши ('пробудита све редом'), раскрвавиши ('расе
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кавши, учинити да потече крв'). Они, дакле, обележава^у свршеност 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'), скуйиши ('покупити све редом'). Они, дакле, значе: 'окупити ваше
)единки'. Другу групу сачин>ава)у глаголи као: ctíHu ('идуКи спустити 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, озна4aeajy 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 сачиньава)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 nojeдиначних 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 наливено'), 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 наквасити'), uoödjytupuüiu ('нешто, прилично се разданити'), йоодjuàhu ('прилично одмаЬи у ходу, раду'), йойришегнуши ('мало притегнути'). 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 редом'), 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>аBajy глаголи као: раейдзнаши ('познати по каквим знацима разлиKyjyhn 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, устумарати се'; ова) глагол означава, дакле, жив почетак раднье.
128. И у анализи глагола с три префикса дефиници)е nojeдиних 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)" (БелиК): 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'), йоизодносиши ('однети све редом, )едно по )едно'), йоизосшав.ъаши
7 Наш ¡език
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('изоставити све редом, ¡едно по )едно'), йоизразболеваши се ['редом се разболети (о веЬе.м öpojy суб^еката)'], иоисйрева.ы/ваши
('превалити све )едно по ¡едно'), йоисйрекршшаши ('ставити унакрст, све ¡едно за другим'), йоисйреламаши ('преломити све, )едно
за другим').
9. 9. 1972. год.,
Шабац

Берислав М. НиколиН

JE3H4KE ПОУКЕ
1. Само неко лицини листова дозвол>ено je било да
пишу о референдуму. — Као необична овде, пала нам je у очи,
или, бол>е да кажемо, необично нам je зазвучала именица неколицина, изведена од эаменичког прилога неколико наставком
-ина. И не по томе што би се очеюивало да оснонни сугласник
(заднзонепчани глас к) буде промен>ен у н као у: ]уначина,
кур]'ачина, зечина, облачина, иако по фонетоком закону, у свих
извсдених речи, испред наставка и осим у ове, наравно, и у joui
неколико №oj сличних именица у œcojhx je HaJBepoBaTHHJe, каосо
мисли Т. МаретиЬ, неке врете аналойном, добивено ц место ч.
Не ни стога што се она, као збирна именица, иако по облику
женског, употребл>ава као одредба неодреЬеног 6poja рединки м.
рода jep je то познато. А познато je, или бар треба да буде познато свима kojh je ynoTpc6A>aBajy, да се она не може узимати
ни уза ове именице м. рода, него само уз имена лица Koja су
тога рода — како нам то говоре многе дефиницще значена
ове именице, од kojhx je, свакако, Hajnpoemja и HajjacHHJa она
што je дата у Речнику ерпскохрватоког ^еэика Матице орпоке,
но iKojoj неколицина значи неколико му ш к их особа.
Писац текста из Kojer je узета горе наведена реченица с именииом о Kojoj говоримо не зна ни за jeAHy од тих дефиницща. Али
то «е anajy ни многи други писци, па опет шцедан од гаих, као
ни било ко други, уколико има сигурно je3H4KO ocehaibe, неИе
регш неколицина листова, него he осетити да je дато обавештен»е
требало казати реченицом у облику: Само неким (или само и з6 е с ни м) листовима или: Само j е д но м б р о j у листова
дозволено je било да пишу о референдуму.
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2. Аанас много штошта изменило. — Тешко je и претпоставити да je ава донета дефектна речаница «abena у jcahom од на]угледнищх наших дневних листова. И то некако нэолована од
контекста, измеЬу два овеЬа паоуса jeAHor дописа. А пнсац Де
ниса из iKojer je реч.еница узета HHje никаясав странац него
човек из наше средине. Не баш из ose Hajy>Ke наше средине,
Bch из нешто удал>ени|ег Kpaja, али из Kpaja где je народнн
говор врло близак кгьижавном je3KKy. Ми ово KOHCTaTyjeMO
зато што само они kojh се тек уче орпскохрватском jeaiucy, а
ни изблиза се иису саживели с карактером наше речвгаше,
могу овако „испуштати" из основне jesH4Ke jeAiuíHue и делове
без KOJHx она не може бити. И unje Moryhe знати услед чега
je овде употреблен предикат повратног глагола у облику без
онога дела kojh га чини повратним и Aaje му сасвим друго значе1ье, без кога oBaj глагол управо и нема никаквог значен»а. А кала
глагол у предикату нема никаквог значеша, он ништа ни о чему
не говори, нити се уопште н>име ишта каже. Сваки се читалац
коме je ово пало у очи оигурно занитао како je редакщца листа
могла пустити таясву рсченицу. И ми редакции постав.ъамо
то питание. И ради тога ово бележимо. A BepyjeMo да he читаоци листа kojh тражс смисао реченице, ако таквих има наравно,
и oBoj дати jeAWHO могуЬе значена, Koje она има у облику: Данас се много штошта изменило.
3. Сосновски се смешта у Берлин, каже ce у jcahom
занимлйнвом роману недавно o6jaBA>eHOM у неколико подлистака jeAHor нашег илустрованог недел*ног часописа великих прсTeH3HJa. Нас занима пишчево ocehafte peKUHJe глагола емьстити се (см еш тати се je овде употребл>ено у функщф!
овршвног глагола). Допуна тога глагола у облику ак\затива
с предлогом у говори нам да писац н>егово значение oceha као
кретан>е у правцу места у Koje он долази да би се у »ему сместио. И HHje иокл>учено да je код писца баш тако. Али сам
глагол сместити се (односно смешта се), то «икако не лгоже
значити, нити уопште ишта друто значи веН — налазити смеш
та] у дотичном месту, заузимати одреЬену no3uuujy у гъему.
Човек се смешта у наслошгчи, у кревету, у купи, у пол>у, на
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селу, у граду, веп где се нашао, па„ дакако, и у граду Берлину,
у ко}и je он, допуштамо, upe тога дотаю од некуда, али глагол
смештати се то значена кретан>а не уклуучу]е Y себе, и зато
je требало регш — Сосновски се смешта у Берлину.
4. Не говоривши ништа ceojoj Khepu, стари фон Нацмер
одлучио je да напише писмо своме драгом Холману. — Hwje
баш лако утврдити шта се наведеном речвницом хтело казати.
И то je Beh само ообом доволяю да писцу учинимо приговор
зашто читаоца оставл>а да нагаЬа.
А ми нагаЬамо да je он мислио рейи како je фон Нацмер
сам, и не тражепи сагласност CBOje кпери, Холману написао
писмо, управо не само одлучио да то учини него je и учинио
не oöaiBeiHTaBajyhH CBOjy iKhep о томе. Али ипак не можемо
знати да ли то значи да он oaojoj кпери ниje говорио о томе
док je написао писмо, на шта ynyhyje стилизац^а ове реченице,
или je ово учин>ено не говорепи joj о томе у оремену писанка
писма. Ако je хтео реНи оно прво, било je потребно да уз одредбу предиката написао je (писмо) казану глаголским прилогом
говоривши, употреби неки je3H4KH знак kojh би ограничио радшу
овога другога глагола и да каже, нпр. — написао je писмо не гово
ривши ceojoj кНери ништа пр е тога, jep прилог прошли,
по правилу значи иэвршеву радиьу, или бар вршену пре радн.е
Koja ce Ka3yje личним глаголским обликом. Узет од свршених
глагола глаголоки пгль\ог то сам собом значи. И никаква одредба уз н>ега HHJe потребна. А од несвршених глагола OBaj се
облик и не може употребити ако уз ших не доЬе каква слична
одредба, Koja he ограничити TpajaH.e дотичне радн>е.
Уколико je пак писац мислио pehn да OHaj о коме je речimje говорио Khepu у време док се одлучивао на пнсан>е писма,
требало je да узме облик садапиьег, а не прошлог, глаголског
прилога, и да каже: Не говорепи ништа ceojoj Khepu, стари фон
Нацмер одлучио je да своме драгоме Холману напише писмо.
5. И уопште не знам како ja да га пронаЬем. — Y добром
]еэику ysHMajy се само оне речи, облици |речи и изрази Kojimta
се jacHO Ka3yje мисао и верно преноои обавештен>е. И колике
je неопходна свака реч и сваки израз без ¡kojhx би обавешта
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ван»е jc3HKOM било непотпуно, толико и употреба сваке сувишие
речи иде на уштрб jacHocTH информаци^е. И зато све што je
у зезику сувишио треба ивбегавати — не ради економисан>а
самог по себи, не ни ради уштеде xapraje и времена, иаасо ни
н>их не треба улудо трошити, него зато што сувишни je3H4KH
знаци наводе «а погрешно схватан>е онога што je казано. А у
сада «aBeAOHOj реченици заменица ja je очевидно сувишна.
Говорно лице ce у H*>j BajiKa што не зна како да наЬе онога
на кога мисли. И да заменица ja у реченици ниуе употребл>е«а,
она би за овакога била гкхгпуно jacim. С употребом заменице
смисао реченице je AsajaoK. Ненаглашена та заменица се ту,
и у сличним случа]евима, joui би и могла допустити. Аля се
оком (tj. 4MTajyhH) не може утврдити да ли je заменица ja
наглашена или ненаглашена. С ненаглашеном там эаменицом,
смисао реченице je ¡као и без нье. И seh због самога тога упо
треба №ена сугерира наглашеност и OAroßapajyhe значена ре
ченице: Не зном како ja (исто што — управо ja, а не било ко
други) да je пронаЬем. А речеиицом без заменице се тачно зна
шта се нчхме хтело реЬи. И зато jy je требало и употребити —
без заменице.
6. Отац браке пита командира. — Питао га je нешто о
cBojiifM логинулим оиновима, храбро палим у борби за слободу.
Ми акрепемо пажнуу на облик генитива браке, kojh оисац овде
новинар, односно новински допионик с добрим ]езичким осеЬан.ем не би употребио, иако HHJe iiejaciio шта се ньиме озна
чала. Употреба овог облика у toj служби, уколи ко уз дотичну
нменицу не ctojh нека одредба, не само да je необична веп и
не одговара природи нашег jeaMca. Y фyнкциjи знака за означавашс нрп>падан>а, Kojy овде имамо, теори^оки би се пре упоipeöno npHCBOjiiH придев те именице него генитив од н>е, мала
очевидно ни отац бракин не би било много болие него отац
öpahe. А,ш je допионику новина CTOjao на располаган.у низ веза
речи Koje потпуно одговара]у природи jeansKa. Он je могао узетн
било kojh од више облика атрибута уз именицу брака, на целу
синтагму дати у облику генитива и рег»и: отац oee х раб ре
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браке, или отац браке б о р аца, или отац пале или погин у ле браке или и Зарщин и Видаков (тако су се ова браЬа
звала) отац, или то казати и на kojh други начин, алн не онако
како je казао.

