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О старословенским трпним придевима.

Увод.

]език старословенских споменика проучаван je дио}акол1

методом: описном и историско-упоредном. То проучаваже ишло

je напоредо са развитком словенске филoлoгиje и упоредне индо-

европске граматике. У прво време оно je обухватало у свестрано]

обради jesMK само по}единих споменика односно граматичку

систему старословенског }езика на основу jeднoг споменика. Тако je

први обрадио старословенску граматику Копитар при издажу

Клочева зборника (1836) и после Востоков при издаван>у Остро-

мирова ^еван^ела (1843). Ширу систему свих }езичких nojaiîa

убрзо je дао Миклошич у CBOJOJ Laut- und Formenlehre (1850).

Тако je у главним потезима веЬ давно дата целокупна структура

старословенског }езика. Када je доцни]е дефинитивно установлен

канон старословенских споменика, испитиван>е старословенског

}езика могло се кретати у строго одре^еном кругу. Неоспорно

je да je за карактеристику jesnKa старословенских споменика

потребна пре свега спещфлно обрада IIojeдинaчниx питаььа Koja

пpyжajy ти сиоменици. То испитиваже има и нарочиту олакшицу

и погодност баш у томе што je за- разлику од осталих словенских

}езика материал тачно ограничен, ма да, у исто време, та огра-

ниченост rpalje, ма како она била обилна, не допушта да се

старословенски }език детал.но проучава у свима правцима.

Резултати KOJH ce добива}у на основу проучаван>а ]езика

старословенских споменика обично се односе не само на }език

тих споменика, него се примен>у}у и на ]език првобитних оригинала

из IX века.

То je нарочито cny4aj ça систематском граматиком старо

словенског jesmca. Реконструкци5а основног текста махом и не

чини толико тешкоЬа и има об}ективни]у вредност од реконстру-

исаних прасловенских облика, KOJH се увек и Mopajy бележити

звездицом. Али je питание, да ли je уопште неопходно потребно
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онакво издавайте старословенских текстова какво траже Ме]е

и В а ] а н у програму I конгреса словенских филолога у Прагу 1929.

Они истичу важност оригиналног, првог превода ко^и Ье се добити

на та} начин ако се узму у обзир и све доцн^е редакци]е

старословенског ]езика. ^сно ]е да се та] посао не може извршити

пре него што се беспрекорно издаду сви споменици и темел>ито

испита ]език у н>има. Зато ]е тешко таква нормализована издан>а

сврстати у „1а ргегтёге пёсеззПё" словенске филологи]'е. Сем тога,

реконструисани и „пречишЪени" текст, колико год би он био об]ек-

тиван, ипак би претставлао споредан извор за проучаванье старо

словенског ]езика, тим пре што се до ньега може доЪи ]едино све-

страном анализом ]езика сачуваних црквенословенских споменика.

Не треба нарочито истицати да ]ош има не мали бро]

питан>а ко^а се тичу ]езика старословенских споменика на ко]а

се досада ни]е обранала шира пажн>а и ближе интересована.

Многи проблеми чека]у на дубл>у анализу, ма да, с друге стране,

има све више покупка да се да ]една синтеза старословенских

]езичких шнава. То показу]е леп бро] граматика старословенског

]езика ко]е су се по]авиле за последних десетак година. То се не

може реьи и за монографи]е о коме било питакьу из тога ]езика.

Задатак ]е ове расправе да пружи важней материал о трп-

ним глаголским придевима у старословенском ]езику, да га групише

онако као што ]'е то примл>ено у радовима ове врете, узима]уЬи

у обзир ради порежеНэа пре свега срйскохрвашски ]език, а затим,

по потреби, и остале словенске ]езике. Закл.учци ко]и се у овом

раду паводе о трпним придевима оснива]у се на материалу ко]и ]е

систематски скуплен само из старословенских споменика. Код тих

се разуме само т.зв. канон цркиених кн>ига. Према томе не спада]у

ту и ио]едипе редакшф, било бугарска, ерпскохрватска или руска.

Уз то нису баш сви споменици морали да буду равномерно

искоришЬени и за свако посебно питанье о трпним придевима.

Деталлж]е ]е обращен она] материал ко]и пружа]у ]еван^ел>а.

То ни]е учин>ено случало, ]ер текст ]еванГ)ел.а, ко]и и за многа

друга питаньа да]е довольно гра^е, згодан ]е нарочито стога што

]е н>егов грчки оригинал релатинно ]ош на]приступачни]и. Поре

чье са грчким помаже да се до1)е до тачни]их резултата о зна-

чен>у и синтаксичко] употреби трпних придева.

Исту енрху има]у и цитати из превода ]еван1)елэа осталих

словенских ]езика. На та] начин ова расправа има донекле и

карактер историско-упоредни.
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Сва четири кодекса узета су као ]една целина, а на неким

местима, где ]е то било потребно, узети су у обзир и вариант

Примери, ко^и се дал>е наводе, подразумева се, из Маркина

су ]еван^еЛ)а, ако ни]е друкчи]е истакнуто.

Облик и значенье словенских трпних придева нису проуча-

ванн у ]еднако] мери. Лингвисте ]е интересовао готово само

облик ко]им се и спещфлно позабавио Видеман, БеИга^е гиг

а11Ьи1ё- Сощи^аХ'юп. Тек у последнее време }авл>а]у се дела у ко]има

]е опширни|е обращено и значенье трпних глаголских придева. То ]е

расправа X. Естера]хера о полском трпном глаголском придеву

и Б. Хавранека, француски резиме расправе о Оепега уегЫ.

Материал ко]и се налази у досадашиьим граматикама по]е-

диних словенских ]езика могао се употребити готово искл>учиво

за сам облик трпних придева. Чак ни за ту сврху ни]е та] мате

риал сасвим довол>ан. Да би резултати испитиван>а ипак имали

општи]е значенье, требало \е понегде допунити материалом црпеним

из самих текстова.

Као што Ье се видети дал>е, у томе има доста интере-

сантних случа]ева ко]и су остали незапажени код не ]едног

историка ]езика. То се не односи само на значенье и синтаксичку

употребу, него и на сам облик трпних придева.

1. О материалу у граматикама старословенског ]еаика.

Све старословенске граматике има]у ]едну за]едничку особину:

люрфологи]а се у жима оснива веКим делом на реконструкции

облика; они шта више нису увек добивени дедукциям. Нема ни-

какве сумнье да такво манье или више априорно изво^енье старо

словенских парадигми, иако ]е можда корисно за лакшу ор^ента-

ци]у у старословенско] морфологией, ипак може у много случа]ева

да доведе до нетачног заюъучка о количини и начину употребе

датих облика. Дога^а се да су и ван парадигме стварани облици

ли Нос.

Таквих реконструисаних облика може се наЬи не само у

граматикама мртвих ]езика, што ]е донекле разумливо, иако не

потпуно оправдано, веЬ и у описима граматичке системе кога

живог ]езика или диалекта. У том случа^у изведени облици

доспели су у граматике савремених ]езика захвал^уЪи доктри

нерским и традиционалним граматичким калупима. ]едан врло

поучан пример наводи Лэ. Сто]ановиЪ за српскохрватски

]език: „Сви граматичари почевши од Вука ставл>а]у у обрасцима
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глаголских промена прошли партиции и од несвршених глагола,

па тако сам радио и ja, али тражеЬи и сам градеЬи примере за

ььихову потврду, уверио сам се да се нигде не могу применити.

Иако се могу градити од несвршених глагола : везавши, Писавши

итд., употребити се могу само кад се од тих глагола направе

свршени : иовгзавши, написавши" (JO VIII 7).

Ст. Кулбакин замера то исто J. Los-y y рецензии*

н>егове Старословенске граматике : „Лось приводить въ качеств^

прим-вра несигматическаго аориста peko pece итд., хотя именно

эти формы (отъ даннаго глагола) не засвидетельствованы" (Sla-

via I 488).

Лако je разумети да се старословенски облици KOJH нису

документовани у споменицима не могу ставл>ати у исту врсту

са априорним облицима у описима живих говора. У првом случа;у

априорност материала да се утврдити, ако се проблематични

облици не Hatjy ни у }едном старословенском споменику; а рела-

тивно и HHJe тешко. У другом случа^у, она] ко]и ставл>а у питаже

известан облик ослаььа се на живу реч, Koja je непресушан извор

свих могучих }езичких nojaea, и зато je тим и више могуЪе, а у

исто време и потребно, да граматичар или диалектолог забележи

и pet>e облике KOJH иначе да]у утисак вештачке реконструкшф.

Зато се диалектолог не може од таквих замерака бранити истим

аргументима као и граматичар-кодификатор старословенског ]езика

где ништа нема научно об}ективне вредности quod non est in actis.

Закмьучци KOJH ce y OBOJ расправи изводе и сви наведени об

лици ocHHBajy се исюьучиво на материалу KOJH ce налази у канону

старословенских споменика. Преглед целокупног материала KOJH

пружа}у ти споменици noKasyje колико априорног и добивеног

дедукци]ом илш у свима граматикама старословенским и код,

трпних глаголских придева.

Beti je Миклошич начинио у граматици из 1850 ове облике

трпног придева садашнэег времена: исеомх ГРСБОМЯ школхя кльиол\к

СЛОВОМ8 ДВНГНОМХ HCrdCO.VtX Л\РОЛ\Я (!) ГОрНМХ ; ¡i k:f.\\/. EipOMX i:A\klf,\\y.

