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1ЕДАН КАТЕГОРРЦСКИ СЛУЧА1 ГЛАГОЛСКЕ

ХОМОНИМЩЕ И ФОРМАЛНЕ ДВОВИДНОСТИ

I

По]ава на ко)у Ьемо овде указати наста^е при сусреташу или

судару веома активних и продуктивних глаголских типова, као

резултат н>иховог делилшчног преплитан>а. С )едне стране су то

нормални итеративи, несвршени паргьаци свршених глагола с пре

фиксом. С друге стране, с н>има се у неким случа^евима по облику

подудара)у различит типови секундарне перфектизаци)е, па

имамо нпр. овакве односе:

заносиши, свршени вид, „затруднети, занети, зачета (плод,

дете)" (ингресивно значена) — према: заносиши, несвршени вид,

нормални имперфектив према разним значен>има глагола за

нети (потенци)ално ни)е исшьучено ни исто лексичко значение:

зачин>ати, поста)ати бременита);

йсиадаши, свр., указу)е на интензивно или обилно извршену

радн>у (о падашу кише, снега и др., при чему )е глагол обично

са речцом „се ')> а могуЬно )е и плуративно значеше, вишеструке

радше (пасти више пута, нпр. „Испадао )е на поледици") — према

йсйадаши, несвр., нормални итератив према и спасти;

надаваши, свр., „дата доста, дата (у више махова) веЬу

количину нечега" (кумулативно значение) — према: надаваши,

несвр., итератив од н а д а т и;

навозиши се, свр., „возити се доста, досита, провести доста

времена возеКи се" (сатисфактивно значеше) — према: навозиши
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се, несвр., итератив према навести се (през. навезем се),

нпр. „Навозимо се на Дунав";

йомёшаши, свр., ,,метнути (више об)еката)" (плуративно,

дистрибутивно значеше) — према: йомёшаши, несвр., итератив

према пометнути.

Иако су, како се види век из наведених узорака, у питашу

веома активне глаголске категори)е, ипак се примери оваквог

двойства не среКу у )езику нарочито често. То долази отуда што

за оваква подударан>а посто)е одре!)ене погодбе, ко)е огранича-

ва)у могуЬности преплитан>а показаних категори)а (о томе Ке

напред бити речи), а и због спонтане тежн>е )езика формалном

диференциран>у значегьа, избегаван>у двосмислености. Ипак, пре-

листава)уНи наше велике речнике, налазимо довольно потврда да

засведоче поменуту по)аву као категорИ)ску, као и да укажу да

она потенци)ално посто)и и у ширим размерама него што )е на

лазимо у расположиво) гра^и.

II

Да наведемо нешто примера из об)авл>ених юьига Речника

САНУ, почин>уЬи од глагола с префиксом за-:

завлачиши — у свр. виду ми )е познато из црногорских

говора (у значен.у : заравнати браном, дрл.ачом), а тако би се можда

могао разумети и ова^ пример: „Прво се семе баци свуда по ис-

трошеном орашу, па се после браном завлачи" (С. Ми)атовиК и

Т. БушетиЬ, у Српском етнографском зборнику XXXII). — за

влачиши (се), несвр., сасвим )е обично; уп. и: ,,Малаксали кон>и

добри, грозном браном пути живе завлачеЬи равно пол>е" (И.

МажураниК) .

замицаши се, свр. (ингр.): ,,Тамо се замичу иза црних одиела

слабо сакрита рамена н>еке жене ' (КумичиЬ). — замицаши, несвр.,

обично )е у активном облику, а потвр^ено )е и замицаши се:

,,Слама...почне да се замиче за ноге кон>има...и онима што иду

по гумну"; ,,Стаде да плаче и да се под грлом замиче" (Л>убиша,

значение: давити се).
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зандсиши, свр. (зачети, занети): ,,У слатко) л>убави она

након четири м)есеца заносила" (АндриЬ), „Посумн>ао бих, да та

;е мати, заносив те, издала ложницу законитог си мужа" (Шеноа),

„После неколико месеци она об^ави да )е заносила" (С. МиличиК)

и др.; пренесено: „Ако равница житом оброди, воЬем усплоди

и сваким благословом заноси — то )е мирисна долина опет пуна

...цви)ета и слатка меда" (Курелац). Редакци]а РСАНУ дала }е

и значеше: почета носити (какав део одеЬе); почети хабати („Не

давно си сашио то одело, а веЬ си га заносио за сваки дан"). —

Обично )е зандсиши (се), несвр.