РЕГИСТАР
XIX шьиге НАШЕГ JE3HKA (нова cepnja)

СкраНенице: акуз. = акузатив; акц. = акцекат; везн. = везник; вр. врста; ген. = генитив; гл. = глагол, глаголски; деф. - дефиншдаа; енклит.
= енклитика, енклитички; зам. = заменица; знач. - значение; инстр. =
инструментал; конгр. =■ конгруенци)а; кон). - кон)угаци)а; леке. - лексема,
лексички; лок. = локатив; нем. = немачки; одн. = однос; осн. - основа;
пол,. = пол>ски; пор. = порекло; прав. = правопис; през. = презент, презентски; рекц. — рекцэда, рекцэдеки; рус. = руски; синт. = синтаксички; слов. =
словачки; стел. = старословенски; суф. = суфикс; твор.
творба, творбени;
терм. = термин, терминолошки; уп. = употреба; фонет. = фонетски.

-а, твор. и знач. 147
-а (ган>ати, дизати и др.), твор.
и знач. 153
-а (главичати се, гребенатн и Др.),
твор. и знач. 152
-а (дебл>ати, ¡ачати и др.),
твор. и знач. 153
-а (дивл,ати), твор. и знач. 152
-а (равнати), твор. и знач. 152
-а (ропака), твор. и знач. 144
-а- : -а-, одн. осн. 69
-а / ä (водати, летети и др.), твор.
и знач. 154
-а- : -ё-, през. осн. 69
(а) да, везн. синт. 157— 164
-а-: -й-, одн. осн. 69
а у Драге нема, синт. 35
(аа) - G ~ (bb) + I / асе. 29
-ав,твор. и знач. 151
-ав(богин>ав,бодл>икав и др.), твор.
и знач. 149
-ав (брбллв, ¡аукав и др.), твор.
и знач. 150
-ав (крн>ав, млакав и др.), твор.
и знач. 150
-ава, твор. и знач. 147
-ава (грмл>ава, ломлава и Др.),
твор. и знач. 148
-ад, твор. и знач. 147
-ад (бурад, ждребад и др.), твор.
и знач. 144
-âj, твор. и знач. 147
-âj (floraf)aj, доживл>а) и др.), твор.
и знач. 148
-ак, твор. и знач. 147

-(а)к, твор. и знач. 147
-(а)к (ан!)елак, голубак и др.), твор.
и знач. 142
-ак (бобовн>ак), твор. и знач. 145
-ак (Боцдьак), твор. и знач. 143
-(а)к (држак), твор. и знач. 148
-(а)к (напрстак, оплеЬак), твор. и
знач. 144
-ак (прштьак), твор. н знач. 146

-ак (шл>ивак и др.), твор. и знач.
144
-ак (-н>ак) (вештак, годшшьак и
др.), твор. и знач. 145
-ак (-н>ак) (голубшьак, ;агодн>ак и
др.) твор. и знач. 146
акуз. без предлога адвербног значе
на, синт. 48
акуз. без предлога временског зна
чена : темпорални ген., синт.
48
акуз. без предлога са значением намене, синт. 47—48
акуз. без предлога + управни гл.
Kojn казу)е однос cyöjeicra пре.ма
об)екту, синт. 46
акуз. без предлога ¡ управни гл.
ко)И означава физ1гчко де)ство,
синт. 46
акуз. / лок. с предлозима на, у, о 38,
39
акуз. об)екатсног значеша +■ транзитнван гл. 44—48
акуз. с предлозима временског зна
чена, синт. 50
акуз. с предлозима кроз и на 39, 40
акуз. с предлозима са значением
начина, синт. 52
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акуз. с предлозима са значением
ни л.а. намене, синт. 51
акуз. с предлозима у месном значе
на', синт. 49
акуз. с предлозима у, на и за 40
акуз. с предлозима узрочног значе
на, синт. 51 —52
-ал(а)ц, твор. и знач. 147
-ал(а)ц (прегалац), твор. и знач. 148
алн има и нетто епско што се тим
драмским допун>у)е (не: Koje се
са тим драмским допун>у)е), синт.
138, 139
-а.ъка, твор. и знач. 148
-а.ъка (писал.ка, штипал>ка), твор.
и знач. 148
-ан, твор. и знач. 147, 151
-(а)н, твор. и знач. 151
-ан (бле!)ан, гла^ан и др.), твор.
и знач. 150
-ан (воштан, землан и др.), твор.
и знач. 149
-ан (дивллн, драган), твор. и знач.
145
-(а)н (златан), твор. и знач. 149
-(а)н (при)атан), твор. и знач. 150
-ан (простран), твор. и знач. 150
-ан (срчан), твор. и знач. 149
-ан (сунчане пеге), твор. и знач. 149
-(а)н (хладан), твор. и знач. 149
-ан(а)ц, твор. и знач. 147
-ан(а)ц (Американац, Срби)анац),
твор. и знач. 143
-анин, твор. и знач. 147
-анин (Мачванин), твор. и знач.
143
-анце, твор. и знач. 147
-анце (исстанце), твор. и знач. 142
ар, твор. и знач. 147
-ар, (бачвар, брашнар и др.), твор.
и знач. 143
-ар (видар, возар и др.), твор. и
знач. 146
ар — вратар, твор. и знач. 124
-ар : папучар, твор. и знач. 125
-ара, твор. и знач. 147
-ара (брашнара, вунара и др.), твор.
и знач. 144
arklinas: arklys, пор. 267
-аст (зарубает, збабаст), твор. и
знач. 150
-аст (-)аст), твор. и знач. 151
-аст (-¡аст) (будаласт, пепеллст),
твор. и знач. 149
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-аст : каст /част, твор. и знач. 129
-ат, твор. и знач. 151
-ат (брадат), твор. и знач. 149
-ах(а)н, твор. и знач. 151
-ах(а)н (млаЬахан), твор. и знач.
150
-ац, твор. и знач. 1 1
-(а)ц, твор. и знач. 147, 148
-(а)ц (белац, вранац), твор. и знач.
145
-ац : белац, кривац и др., твор.
и знач. 13, 145
-(а)ц (буковац, храстовац), твор. и
знач. 146
-(а)ц (На.ъевац, Земунац и др.),
твор. и знач. 143
-(а)ц Оабуковац), твор. и знач. 145
-(а)ц : (кобац, жабац), чвор. и знач.
144
-(а)ц (косац, ловац и др.), твор. и
знач. 146
-ач, шор. и знач. 147, 148
-ач (берач, ковач и др.), твор. и
знач. 148
-ач (бри)ач, жарач и др.), твор. и
знач. 148
-ач : читач, знач. 14
-ача, твор. и знач. 147
-ача (белача, иван>ача), твор. и
знач. 145
-ача (брезовача), твор. и знач. 146
-ача (дрллча, наби)ача и др.), твор.
и знач. 148
-ача (¡абуковача, треипьовача),
твор. и знач. 145
-ач(а)к, твор. и знач. 151
-ач(а)к (великачак), твор. и знач.
150
-ач(а)к (лагачак), твор. и знач. 150
-аш, твор. и знач. 147
-аш (блебеташ), твор. и знач. 148
-аш (богаташ), твор. и знач. 145
-аш (га)даш, кочи)аш и др.), твор.
и знач. 143
-аш (орлаш), твор. и знач. 144
-ашце, твор. и знач. 147
-ашце (сунашце), твор. и знач. 142

-ба, твор. и знач. 147
-ба(берба, борба и др.), твор. и знач.
148
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-ба : борба, жалба, твор. и знач. 14
-ба (-оба, -идба), твор. и знач. 17
баба-Стана и ел., прав. 59
Бшьа Лука > Бавъалука, твор. 13
Барионе (не: Бариону), акц. 67
бацити очи на она) сто, синт. 42
Бачка, твор. 12
баштован, ул. и знач. 124
бежим, oojfiM се, звйждйм, вр. гл.
70
без да, везн. синт. 164
без обзира на то што се збива у рату
(не : без обзира што се збнва у
рату) 139, 140
без фрижидера кал je imj потребим) и
(не : ... кад je najnoTpe6nujc)
195, 196
бездан, бездна, знач. 1 20
bezumai (< bez urna) = démens,
твор. 272
bei (код), нем. 233
белац, знач. 11, 13
белац = бели кон>, твор. и знач. 17
' белети, знач. 16
белети (bèlëti) : белим, одн. осн. 70
белити, твор. и знач. 16,151
бенетати, врста гл. 73
бенетати — бенегам, през. 116
бео, знач. 11
бео, блед, жут и др., твор. и знач.
19
Београд, твор. 11
beäcinai (< bez íina) = inconditus
272
бик = бак, видра, говедо и др.,
твор. и знач. 18
бискати — бкштем, бишти, биштуКи, през. осн. 87
Бито.ъа (не : Битола) и др., прав.
186
благ, знач. 11 —12
блажити, знач. 12
blizbiiii < blize, твор. 271
6ojn се зиме, синт. 43
Бока которска, прав. 64
Boccaccia, Boccaciov и ел. прав. 63
oonyje, знач. 10
Вогьпа < Вогьпъ + а (< Borislavb), пор. 268
бос, брз, вешт, глув и др., твор.
и знач. 19
босанскохерцеговачки и босанско-херцеговачки, прав. 62
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бости, пробости, пробадати, испробадати, твор. 276
брада, глава, зуб и др., твор. и
знач. 18
Ьгасьпь, твор. и пор. 271
брдо (не : лист, листовке, чешал>),
терм. 263
брег, знач. 11
бреговит, знач. 1 1
бреза, дрво, зоб и др., твор. и знач
18
Buden, Raden и ел. пор. 266
Будшшьа (село) < Bud i s (лично
име Bud iS ь)'+ ьпа 271
Budb (< Budislavb), Cudb (<Cudislavb) + ьпа, nop. 268
Budb, Cudb, nop. 269
Budbna nop. 269
Budbna < *Bûdâ, nop. 268
Budbna, Cudbna, nop. 268
Budbna, Cudbna < Budislav, Cudislav + ьпа, nop. 269
H
в > вл> : ¡авити — ¡авл>ати, твор.
и знач. 154
в,п,б,м, + j = вл», гиь, бл>,
мл» (дозивати — дозивл»ем и
ДР.) 74
-ва (давати, девати и др.), твор.
и знач. 153
-ва / -ива, твор. и знач. 154
вагам : важем, през. 116
вагам, дозивам и др., ПО
вагати, врста гл. 72
вагати — важем, през. осн. 109
Vakäinas < VakSys, пор. 267
вал, век, вече, вода и др., твор.
и знач. 18
Bajbaibe (не : вал,кан.е , терм.
262
Bapjannh, твор. и знач. 125
BapjaMiiha и liapja'uih, знач. 125
vb + G // vb + од + G 36
vb + за + Асе 41
vb + из -l- G 37, 38
vb -+- код т G 35
vb + кроз + Асе 40
vb + мимо + Асе 34
vb + мимо + Acc//vb -г мимо -г G
33
vb + на + Асе 40, 42
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vb 4- на + Асе / L 39
vb + насупрот + D 33
vb + насупрот / cynpoh / напоред
+ G 33
vb 4- од 4- G, синт. 36
vb 4- према + D / L : седе према
капетану (прама капетана), синт.
32
vb + са + G 37
vb + у + Асе / L 39
вез, твор. и знач. 19
везатн, вежем, през. осн. 98
везати — незивати, казати — казивати, твор. и знач. 154
велики град, велика куЬа, велико
село, контр. 10
BepcajcKH мир, Букурешки мир и
ел., прав. 64
вид, твор. и знач. 19
видети (vidéti) : видим, одн. осн.
70
види-ш / виде-ти, врста гл. 16
вино, же!), лек, сир и др., твор.
и знач. 18
власуллр : влас\'л>а, твор. и знач.
126
во — вол, прав. 64
вози у Београд, синт. 41
вратц CBoje реу.чатичне очи на но
вине, уп. и знач. 132
вратио бих се у Београд, синт. 41
вртлар, уп. и знач. 124
врео, зрео, твор. и знач. 19
вруН, држеК, твор. и знач. 19
вуч- > влач, твор. 16
вуч-е > влач-н, твор. 16