дадол\х ко\-поукл\х. Да je Миклошич по CBOJOJ вол>и градио об

лике види се и из тога што je y граматици из 1874 у парадигми.

глагола мрЪтн место пре^ашн^ег л\рол\х ставио партицип од сасвим,

другог глагола тр*л\8.') LLKiajxep y граматици 1852 поновио je

неколико проблематичних облика-) за Миклошичем, а и сам je.

') заправо би требало Tkpe«», али и н.ега нема у споменищша.

2) на пр. и мро.«* с. 297.
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додао неколико нових, као што ]е трпни придев прошлог времена

«угккншк ко]и и по начину образовала не спада у облает старо-

словенског ]езика. Тако и крлт» ндднмшх раепкншх прострктх.

Неки од наведених облика потуц^у се и по доцни]им старо

словенским граматикама, као на пр. шеомя греком» пьномх дкигиолгл

«ум-ккллх БЕромх кеекдоукмх. Има их код Лескина и код Кул>-

бакина и особито код Вондрака.

Ма да су н>ихове граматике у погледу лингвистичком на

савремено] висини, ипак се може опазити недостатак у методо-

лошком погледу у томе што често нема]у филолошких података.

Такав ]е случа] са опширном Вондраковом граматиком.

Има ту парадигми ко]е на први поглед изгледа]у као да су осно-

ване на самом материалу из споменика, али кад се баш та]

материал прецизно испита, онда се код Вондрака може гово-

рити само о недоследности. Ево зашто. У V кон]угащф дата ]е

парадигма глагола к-кдкти у целини, за]едно са трпним придевом

садашнэег времена к-кдомх (АНк. Ог.2, с. 575—6), ме^утим у пара

дигми глагола исти нема глаг. придева идомх, кодо се налази у

Супрасалском зборнику 396 5. Та] облик ко]и ]е Вон драку из-

гледао невероватан, и зато га ни у парадигми не наводи, има

Миклошич, опет у парадигми (А11з1оу. Рогтеп1епге, с. 71).

Али Миклошич има и дадомя (\Ь., с. 72) ко]и ни]е засведо-

чен споменицима, а не наводи га ни Вондрак у парадигми.

На]дал>е ]е отишао у реконструкции облика Ьо$. У свор]

Старословенско] граматици он да]е, и то ван парадигме, и такве

облике ко]и изгледа]у немогуЪи веЬ а рпоп, независно од тога

да ли се налазе у канону стел, споменика. То су облици за трпни

глаголски придев прошлог времена тшд(ъ и с{^1§пд(ъ, (1. с. 132).

Сем тога у жегово] граматици има трпних придева ко^е не бележи

н^едан аутор досад споменутих граматика. То су облици чгъготъ

1ьщетъ оЬгеШтъ рЦщетъ ЪеЩетъ (]. с. 131). Облик Ьезпщетъ ни]е

трпни глаголски придев садашн>ег времена, него одре^ени облик

датива од ккскня како Ьуз(ъ Ьёзпиети Мк У1в тер бсицоу^о^ёуср,

1Ь. 189, ко]и ]е Ьоз схватио као и сам ]агиТ1]) да ]е то нео-

дре^ени облик трпног придева. Исп. и Зог. Мт 1У24 к-ксжнжиА —

бафЮУ^ор-ёуои^.

После свега овога, ]асно ]е да се ]езички по]ави ко]и се

износе у старословенским граматикама мора]у примити са извесном

резервом. Као што ]е показано, не може се она] материал старо-

1) Мар. еванг. 483 а.
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словенског ]езика KOJH да]у граматичари просто употрсбити за

объективно разумеван>е правог стажа ствари. И кад се одби}е

известан бро] примера KOJH се случало не ]авл>а]у у споменицима,

опет ocraje довол>ан бро] таквих облика KOJH су врло сушьиви.

Jörn ]едно. Ако се у обрасцима за глаголску промену наводе

увек и оба трпна придева, онда би ео ipso требало да значи да

су та два глаг. придева вероватно у под]еднако] употреби. Из

дал>ег излагала видеЬе се да то никако не одговара стварности.

Зато и ocTajy многи облици само као фикци]а по]единих грама-

тичара. У жиховим граматикама нема границе где je лингвистика

а где филологи]а, сем ретких случа]ева као инстр. синг. :!:сжшжмк или

ном. плур. «камни . К у л> б а к и н у CBOJHM старословенским грамати

кама има само у франц. издан>у знак * код облика дкнгномж у пара-

дигми (Vieux slave 333), али у оделжу о образован^ трпних при

дева садашжег времена, где je облик двигномж узет као тип, нема

тога знака. У осталим издан>има (рус., срп., чеш.) нема ни у првом.

случа]у звездице.

Старословенски споменици нису сви обра^ени статички и.

статистички. Уз то нема joui ни потпуног старословенског речника,

односно индекса свих споменика. Кад Taj посао буде извршен,

онда Ъе и многа питаньа о границама употребе извесних облика

несумн>иво изгледати друкчи]е него данас.

Ma како Вондракова граматика била исцрпна по старо

словенском материалу KOJH се у H>OJ налази, ипак има случа}ева

KOJH показуху како и та на]опширни]а граматика не да]е потпуни

граматички опис старословенских споменика. То се види и на

овом примеру: као ре^и облици трпног придева прошл. вр. код

глагола I врете, 7 раздела наводе се примери са суфиксом *to, док

облике са *епо В. сматра за нормалне („Sonst -снж: кнкна... usw."

с. 543). Ме^утим ме^у облицима на *-to нщс забележен и облик

Нгтж кога нема ни у одел>ку о промени глагола сЪти на стр. 542,

ме^утим имамо oc-fcra Суп. 4024 и iiicl-Td пика ib. 2438. Taj облик

не наводи ни Видеман ни Meje Études sur l'étym. с. 300, KOJH

иначе Ha6paja све облике са суфиксом *to.

2. Облик трпних придева.

Оишше найомене. •

У старословенским споменицима разлику}емо два типа трпних

глаголских придева. ]едан KOJH карактерише суфикс *то додаг

основи садашн>ег времена и други, KOJH има суфиксе *to или *(е)по
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додаване првобитно само основи неодре^еног начина, односно

прошлог времена. Према тим основама зваЪемо први — трпни

глаг. придевом садашн>ег времена, а други — прошлог времена.

Савремени словенски ]езици разлику}у се од свога првашн>ег

стан>а и од балтичких ]езика како у погледу чуван>а оба трпна

придева, тако и у погледу н>ихове функци}е. То се пре свега односи

на трпни придев садашн>ег времена. Он je престао да буде жив

il продуктиван облик у свима досадаилыш словенским ]езицима;

у веЪини од Нэих не ]авл>а се ни у на}стари}им споменицима.

Пуну употребу тога трпног придева сачувао je само старо-

словенски ]език. И баш та жива употреба чини }едну од врло

карактеристичних црта тога ]езика. Он je дао отпечатак и свима

доцни]им редакщфма и спещфлно руском кнэижевном }езику, KOJH

je — као што je познато — jaKO натружен црквенословенским

елементима.

OcTaje дакле као главки и м.ипрпро.пшш материал KOJH je

црпен само из старословенских споменика.

У свима споменицима употребл>ава}у се оба глаг. придева,

с том разликом што глаг. придева прошлог времена има близу

четири пута више него придева садашн>ег времена. Ту чин>еницу

могуЪе je об]аснити и самим caдpжajeм споменика и, што je важнее,

заменэиван>ем глаг. придева садашн^ег времена прошлим трпним

придевом.

У разделу о значен^у трпног придева садашн>ег времена пока

зано je како су веЬ у старословенском посто}але тенденци]е Koje

су на Kpajy довеле до потпуног гублена тих глаголских придева.

У Киевским одломцима нема уопште примера за трпни придев

садашкьег времена, док за прошли глаг. придев има свега десет

примера.

Рованим ги npHiiíctiixHiA — muñera óblala стр. 40 *)

крхк! илплмин! -- sanguinis repleti 41

приюеж примети - oblationem delatam 42, 43, oblatam 46

БХЖЛЮБЛШХИМ -- officia gratissioia 44

,vjps — oblatum miiiuis 45

нис-л1П1,я11 npociMx — Communione satiati, quaesumus 46

Р.ХСЛ.ДХ.МК CIMK 1:х:п,лтхил\к ö'MCTI СрКДКЦ"Ь — Ut hac СОГП-

munione sumpta corda... emundentur 47

влажен* beatus (неколико пута).

Ст. Слон>ски, Wybór tekstów starostowianskich. We Lwowie 1926.
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На основу тако малог текста, као што су KHJGBCKH одломци,

не може се са сигурношЬу тврдити да у читавом рукопису ни]е било

пи ]едног трпног придева садашжег времена. Ипак се може oöjac-

нити чиььеница што тога глаг. придева HHJe било у толиком 6pojy и

релативно много као у Супрасалском зборнику. Разлози сууовоме:

Прво, jesHK Киевских одломака има познате западносло-

венске, тачни}е чешкоморавске особине. А баш у западносло-

венским ]езицима нема сигурног трага о живо] употреби трпних

придева садашн^ег времена. Друго, текст одломака преведен je ça

латинског, у коме, различно од грчког, нема глаголских придева

на *-тепо-, него само }едан на -tus или -sus (*-to-) KOJH заступа неко-

лико грчких меди]алних и пасивних глаг. придева, а у извесним

случа]евима и оба словенска трпна придева. В. о томе MOJ чланак

у J<1> IX 273 и д. Како се ипак латински глаг. придев прошлог

времена веЬим делом по значен>у (а понекад и по начину обра

зовала) слаже са старословенским трпним придевом прошлог

времена, то ни]е одвеЪ чудновато ако се каткада и механички

преводио лат. глаг. придев на -tas стел, на -тх/-ия.