заседаши, свр. (поседати; поставити некога да седне): „То-

лико времена диринпимо у истом )арму и никад не заседамо к'о

л>уди" (М. ЪуричиЬ), „Наша чета )е...заседала ради ручка"

(Драго)ло ДудиЬ); „За пуне га столе засидали" (нар. песма,

можда поремеЬа) вида због стиха и стила). — заседаши, несвр.,

представл>а дублетски акценат, поред заседаши.

заскакаши, свр. (ингр.): „Раде и Ненад су заскакали као

)ариЬи" (Д. ЪуровиЬ), „Над гомилом заскакаше шешири" (Ст).

КранзчевиН) и др. — заскакаши, несвр.: „Он се ос)еЬа као да га

изненада заскачу и заробл>ава)у" (ЪопиЬ) и )ош низ примера и

значеша.

заскакаши се — обичшце )е као свр. („Заскака се покра)

мора слана") него као несвр. („И ноНас то кол>е и заскаче се на

мо)у Омладинску" — ЪопиЬ).

заудараши, свр. (ингр.): „Заудара)у добоши...да стаже Ка-

ра!)ор1)е" (А. ПротиЬ), „Мештар Ье...заударати овог пута у ар-

монику" (В. ВукасовиН) — према: заудараши, несвр. (воньати).

С префиксом из- у Речнику САНУ налазимо повише по-

тврда за ово дво)ство (указиваНемо на значеше сажети)е):

избираши, свр. („Избираше пет на)бол>и)ег овнова") — и

несвр. (бирати: „Богата )е — може избирати").

изви^аши се, веров. свр. у примеру: „ПромениЬемо ми власт.

На)уриЬемо лопуже и газдаше. Капитале, здраво да се изви!)амо.

Тво)е )е доста и премного било" (Д. ЪосиЬ) — и извй^аши, несвр.

према и з в и д е т и.



|едан категори)ски слу^а; глаголске Хомонимще 17

извлачиши, свр. (поравнати дрл,ачом: ,,Кад се узоре н>ива...

...па извлачи браном, онда се усред н>иве наспе гомилица земл>е")

— и несвр. према извуКи.

йзврНаши (ди)ал.), свр. (све вратити) — и несвр. („Дизао

руке к небу и изврЬао главу", т). извртати).

йздизаши се, свр. (поуста^ати: „Пошто се сви издижу...пи)у

каву") — и несвр. према издиЬи се.

измёпаши, свр. — али у стари)"е доба и несвр. (менъати:

,,Лупаш фешере, куцаш на прозорима, измеааш л>удима фирме"

— Сремац, а аналогних старищх потврда има и у Р)ечнику 1АЗУ).

изм&Наши (ди)ал. уместо изметати), свр. (,,Бол>е би било да

нас )е море свих измеЬало" — Ъипико) — и несвр. према и з -

м е т н у т и.

изна(х)ддиши се, свр. (испадати се, о киши) — и несвр.

у активном облику (изнаходити = изналазити).

изндсиши, свр. (одеЬу, т). похабати) — и несвр. према

и з н е ти. Слично дво)ство имамо и у рефл. облику: ,,Кад се

кокош износи, последнее }о] ]а]е буде као у голуба" (свр.) — и

несвр. према изнети се.

издкрешаши и изокрёшаши, свр. (испревртати) — и несвр.

према изокренути.

изра^аши, свр. (родити више деце) — и несвр. (ра!)ати).

Слично )е и у рефл. форми.

исёваши се, свр. (сатисфактивно значен>е, о севан>у мун>а)

— и несвр. (,,Енерги)у...исщевщу сунца у...свемиру", т). зраче,

испушта)у зрачеаем).

искакаши се, свр. (сатисф. значенье, наскакати се) — и несвр.

према искочити (у активно) форми).

йсйадаши (се), свр. (о обилним надавинама) — и несвр.

према испасти (у активно) форми).

исйдсшавлаши, свр. (плуративно значеше: поставити више

лица на какав положа)) — и несвр. према и с п о с т а в и т и.

исйрсйлишаши (се), свр. (,,...страшних октопода ко)и су

били испреплитали сво)е пипке") — и несвр. према испре-

лести (се), а можда и према испреплетати (се),

где нису нацени примери за несвр., за разлику од исйрейлишаши

2 Наш {език
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(се): „Девет л>ета с косом н>еном испреплиЬе злато сво)е" и др.

(можда прево) вокала у основи олакшава по)аву функци)е ите

ратива, уп. нпр. однос задераши : задираши).

йсшрзаши (-ам), свр. — поред йсшрзаши (истржем и ис-

трзам) несЕр. према истргнути.