г > з : дигнем — дизатн, твор. и
знач. 154
г 4- изнад 26
г 4- испод 26
г 4- испред 16
ganins (gans) = Hirtchen, пор. 267
ген. с гл. KOJH o3Ha4aBajy креташе,
управллност или окренутост,
синт. 32
ген. с предлозима из и с(а) 37, 38
ген. с предлозима у, код 34—37
гибам / гиблем, през. осн. 96, 98
гибам, пьеветам и др., НО
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гнбати (гибам, гибл>ем), през. осн.
115
гйбати (и с префиксима : на-, пре-,
при-, раз-, са-, у-, уз-), врста
гл. 72
гнбати (и с префиксима : на-, пре-,
са-) 101
гнбати (и с префиксима : пре-, са-),
пьеветати и др., през. осн. 113,
114
гйбати — гибам, гибл>ем през. 117
гйбати, духати и др. 117
гнбати, зазиватн и др., 96
гине-ш / гину-ти, врста гл. 16
глава, бео, дата, леке. 13
главурда = глава велика, твор.
и знач. 17
глаголи, деф. 10
гл. на — ати 69— 118
гл. 4- прости предлог 4- I / Асе 28
гл. 4- еложени предлог 4- G 28
гл. са инф. завр. -ати, 72—74
гл. с през. на -ам: зазидатн, занови)етати и др. 101
гл. с през. на -ем : бенетати, декати и др. 101
гл. чи)а je основа изведена од глаголске основе 1 53— 1 54
гл. 4HJa je основа изведена од именичке основе, твор. и знач. 151
—153
гл. 4iija je основа изведена од придевске основе 152— 153
гнлватати, замахати, през. осн.
106
пьеветати, врста гл. 73
godny, potny, пор. 267
rôJHO (rojeeo) < Goj- (лично иче
Gojb) 4- ьпо, 270
gojbnyi (неодр. вид : goinb) < Go¡ьпъ (< Gojislavb) 270
gospodbñb < gospodln 4- ¡ьпор. 266
град je деловао успавано, уп. и
знач. 132
град-а, сел-a и др., твор. 15
граг)анин = градски човек, терм, и
знач. 1 7
гребенано влакно (не : чеш.ъано
влакно), терм. 259
гребенано конопл>ено повесмо (не :
чеш.ъана кудел>на брадица), терм.
259
гребенаае и гребенал>ке не : кардиран>е и карде), терм. 259
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грми, знач. 10
гроб, твор. и знач. 19
Грубишно (= Грубишево) Поле
— grubiäno < Grubiä (лично име
Grubiäb) + ьпо 270
густина (не : густоКа) терм. 261

д > 1) : радити — ра^ати, твор.
и знач. 153
да, везн. синт. 156— 164
-да, твор. и знач. 147
-да (правда, кривда), твор. и знач.
146
давати, твор. и знач. 151
да) ми свеску : flaj ми коМад хлеба
синт. 43
да) ем му лопту, синт. 44
да)е-ш / дава-ти, врста гл. 16
данас се много штошта изменило
(не : данас много штошта изме
нило) 288
дангубити, злопатити, твор. 275
даниноН, знач. 12
даса, знач. 124
дат. са гл. кретан>а, управллностн
или окренутости 31
дво)НИ акуз. синт. 47
дево)'ка за уда)у, синт. 41
декати, врста гл. 72
декоратер, твор. и знач. 126
делител. траке (не : раздел>ивачи
пантл>ике), терм. 261
дети — девати, изути — изувати,
твор. и знач. 154
дечем, зазвекеЬем и др., 116
fljeBoJKa, Tjepa-ги, ц)епало, с)едница
(не : ljeBOJKa, Ьерати, Кепало,седница, фонет. 22
дно, коло, копл>е и др., твор. и
знач. 18
до- : а) до)ахати и ел. б) дэградидитн и ел., твор. и знач. 277
добр-а, твор. 15
добро, знач. 12
доДа)'ем му лопту, синт. 44
до1)е бунару, синт. 41
до()е Kpajy, синт. 31
до^е на ум, синт. 42
доЬем < ДО)дем, поЬем < пощем,
наЬем < наедем, фонет. 21
дозивам и дозив.ъем, през. осн. 96

Per и стар
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дозивати (и с префиксима : на-,
о-, од-, по-, опо-, пре-, при-,
про-, са-,) врста гл. 72
дозивати (и с префиксима : на-,
од-, по-, про-,) 101
дозивати — дозивам и дознвл>ем,
през. осн. 92, 112, 117
дозивати, дремати и др., през. оси
111
дозивл>е, през. осн. 104
дозидати — дозидам, през. осн.
109
дойдем < доудем — дощем,
дод'ем — до1)ем, фонет. 21
доимати се — доимам се, през.
осн. 78
дойти — доути — до/ти — дотн —
— доКи, фонет. 21
долазити нашо) куки, синт. 31
досипати — досипа 109
досипати, доскитати се и др., 114
досипати, изн.ихати и др. 111
доскитати — доскитам (кем) се,
през. осн. 114
доскитати се — доскикем се, до
скитам се, през. осн. 91
допрео м. „допро" 131
доки < до)ти, поки < ПО)ТИ,
nahii < HaJTii, фонет. 21
дохрамати — дохрамам, през. осн.
112
дошетам и дошеЬем, през. осн. 96
дошли цркви, синт. 31
дрем, твор. и знач. 19
дремати (и с префиксима : за-,
на-, о-, по-, поза-, при-, про-,
раз-), врста гл. 73
дремати — дремам, дремлем, през.
осн. 93
дремати, сипати, одн. осн. 71
дремати, сисати и ел. 92
дремать, -млю, дремлешь, рус. 71
Дф^ЛЫТИ,- /И<1ЬТ,,-Л1ИКшИ,

СТСЛ.

71

држа-ти : држи-м 69
држи-ш / држа-ти, прста гл. 16
дри)емати (и с префиксом : за-) 101
дри)емати — дри)емам, дрн)емлзем,
през. осн. 115
дри)емати — дри|емл>ем, през. осн.
98
друголигаш, твор. и знач. 126
друм за наше село, синт. 41
Дубровчанин (према Дубравка) и
ел. морф. 191
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дувати — дувам 112
дувати, дувам (душем), през. осн.
79
дувати, душем, дувам, през. осн.
107
дуг, лак, мали и др., твор. и знач.
19
духати (и с префиксима : за-, на-,
о-, по-, про-, раз-, с-), врста гл.
74
духати — дувати 1 1 2
духати (дувати) — душем и духам,
души и духаь душуКи и flyxajyhH
(поред дувам), през. осн. 78
духати, душем, през. осн. 79
духати : духам (душем), през. осн.
79
духати — духам и душем 112
душем, задри)емам и др., 114
Ь
Ьаче = Ьак мали, терм, и знач. 17
ЪедовиЬи, "Нехотшьа, Сеотшьа и
ел. фонет. 24

-ё-, -а-, през. осн. 70
-е- : вёжё, вйчё, гл. вр. 70
е/о : грепсти/гроб, довести / воз.
плести /плот, твор. 19
-еж, твор. и знач. 147
-еж (грабеж, лавеж и др.), твор.
и знач. 148
-еж (младеж, ситнеж), твор. и
знач. 146
ен, твор. 15
-ен, твор. и знач. 151
-ен (ватрен, воден и др.), твор. и
знач. 149
-ен (дрвен, стаклен), твор. и знач.
149
-ен (женидбени, жетвени) твор. и
знач. 149
-ен (млаЬен), твор. и знач. 150
-енце, твор. и знач. 147
-енце (бурение, ждрсбенце), твор.
и знач. 142
-ёрда, твор. и знач. 147
-ерда (ручерда), твор. и знач. 143
ескорта, знач. 121
-êti, ëti 70
-етнна, твор. и знач. 147
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-етина (юьижетина, ножетина и др.
твор. и знач. 143
-ешина, твор. и знач. 147
-ешина (paiaijeuDtHa), твор. и знач.
143
-ешце, твор. и знач. 147
-ешце (детешце, ¡арешце), твор. и
знач. 142
Ж
ж м. г : КН.ИЖНТИ — шьнга, твор.
и знач. 152
¿usinas : íasis, пор. 267
жд м. зг : мождити — мозга, твор.
и знач. 152
ждри)ело (ек.ждрело) и ел., прав. 55
-íe-<-zje - 70
жело се на ерп 40
жена, врста им. 10
жена, морф. 9
жена, ствар, 6poj 10
жена, ствар, род 9
Жйтнй Поток, Ратнй Долац, Го) на
Гора, пор. 270
/itbnyi (неодр. вид. ¿кьпъ) < ±i1ьпъ (< zitislavb) 270
жнца (не : нит и нити), терм. 261
ж чй кат и (и с префиксом из-).
врста гл. 72
жмикати, жмикам, жмичем, през.
осн. 117

за — : а) заградити и ел. б) 3ajeчати и ел. в) загорети и ел. г)
зарадити д) забраздити и ел.,
твор. знач. 277
за-: а) заостати б) зауставити, твор.
знач. 283
за -г ген. гл. им. на -ibe, знач. и
уп. 252
за + инстр. гл. им., уп. и знач.
229
за + инстр. са просторним зна
чением 178
за + инстр. са цил»ним значеньем,
179
за време / у току / приликом
+ ген., уп. и знач. 230
за време / у току, приликом +
ген. гл. им. на —»е,
знач.
и уп. 253—255
за жутом рукавицом, синт. 29
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за иконой, синт. 29
за jeдан стуб, синт. 29
за, ме1)у, над, под, пред + инстр.
у просторном значен>у 178
За садаппье пореске основице и
против садаппье пореске осно
вице (не : За и против садаппье
пореске основице) 66
за собим, синт. 29
ЗаблаКе, Побр1)е, Поморавл>е и ел.
фонет. 24
Завалила се у прашину па чепрка
(не : Завалила се у прашини) 138
загонетати (и с префиксима : од-,
у-), врста гл. 73
задри)емати и др. 96
задувати : задувам и задухати, задухам и задушем, през. осн. 78
задухати : задухам и задувати, за
дувай и задушем, през. осн. 78
зазвекетати, врста гл. 73
зазвекетати, -звекКем и -звектам,
зазвекеНи и зазвекета), през. осн.
" 77
зазвекеЬем, закркЬсм, засисам,
през. 117
зазивати — зазивам (вл>ем.) 75
заимати (и с префиксима : на-,
изна-, у-, уна-, обу-, преду-, по-,
поза-, уза-), врста гл. 73
заимати (и с префиксима : на-,
поза-, уза-) 101
заимати, -ам, -л>ем, през. осн. 78
Закавказье, Полес)е, фонет. 23
3aKapnaTJe, фонет. 23
ЗакарнаЬе, (не : Закарпат)е), фо
нет. 24
заклепетати, врста гл. 73
заклепетати, -eneheM, (-етам), през.
осн. 117
заклепетати, — клепеЬем и -клепетам, заклепеНи и заклепета),
през. осн. 77
заклокотати, врста гл. 73
закрктати, врста гл. 73
залупивши врата
(м. вратнма),
уп. и знач. 132
занекам и занечем 1 1 7
занекати, врста гл. 72
3aHHJeKaTH — зани^ечем, през. осн.
109
зановетати, врста гл. 73
зановетам, запреКем и др., ПО
заньихам : зан>ишем, през. 116