Тако би се у примеру: GKJ пршоск npiiitcnisi rtc-fc Pi просшх

TÍA npiiMi — Hanc oblationem tibí delatam, domine, quaesumus te,

suscjpe c. 42, могао употреби™ облик за садашже време прнно-

CHMXI.1) Особито je занимл>ив и osaj пример: ut sacra tua com-

munione sumpta digni efficiamur purificatione tua, a y стел, je:

ux-,-.ï..v/, [,[i;f,«.u,i.ii,E стр. 42, дакле (Жшивна конструкщф са глаг.

придевом садашлег времена и наведени случа} стр. 47 ut hac . . .

взсждхмь БКЗЬЙТЯНМК са трпним придевом прошлог времена.

О уза]амном односу оба трпна глаг. придева говори се

опширни]е у разделу о значежу.

3. Трпни глаголски придев садашн>ег времена.

Порекло наставка тога глаг. придева joui од Шла]хера

довожено je у везу са истим литавским и летским обликом, KOJH

служи за образование трпног глаг. придева садашжег времена:

лит. vezamos, лет. wezams = стел. BÍSOMX Суп 96„, 12782. Ти се

]езици потпуно слажу само у суфиксу, KOJH je индоевропског

порекла. Иначе, по начину образованна у по}единим глаголским

нрстама и нарочито по значежу, литавски и летски разлику]у се

') У Син. МОЛИТВ. 29 приимн fi MUT»i штя, с* прнмоснмимн
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од старословенског. То, уосталом, сто]и у вези са познатим

самосталним развитком глаголске системе у балтичким ]езицима.

Начин образованна трпних глаг. придева садашгьег времена

врло ]е ]асан и прегледан. Суфикс *то дода]е се основи садаплъег

времена ко]а се завршава тематским самогласником *о.

Старословенски материал да]е могуЪност да се ти глаг.

придеви поделе тачно по глаголским врстама.

/ врсша, основе на *-о.

а. кодом* Суп 402 4 влЗдомх Суп 40 и . . . чктомж Кл 1 ,72 Суп

219»...

б. пасомх Мт VIII 80... Суп 431_2 трлсомх Е 81,,... везомх

Суп 96, П7И

в. пл-квомх Суп 424 яо заводах Суп 39727

г. р«кол\х Зог ] IV.,,, Суп 8а... вл-ккомх Суп 146 1Г, звдгомх

Суп 475 и

д. начьноллх Суп 3272о

г), кокомх Суп 16129

е. нскомх Суп 145 24... деромх Суп 17926_27 ж«номх Суп 17317...

ж. (н1нс)тркгномж Суп 560 25 (]едини пример у канону старо-

слов. споменика за кон]угаци]у -нжтн).

II врсша, основе на *-/о.

а. воркмх (ншр-кворшх! Суп 83,) колшх Суп 56 28 572

б. внкмх Суп 1035... знакмх Л ХХШ49 Пс Е Суп скклдх

Мк IV,,, Суп 402,з л-ккмх Суп 425 18

в. двнж1Л1х Л VII 24 Суп 546 2 пншшх } XXI 25 Суп 341 4...

маричсллх Суп 86 22. . .

г. дклакллх Суп 28 2в готовакмх Суп 321 25 итд.

д. д-кнствоу'ммх Суп 560 29 имшоукмх Суп 546 3 4 сдоугоукмх

Суп 54819.

/// врсша, основе на *-/.

а. гонимх Л VIII 2„ Суп 39 2, 406 21 лол\ил\ж Кл 1 ,79 Суп 353 8 итд.

б. дрхжнмх Е 216... Суп 108... слхпиимх Суп 16222 итд.

Поред таквога начина образованна ко]и ]е за^еднички за

огромну веЬину случа]ева ]авл>ан>а трпног придева садаплъег вре

мена, оста]е неколико паралелних облика трп. придева ко]и су

друкчи]е образовани. Они се могу поделити у две категор^е :

1 . Трйни йридеви код Щих су йаралелни облици могли на йрви

йоглед йосшаши йо аналогии йрема другим глаголским врсшама;

.{ркиословснски филолог I
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адом* Суп 396 5 звкроидимо Суп 92,,

в-кдсмх Суп 1.04 1в... в-кдимх Суп 212 3о

видомх Суп 29222... вндимх често.

Тако ограничени бро] облика ко]и се не слажу са изнетом.

системом само показу]е колико се у старословенском трпни гла-

голски придев сад. врем. осеЪао као прави глаголски облик у

строго] зависности од основе садашжег времена. Облици вндомх,

а тако исто и в-кдомх идомх и питомх Л ХУ30 Суп 385 27 лакомх 4126,

налазе се и у области западнословенских ]езика, ко]и показу]у на|-

ман>е трага употребе трпних прид. сад. врем. Као и у тим ]езицима,

тако су и у старословенском ти глаг. придеви имали обично или

неко спещфлно придевско значение (адомх - ёбосбцюс;), а по своме

пореклу то су самостални облици образовани од неушралне основе

(кидомх), или од несачуваних глагола (лакомх питомх).

Облици в-кдимх нЕиспов-кдимх Суп 426 )8 и зв-кроидимх постали

су аналогиям према великом бро]у облика на -имх.

2. Паралелни облици ко)и зависе од две глаголске основе садашгъег

времена :

нскомх Суп 145 28... ншпмх Суп 146 28... (Вон драк бе-

лежи само искомх. АО'2, с. 566)

м-кштшх Суп 436 ,4 . . . м-кташх Зог. Мт VI80

схкажсмх Суп 530 29 сяказашх Мк XV 22 . . .

(про)тАжшх Суп 159, (вкс)тдзакмх Суп 369 „.

Треба рш споменути да код облика на -акмх ни]еданпут

ни]е наступила иначе другде обична контрамиф или асимилаци]а

(исп. чешки гпату).

У руском кн>ижевном ^езику ти глаголски придеви има]у исти

начин образованна као у старословенском, с том разликом што

у руском постов нарочита л>убав према извесним глаголским.

врстама (место глагола I или IV врете — узима се глагол III врете:

нема *6ерегомый него оберегаемый, не *винимып него обвиняемый).

В. КошутиЪ, Рус. грам. II с. 163.1)

Из прегледа старословенског материала излази да су трпни

глаг. придеви садашььег времена образовани од 214 глаголских

основа (без обзира на префиксе). НазвеЪи бро] тих глаг. придева

]авлза се само ]еданпут. На]чешЪе долазе : вндимх нарнцакмх,

затим глаголкмя л\д.чил\х.

') Код Лермонтова, Герой нашего времени (Книгоиздательство „Школа",

Варшава, с. 1—250) нема уопште облика на -омый. Као глаюлски придев долази

само шомилый (Такъ томимый голодомъ, въ изнеможенж засыпаетъ с. 206).
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4. Трпни глаголски придев прошлог времена.

Начин образованна трпног придева прошлог времена разликэде

се од образованна трпног придева садашн>ег времена не само по

суфиксу него и по глаголско] основи и корену и по продуктив

ности. И баш у то] формално] разноликости и неу]едначености

лежи много архаичног и претсловенског елемента.

Та] трпни придев претставлпа продужен>е праиндоевропског

стажа, из кога су потекли суфикси *(о и *по/епо. Они су се прво-

битно додавали основама, и именским и глаголским, а исто тако

и чистом корену.

Образу]уТ1И у области словенских ]езика облике трпног при

дева, оба та суфикса спа]а]у се или непосредно са основой или

помогу основиног самогласника *е, добивеног морфолошком перин-

тегращфм из суфикса *епо.

Ти суфикси нису везани, бар у веЬини случа]ева, уз одре^ене

основе. Ту влада не]еднакост ко]а постов веЬ у старословенском

]езику. Зато ]е доста тешко реконструисати прасловенско стан>е.

Развитак словенских ]езика показу]е ширенпе суфикса *Ю и у оним

случа]евима где ]е извесно у прасловенском био суфикс *по. То

Ье се видети из дал>ег излагала. Словенски зезици, односно пра-

словенски, разлику]у се у том погледу од балтичких ]езика, где

постов ]едино суфикс *1о за трпни глаг. придев прошлог времена.

Сам начин образованна балтичких трп. придева ]ош и данас ]е врло

прегледан: наслакьа се увек на основу неодре^еног начина. Исп.

Лескин, ЬНашзспез ЬезеЬисп тИ Огатт. с. 202.

Суфикс *1о.

Тип глаголских придева образованих помогу суфикса *(о

спада у врло стара образованна. У прасловенски ]език дошао ]е

из праиндоевропског, и као суфикс трпног придева прошлог вре

мена сачувао се у веЬини данашнних словенских ]езика.

То се надоасн^е истиче код глагола код ко]их се основа

неодре^еног начина завршава, пре свега, на ликвиду и назал,

ре^е на самогласник.