исхддиши, свр. (испословати; уп. и ,,Шуме Ье се хлада ис-

ходиши, срце мо)е ]ада за никада", т). избавите се, ослободита

се) — и несвр. (излазити).

Дода)мо )ош нешто потврда за префиксе на- и йо- из Реч

ника Матице српске:

набйраши, свр. (кумулативно значеше, одабрати доста пред

мета), тако1)е набйраши се, свр. (сатисф., доста бирати) — и на

бирайки (се), несвр. према н а б р а т и (се).

навдзиши (се), свр. (сатисф., навозати, навозати се) — и

несвр. према навести (се) (през. навезем, навезем се).

надавайки, свр. (кумул., о вишеструком даванъу) — и несвр.

према н а д а т и. Тако1)е надаваши се, свр. (сатисф., досита

давати) — и несвр. (,,Овд)е ми се нада)е прилика да споменем

нешто").

надизаши, свр. (кумул., диНи доста предмета, дижуЬи наго-

милати), тако{)е надизаши се, свр. (сатисф., дизати досита) — и

надизаши (се), несвр. према надиЬи (се), надигнути

(се).

намёшаши и намемаши, свр. (кумул., наслагати) — и несвр.

према наметнути.

нандсиши се, свр. (сатисф., носити досита) — и несвр. нано-

сиши (итератив од н а н е т и) .

найадаши, свр. (кумул.: ,,Нападао ситан сни)ег") — и несвр.

према напасти.

нахддиши се, свр. (сатисф., находати се) — и несвр. (нала-

зити се).

йомешаши, свр. (плуративно значеше, метнути више пред

мета) — и несвр. према пометнути.

йонамёшшаши, свр. (плур.: ,,Па онда понамешта...целу

сво)у фамили)у") — и несвр. према покамест и ти (дем.

значеше).
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йондсиши, свр. (неко време носити) : „Облачиле су маЬухине...

...поношене хал>ине". — Обично )е йоносиши се, несвр.

йдйадаши, свр. (плур., о падан>у веЬег бро)а суб)еката) — и

несвр. према попасти („Прашина )е веЬ попадала").

йойрймаши, свр. (плур., о примашу од стране веЬег бро^а

суб)еката: ,,Многи беху веК попримали пол>ске обича)"е", реч )е

о руским племиЬима) — и несвр . према попримити.

йойушшаши, свр. („Попушташе волове", реч )е о пуштаньу

волова из )арма) — и несвр. према попустити. БиЬе, найме,

да и овде долази до потпуне формалне подударности, и у акценту

и у облику, иако )е у РМС диференциран акценат (за свр. вид

)е дато йойушшаши, тип ко)и се не очеку)е за ову глаголску основу).

йоседаши, свр. (,,Поседали укуЬани") — и йдседаши/йосё-

даши, несвр. према п о с е с т и.

йосшд]аши, свр. (неко време ста)ати) — и йосшЬ)аши\й6сшо-

]аши, несвр. (где се развило специфично значение и избледела

мотивисаност) .

III

Ова) доста обиман иако не сасвим исцрпан списак глагола

подударног облика а неподударног вида ко)е смо нашли у наша

два речника представлю ипак само мален постотак свих итера-

тивних основа у тим изворима. Н>их налазимо, у ствари, само

ако )е испушена двострука погодба: ако поред нашег типа посто)е

две речи ко)е се могу схватити као полазне, основне у односу на

н>ега; то )е, с )едне стране, иста основа као у нашем типу — само

без префикса, а с друге стране глаголско образование са истим

префиксом али друкчи)им (примарним) стушьем основе:

попадати: падати или: износити: носити

попасти изнети

У питашу )е, заправо, дво)ако порекло, дво]ак пут поста)ан>а

нашег типа. Иако се полази од исте лексичке (етимолошке) основе,

различит )е непосредни извор, реч од ко)е се изводе разматрани

глаголи :

2*
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падати ► попадати свр.

попасти ► попадати несвр.

У једном случају, дакле, имамо просто додавање префикса гла

голено) основи, а у другом нормалну прераду перфективне основе

у имперфективну, својеврсном инфлексијом и суфиксима.

Конкретније разматрање системских односа открива нам

ближе погодбе за развијање разма1раног двојства.

1) Као најнормалнији случај настајања овог двојства можемо

узети системе у којима је исходна реч (нулти члан) прости глагол

евршеног вида. Системске односе у таквим случајевима можемо

овако представити:

пасти -> падати -> попадати свр.

г

попасти -> попадати несвр.