за&ихати : зан>ихам, зан>ишем
(покр. занишгм), през. осн. 93
запрета™, врста гл. 73
засипати — засути 1 1 3
затапати, потапати (затапл>ем, потапл>ем) 102
Затворим и очи и потонем у себе
(не :у себи) 137—138
заузимати (и с префиксима : об-,
-од-, из-, по-, поза-, под-, поод-,
пре-, пред-, раз-), врста гл. 73
захитати — захиКе (не : захита),
през. осн. 90
захрамати — захрамл>ем през. осн.
78
захркати — захрчем, през. осн. 78
званица и узваник, знач. 123— 124
звекетати — звекКем, през. осн. 77
зидам : зи^ем, през. 116
зйдати (и с префиксима : на-, о-,
од-, по-, опо-, пре-, при-, про-,
са-), врста гл. 72
зйдати, -ам, през. осн. 112
зйдати, надимати и др., през. осн.
105
зна — од гл. знати 70
зна№, зндкшн, знактъ, стел. 70
зобати — зобл>ем (зобам), през.
осн. 89
зобати (-л>ем), през. осн. 88

II
-И, знач. 12
и, твор. 15
-и, твор. и знач. 154
-и (белити, блажити и др.), твор.
и знач. 152
-и (довршити, л>уштити), твор. и
знач. 151
-и (¡апьити, телити), твор. и знач.
152
-и (калу!)ерити, побратимити и др),
твор. и знач. 151
й/е, твор. и знач. 154
и/о : бити/боь крити/кров, лити/
/ло), твор. 19
И + над 26
и + под 26
И Hiije M. Taj Kojii je такво схватан>е рата усадно у BoJHiiKa (не :
усадио у BoJHHKy) 136, 137
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И уопште не знам како да га про
падем (не : ... не знам како ja
да га пронаЬем) 289—290
-ив, твор. и знач. 151
-ив (благочастнв, даждив и др.),
твор. и знач. 149
-ив (плашив), тнор. и знач. 150
-ива (бивати, везивати и др.), твор.
и знач. 153
-иво, твор. и знач. 147
-йво (гориво, градиво и др.), твор.
и знач. 148
-ндба, твор. и знач. 147
-идба (белидба, везидба и др.), твор.
и знач. 148
иде за наше село, синт. 42
нде у Беч, синт. 41
иде у наше село, синт. 41
иди испрсд мене = са места преда
мном 30
иду за наше село, синт. 41
-йк, тнор. и знач. 147
-йк (брезнк), твор. и знач. 144
-йк (видик), твор. и знач. 148
-йк (дужник, ¡адник), твор. и знач.
145
-йк (молитвеник), твор. и знач. 146
-икает, твор. и знач. 151
-икает (плаветникаст), твор. и знач.
150
нжимам : пжпмл.см, нрез. 116
ижимати (од из-жимати) (и с префиксима на-, са-), врста гл. 73
из болнице // са клинике 39
из грдне гомнле жеравице, синт. 37
из Земуна, синт. 37
из- : а) ископати и ел. б) изгорети в)
измолити г) нсилакати д) избудити
Ь) нзлежати е) испунити и ел.,
твор. и знач. 277—278
из — : испоразбол>евати се, твор.
знач. 285
из- : а) ислрг5и)ати б) изумрети,
твор. и знач. 283
из потнл>ка, синт. 38
иза -•- G : за f I / Асе 27
иза цигаре, синт 28
изажимаш (изажети) — изажимам,
изажимлем, през. осн. 76
изазйвати — нзазивам (в.ъем), през.
осн. 75
изведенс именице 142— 148
изведени придеви 149— 151
изведене речи 142— 154
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изведене речи, деф. 1 1
изведени глаголи 151 — 154
извучем: извлачим, твор. 16
Издавачко-кнъижарско предузеЬе
„Св)етлост" и ел. прав. 57
изнад + ген., знач. 205—21 1
изн>ихати — изнзиха 109
Нзоблачили се и дошли цркви,
синт. 32
-(и))и, твор. и знач. 151
-(n)jñ (човеч(и))й), твор. и знач. 149
има у Владимира, синт. 35
има у Muhe назначена, синт. 35
именице, деф. 9
именице изведене од глаголске
основе 146— 147
именице изведене од имекнчке
основе 142— 146
именице изведене од придевске
основе 144— 146
именице изведене од сложених
глагола (дочек, и ел.) 274
-ïn, суф. 266
-ин, твор. и знач. 147, 151
-нн (бабин), твор. и знач. 149
-ин (Србин), твор. и знач. 143
Ina, суф. 267
-ина, твор. и знач. 147
-ина (болешчина, ¡уначина и др.),
твор. и знач. 143
-ина (боровина, брезовина), твор.
и знач. 145
-ина (брзина, величина и др.),
твор. и знач. 146
-ина (бродарнна, куЬерина), твор.
и знач. 144
-ина (грм.ъавина, имовина и др.),
твор. и знач. 148
-ина (дедовина, очевина и др.),
твор. и знач. 146
-ина (живина), твор. и знач. 146
-ннаОарчевина, овновина и др.),
твор. и знач. 145
-ина (ирасетина, телетина\ твор.
и знач. 144
inas, ina, суф. 267
inos > ьпъ, суф. пор. 267
ins, ina, суф. 267
-инскй, твор. и знач. 151
-ински (матерински, сестрински ;■,
твор. и знач. 149
ннстр. без предлога месног и временског значен>а, 174
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инстр. без предлога узрочног значе
на, 173
инстр. без предлога + (о)женити
се 171
инстр. без предлога са значением
начина 173
инстр. без предлога са значением
средства- 170, 171
инстр. без предлога са значением
средстава и вршиоца радоье 171,
172
инстр. без предлога у предикативно)
функщци 172, 173
инстр. + пред 26
инстр. с предлозима с узрочним
значением 179
-юьа, твор. и знач. 147
-шьа (голоттьа, сиротшьа), твор.
и знач. 146
-иша (Гркшьа), твор. и знач. 143
-шьа (¡унакшьа), твор. и знач. 144
-инл, твор и знач. 151
-шьи (голубшьи, детин>и), твор. и
знач. 149
искатн — иштем, ишкем, през осн.
86
искихам : искишем, през. 116
искихати — искихам, през. осн 109
исклепати, врста гл. 73
искушьен : купити, уграбл>ен :
уграбити и др. фонет. 21
испод + ген., знач. 211 —219
испод аркева, синт. 28
испод ¡едне карте, синт. 27
испод j органа, синт. 27
испод мишке, синт. 28
испод ногу, синт. 27
испред 4- ген., знач. 219—227
испред 04Hjy, синт. 27
испред прозора, синт. 28
испросила м : испросипл>ем, през.
116
испсйкати, врста гл. 72
HCTopHJcKH, суди)ски и ел., прав.
64
исхракати — израче 109
-ит, твор. и знач. 151
-ит (гласит, каменит и др.), твор.
и знач. 149
-ит (заклонит, оцедит и др.), твор.
и знач. 150
-иЬ, твор. и знач. 17, 147
-иЬ (братик, гласик и др.), твор.
и знач. 142
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-ик : папучик, твор. и знач. 125
ики, преки твор. и знач. 275
-иц, твор. и знач. 147
-иц (кон>иц), твор. и знач. 142
-ица, твор. и знач. 147
-ица (беговица, ¡адница), твор. и
знач. 145
-ица (брадица, главица и др.), твор.
и знач. 142
-ица (ведрица, ралица), твор. и

знач. 144
-ица (иГленица), твор. и знач. 146
-ица (издащца), твор. и знач. 148
-ица (учител>ица), твор. и знач. 144
-ица (Хрватица), твор. и знач. 143
-ица (шл»ивовица), твор. и знач.
145
йцати се, врста гл. 74
-ич, твор. и знач. 147
-ич (бранич), твор. и знач. 148
-ич(а)к, твор. и знач. 147
-ич(а)к (камичак, пламичак), твор.
и знач. 142
-ичаст, твор. и знач. 151
-ичаст (беличаст), твор. и знач. 150
-иш, твор. и знач. 147
-цш (нёмариш), твор. и знач. 148
-иша, твор. и знач. 147
-иша (хвалиша), твор. и знач.
148
-иште, твор. и знач. 147, 148
-иште (блатиште), твор и знач. 143
-иште (ватриште, црквиште), твор.
и знач. 144
-иште (зимовиште, игриште и Др.),
твор. и знач. 148
-иште (косиште), твор. и знач. 144
иштем/ишкем, звиждим/ звиж^им
фонет. 21

J
-ja (гошка), твор. и знач. 144
ja сам се учио у мога оца, синт. 36
1аблан, Рудонл, Вихор и ел., прав.
60
¡абук(а)-аст, твор. и знач. 129, 130
¡абукасто (воке), твор. и знач. 129
^абучаст, твор. и знач. 129, 130
¡агодаст, твор. и знач. 129
¡алакати, врста гл. 72
JäHa < JaH-на : Jaira, Стана < Стан-на: Стана, пор. 268
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-ianiiii, твор. и знач. 147
-jaiiiiii (БанаЬанин, БеограЬанин и
др.), твор. и знач. 143
¡арам, знач. 120
¡арина (не : маторина), терм. 258
)ачина влакана, тканина итд. (не :
чврстоЬа), терм. 258
je, енклит. облик акуз. личне зам.,
уп. 192—194
-je, твор. и знач. 147
-je (ôopje, босил>е и др.), твор. и
знач. 144
-je- : вёжём, вежёш ..., одн. осн. 70
-je (здравл»е), твор. и знач. 146
¡едножично и вишежично предиво
и конац, терм. 260
¡еси ишо кадгод н>ему, сннт. 32
JÔKHa, Мйкна, Дбкна (: Jona, Мйка,
Дока), пор. 267, 268
joui je, знач. 2
joui + синтагма + je, знач. 2
¡урист, правник, знач. 121
¡утена или ¡утина npefca, или пре
диво (не : jyTaHo предиво), терм.
258
¡ь, суф. 266, 271, 272