На пример: лит. (ИР(аз стинд. йгЫ- гр. братб^ \\ бартод праслов.

*Ф>[(ъ (полн. Лаг(у мрус. де'ртий сх. дрШ).

лит. Шаз лат. етр(из стел, ьлтх пол>с. щ-]е(у слов. Vе^-^ё(-эп.

ЛИТ. УуШ СТСЛ. КНТХ ПОЛн. т(у.

лит. ай(аз араи(аз врус. обутый пол>. оЬи1у буг. обушъ.
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Бро] таквих примера врло ]е ограничен (Траутман, Ва11о-51а\'.

\УЬисп, наводи рш лит. йг1а$ т1г(а$ $йг1а §1г{а5 пйп1а$ рШаз

Ие(аз ййо(аз и одговара]у^е словенске облике). То се може ту-

мачити дво]ако.

1. Таквих глагола уопште нема много. 2. Мешагьем са су-

фиксом *по.

Примери као старословенски петрифицирани облици (махом

обични придеви) изк-кстх Суп 25 -,н. . . оукдст* Суп 335 „ отнрхстх

^ 152 Пс 510 Кл 1 917 Суп 16п. . . остаци су првобитног стан>а када

су се облици три. придева градили и од других основа ко]е су

у литавском и данас сасвим обичне као : кёр(аз гр. яелтб; лат.

сосШз, где ]е пред суфиксом експлозивни сугласник. Могуче ]е

да се та] тип ни]е уопште сачувао у словенским ]езицима и да ]е

одискона заменен облицима на *-епо и због тога што би такви

облици услед словенских гласовних закона сувише одударали од

глаголске основе са корм су у вези ; зато и нема *ре1ъ него ресепь.

На основу старословенског материала могу се навести готово

сви облици глагола 1 врете, с основой на *п *т.

здчатх Пс 507 клатх Е 195) расплтк Мт XXVII 44. . . ьлтя ^ VIII 8.

И у свима осталим словенским ]езицима та] се тип добро

чува, у кодома долази и облик *с1д(ъ ко]и ни^е забележен у старо

словенским споменицима. Поред тих облика ко]и се могу сматрати

прасловенским рано се ]авл>а]у и шире паралелни облици ко]и су

постали на]чешЬе тиме што ]е сам основни глагол прешао у други

тип кон]угаци]е или што ]е дошао суфикс *по на основу са-

даильег времена.

Такве новине нису се извршиле на цело] словенско] тери-

тори]и. Нэих нема у руском. Облик надменный црквеног ]е порекла,

са придевским значением „охол". У дон>олужичком опажа се утица]

основе садаилъег времена: гаспНу парпё(у. Та] утица] се огледа

у стел, падалиц* Суп 117,8 и распиши Остр. Мт XXVII м Мар.

рлспАтх, где ]е и други суфикс. У сх. надуш и надувен под ути-

ца]ем дбуши: обувен (исп. ниже).

У бугарском поред облика по стел, обрасцу ]авл>а]у се и

секундарни облици као найънашъ клънашъ йочънашъ ко]и су постали

несумн>иво под утица^ем 11 глаг. врете: дйгнашъ мйнашъ. Геров

(Р-бчникъ) наводи и аналошке облике земенъ према презенту

земешъ и раейенъ кленъ наченъ. Буг. надуёнъ треба тумачити као

сх. надувен, .исп. буг. обуёнъ, чуенъ.
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Основе на V */.

У старословенским споменицима налазимо само примере за

ехтрхтх Суп 342 2 прострхтх Кл Is66 Суп 141 28 рас- Суп 55514 560«

пожрхтх Лист. хил. II Ва 14. Такви облици налазе се и у веЪини

словенских }езика. Исп. сх. иросшрш ирдждрш уирш, словеначки

iztrt prostrt prodrt zamft oprt, пол>. tarty rozprostarty podarty итд.,

врус. сШершый зайершон.

Према томе, сва та образованна потичу из прасловенске

епохе и }едино та категори]а глагола показу]е у трпном глаг.

придеву прошлог времена на]слаби}и степей коренске вокализа-

ци]е. Пуна вокализаци}а карактерише основу неодре^еног начина:

*verti *perti ^ *кр-1гти *np-fcrij, ма да се веЬ у стел. ]авл>а мешаное

основа (Во и драк, AkslQ2 с. 518). И обратно, основа инфинитива

служи за образование трпног придева, на пр. у чеш. dren tren

као и den klen, и са суфиксом *to у словачком tretу поред trenyt

zavrety и zavreny. У ex. веома су ретки облици као йошрен KOJH

OÄroBapajy стел. np-krxpiHx Суп 269 6 пожхршх Суп 460 ¡, начин>ени

од основе садашььег времена. У буг. има само облик шришъ место

*Шъошъ, jep je цео глагол добио другу промену: през. шрия као

бия, бишъ. Сх. шрвен постао je као споменути облик надувен.

Глаголи *melti *peltL

Облици за трпне глаг. придеве од тих глагола не налазе се

у стел, споменицима. У осталим словенским ]езицима они HMajy

различит облик. Та разлика се тиче и основе (на пр. рус. молошъш

йолошый пол>. metty petty ^ "mito-) и суфикса (буг. млЬнъ йл-Ьнъ

сх. млевен илевен, стч. míen нч. mlet).

Глаголи *kolti *por ti.

И ти глаголи има]у различите облике. Свакако су примарни

облици у рус. и пол. Аолойшй йорошын и któty próty (писано

kluty pruty). У осталим слов. ]сзицима ти глаголи, ако нису до

били другу промену као сх. иориши и чеш. pdrati, HMajy облике

са суф. *епо. Стел, (и }ужнослов. JCSHUH) заклаих Суп 422 , и стел.

здколснх Суп 331 ао 421,0 ис- МтХХИ^1) У староруском летопису,

из Ипатског зборника,2) налазимо то исто : да за/сожнъ будет ь

оружьемъ с. 33 4, али и: sakMifà быстъ Доманомъ с. 528 г8. То би

') Los, Gr.stsK транскрибу}е то као ¡skoLjenb с. 133 и Вондрак с. 516

има погрешно к«лкн>. али на с. 537 кодш*. Ван BeJK, IF XL1IÍ 286 има kol'em

Исп. о томе Видеман, Beiträge 138—139.

-) Л*тоцись по Ипатскому списку. Изд. Археограф. Комм. Спб. 1871.
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'биа важней материал код глагола I врете, са основой на су-

гласник. Остали глаголи са основой на самогласник могу се по-

делити на три групе:

Основе 1. на *-/ *-у *-и, 2. *-ё, 3. *-а.

Глаголи прве групе образу]у трпне придеве помогу суфикса

*1о, и то редовно у западним и источним слов. ]езицима. ]ужно-

слов. ]езици показу1у и паралелне секундарне облике са суф. *по.

Стел, изкитк Суп 1253 пролита Пс 78 ]0 поред кккн* Ев Пс Суп Кл

кикнх ЕвЕСуп изм&венх ^ XIII 10 скравши Мт Х26 (отя-, п«- итд.)

нзмхвемг ] XIII 10 («-, ©у-) шнвмя ] XIX „з Суп 4473 закхвенг Л XII 6

Пс 919... отярккжх Суп 133,3.

Данашн>и кн>ижевни ]езици, ерпскохрватски и бугарски, по-

казу]у извесну тенденци^у уопштаважа ]едног начина образовала

и то у два правца: сх. бй/ен шивен сакрйвен чувен... буг. бишъ

шишъ чушь... ре^е миенъ, биенъ. Слично и словенач. гей роЪ'й.

Колебание при образован^ тих трпних придева ]есте ]една

од ретких особина ко^е су за^едничке само за ^ужнословенску

]езичку трупу.

Глаголи друге групе показу]у веЪ више разноликости. ]едино

руски ]езици има]у увек облике са суф. *(о (врус. одШый обо-

грЪшын засШый), а остали слов. ]езици употребл.ава]у оба су

фикса. Стел, вхс-кнх Зог. Мк IV,,, од-кня Мк Х1У51... поред с-Ьтх

Суп 2438 п-ктя Пс 11854, сх. одёвен, и ре^е досйШ (глаголи те

врете добили су другу промену: се\аЖи грЩаши йеваши-йд]аШи)

буг. грЪнъ-грЬшъ, лЪнть-лЬшъ (а од друге основе грЬянъ лЬянъ).

На]зад глаголи треЬе групе *йай *в1ай *гпай има]у облике

са *по, и тако скоро но правилу у зап. и источ. словенским ]ези-

цима. ^жна група показухе и ту колеба1ье: сх. дан и даш, знан

(увек) и идзнаш и буг. само иознашъ несумььиво и под утип^ем

дигнашъ йуснашъ из II врете. Сем тога у буг. и белорус, нови облици:

дадёнъ и дадзён и под и.еговим утица|ем у белорус, брадзен из браць.

Из прегледа изнетог материала за глаголе са }едносложном

основом на сугласник излази да су суфикс *Ю добивали прво-

битно глаголи са високом артикулацирм у основи (I у и), рег>е

са средн>ом (ё); шцнижа артикулаци^а има редовно само суфикс

*по. Према томе би трпни глаг. придеви у прасловенском имали

облике *Ы(о- *5ё(о-/*5ёпо- *а'апо-1).