Исте односе као код попадати видимо и код испадати, на-

падати, надавати (дати-давати-надавати свр., дати-надати-на-

давати несвр.), издизати (дићи-дизати-издизати свр., дићи-из-

дићи-издизати несвр.), надизати, наметати {метнути-метати-на-

метати свр ., метнути-наметнути-наметати несвр.), политати,

израђати, попримити, заскакати, истрзати и др.

2) Само је формално друкчије код глагола са двоструким

префиксом, као:

кренути -> кретати

I

окренути -*■ окретати > изокретати свр.

изокренути -> изокретати несвр.

или :

ставити ~> ставЈиати

поставити > постављати ->■ испостављати свр.

I

испоставити -> испостављати несвр.

— јер глаголи са простом основой (први ред у схеми) нису у
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непосредном системском односу са образовашима ко)а разматрамо,

него представл.а)у за ньих само етимолошки извор. Другим ре-

чима, систем ]е идентичан оном ко)и смо показали у т. 1 ако пог)емо

од глагола окренуши и йосшаеиши као од нултих чланова.

3) Доста су застугоьени примери нашег видског дво)ства и

у неким случа)евима где ]е исходна реч система глагол несвршеног

вида, као што су глаголи извлачиши, износиши, избираши, наво-

зиши, заносимы, исходиши и др. Овде )е разво)ни пут друкчищ,

а што се тиче данаппьих, синхронично схваЬених односа, они

су углавном подударни са онима ко)е смо видели у случа)евима

где )е исходни члан свршеног вида:

вуЬи влачити извлачити свр.

I I

извуЬи извлачити несвр.

слично ]е као:

пасти падати попадати свр.

I I

попасти попадати несвр.

Разлика )е у посебном иоложа)у исходног члана кад ;е он

несвршеног вида. Найме, овде изоста)е активна функционална

веза са простом итеративном основой (вуНи : влачиши не представл>а

кофунктивну везу), и долази до удал>аван>а значен>а (вуНи : вла

чиши, браши : бираши), или исходни члан просто ишчезава из

)езика (несши, весши, гнаши) , уступа)уЬи место секундарном обра

зован^ (носиши, водиши, возиши, гониши) .

Напротив, ако )е исходни глагол свршеног вида, он задр-

жава улогу основног члана у систему [йасши, мешнуши, диНи,

даши и сл.).

4) Из изложенога се види да разматрани глаголски тип у

сво)о) свршено1 вари)анти наста)е као дериват просте итеративне

основе, додавашем префикса. Тиме су одсудно ограничене мо-

гуЬности ширенъа овог дво]'ства, )ер )е за ньега услов посто]анье

просте итеративне основе, што значи да ]е исюьучено у свим
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оним многобро]ним случа^евима у копима )е итеративна основа

везана за сложена образованна:

платити *плаЬивати

наплатити -> наплаКивати несвр.

У тим случа)евима, найме, не посто)е глаголи (типа „плаЬивати",

„писивати" — уп. йойисиваши, „кушьати" — уп. накуйлаши) од

ко)их би се изводила перфективна образованна.

5) Прегледом материала стиче се утисак да су наши пер-

фективни ликови знатно слабите застугаьени него одговара)уЬи

имперфективни, да су они спорадична варианта, неравноправан

члан разматраног односа. Из тога би било погрешно извести зак-

Лпучак о слабо) разви)ености категори)а одговара)уНих перфек-

тивних образованна. У питан>у су, напротив, врло активни типови,

нарочито широко застушьени као образовала двоструког префикса.

Тако наше йодизаши се, издизаши се, йомешаши (свр.) спада у

исту категори)у као йоусшщаши, йоумираши, исйрелазиши, йоуби-

)аши, изразЬщаши, исйреламаши итд. — т]. у )едан од нащродук-

тивни)их глаголских типова.

Што се ипак код глагола с двос!руким префиксом само изу-

зетно )аьл.а разматрано видско дво)ство, разлог )е у изостанку

имперфектива, ко)и опет изоста)е зато што не посто)и одговара-

)уЬи перфектив од ко)ег би се образовао:

разбита -> разби)ати -» изразби)ати срр.

*изразбити *изразби)ати несвр.