К

к, г, х, + j > ч, ж, ш (хркати —
хрчем и др.) 74
к вама, синт. 31
к Велико) niijami, синт. 31
к прозору, синт. 31
к > ц: макнем — мицати, твор.
и знач. 153
-ка, твор. и знач. 147
к(а) -I- D, 31
к(а) + D//De, синт. 32
-ка (белка, ¡аловка), твор. и знач.
]45
-ка (Босанка, Валлвка и др.), твор.
и знач. 143
-ка (воденичарка, говедарка), твор.
и знач. 144
-ка (киКенка), твор. и знач. 146
-ка (ранка), твор. и знач. 145
-ка (травка), твор. и знач. 142
Када су сви ¡езици могли д)еловатн
¡едан на други (не : ¡едан на
другога) 65—66
Ka3yje-iu / казива-ти, врста гл. 16
каишар, знач. 120
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калемови са ивицама (не : калемовн
са образима), терм. 260
капати — капам, кашьем, през. осн.
77
карбонизован>е, апретовавье и ел.
(не: карбонизован>е, апретиран>е
и ел.), терм. 262
-каст, твор. и знач. 151
-каст (црнкаст), твор. и знач. 150
Кастро < castrum и Castriotti <castrare, знач. 122
капати — кашьем, през. осн. 77
квоцати (и с префиксом за-), врста
гл. 74
квоцати, кихати, през. осн. 1 14
KJijaTH — Kiija.M, през. осн. 79
ки)ати, KiijaM, и кихати 107
KHJara — кихам и кишем, през. осн.
91
-киша, твор. и знач. 147
-кика (Руски1ьа, Српкин>а), твор.
и знач. 143
кихати (и с префиксима: из-, про-),
врста гл. 74
кихати — ки ¡атн 1 1 2
кихати : кишем, кихам, през. осн.
79,91
клеветати (и с префиксом о-), врста
гл. 73
клеветати — клевеНем, през. осн.
109
клепетати — клепетам, клепеНем,
през. осн. 77
клепетати и клепеНем, през. осн. 77
Knn3ajyhn и клижуЬи 67—68
клизати (се) — клизам (се) и клижем
(се), през. осн. 80, 81
клинац, знач. 124
клипсати — клипшем, клипсам,
през. осн. 90
клобучина или клобучевина (не:
филц), терм. 262
клупко (не : колутови), терм. 261
Kn>yje-in / юьува-ти, врста гл. 16
kncSna (principis filia) < *kbneg-bna
< къпе£ь-па, królovna (Königs
tochter) < kraljevn-ьпа 271
княжна (principis filia) < * kbnegьпа > къпегьпа, 271
коврцавост, таласавост вуненнх вла
кана (не: ви)угавост), терм. 258
код + ген. гл. им., уп. и знач.
228—255
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код + ген. гл. им. на -н>е, знач.
и уп. 240—245
код + ген. // при + лок, знач.
234, 235, 236
код мене je све по старом, синт. 35
код мене, код нас, синт. 36
Koja (: Коста), ceja (: сестра) и др.,
твор. и знач. 143
кола зашкрипаше кочницама =
кочни це зашкрипаше, знач. 132
колебати(-ам), през. осн. 88
kolcbati, -ам, слов. 89
kolebati, kolebajq, стел. 89
колебати (се) — колебам (колеблем)
се, през. осн. 89
kolebati // kolibati, bam // bu, — bei,
чеш. 89
колебать, -леблю, -леблешь, рус.
89
kolebac, kolebam и koleblie, пол..
89
колебл>ушти се 89
кои-ккати: -бии., -влкши, стел. 89
колебати — кол>сбам (кол>ебл>ем),
през. осн. 89
Комесар Кауцки лично jy je ухапсио,
(не: Комесар Кауцки je ухапсио),
и ел. 194
кон. уп. 232
коношьа, КОНОПЛ.СНО влакно,конопjbiiHo влакно (не : куделл, тежина,
пртенина), терм. 258, 259
коношьаре (не: куделлре), терм. 259
коношьена ужари)а, терм. 261
коношъгно или коношьино предиво
(не: коыои.ъано предиво), терм.
258
кончайте, терм. 360
ком», вол>а, фонет. 21
кон, зеленко : синап, знач. 123
корен, деф. 15
кошен: косити, гажен: газити и др.,
фонет. 21
крв на нос, синт. 40
креативна динамика, знач. 127
креативност, твор. и знач. 127
Крлежина филозофи)а (не : Филозофи)аКрлеже) 181—182
кроз влажне очи, синт. 40
кроз, низ, уз; на, у, о, по; мег)у,
над, под пред, за + акуз. синт. 49
кретити, прекретити, прекрштати,
испрекрштати, поиспрекрштати,
твор. 276
s*
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królewna (Königstochter) < kroljevьпа, 271
кружница и круг, терм. 184, 185
ksiçzna = zonaksiecia (<*kbnçg-bna)
> къпегьпа, 271
кудравка, терм. 262
купати-купам, кушьем, през. осн. 76
купати се, — купам (шьем) се, през.
осн. 76
купати се — кушъу се 103
кушье се 76
Kynyje-ш / купова-ти, врста гл. 16
кут: кутом, шут: шутем, уп и знач.
131
Л
лаЬар и бродар: морнар, знач. 120
-ла(а)ц, твор. и знач. 147, 148
-л(а)ц (давалац, крчилац и др.),
твор. и знач. 146
-лац: читалац, знач. 14
легати (ли)егати) — лежем, лежи,
лежуди, през. осн. 86
лета)упи (леКуЬи) 95
летам (левем) 95
летати (и с префиксом с-), врста
гл. 73
летати — леЬем, летам, през. осн.
78
леКи — лежим, легнем, през. осн.
85
лимнологией, знач. 127
-лица, твор. и знач. 147, 148
-лица (ба)алица), твор. и знач. 148
-лица (гладилица, махалица), твор.
и знач. 148
-ло, твор. и знач. 147, 148
-ло (ба)ало, гатало и др.), твор.
и знач. 146
-ло (белило, гладило и др.), твор.
и знач. 148
-ло (белило, jaibimo и др.), твор.
и знач. 148
-ло (беснило, лудило и др.), твор.
и знач. 148
лупим о кревет, синт. 38
Л,
-льа, твор. и знач. 147, 148
-л>а (белшьа, везшьа и др.), твор.
и знач. 146
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-л>ев, твор. и знач. 151
-л>ев (JaKOBjbeB), твор. и знач. 149
л>ето, н>еговати и др. 22
-л>ив, твор. и знач. 151
-л.ив (бодлив, гадл.нм и др.), твор.
и знач. 150
-л>ив (брижл>ив, димл>ив, и др.),
твор. и знач. 149
Дубицпьа (планина) < Ljubis —
(лично име LjubiJb) + ьпа, 271
ljubisi.ni. ( = ТЬубишев), budisbñi.
( = Будишев), твор. пор. 271
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мласкати, врста гл. 72
модни креатори, знач. 1 27
... моме веК потпуно утучено.м
мужу прилази просед човек ...
и саопиггава му да je све у сигурним рукама (не: моме и онако
утученом мужу ...) 200, 201
моКи, синт. 160
моКи, бости, красти и др., твор. 20
Мушкарци сво)у чежнъу yranajy у
песму, бекрщанъе и ел. (не: у
песмн, бекри)ан>у) 137

M
H
маати, -шем 102
маати, машем, махати 106
мала, стара — добра — млада — бла
го — зелен — дал>, дуж, твор. 19
mäsina (masa) = Schwesterchen,
пор. 267
маскер: маске — маскираше, твор.
и знач. 126
мати noî)e ковачу, синт. 32
матроз, лаг)ар, морнар, бродар, знач.
120
мах, твор. и знач. 19
Maxajyhii (машуЬн) 95
махати (и с префиксима: за-, у-),
врста гл. 74
махати, машем и махам, kohj. 72
маши и маха), kohj. 72
машина за рашчупаван>е (не: тргач),
терм. 261, 262
машуНи и Máxajyhn, kohj. 72
мени je, као учеснику НО рата,
признат стаж у двоструком Tpajaн>у (не: као учесник НО рата,
признато ми je у двоструком тра¡ашу стаж) 196, 197
mergina : mergà, пор. 267
меЬу путницима, синт. 29
меЬу саму IIlBa6ypHJy, синт. 29
ми потрчасмо n>oj, синт. 32
мигну на JaHKa, синт. 42
Мидхат, прав. 63
Mira, пор. 269
Mira (Miroslava) + ьпа, пор. 268
мирно, твор. 12
Mirbna < Mirbn(b) + a (<Miroslavb), пор. 268
мицати се — мичем се 73
млада, твор. 1 2

н > н> : гонити — гашати, твор. и
знач. 154
на + Асе: eejane смо на ветрмьачу
40
на + Асе / L 38

на + лок. гл. им., ул. и знач. 229
на + Асе / L // у + Асе/ L // о +
Acc/L 38
на + лок. гл. им. на -гье, знач.
и уп. 250—251
на- : а) набости б) нагристи, в)
надробити г) наоштрити, твор.
знач. 278
ка-: а) надовезати б) назадеватн,
твор. и знач. 283
на врата, синт. 40
на гомилу, синт. 38
на дуеле, синт. 39
на дуелу, синт. 39
на игри или на раду, синт. 38, 39
на клинику, синт. 39
на кревет, синт. 39
на кревету, синт. 39
на peiienintJH (м. „у peuenuHJn"),
уп. и знач. 132
на свом послу, синт. 38
на Стевана Аничина, синт. 42
надимати се, отимати (и с префик
сом пре-), врста гл. 73
надувати — надувам, и надухати 1 07
над-: а) надвирити и ел. б) HaAJaчати и ел., твор. и знач. 278
над-: натприповедати, твор. знач.
285
над + инстр. и акуз., знач. 205—211
над + инстр. у значен>у даллг o6jeKта 179
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нажимати — нажим.ъсм, през. осн.
109
називатн — називл>ем (на-зивам),
през. осн. 98
наимати, -ам, -л>ем, през. осн. 78
накупати се (и с префиксом про-),
врста гл. 73
нан>ихам се: нанлшхем се, през. 116
напоред н>ега, синт. 33
напрстак, твор. 13
народ иде цркви, синт. 32
насилник, силедоца, знач. 127
насипати — насипам, насишьем
(насипу)ем), през. осн. 95
наспрам даме, синт. 33
наставай за творбу основе, деф. 15
наставак за творбу речи, деф. 16
наставци 150— 151
насупрот, упркос (успркос), премэ,
пут 32
насусрет /усусрет, надомак 33
-нат, твор. и знач. 151
-нат (пернат, чворнат), твор. и знач.
149
нахукати, врста гл. 72
начинске реченице с везником (а)
да 155—164
нашетам се: нашеием се, през. 116
не + гл., твор. 276
Не говореНи ништа cbojoj ккери,
стари фон Нацмер одлучио je да
своме драгоме Холману напише
писмо (не: не говоривши ништа
...)289
не-, полу-, само, против-, и ел.,
прав. 64
неправе речи, деф. 13
непроменллви системи 42
нестати, твор. 277
ни не жели, уп. и знач. 130
ни не caibaMo, уп. и знач. 130
Huje долазила мени, синт. 32
-ница, твор. и знач. 147
-ница (юьижарница, месарница)
твор. и знач. 144
носи-ш / носи-ти, врста гл. 16
-ну, твор. и знач. 1 54
-ну /не (зовнути, кл>уцнути и др.),
твор. и знач. 154
1Ь
нь-ш : н-ш 93
-н>а, твор. и знач. 147
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-»а (градня, кутьа и др.), твор.
и знач. 147
-н>ак, твор. и знач. 147
-№ак (рибн>ак), твор. и знач. 144
-н>е, твор. и знач. 147
-н>е (оран>е), твор. и знач. 147
Нэегова смрт об)авл>ена je у европCKOJ штампи (не: Н>егова смрт
об|авнла je евроиена штампа),
197, 198
н»и)ати (се) — н>ихати (се) 112
н>ихати (и с префиксима: за-, изна-, од-, по-, у-), врста гл. 74
н>ихати (се): нихати (се) 93