]) Кулбакин у парадигми наводи само с-кн». Ме^утим за старосло-

венски треба допустити и паралелни облик гкт» као што и сам Кул»бакин

има енкн*-кнтх. Исп. на пр. Старосл. грам. (1930) с. 134.
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То стан>е на]бол>е чува]у руски ]езици и полски. Поднавл>ан>а

се тичу нарочито ]ужнослов. групе, где веЬ старословенски по

казу]^ из]едначен>а, односно нове облике.

Глаголи II врете (тип *тъкпе& -*тъкпдИ).

Код глагола са ]едносложном вокалском основом без вели

ких тешкоЬа могу се одвощи облици ко]и су постали путем

историског развитка словенских ]езика и тако реконструисати

прасловенско стаже. То ни^е случа] са глаголима II врете. Узрок

лежи у општем развитку облика тих глагола, ]ер за]едно са

развитком целе системе ишли су и облици трпног придева. Како

се и ту могу опазити за]едничке тенденщф у развитку ш^единих

облика, то Ье бити могуЪе груписати разнородни материал на

основу на]важни]их облика ко]и су за]еднички постали.

Ако се узме у обзир чиженица да ]е облицима те глаголске

врете посвеЪена велика литература, занимл>иво ]е да се ипак све

досада н^е могло одредити да ли су они словенска образованна

или су праиндоевропског порекла; зато ]е и разумл>иво зашто ]е

тешко само на основу трпних придева извлачити заюъучке ко]и

би имали општи знача]. Ипак поре^ен>е различних облика трпног

придева може да унесе светлост уопште у стваран>е тих глагола.

Основни тип глагола II врете имао ]е две главне основе:

]едну са формантом *по\пе за основу садашн>ег времена и без

тога форманта за образование неодре^еног начина односно про-

шлих времена. Данас се такав тип ни]е консеквентно сачувао

скоро ни у ]едном словенском ]езику. Сх. показу1е можда на]ар-

хаични]е стаже, уосталом само код неколико глагола као дйки-

дйгнём (стел, само дкигнжтн), али трпни придев дйгнуш, ре^е

дйжен (исп. К]Ак II 373 а), у стел, двияинх Суп 567 25.

Видимо ту две тенденщф: у сх. формант *по обухвата трпни

придев, а нема га у неодре^еном начину (исп. сшйки Пуки избеки

и ел.), а у старослов. обратно: у трпном придеву краЬа основа.

Свакако ]е такав начин образованна старки од ерпскохрватског.

То се потпуно односи само на облике код ко]их се основа евршава

на сугласник. Основе на самогласник има]у облике трпних придева

са проширеном основом и то у свима слов. ]езицима.

У старословенским споменицима налазе се ови облици :

деиженх Суп 567 2й окъ1Ч1НЖ Суп 134 9 226 7 постижшя Суп 472 10

протлженх Суп 159 „ истрхжшх Суп 317 24 оу-д-ккшх Суп 135 2 оужасенх

Суп 224 „.
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У староруским споменицима (Срезн>евски, Матер!алы) не-

йригъбенын. надъшнъ (Срезььевски ставла „?", то je вероватно

трпни придев од иадх^илтн: надъшенъ гестъ отъ врага, исп. отъдъ-

шению Суп 31 5 1 чеш. nadsen). Таквих облика има ]ош и у поиском,

где су то архаизми, исп. EcTepajxep, Imbier. с. 13,1) у четком,

Гебауер, HistMluv II г с. 243, у донюлужичком, не и горнюлу-

жичком, Мука, Hist, ц vergl. Laut- u. Formenlehre с. 552.

У сх. усалиъени облици йошйшшен (обичан придев) према

йошиснуш (трпни глаг. придев), дижен, извржен. У' словенач. у

фризинскимодломцима: i u zelezneh vvosich uclepenih bozcekachu 29.

Трубар: podvèrîeni 68 данас podvrgnjeni.'*)

Врло рано почела je да се у трпне придеве увлачи основа

садашжег времена. У старослов. споменицима тих JOLU нема, али

у редаюцфма се покаткад cycpetiy: Миклошич (Lexicon) наводи

kocnenuK из XI в. Pandecta Antiochi. У ex., нецрквеном, svedok

pomaknen za svedoka, Винодолски зак. XIV в. с. 641 из Новако-

виЬевих Примера, поред инфинитива: zedan ne more pomaknuti svoe

zene za svidoëanstvo sebi ib. 642.

У старорус. Ипатском зборнику: раздраного акы связаного

приведоша и глава гего взошчена быстъ на колъ с. 528 4, а мало

далe : глава взошчена с. 531 20.

Уопште такви облици врло су ретки у сх. и рус. Зато се

сигурно и не наводе у граматикама (ДаничиЪ, Лескин; Собо-

л>евски, Majep).

У другим словенским ^езицима они су веЬ много обичн^'и.

Гебауер (НМ II 2 с. 243) наводи пример из XVI в. у Шлези]и

и др., иначе су у западном чсш. необични, док су у пол,, такви

облици врло распространен» почевши од najcTapujnx споменика,

EcTepajxep, Imb. с. 14—15, Loé, Qr. Ill 287—9. Они претежу

до Kpaja XVIII века. У малорус. (Гринченко, Словарь) загненин

надхненин дошЬнення осягнення. Код Г e p о в а за буг. само облици

глаголских имсница: чезнене мънение съхненс. Дон>олуж. Мука,

HistF 552. У горнюлуж. као и у словеначком глаголи II врете

прешли су у IV врсту на *-/, одатле и сви трини придеви HMajy

занршетак tien: донюлуж. éehnjeny, слов, perui deil п. testamenta

v slov. iezik preobernen, Примож Трубар.

J) Imieslów bierny w jgzyku polskini. Rozprawy Wydz. fil. PAU. T. LXI

Лг 6. Засебан отисак.

2) J. С кет, Slovenska slovstvena citanka. Na Dunaju 1893.
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У старослов. споменицима налазе се облици : дрьнновшж Суп

41 57... iiiiipHKociioBiiii E 113 OTxpmioBiH» Пс 876. В он драк (AksQ-

548) ynopetjyje те облике са сличнима омхвшж из о-м-ыти. Los

(GrstsJ.) не да}е никакво об}ашн>ен>е. Кулбакин (RES 11 с. 202) види

овде суфикс *-пои-еп- ко]и се ]авла и у инфинитиву као -пи-, тако

у Суп гвшзноути, партии. држзноувк, и сматра да je то стари су-

фикс, а не процес *nç ^ и, што би изгледало вероватни]е, тим пре

што je наставак инфин. -ИАТИ општесловенски. У стел, граматици

из 1915 (и 1929 у француском и 1930 српском издажу) Кул>бакин

држи да je „происхождеше этихъ формъ (TJ. ошъриновенъ и ел.)

неясно, но бол-fee естественна мысль что это - словянсюя ново-

образовашя им^Бюния въ основ'Ь суффиксъ -пей". Ако су то нови

облици, онда их je заиста тешко потпуно довести у везу са

осталим начинима образованна трпних придева прошлог времена.

Ме1)утим ако се прими, као што xohe и Кул>бакин, да je ту у

питан>у стара глаголска основа на *-пи, онда ништа не смета да

се и облици дркзновни и ел. CMaTpajy да су старог порскла KOJH

су постали од иевр. основе *-пеи са завршетком *-епо- ("пеи-епо-

^*-noveno-). Исп. и Ендзелин, РФВ, 68, 1912, 171. Ван BeJK,

(Gesch. altksl. Sp.) не об}ашн>ава постанак тих облика.

Такав начин образовала jecTe специ}ална карактеристика

старословенског }езика и жегових редакци}а. У другим слов.

]езицима он je непознат. Такви облици, као обичми придеви, упо-

требл>ава|у се у руском кн>ижевном ¿езику. Нзихоно неруско по-

рекло oдaje н>ихов фонетики изглед: дерзновенный, а не -ённын као

на пр. Принесённый и ел. Поред тих две}у главних формац!ф

(*dviíeno- и *dvign-eno--ovsno-) nocTojn и rpetia Koja je постала

од секундарне основе инфинитива на "-по а помогу суфикса за

трпни придев *to.

У канону старослоиенских споменика нема тих облика. Ми-

клошич (Lexicon) наводи ]едино глаголску именицу квснлтнк,

ал и без ознаке извора.

Такви трпни придеви KOJH су данас у руском }езику и малорус,

и белорус, нормални у староруском их готово нема (прегледан

je матери}ал: Л-БТОПИСЬ по Ипатскому списку, Слово о полку Иго-

рев-fe, ЛЪтопись Нестора). Код Срезн>евског (Матср1алы) има

само два примера, и то за глаг. именице: дьрзноушию и йоШег-

ноушик:, оба облика из XV в. (Новг. л. и Пскове, л.).

У старосрп.: въядвнпгёти» л\онастира, XIII в. (НоваковиЬ,

Прим. 240). Тако и у старочеш. Геб aye p (HM II 2 с. 242) и доььо
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лужичком; горнюлуж. Нпи1у увек, шизкпу^е йоПпу (Кга1, Огатт.

дет *епс1. 5р., у тексту с. 157) и у полапском рШ/етип(е = *ро1г^ъ(Ь)-

по1у'} Шла]хер, Ь. и. Р. ро1аЬ. 5р. с. 282 Лер-Сплавин>ски

транскрибузе рйг<Га1П01Э, Огат. ро^аЬзка 227.