У богати)о) речничко) гра^и — какву садржи Речник САНУ

— потвр^е се, истина, доста образованна нашег хипотетачног

типа „изразбити". Тако налазимо: изразвалиши, израздво]иши, ис-

йоклониши, исйосудиши, исйрекинуши, исйрекрсшиши, исйрекуцаши,

исйремлашиши, исйресеНи, исйровалиши, исйрозейсши, исйромениши

— и )ош доста сличних примера. Ме1)утам, типови изразвалиши и

изразва.ъиваши не сто>е у видском односу, него им се значение по

правилу подудара; при томе )е варианта са основой перфектива

слаби)е застушьена у )езику (бар засад), и на)чешЬе оста)еизван

строже схваЬених граница кн>ижевног стандарда.
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6) Са друкчијим системским ограничењима за појаву нашег

типа срећемо се код глагола на -пути, и то не свих, јер треба

изузети глаголе као кренути, метнути и сл., где је видски систем

идентичен са другим морфолошким типовима (кренути-кретати,

кренути-покренути-покретати — исто је као пасти-падати, пасти-

-испасти-испадати) . Реч је о оним случајевима где се проста

основа јавља у две варијанте које бисмо могли схватити и као

видски пар, али нам упоређење одговарајућих образовала с пре-

фиксима открива да није у питању нормални видски однос; нпр.:

викнути завикнути повикнути

викати завикати повикати

или:

куцнути закуцнути покуцнути

куцкати закуцкати покуцкати

куцати закуцати покуцати

Очигледно је, найме, да завикати или повикати не могу

бити итеративи одговарајућих глагола на -нути (кад затреба, ите

ратив се друкчије прави, уп. подвикивати) . Можемо ићи и даље,

и констатовати да ни викати није итератив од викнути, него је

у питању обрнут однос, где је тип (семантички, а и по творби)

секундаран, као специфичан облик који указује на издвојени еле-

менат радње, њено једноструко остварење (сингулативно значенье).

Систем је, према томе, овакав:

викати -*■ повикати

викнути повикнути

У нашем другом примеру имамо пак тројни однос, где се куцнути

и куцкати не ограничавају на међусобну везу, него се обоје на

слана на неутрално куцати.

У сваком случају, изостанак типичног видског односа из-

међу образовања с префиксом (као завикати и завикнути) искљу-

чује могућност настајања двојства које разматрамо.
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7) Примери видског двојства које смо констатовали међу

дериватима основе ходити (исходити, находити, походити; изна-

ходити) само привидно одступају од типичних случајева какве

смо прегледали у т. 1—3. Найме, глагол ходити је истог типа

као и носити, возити, влачити и сл., иако се није сачувао његов

основни облик, који би одговарао типу не(с)ти, -вести (изузи-

мајући трагове у радном придеву глагола ићи: ишао од и-шьд-

и даље од къА-, што је иста етимолошка основа као у ходити).

Настала празнина је надомешћена суплетивизмом са ићи, тако да

је у вези с разматраним типом систем потпун:

ићи ходити -*■ находити свр.

наћи -*■ находити несвр.

исто је као:

вући влачити -*■ извлачити свр.

извући -*■ извлачити несвр.

Исто је тако изнаходити аналогно другим случајевима са

двоструким префиксом [наћи-находити-изнаходити свр., наћи-

-изнаћи-изнаходити несвр. — једнако као окренути-окретати-

-изокретати свр., окренути-изокренути-изокретати несвр.).

Знатно) застугоьености деривата од ходити у свршеном виду

погодује постојање синонимичне основе -лазити, која се ограни-

чава на функцију итератива, тако да долази до диференцијације

значења. Найме, потискивање основе ходити из нормалне итера-

тивне функције (преовлађивањем основе -лазити) оставља за ову

основу „слободан простор" за образованна свршеног вида.

IV

На основно системско питање дали смо одговор већ у на-

слову овог прилога: случајеви као пометати свр. и пометати

несвр. не иду у позната колебања и двострукости глаголског

вида, него представљају посебне речи, хомониме, речи различитог

порекла (непосредног, у творби речи, док се у етимолошком смислу

своде на исту праоснову). О томе јасно сведоче разматрани сис
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темски односи, а и случајеви акценатског и обличког диферен-

цирања (в. уз заседати, истрзати — у одељку II) са своје стране

сведоче у истом смислу.

И у практичном стручном, у првом реду лексикографском

раду ове типове је оправдано третирати као посебне речи. Тако

се и поступало у нашим великим речницима (уп. нпр. изокретати,

израђати, испадати, испостављати, истрзати у Речнику САНУ,

набирати, навозити, надизати, пометати у Речнику МС, изми-

јењати, испостављати у Рјечнику ЈАЗУ), али без потребне до-

следности. Одступања су понекад мотивисана тешкоћама у раз-

двајању примера који се могу двојако схватити, као и у генера-

лизацији поступка, али делом настају и због превиђања праве

природе овог двојства, па и саме видске разлике.

Митар Лешикан
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