о
о
о
о
о
о
о

+ Асс/а 38
акуз. без предлога 43—52
акуз. с предлозима, синт. 49—52
енклитици 1 —6
зиду, синт. 38
калдрму, синт. 38
инструменгалним синтагмама с
предлозима 174— 179
о инструменталу без предлога 170—
174
о н,ега, синт. 38
о(б)- : а)обасути и ел. б) оновчити в)
обамретн г) обранити д) очистити,
твор. знач. 278, 279
о(б)-: а) обу)мнти б) опоменути,
твор. и знач. 283
-оба, твор. и знач. 147
-оба (грдоба, ругоба), твор. и знач.
146
обасипати — обасипам, през. осн.
95
обеЬанье, твор. и знач. 147
o6jei<aTCKii акуз. просторног или
временског значеша, синт. 47
облетати — облекем, през. осн. 94
облетати — облеКуЬи и облета)уки
94
обузимати — обузети 1 1 3
Обучен je био у златом и ди)амантима посуто одело преко Kojer je
итд. (не: Обучен je био у одело
посуто златом и дп)амантима,
преко Kojer je носпо црвену кабаницу са златним дугмадима из
Kojer je внрнло скупоцено оружие)
198—200

306

Наш je3HK

-ob I-ев, твор. и знач. 151
-ов/ев (1)аков, очев, вратаров =
вратарев), твор. и знач. 149
-ов (буков, ¡апории и др.), твор.
и знач. 149
-ова, твор. и знач. 154
-ова (бановати, крал>евати и др.),
твор. и знач. 152
-ова (куповати), твор. и знач. 153
-ова (летовати, путовати), твор.
и знач. 152
-ова (миловати, мудровати и др.),
твор. и знач. 153
-ова (трговати), твор. и знач. 151
-ов(а)н, твор. и знач. 151
-ов(а)н (дремован), твор. и знач.
150
-овит, знач. 1 1
-ОВИТ/-СВИТ, твор. и знач. 151
-овит/евнт (баровит, брдовит н др.),
твор. и знач. 149
-овл>й/-евл>й, твор. и знач. 151
-овл>й/-евл>й (синовлл, мужевлл),
твор. и знач. 149
-овскй, твор. и знач. 151
опеки (кумовски), твор. и знач. 149
од каквог познатог лекара, синт.
36
од мене тражио, синт. 36
од-: а) одгристи б) одазвати се
в) одвезатн г) одиграти, твор. и
знач. 279
од-: одузети и ел., твор. и знач.
283—284
одведе мисли на пут синт. 42
оде у Београд, синт. 41
одзивати — од:швам, одзив.ъем,
през. осн. 1 12
одн>иха.ч : одн>ишем, през. 116
одрон>аван>е : одрон, знач. 128
оду цркчи, синт. 32
одузиматн (и с префиксом пре-)
101
одшетам и о^шеИгм, през. осн.
114
ожи.чати — ожимлем : ожимл>и;
ожимл.уКн, през. осн. 78
озивати се — озива) се 109
озидати — озидам, през. осн. 109
Окренуо сам се и запета потонуо
у н>у (не : у h>o¡) 138
окренуо ce h>o¡, синт. 31
окупати, -ам, -пл>см, през. осн. 76
он иде Дрини, синт. 32
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она га je гледала задово.ъна : она
га je гледала задоволло, ул. я
знач. 131
-оница, твор. и знач. 147, 148
-оница (читаокица), твор. и знач.
148
-оша. твор. и знач. 147
ока (белок>а, сивон>а), твор. и
знач. 145
-он>а (зекожа, медоша), твор. и
знач. 144
-он»а (млакон>а), твор. и знач. 146
-овъа (носон»а), твор. и знач. 143
опахати, врста гл. 74
опахати — опашем 112
опозивати — опозип.ъем, през. осн.
112
опухам : опушем, през. 116
опухати — опухам, (опушем), през.
осн. 107, 108
опушак : пнкавац : чик, vu. и знач.
133
ОфДТН, в<»Л, -Иши, стел. 71
орем: орати, одн. осн. 71
оре-ш/ора-ти, врста гл. 15
oeje, ко.яп, фонет. 23
основа, деф. 15
-ост, твор. и знач. 147
-ост (верност, лудост и др.), твор.
и знач. 146
Оставих и треки семестар за собой -*■
Оставих и треЬи семестар иза
себе 30
-ота, твор. и знач. 147
-ота (грехота), твор. и знач. 144
-ота (доброта, лепота и др.), твор.
и знач. 146
Отац ове храбре браЬе пита коман
дира (не: Отац 6pahe пита коман
дира) 290, 291
отимати (и с префиксом пре-) 101
отимати, -ам (и отимдем), през.
осн. 103
отимл.и, през. осн. 104
отпутовао у Париз, синт. 41
Отишна (= Хотишева) < ChotèJ(лично име HotëSb) + ьпа, 270
-oha, твор. и знач. 147
-oha (бистроКа, вредноКа и др.),
твор. и знач. 146
-ох (пеКи — пек-ox и др.), твор. 15
-оша, твор. и знач. 147
оша (зеленоша), твор. и знач. 145
-оша (цветоша), твор. и знач. 144
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п
паде на памет, синт. 42
па.мет, разум, ум, знач. 121
Париска комуна, прав. 58
parisinas : paisas, пор. 267
паси ■«- пас ¡и, ко^и ■*- ko3Jh, фонет. 22
паста за зубе, синт. 41
пасти, допасти, твор. 275
левам - neua-je.w 92
пева-ш / пева-ти, врста гл. 16
пече&е, твор. и знач. 147
писало je око сто л>уди од пера ...
да ... осветле hctophjckh домет
личности (не: Писало je око сто
л>уди од пера ... да ... осветли
hctophjckh домет личности) 194,
195
гшсати: писан: пишчев, твор. 16
писа-ти: пйшё-м 69
nucKapaibc: оно што пискарате,
знач. 128
писмо на Мари juna мужа, синт. 42
питати, запитати, твор. 275
пишем — пис-jeM 92
пише-ш / писа-ти, врста гл. 16
Плави ш.ъемови с тешком муком
продиру до nojeflHHHX ди)елова
CnHaja (не: тешком муком) и ел.
201—203
племе, небо, врста им. 10
плести, твор. и знач. 20
плести — плот и др. твор. и уп. 20
пиклати, илъяамч, п.гкжл,,
плъжеши, стел. 83
плескам и шьештем (и шьешЬем),
през. осн. 96
шьёскати (и с префиксима: за-,
над-, по-, пре-, раз-), врста гл.
72, 73
шьёскати (и с префиксима: по-,
раз-) 101
пгьескати - пльеска (гаьеште), шьеiirhe, през. осн. 94
по-: а) побацатп б) поиграти в) покварити г) посути, твор. и знач.
279, 280
по-: поизодгризати и ел. твор. и
знач. 286
по-: а) позавезивати б) поиздерати,
твор. и знач. 284
побишки, побишКу, ншКем, ишНн,
заншЬи 87
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површина (не: површ) 183, 184
под браду, синт. 29
под + инстр. и акуз., знач. 211 —
219
под + инстр. са значением околности, 179
под + инстр. са квалификативним
значением, 179
под 4- инстр. са темпоралним зна
чением, 179
под ¡едан орах, синт. 29
под-: а) подвезати б) подмитити,
твор. и знач. 280
под- : а) подупрети б) поднапити се,
твор. и знач. 284
подиже поглед, уп. и знач. 132
Подмосковье, Предурал^е, Прид
непровье, Подонке > Подмосковл»е, Предурал>е, Приднлпровл.е, Подон>е, фонет. 23
подмуклица, уп. и знач. 124
подувати: подувам и подухати, подухам, през. осн. 78
notje ковчегу, синт. 31
позивати — позивам и позивллм,
през. осн. 92
позивати се или позивл»ите се,
прав. 92
позивл>е, през. осн. 104
поимати—поймам, поимл>ем, през.
осн. 78
покопати (и с префиксима: про-,
у-), врста гл. 73
покапати, -шьем, -пам, през. осн.
109
покапати, покапл>ем и покапам, покапл>и и noKanaj, през. осн. 77
покушати код Mapnje, синт. 35
полетати — полеЬем, през. осн. 78
полете — полеКе, пределе — прелеНе, фонет. 24
помагати — помажем и помагам,
помажи и noMaraj, помажуки и
noMarajyhn, през. осн. 83, 84, 85
по/нагати, -л(*, -акши, стел. 84
помагать, -аю, рус. 84
понор < *nor-, *nir-, знач. 120
поодузимати 109
поп.ъескам и попл,ешЬем, през. осн.
96
попл,ескати, -ам, -шЬем 117
поповна (des Popen Tochter) > роpov-ьпа, 271
поенпатн — посипл,у 103
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поскапати — поскащьем, поскапамо
през. осн. 108
посисати, -а,« (посишем), през. осн.
103
посисати — посисам, през. осн. 115
потапсатн — затакта 102
потрзам, през. осн. 88
потрчасмо H>oj, синт. 31
праве (основне) речи, деф. 11, 13
право на нешто (не: право на не
чему) 165—169
прво.чигаш, твор. и знач. 125
пре-: а) прегазити б) пренизати в)
прекро)ити, г) преплатитн д) прегристи Ь) преварити, твор. и
знач. 280
пре-: предомислити се и ел., твор.
и знач. 284
прегибати: -бл>ем (и прегибам),
през. осн. 103
пред гостионицом, синт. 29
пред -г инстр. акуз., знач. 219
—227
пред малено огледалце, синт. 28
пред механом, синт. 28
пред олтар, синт. 28
пред народом, синт. 28
пред попом, синт. 28
пред тобом, синт. 28
предгра1)е < предград|е, npyhe <
<npyTJe и др. али: классе, лемез)е, фонет. 22
предиво и пре!)а, терм. 260
преднкативни акуз., синт. 47
предузимати — предуз1шл>у 109
президати — президам, прези^ем,
през. осн. 114
президати — призидати 109
презираше: презир, знач. 128
прекидна сила, терм. 258
прело, твор. и знач. 148
према + D 31
према + D : према себи, према
капетану, синт. 31
према, супрот / насупрот 33
премотаваае, терм. 264
преплетати (-Кем), през. осн. 88
пресретати — пресреКем, през. осн.
78
претварало, уп. и знач. 125
преКи (некога), знач. 124
префикси: до, за, из, на, над, о(б),
од, по, под, пре, при, про, раз,
с(а), у, уз, твор. и знач. 276
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прешетам: прешеКем, през. 116
при + лок. гл. им., уп. и знач.
229, 232
при + лок. гл. им. на -н>е, знач.
и уп. 245—248
при-: а) прибити, б) прикрити, в)
привредити, твор. и знач. 280,
281
при:- а) придодати б) приупнтати,
твор. и знач. 284
придеви, деф. 10
придеви изведени од глаголске ос
нове 150
придеви изведени од именичке ос
нове 149—150
придеви изведени од придевске
основе 150
при!)е руци, синт. 31
примем руци, синт. 31
про-: а) пробости б) проживети в)
npojaxam г) пролупати д) про
говорите 1)) пробудите, твор.
и знач. 281
про-: пронаЬи, твор. и знач. 285
лродувати, продувам и продупгем,
през. осн. 107
продухати, продухам, през. осн.
107
прожимати — прожима, прожимл>е
през. осн. 75
пролази као мимо турско гробл>е,
синт. 34
проливен, чувен, -па.ъан. поуздан,
твор. и знач. 19
промене на граматичком нивоу,
синт. 27
промене на лексичко-граматичком
нивоу, 34—42
просте именице 18, 20
просте речи, деф. 10
просте речи 18—20
прости глаголи, 20
проста придеви 19
преКи мимо механу, синт. 34
прскати — прскам, пршкем,
през. осн. 86
пуати, -ам (и пушем), през. осн.
102
пуати (и с префиксом на-) 101
пувати: пувам, през. осн. 79
пувати: пувам и пухати, пухам,
през. осн. 78
пузати — испузати, испужем, нспужи, през. осн. 81
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пузата — пужем, пуза.м, през. осн.
82, 83
пукла кола у Арнаута, синт. 35
путовати, ики поКи, кренути ...
у/на/за село 41
путом: путем, уп. и знач. 131
пухати (и с префиксима: за-, из-,
на-, о-, од-, по-, под-, про-, раз-,
у-), врста гл. 74
пухати: пухам и пувати, пувам и
пушем, през. осн. 78
пухати: пухам (пушем), през. осн.
79
пуши цигару иза цигаре -* пуши
цигару за цигаром 29
Pecien, Petna и ел., пор. 266
Potuvb — pçtbm>, -а, -о (одр. вид:
pçtbnyi, pQtbnaja, pçtbnoje,
твор. 270
pçt-ьпъ (= Путов): Рсгь, твор. 271
Pçtbnb < Potislavb, пор. 266
Pçtbnb < Pçtislavb, 267, 269
Pçtbnb, Сиаьпъ 270
Pçtbnb, сиаьпъ < Pctb, Cudb, 270