Ако се дода]у ]ош и буг. облици као засегнашъ схванашъ

йогълнашъ и ел., ко]и потпуно не одговара]у старом наставку

*-пд(-, али ]е у буг. таква замена *д могуча (исп. Ц о н е в, История

на бълг. ез. 503), онда би био иецрпен цео преглед трпних при-

дева на *-пр(ъ у словенским ]езицима.

Изнети материал показу]е да су сва три начина образовала

трп. придева позната свим трим групама словенских ]езика; само

полски не позна}е на]мла!>и од тих суфикса, *-пд(о-. Релативно

доцкан, од 17 века, постао ]е контаминацирм облик т-пе1у, исп.

Естера]хер 16—17: гас гпе : ц1у = ггпас ггпе : ггпШу.

И тако, изузевши словеначки и горнзолуж. где су глаголи II

врете прешли у IV врсту и тиме и у трпном придеву добили облик

-пепо-, сви остали слов. ]езици данас зна]у само ]едан суфикс

*-(о- (*-пд(о-, пол>. -пеЮ). Колебала су само у малоруском. Пре-

гледани материал из дела Шевченка и Котл>аревског „Ене]иде"

показухе мали бро] случа]ева трп. придева на -нен-. Смал>-Стоцки

и Гартнер у Грам. руськоТ мови 1914 у парадигми да]у облик

тиснений с. 98 а затим с. 99 пишу: „д'Геприкметник ст. предм.

уживаеться деколи у дУеаив 11-оУ кл. также на -ший напр.: йро-

ликнуший. . . " У немачком издан>у 1913 с. 339: „II к1. 0\е Ррр. Ье-

уогги^еп 1ттег телг <Пе Рогт аш" -нуший".

Као што се види, ни сами граматичари нису увек начисто

ко]и су облици обичниЫ.

Такво колебанье у погледу наставака, и мешаше различитих

облика и остали ]езички процеси ко]и се непрестано, брже или

спорте, врше у смаком живом ]езику, доводе тако и до померанца

у морфолошко] системи глагола, а тим и до измене облика

трпних придева.

Те се новине ]асно истичу у односу према стари^ фази

]езика а особито према сталу у старословенским споменицима.

Конзерватизам кжижевних ]езика опире се донекле ширешу нових

облика, зато се такви облици махом и не помшъу у граматикама,

него пре у „]езичким саветницима".

Тако се опажа пролаз глагола из IV врете у II, ако се основа

завршава на *-пи. Вук КарациЬ (Грам. и полем, сп. III 1 с. 167)

брани облике йромениши и оканиши се према йроменуши, окануши
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се код М. Светила (Утукъ или одговоръ на одговоръ 21—22).

Исп. и ове примере : морао ]е трговачки уговор са Србирм бити

начижен на сасвим йроменутим основима, „Штампа" 14-1-1908,

и за радни глаг. придев : да се чланови б. општине нису оканули

тесногрудости 1Ь. 28-Х1-1902. Исп. и „Наш ^език" I 59—60.

Много ]е обични^и прелаз глагола из I врете у II, за ко]е се

може претпоставити да су се у прасловенском разлиновали само

по презентско] основи, ко]а ]е код глаг. II врете имала формант

*по:пе. То се првобитно односило и на вокалске основе *$1аИ-

$:апд и *йёй-йёпд, остали глаголи са вокалском основом уопштили

■су формант *лр и у облицима инф. и прошл. времена. Та] тип

]авл>а се у слов. ]езицима исюьучиво само код девербативних

глагола, када глагол мен>а вид :

Рус. трясши трясу — тряхнуть тряхну (тряхнул тряхнут)

пол>. игавб (ггезе — (ггдзпаб 1гга$щ (1ггавпа1, 1ггазп1е(у)

сх. треста трёсём — треснута треснем (треснуо треснут).

Ако се меньа глаголски вид, онда проширена основа долази

обично само у трпном прид. (и у садашньем врем.), рег)е у оста-

лим облицима.

I врста сёднём йдседнут али сеши сео сёдох

срёшнём срШнут1) „ срёсти срёо соётох

II врста дйгнём дйгнут „ дики дйгао дйгох

макнём макнут „ майи макао макох.

Има, с друге стране, и прелаза из II врете у I. То су два

глагола: прасл. *§ъпдН и *робщй. У польском долази у облику

%1а6 и ойросгас и у сх. нагёти и отабчёши. Само польски давно

зна за те облике (и у на]стари]им споменицима не налази се облик

*%паё), а ерпскохрватски спада|у у провинционализме (К]Ак.

VII 325 1Х4?0, примери из народних песама Босне и Далмащф). Тиме

се мора изменити терпенье ко}е налазимо код Естера]хера, с. 15

и Ьо^-а, Огата(ука ро1зка III 288, да сви остали словенски ]езици

строго чува]у прасл. *§ъпоИ, а само ]'е пол>ски извршио прелаз

у I глаг. врсту.

Из свега досадашнэег излази да се код глагола на *-пой трпни

придев прошлог времена развио у два правда: са завршецима пи1

и пе(, кодо данас карактеришу правилно образование тих трпних

придева, с }едне стране, у источним, западним словенским ]езицима

(сем лужичког где ]е II врста прешла у IV) и ]ужнослов. (сем сло-

*) Исп. старки облик у имену Срёшен.
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веначког где исто вреди што за луж). \а сматрам да таква подела

тога суфикса ни]е случала. Суф. пи1 ]авл,а се у оним слов. ]езицима

ко]и су рано изгубили назалне вокале и заменили их вокалом и.

Облици типа &18пи(- према инф. <^1^пий добили су потпору од

глагола пайи.1 паЛий из *йо1ъ *йой и са старим и *оЬиП> *оЬий~

Тако ]е редовно у руском и чешслов. У сх. и буг. облик надувсн

ко]и се ]авио несумн>иво после губл>ен>а назализации и обувен по-

стали су под утица^ем типа кривей мивен (са копима ]е обувен имао

и исту промену у презенту), у рус. и чел. такве аналог^е нема,

]ер су у тим ^езицима сачувани ^едино облици кгу{- ту(-. У слове-

начком су глаголи на -пой прешли у -пШ. У старословенском,

као што нема облика *датх него секундарни дхлиих, нема ни

*двигнлтж, него само дкижшх и двигноеенк.

Су фи кс *по.

Образование трпних придева помогу суф. *по не претставл>а

много разноликости. Вей ]е било говора о уза]амном односу оба

суфикса *1о;по код глагола 1 и II врете. Тамо су споменута и

колебала ко]а се углавном тичу ]едносложних глагола (тип *$ёпъ-

*$ё1ъ). У вишесложним глаголима V (и VI) врете (тип *кораН

гёгай Ьыай вёаН) колебание се ]авл>а само у извесним ]езицима :

ерпскохрватском, словацком и малоруском, можда не случарю

баш у )езицима са релативно младом кньижевном традициям:

МаретиЬ (Огагп. 1 $1Н. с. 267) у парадигми наводи за]едно сй\>ап

и дйуШ и кйро1>ап и кйроуШ,1) Дамборски, 51о\'еп5ка тИшпса:

гаНпа1у га$'ш(у и5пиа1у, у малорус. звязаШий завдаший загнаШий

исп. М. Павлук, ДТеприкметники и дТеприспвники в украшсьюй

мов1 ч. I. Кидоань 1912.

Према томе цео материал може се поделити по глаголским

врстама.

Суфикс *по ко]\\ \е постао декомпозициям из *-епо- добива]у

глаголи ко]и се у неодре^еном начину свршава]у на сугласник

а у садашн>ем времену има]у проширену основу формантом *о!е

(I врста код Вондрака, I А код Л ее кип а, АНЬ. Ог.). Темат

-е саданньег времена служи као основа за образование трпног

придева.

') Тако на пр. у народным песмама налазимо паралелне облике (В у к, Срн.

нар. п). IV): Кад сагледа НукиЪ-бар1'актара — сиезанще руку наопако с. 433ш —

И за коп;ье вранац кожиц свезаш 32 п — Марку даде саб/ъу оковану 200 1М —

Бан му даде седло оковашо 228 га.
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У старословенском налазе се ови примери: 1) БОДЕНХ Суп

354j 47410 НШТКТ1НХ Зог. Мт Х8„. . . КРДДЕНХ Суп 41 19. . . IIOMETÍIIX Мт

Х114,... ПРИПЛЕТЕМ Суп 350 17 сьр-Ьтснх Суп 472,, ВЕДЕНХ МтХ18...

2) мстя Л XVI22 cxnacEiix Мт 1Х21 3) ПОГ/КБЕНХ Суп3112а... ТЕГИНЖ

Пс 7214 4) пострижЕнх Суп 1788 тлхчснх Суп 104 28 КРХЖЕНХ Зог. Л XVII,

ПОЖЕЖЕНХ Пс 79 17 р1Ч1их Мт 14 ы... НС!-ЧЕНХ Мк XV46 ОЕЛХЧЕМХ Мт

XI g 5) надхмЕнх Суп 1171(( и наведени облици дкижшх OBXIMÍNX итд.

и глаг. НЗ^ДЕМК Суп 515 я,.