pa / ер / ир / op: брати/берем, бирати/избор, твор. 19
равнокраки (не: ¡еднакокраки),
терм. 183
равнострани (не: ¡еднакостранични), терм. 183
Радигбдга (= Радиго)ева) < Radigoj (лично име Radigojb) + ьпа
270
Радуштьа (поток) < Radus- (ли
чно име Raduä) 4- ьпа, 271
Radëjbna < Radëjbn(b) 4- а, пор.
268
раз-: а) развенчати б) разгорети се
в) разболети се, твор. и знач. 281 ,
282
раз-: а) разудати б) распомамити се
в) распознати, твор. и знач. 285
разболэе ти се, шедра, разньежити
се, фонет. 22
разбуктати се, врста гл. 73
рангован.о, твор. и знач. 127
расквоцати се — расквоКем се,
през. осн. 78
расла код оца, синт. 35
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распувати: распувам и распухати,
распухай и распушем, през. осн.
78, 79
расторокати се — растороКем се,
през. осн. 78
Ratna < Ratbn(b) + a (<Ratislavb),
пор, 268
ratbnyi < Ratbnb (< Ratislavb),
270
рашчупава&е (не: трган,е), терм.
261, 262
рашчупаван>е — растресеше, ко
нопле — кудела и ел., терм. 263
рашчупавазье површине тканине
(не: чешан,е), терм. 262
рва-ти се: рвё-м се 69
резанци, уп. и знач. 128
резати — режем, през. осн. 92
ременар, знач. 120
реки, прореКи, твор. и знач. 275
родити — рахата, твор. и знач. 153
руковет изгребених коношьиних
влакана (не: ручица), терм. 259
руменка, шарул>а и ел., прав. 60
ручати — ручавати, твор. и знач.
154
ручно гребенан>е (не: ручно чешлаше), терм. 259

с би)'еле браде, синт. 37
с ле!)а и сле!)а, прав. 62
с мога прозора, синт. 37
С понавл>ачима или без н»их (не:
са или без понавл>ача) 66—67
с тешком муком (не: тешком му
кой), знач. 130
с(а) + Асе: с ону страну, синт. 30
с(а) + G: с оне стране, синт. 30
с(а)-: а) здружити б) сиКи в) сазнати, твор. и знач. 282
с(а) + инстр. са значением за)еднице у ширем смислу 176
с(а) + инстр. са значением квалификаци)е 176, 177
с(а) + инстр. са значением начина
177
с(а) + инстр. са значешем comijaтива 175, 176
с(а) + инстр. у темпоралном значен,у 177
с(а), Meí)v, над, под, пред + инстр.
174
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с(а)-: а) снаЬи б) споменути, твор.
и знач. 285
са Ца)иКем или без н>ега (не: са
или без IJajuha) 66
салетати — салеЬем, през. осн. 78
сажимати — сажимам и сажимл>ем,
сажима) и сажим.ъи, ca>KiiMajyhn
и сажиилуИи, през. осн. 78
Само ¡едном 6pojy листова дозво
лено je било да пишу о референ
думу (не: само неколицини лис
това) 287
camu.il>, уп. и знач. 125
свёдоче (не: сведоче), акц. 67
свита, знач. 121
сева очима на сто, синт. 41
седмак, знач. 18
село, пол* и др., 6poj. 10
село, пол>е и др., морф. 9
село, поле и др., род. 9
Сеона (- Селова) < Sel- (скраНено лично име Selb < Selimin.)
+ ьпа 270
ссстричина (sororis filia) < sestric-ьпа > sestriibna 270
сече хлеб ножем, синт. 43
сечем хлеб ножем, синт. 44
син, 6poj 10
син, ствар, морф. 9
син, род 9
син, твор. 1 1
син, село, пол.е, врста им. 10
синтагме нросторних односа 26—42
снпам/сишьем, през. осн. 96
сипати (и с ирефиксима: до-, за-,
из-, иза-, на-, о-, оба-, од-, да-,
по-, пода-, нре-, при-, про-, ис-,
про-, раз-, раза-, распро-, са, у-),
ирста гл. 73
сипатн (и с ирефиксима: за-, изана-, о-, оба-, од-, ода-, по-, пре-,
при-, про-, раз-, раза-, са-), 101
сипати, оклевати, м.ъсскати 113
сипати — сипам / сишьем, през.
осн. 92
сисати (и с префнкснма: за-, из-,
на-, по-, пре-, у-), врста гл. 73
сисати (и с ирефиксима: из-, по-)
101
сисати, сисам, сишем, през. осн.
115
cjc.inui прел механом -> cje^niui испред механе 30
скакутати, врста гл. 73
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скапати (и с префиксом по ) врста
гл. 73
-ски, твор. и знач. 151
-ски (београдски, пеЬки и др.),
твор. и знач. 149
скитати — скитам, скнИем, през.
осн. 93
скитати се 101
скитати се (и с префиксима: до-,
из-, на-, од-, по-, про-,) врста
гл. 73
скитати се — скитам се, скиКем се,
през. осн. 91
-CK)- = шт, urh 74
Скотье (не: Скоте; прав. 186
слетати — слеНем, слетам, през.
осн. 78
сложене именице 273—275
сложене речи 273—291
сложене речи, деф. 1 1
сложене копулативне именице настале сраста1ьем cbojux делова
(даниной и ел.), твор. 273
сложене копулативне именице са
cnojemiM вокалом о/е (¡угоисток),
твор. 273
сложене одредбене именице настале
срастанием делова (типа: а) Београд б) небрат в) дуванкеса),
твор. 273
сложене одредбене именице са enojним вокалом о/е (типа: а) вукодлак б) голомразица), твор. 273,
274
сложене рекци)ске именице на
стале срастан>ем cbojhx делова
(типа: а) вадивек б) напрстак),
твор. 273
сложене рекци)ске именице са enojним вокалом о/е (типа: а) бого
мил б) ручконоша в) ватромет
д) парлог), твор. 274
сложени глаголи 275—286
сложенн придеви 274—275
сложени копулативни придеви на
стали срастан>ем cbojhx делова
(стармали) 274
сложенн копулативни придеви са
cnoJHUM вокалом о/е (глувонем),
твор. 274
сложени одредбенн придеви нас
тали срастан>ем cbojhx делова
(наглув и ел), твор. 274
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сложени одредбени придеви са cnojним вокалом о/е (типа: а) баболик,
б) босоног в) нашоземски г) брзорек), твор. 274
сложени рскцн jcKii придеви настали
срастан>ем cbojhx делова (типа:
а) свезнали б) безбожан), твор.
274
сложени рекци jcKii придеви са cnojним вокалом о/е (типа: а) чудотворан б) водоплаван),твор. 275
сложенице настале срастан>ем cbojhx
делова 273
сложенице са спощим вокалом о/е
274
слупицте, огласи се кн>аз (не:
слушаете, прогласи се кн>аз) 200
CoBJerH, терм. 187
Сосновски се смешта у Берлину (не:
Сосновски се смешта у Берлин),
твор. 288, 289
спрам месечине, синт. 33
спрам (наспрам) 32
спрам свеКе, синт. 33
спремио за Београд, синт. 41
среднюевропски, среднювековни и
ел., прав. 62, 63
срётати, врста гл. 73
сретати , срести 1 1 3
сретати — сретам и среКем, cpeTaj
и среКи, срета)уКи и cpehyhn,
пргз. осн. 78
ерку гати, врста гл. 73
ст > шт: пустити — пуштати, твор.
и зиач. 153
старосватити, твор. и знач. 151
старословенска adiectiva possessiva
na ьпь, 265—272
стасати — присщети 102
стасит, знач. 121
ствар, врста им. 10
-ство, твор. и знач. 147
-ство (богатство), твор. и знач.
146
-ство (¡унашгво, при|ател»ство и
др.), твор. и знач. 144
стнекати (и с префиксом при-),
врста гл. 73
Стрйзовбща (= Стризнво)ева) <
Strëzivoj — (лично име Strëzivojb)
+ ьпа, 270
Судбину рата решава обичан човек,
KOJH никада ни)е она) што доноси
одлуку, веК редовно она)' ко)и
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cbojum животом,или сво jo.« смрЬу
ту одлуку претвара у реалност
(не: Судбину рата решава OHaj
обичан човек kojh никада Hiije
она) kojh доноси одлуку, али kojh
je редовно onaj kojh cbojhm живо
том, или CBOJOM смрЬу, ту одлуку
претвара у реалност), синт. 140—
141
Сунце, Землл, Велика кола и ел.,
прав. 61
сусретати — cycpeheM, през. осн. 78
сусретати — сусреКем, сусретам,
през. осн. 94
Супеска: ЗакарпаЬе, фонет. 24
съплти - пли*. - гмКши,
стел. 71
сыпать - плю, плешь, рус. 71