У стел, нема иноваци]а Koje се налазе, и то не редовно, у

словенским ]езицима, као утица] IV врете у сх. ди]ал. донешен

ykpatfCH и пол. wplecony gniecony (EcTepajxep 37—8) и чел.

nesen- vezen- (Гебауер-Травн>ичек, Pfíruíní mluv. jaz. íes.a

171). Тако у стел, нема отступала од општег начина образовала

и у осталим глаголским врстама.

III врста.

1) пр-Ьдол*на Суп 2416 2) дрхжанх Суп 505 12 внд-fcnx Мк XVI lt

и глаг. оук^д-Ьнх Мт Х2в.

IV врста (*nosl-eno- ^ *по§епо-).

1) aKrttii« E 4e... E-kuiíHx Суп 1161в вкзвраших Суп 491 ,9

c-ü.kuiTEír/, Суп 258 16 зац-ЬждЕнх E 93 6 д-ЬЛшх Суп 505 18 отхдсхнж

Пс 130 2 ПОГО^-ВЛЕНХ Пс 30 13 прокажЕня Мт Х8... нзм-fcpEiix Пс 38 в

,-гл\л..\.,ипх Суп 175,4 «уллрхштвЕНх Пс 78 12 ОСЛЕПЛЕНА E 972l срам-

ЛЕНХ Пс 73 21.

Паралелни облици могу бити фонетске и морфолошке природе:

1) Фонетски дублети : изЕавлЕнх E 4114 Пс 1062 нзЕавккнх

Суп 80,, ПОГУБЛЕН* П 30ÍS ПОГ^ЕККНХ Суп 21718, авлвнх E 4e НВЬЕНХ

Суп 23818, ВЯЗЛЮЕЛЕНХ у свима спом. сем Суп ВХЗЛЮБЬКНХ, с^правлЕнх

Л 1Х62 о\'правккн« Суп 54629, вславлЕНх Мт IV24 сслаккмн* Суп 323 17,

прославлсмх J \'11,„ прослаккннх Суп 81 ]5, ОСЛ^ПЛЕНХ E 97|8 осл-Ьпькнх

Суп 4j, ecTdBrtiiix Пс 98Б оставккнх Суп 80je, приставиких Суп 142в

«CTdKiHx Суп 218П. Исп. ближе Вондрак, AkslQ* 323—39, Loé,

Grstst. 63. У буг. данас сломенъ влюбенъ ирегърбенъ и ел.

2) Морфолошки дублети jaBJbajy ce y осталим слов. }езицима:

аналогиям према I врсти, утица]ем консонантизма презента и инф.,

на пр. чеш. citen vodën, y словачком има]у салю аналошки облици:

sadeny vrateny plateny spozdeny ocisteny kazeny noseny. Кул>бакин

(RES II 195 sub lin.) рачуна ту и облике клагословЕнх ир^лолшшмь итд.

(у Супрасалском зб.). Они су ииак фонетског порекла. Сам облик

клагословЕих (у пуном облику налази се у Зог. J XII i8 Суп 326 18,

иначе се пише скрашено влгих влссвнх влгких влгснх ЕЛГВЕНХ и ел.)
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могао je постати од коренске основе *slou- ^ *kleu- с наставком

*-епо- исто као и споменути облик дрьянекмя. Исп. сад. вр. словп-х.

Миклошич, Lexicon; старополски stowie (Loa, Gram, polska II 108).

Паралелизам са типом *drbznuti -*агьгпоуепъ и *агьгпи1ъ огледа се

и код глагола *sluti (blago)slovem (pro)slutyj (Срезжевски,

Матер{алы), исп. сло\-тик Суп 27820. Такав je однос и у cnyqajy:

огревший Евх 18921 и аор. натр«у Пс 80 17. Исп. Вон драк, AG2

107 ид. О облику blagosloven исп. RjAk I 415 а.1) Обнорски

(ЗборникСобол>евскога 418) наводи и аналошки облик клагослоккжх

(м. -IUÍMX) Суп 3292в, 29. То ме^утим тоже бити и омашка пишчева

као и у Боложском псалтиру растсмнж, исп. Ш ч e п к и н, Болон.

пс. 218, или то у опште и ни}е партицип, него обичан придев

БлагослоБссьнк KOJH наводи Миклошич, Lexicon."

У по}единим словенским ]езицима основе глагола на *-£

утицале су на образование облика трпних придева код више-

сложних глагола са основой на *-è y неодре^еном начину. Исп.

сх. вйСен врЬен шрилен KOJH се }авл>а}у од Kpaja XV века, алн

словенач. vîden vrtèn zaielèti: Б рез ни к, Slovenska slovnica2 128.

У старословенском нема таквих из}едначен>а. ]едносложни глаголи

на *-е, као што je показано, noKasyjy колебание само у погледу

суфикса, и то вей у старословенском.

Ойшши йоглед на üoculaHak и paseuuiak облиЬа шрйног йридева

ирошлог времена у словенс!сим ¡езщима.

Облици тих глаголских придева добили су Beti y HajcTapnje

доба, свакако пре почетка словенске писмености, одре^ен и jacan

правац развитка, KOJH полази од веЬ потпуно изра^ене системе

образовала тих глаг. придева. Процес KOJH je довео до такве

системе Koja се огледа у HajcTapnjoj словенско] епоси, у старо

словенском jesHKy, Tpajao je веома дуго, од самосталног развитка

словенске трупе после цепаньа балтичко-словенске sajeÄHHue. Начин

по коме су се формирали облици трпних придева HHJC био прост

и општи за све глаголе као на пр. у литавском. Разноликост

Koja у том погледу nocTOJH веЬ у старословенском претставл>а

продукт неколико чин>еница. Пре свега, трпни глаг. придеви, као

такви, нису индоевропског порекла. Caojy завршну систему и

значеп.е развили су самосталпо тек у словенс^ групп. Из две

J) О том облику говори^у опширни]е на другом месту.
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иевр. именске формаци]е са суф. *1о и *по, словенски ]е задржао

и оба та суфикса и коренски вокализам ко]и ]е често био реду-

кован односно на слабом стушъу. Када се у словенском почео

разврати инфинитив т. зв. тематских глагола, тада су доспели

у уза]амни однос и облици трпних придева, али не у толико] мери

као на пр. прошли глаг. придев на *-1ъ. И баш то показу]е да ]е

развитак системе инфинитива млаг>и од постанка облика трпних

придева, ко^и има]у у извесним категори]ама за]едничку основу

са садашн>им временом. Та коинцидешща облика трп. придева

ни]е морала да одувек буде у функционалном односу са пре-

зентском основой. У словенском ]е и иначе добивана ]една основа

за прег)ашн>е две, примарна и секундарна, на пр. у случа]евима као

през. (1 л. множ.) *райе-тъ и аор. *райе-тъ, и према томе се и у

облику трп. придева *кгайепъ могу видети са дескриптивног гле-

дишта две основе, садашк>ег и прошлог (сврш.) времена, ма да,

у ствари, цео наставак *-епо генетички припада трпном придеву.

Полазели са таквог становишта и узима]уЪи у обзир пре

свега саме наставке трпних придева без везе са значением основе

садашеьег или прошлих времена, ми тиме можемо да се снаг)емо

у сво] оно] разноликости образовала трпног придева прошлог

времена, щ)а сва показузу само ]едно, временски одрег)ено, значение.

5. Значение.

Опште напомене.

Испитиваьъе морфолошке, спол>ашше стране трпних придева,

н>ихово образование по извесним нормама и шихова дескриптивна

класификашца оснива]у се на об]ективним чишеницама ще су

дате у самом материалу из старословенских споменика. Мег)утим,

постанак тих глаголских придева, Нэихово основно значение и

првобитна функшф захтева]у много шире и дубле испитиваше

ко^е неопходно мора да иза^е из самог старословенског оквира.

При томе треба имати на уму ове моменте. Пре свега, испитиваше

семазиолошке стране старословенског ]езика разливе се у основи

од таког испитиваша ма кога данашкьег словенског ]езика: старо-

словенскн ]е мртав ]език и, према томе, за н>ега вреде нарочити

методолошки принципи, ^сно ]е да се при проучаважу функщце

речи старословенског ]езика мора полазити не само од контекста

него и од живог осеЪан>а функци]е извесних облика и то ]е у

нашем случа]у српскохрватски ]езички узус. То ]е критери]ум щи

служи и за испитиван>е трпних придева и за глаголе уопште..
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Проф. БелиЬ зато, на }едном месту (JO VI 238), са разлогом

тврди да he „словенски глагол бити тек онда потпуно испитан

када се н>егова карактеристика да и са синхроничне, статичке

стране, како ]език oceha поколение }едног времена, и са диахро-

ничне, динамичке или историске стране, како се дошло и долазило

до оног ocehaH>a ¿езичких nojasa Koje je карактеристично за из-

весну епоху".

Такво про]ициран>е савремене употребе датих облика на н>и-

хову стару, историски засведочену основицу, а без прелазних

стади]ума, да]е нарочиту релефну слику граница употребе трпних

придева.

Српскохрватски ]език, иако се не може сматрати као дирек-

тан погомак старословенског ]езика, ипак je он неопходан исто

толико колико и данашнэи бугарски (а можда и више, ако се само

узму у обзир оне многоструке измене ко]е je претрпео бугарски

]език) ако треба да се до^е до каквих резултата по питаньима

старословенске синтаксе у ширем смислу.')