т, д, с + j = h, t), ш (сретати —
среКем и др.) 74
T>h: прут — npyTJe — npyhe,
фонет. 23
тежина и маса, терм. 260
текстилна терминологи)а 256—264
-тел(а)ц, твор. и знач. 147
-тел(а)ц (жетелац), твор. и знач.
148
-тел., твор. и знач. 17, 147
-тел, (при)ател,, родител» и др.),
твор. и знач. 146
технико, твор. и знач. 126
-ти (трес-ти), твор. 15
тим речима (м. са тим речима),
уп. и знач. 132
тимар, знач. 122
Тимор, знач. 122
типсати — стипсатн 102
Tje, flje *- té, di, фонет. 23
Tje, д)е *- te, de > tj, flj (he fie),
фонет. 23, 24
Tje -<-të : CyTJecKa, фонет. 24
Tje>he: СуКеска, фонет. 24
TJepaTii — Ьератн, .'îjeBoJKa — ßeBOJKa, фонет. 24
товар, нара.мак, знач. 121
TopoKajy (торочу) 95
торбкати, врста гл. 72
тресе-ш, твор. 15
тресе-ш / трес-ти, врста гл. 15
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трести, морф. 10
Trzebna < ТгеЬьп(ъ) + а < Тгеbomyslb, пор. 268
три половине, знач. 122
трик, знач. 124
трл>ена коноп.ъа и тр.ъени лан (не:
шпана коношьа и Rujan» лан),
терм. 259
турио колена под браду -> турио
колена испод браде 30
Турско Царство и ел., прав. 58
турцизми, прав. 64
Ъ
-he, твор. и знач. 147
-Ни, твор. н знач. 151
-hu (бри Jahn, jaxaha и др.), твор.
и знач. 150
Ьускати, врста гл. 72

у + Acc/L 38, 39
у боницу, еннт. 39
у Бурмаза, синт. 35
у Видока, синт. 35
у + G // код 4- G, синт. 35
у Ъукана, синт. 35
у: к'о у Ъукана, синт. 36
у косту, синт. 39
у кревет, синт. 39
у + лок. гл. им., уп. и знач. 229
у + лок. гл. им. на -н>е, знач. и
уп. 248—250
у мог Majeropa, синт. 35
у н>ену синт. 38
у н>их, дару>у, синт. 35
у онога бандисте, синт. 35
у Пантели)е било три сияв, спит. 35
у постел>у, синт. 39
у прозор, синт. 38
у роман [je] уведена ¡една од доста
значащих личности (не: у роману
[je] уведена...) 135
у старца, синт. 35
у таван, синт. 38
у-: а) удевати б) уграбити в) уловити, твор. и знач. 282
у-: упознати се, твор. и знач. 285
-уг, твор. и знач. 147
-уг (белуг, зел.уг), твор. и знач. 145
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-уга, твор. и знач. 147
-уга (зел>уга), твор. и знач. 145
уз + акуз. уп. и знач. 229
уз + акуз. гл. им. на-ibe, знач. и
уп. 251, 252
уз пут и успут, на жалост и нажалост
и ел., прав. 62
уз-: а) уздиЬи б) узмаЬи, в) устумаратн се г) узл>утити се, твор.
и знач. 282, 283
уз-: успропадати се, твор. и знач.
285
узимам и узимл^м, през. осн. 96
узимати, зазивати и др. 101, 102
узимати — узимам, узимллм, през.
осн. 75, 78
У)на, страна < uj-ьпа (= ujeva
жена), stryj-ьпа = strijeva жена
(чак. üjnä, strinä < uj-bnaja,
stryj-bnaja) 270
укопани у туЬим шивама (не: укопани у ту1)е н>иве), рекц. 135
украс за косу, синт. 41
у/ла: мусти / млаз, твор. 19
ул>а, твор. и знач. 147
-ул>а (зекул>а, рогул>а), твор. и знач.
144
-ул>а (мркул>а, плаву.ъа), твор. и
знач. 145
-ул»(а)к, твор. и знач. 147
-ул>(а)к (брежул>ак, момчуллк и
др.), твор. и знач. 142
-уллст, твор. и знач. 151
-уллст (дугул>аст), твор. и знач.
150
-ул>ина, твор. и знач. 147
-ул,ина (травуллна), твор. и знач.
143
уме-ш / уме-ти, врста гл. 16
-ун, твор. и знач. 147
-уна (богатун, гладун, Крезун),
твор. и знач. 145
упреденост (не: тврдоЬа), терм. 261
-ура, твор. и знач. 147
-ура (главура, дево)чура), твор. и
знач. 143
урбани, знач. 127
-урда, твор. и знач. 147
-урда (главурда, ножурда), твор. и
знач. 143
-урина, твор. и знач. 147
-урина (бабурина, машчурина),
твор. и знач. 143
ycBojiiTii, твор. и знач. 151
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усисати — усишем, през. осн. 115
усмераваае чупе (не: заглаЬива№.е),
терм. 262
уча, ученик, ученост и др., твор.
15
учила, учител, и др., твор. 15
учио у ¡йога оца, синт. 35
учи-тел>, твор. 11
учител», учило, твор. 15
учител>евати, твор. и знач. 20
-уша, твор. и знач. 147
-уша (блебетуша), твор. и знач. 148
-уша (мркуша), твор. и знач. 145
-уш(а)Н) твор. и знач. 151
-уш(а)н (ма)ушан), твор. и знач.
150
-ушаст, твор. и знач. 151
-ушаст (белушаст), твор. и знач.
150
-ушина, твор. и знач. 147
-ушина (орлушина, репушина),
твор. и знач. 143
-ушкаст, твор. и знач. 151
-ушкаст (лепушкаст), твор. и знач.
150
-уштина, твор. и знач. 147
-уштина (ватруштина), твор. и знач.
143

Ф
физичка испитиваньа (не: физикална), терм. 261
фи)укати, твор. и знач. 151
филозофи)а (не: философи)а) 182
—183
фркати, врста гл. 72

313

xHCTopnja: историка, прав 55
хлаптати, хлапЬем, през. осн. 90
хракати (и с префиксом -из), врста
гл. 72
храмати (и с префиксима: до-, о-,
од-), врста гл. 73
храмати — храмам и храмлем,
храма) и храмл>и, храма)уЬи и
храмлл'Ки, през. осн. 90
храмати — храмл>см, през. осн.
112
храмати — храмл>ем, храмам, през.
осн. 95
хранити, твор. и знач. 151
хрйпати, врста гл. 73
хркати, врста гл. 72
хукати — хучем, хукам, през. осн.
77, 108

ц
ц/ч : Радица — Радичин и ел.,
морф., 190—192
-ца, твор. и знач. 147
-ца (жейца, крвца и др.), твор. и
знач. 142
-цат, твор. и знач. 151
-цат (нов новцат), твор. и знач.
150
-це, твор. и знач. 147
-це (гроце, звонце и др.), твор. и
знач. 142
целвлакно, терм. 260
цинкарити, знач. 124
-цит, твор. и знач. 151
-цит (здрав здравцит), твор. И
знач. 150
цмакати, врста гл. 72
црвен óapjaK од зелене свиле, знач.
123

X

х>с: дахнем — дисати, твор. и
знач. 154
х:х, ш и в:в, а не х:х и в:в, ш 79
Хабсбург и Habsburg и ел., прав.
63
Ха)дук Велжо и Ха)'дук-Вел>ко и ел.,
прав. 60—61
халакати, врста гл. 72
халакати — халака)у 109
хаос и наос, xeMiija и кеми]а, прав.
55

ч, ж, j + чати: кричати, бежати,
бо)ати се 70
ч и h, ц и fi, прав. 64
ч м. к: мучити — мука, твор. и
знач. 152
чалакати 72, 101
чалакати — чалакам, чалачем, през.
осн. 90
-че, твор. и знач. 17, 147
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-че (дево)че, ))аче и др.), твор. и
знач. 142
чекетати, врста гл. 73
чепати, врста гл. 73, 101
Cemochna, Kmochna, Blazejna, пор.
твор. 271
Cernoch-na м. Ссгпо5-ьпа, пор. твор.
271
чешем: чешатн, помшьем: помшьати
и сл.,одн. осн. 71
чим или штим (не: ишчешак), терм.
261
чинити, поставнти 4- дво)ни акуз./
чинити, постав ити + акуз. +
ннстр., синт. 48
чинити, поставити + предикативни
акуз. синт. 48
чита, знач. 10
читаКу: читат hy и ел., прав. 55
-чиЬ, твор. и знач. 147
-чиЬ (бостанчиК, каменчиЮ, твор.
и знач. 142
чува-ти: чува-м 69
чувати: чувам, одн. осн. 71, 98
Сиаьпъ, Виаьпъ, пор. 268
Cudbn (<Cudislavb) и ел., пор. 266
Сиаьпъ — íudbn-ъ, -а, -о (одр.
вид: cudbnyi, ¿udbnaja, cudbnoje),
твор. 270
чу)е-ш / чу-тн, врста гл. 16
III
врх, твор. II
ш м. х: довршити
знач. 152
Шарац и шарац, прав. 60
шарац, шарон>а, шару.ъа и ел. прав.
60
шета) и шеЬи, кон). 72
uiéTajÑhii и uiéhyhH, kohj. 72
шетам и шеЬем, през. осн. 96
шетатн 102
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шетати (и с префиксима: до-, из-,
на-, од-, по-, пре-, про-, са-, у-),
врста гл. 73
шетати (и с префиксима: до-, из-,
по-, са-) 101
шетати, шетам и uiêhëv, kohj. 72
iiiehe, през осн. 104
шкрипати 101
шкрипати (и с префиксом за-),
врста гл. 73
шт, жд + ати: пиштати, звиждати
70
шт м. ск : л>уштити — л>уска, твор.
и знач. 152
-штак, твор. и знач. 17, 147
-штак (никол>штак), твор. и знач.
145
штипати 101
штйпати (и с префиксом из-), врста
гл. 73
штипати — иштипати 102
штипати, скитати и др. 92
штрапати, врста гл. 73
*
штрапати — штрашьем, през. осн.
109
шутиран>е = шут, знач. 128
шутом: шутем, уп. и знач. 131
шушкетати, врста гл.73
ьпа, суф. 268
ьна < Ina : Видна, Радна, Чудна,
пор. 267
ьнь : materbñi. (mater-), druzbñi.
(drugb) и ел. 265
ьпъ, суф. 266, 269, 270, 271, 272
ьпъ < inos : Pçtbnb, пор. 267
bñii, суф. 266, 271
ьйь, суф. 266, 271
ьпъ- /bñii, суф. пор. 265
ьйь < ьпъ + )ь 266
ъ, твор. 269
ъ < os, пор. 270

НАШ ХЕЗИК излази од почетка XIII кгьиге у пет годишгъих свезака
од Hajjuathe четири табака; пет свезака чине jeduy къьигу. Годиш/ьа
претплата износи 30 н.д.; цена nojedunoM 6pojy je 6 н. дин. Претплату
слати Институту за српскохрватски ¡език, Београд, Кнез-Михаилова
35/1, на текуНи рачун 6poj 608-3-133-10. Рукописе слати У'реЬивачком
одбору или др Ааринки Гортан-Премк, секретару Одбора, на адресу
И нститута за српскохрватски ]език
— Рукописи се не Bpahajy —

На основу мпшл.ен.а Републич. секретариата за културу СР CpÖHje,
öpoj 413-97/73-02 од 6. фебруара 1973. године, OBaj часопис ослобоЬен
je плапанэа посебног пореза на промет произвола.