Али сам старословенски jesHK KOJH има несумн>иво, у много

c;iy4ajeBa, вештачки, литерарни карактер2) KOJH je добио под не-

посредним утица}ем грчких оригинала и уопште грчког ]езика,

пружа широко поле за упоредна и критичка проучаважа. M eje

сматра као основни захтев баш те уза]амне односе грчко-старо-

словенске. Он ]асно каже: „on ne pourra faire une véritable gram

maire du vieux-slave qu'après une discension critique complète et

serrée des textes slaves comparés aux textes grecs" (RÉS VIII 49).

До такве граматике JOLIJ je сувише далеко...

На]зад, код по]единих питала о употреби трпних придева

обраЪана je пажжа и на остале словенске }езике да би резултати

имали сшитой sna4aj.

При испитиван>у употребе словенских трпних придева вал>а

да се за полазну тачку узме она} моменат када су ти глаголски

придеви потпуно прешли у систем KOnjyrau,HJe. Стан>е Koje нала-

зимо у старословенском noKasyje Betî разви]ену категори]у трпних

придева KOJH су се образовали помогу иевр. суфикса *то *по *ío.

1) Jaruh види на пр. у конструкции TPITHH ci ,\>нь нм<т% .vkiikck Зогр. „ein

Beweis, dass der alte Uebersetzer des NT. das bulgarisch-serbische Sprachgefühl

hatte", Beiträge zur s!. Synt. 17.

2) Wo Abweichungen (од норме) vorkommen, hat man es meistens mit

einer abstracten in der Volkssprache nicht begründeten Bedeutung der Neubil-

. düngen der ersten Uebersetzer zu thun. Jamh ib. 78.
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6. Трпни придев садаипьег времена.

Зajeднички балтичко-словенски суфикс *то долазио je на пре-

зентску основу и образовао трпни глаголски придев садашн>ег

времена. У литавском и летском та] исти суфикс cnaja ce и са

футурском основой и o6pasyje трпни придев будуЬег времена.

У словенском, као што се ни}е развио сигматски футур, тако ни}е

постао ни н>егов трпни придев.

Садашн>и трпни придев сачувао се као продуктиван облик у

старословенском и данашн>ем руском кжижевном }езику; у осталим

словенским }езицима за Taj глаг. придев веЬ на}стари}и споменици

не да}у довол>но доказа да je Taj глаг. придев био у н>има про

дуктиван. По}едини облици ко]и су формално трпни глаг. придеви

jecy врло архаични остаци стан>а Koje je претходило образован>у

категори]е садашн>нх трпних придева у старословенском }езику.

Глаголски придеви образовани помогу суфикса иевр. *по to

у пуно] су употреби у свима словенским ]езицима. Они донекле

врше функци}у и садашжег трпног придева, те на та] начин сачи-

]едан општи трпни придев. Питание je, како je дошло до

садашн>ег трпног придева?

Старословенски споменици пружа]у доволну количину мате-

рфла на основу кога се могу извести заюьучци о употреби

садашн>ег трпног придева.

Треба, пре свега, одредити основно значение тог глаг. при

дева. Оба трпна глаголска придева, и садашььи и прошасти, HMajy

неколико за}едничких особина што, уосталом, згодно noKasyje

и н>ихов назив. То су глаголске и придевске особине. О при-

девским особинама уопште и у по]единостима говори се дал>е.

Од глаголских особина задржаЬемо се на на]важни]о] : то je

способност свих глаголских придева да noKaayjy време. Када

изгубе ту способност онда они nocTajy прости придеви. Йен.

на пр. Jb. Сто j а но в и h, ]Ф II 204.

Садашнэи трпни придев KOJH ce образовао од презентске

основе показивао je такву глаголску раджу, односно стан>е Koje

се врши, дога^а истовремено са тренутком када се говори, дру

гим речима, са финитним глаголом у реченици.

Taj глаг. придев образовао се од основе несвршених гла

гола.1) Случа}еви где je он образован од свршеног глагола спада]у

>) Примери Koje да]е tos, Gramatyka starostowianska 190, pogonimi.

Cynp. 4702i (у изд. Север|анова прогвннмн) и оагъита нису добро изабрани.

Исп. и M e i 1 1 e t. Études 33, 37.

1ужнословенски филолог
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у нарочиту категор^у т. зв. нецеситативних придева, о чему исп.

ниже. Облик рском-ы Зог. ^ 1У25 Ас. гдаголЕм-ын или Сав. Мт XXIII 33

0!комос, али Зог. нарицдЕмос, не противи се то\ одре^ено] употреби,

]ер значи несвршеност, грчки Хеу6}1еуо<;. Исп. }агу\Ь, ВеНгё^е гиг

з1. 5. 73 и о облицима садашнзег радног партиципа р!кл рькл ко]и

не значе „рзкавши".

Услед тога што ]е садашн>ем трп. придеву лежала у осно-

вици несвршена, тра]на радньа, могао се он лако спа]ати са свима

граматичким временима ко]а су долазила у реченичном прироку.

Примера има врло много, нарочито у Супрасалском зборнику.

НавешЪемо прво одатле издво]ене примере, и без грчког ориги

нала, у копима садашжи трпни придев врши функци]у атрибута

са ]асним особинама предикац^е.

За презент : еиднши ли... и о\*же воином* лдиптл. окнажакмл.

Суп. 437 25;

за имперфекат : кгоже ко вид-каше млат-ы ковома 161 29;

за аорист: мгда кллдыкл. си видк чт ома 425 17 ;

заперфекат: кягда ксн внд-клх господина роком* продакма 42530;

за футур : млчима та покажи вкекм* 15612.

Поре^ен>е са грчким оригиналом ]еван^ел>а показу]е да ]е

стел. садашн>ем трпном придеву по правилу одговарао т. зв.

раШаршт ргаезеп115 тесШ у грчком ]езику. О другим могуЪно-

стима биЪе говора доцни]е.

Ако се узму исти случа]еви синтаксичке употребе тих глаг.

придева као у горе наведеним примерима и пореде са Вуковим

преводом таквих места, онда се добива на та] начин одре^ен^и

по]ам о значежу садашнэих трп. придева у старословенском. Код

тога могу се примери поделити на неколико трупа и то на основу

дивергентног превода код Вука.

1) Старословенском и грчком садашн>ем партиципу одговара

код Вука релативна реченица са глаголом у презенту (актива):

се 1стя т"кло мое дашо< за въ1 — то ейоую... б^о^еуоу —

ово ]е ти]ело мо]е ко^е се д а ] е за вас Л ХХ11 19 ; I ск м*Ь-

сацх шест-ы естх ей нарицаЕмки неплод&вн — айгГ) т(\ каХоицё%'1.|

атеСра — и ово ]е шести М]есец н>о]ЗИ ко]у зову нерот-

киНэОМ Л 18в; тр-квл.... кь. пештк вьмЕтаЕМоу Г;ж так»

(о)дкат« — тоу хортоу ^аХХбцеуоу — а кад траву. . . ко]а

се с]утра у пеЪ бац а Бог тако оди^ева Л XII 28; нзндете...

кндктя тркстн ли вк-тромя дкижемъ! — каХоцшу ааХеио^еуОУ
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— Шта сте изишли у пустшъи да видите ? Треку, ксцу

л>ул>а в]етар? Л VII 9Л.

2) Релативна конструкци]а са т. зв. регГесШпл ргаезепз пасива:

да мкетнтх са крхвь... проливаема отж схложсни*к вьсего

мира — тб (щ.а то ёкхиуубцеуоу — да се иште од рода

овога крв сви]у пророка ко]а ]е проливена од постажа

сви]ета Л XI 50; да придых на к-ы вкекка крявх праведна

проливаема на земли; — сарих ёкхиууои.еуоу — да ДОг)е на

вас сва крв праведна што ]е проливена на земли

Мт XXIII 85.

3) Релативна конструюща са аористом:

1сх же сляниавх слово глемое — тоу Хоуоу ХаХоОрхУОУ —

А И. одмах чувши р^еч што ре коше рече Мк У8в.

4) Релативна конструктпф са имперфектом:

носАште ославленя жилами носнмх четжрьми — сироцеуоу —

И дог>оше к ььему с узещем кога н о ш а ш е четворо Мк II,.

5) Реченица са да са перфективним презентом:

егда же оузьрите овхстонмя вой нмх тогда разоум-кете —

отсху бё 15г]те кикХоир.ёуГ)у бяб атратолёба'У '1ероиоаХгц1 — А

кад видите да }. опколи во^ка онда зна]те..„ Л XXI 20.

6) Независна реченица са финитним глаголом а) у имперфекту:

1родх... овлнчаемх нмх... приложи — 6 бё 'Нрфбг^... ёХеухор.е-

уос; — Ирода кораше.|ован за Ирод^аду; И учини и то

те затвори ,|ована у тамницу Л Н11в„20 ; И тоу оучааше... сла-

вимх вкгкмн — ка! аОтбд... бо&,аС,6р.еуод бяо я&угшу — И ОН

учаше по зборницима н>ихови]ем, и сви гахвалахуЛ 1У15.

б) у аористу: 1сх. . . кед-клин са д^мя вя поуст-ын№ к дкнии

юкоумшмх дн*кволомх — 'I . . . яефа^о^еуос; бяо той б. — Исус

пак пун Духа светога врати се од ,1ордана, и одведе га

Дух у пустин>у, И четрдесет дана куша га г)аво Л 1\^_2.

7) Прошасти трпни придев: отхпоуштю вамх клраккл. ли 1ли

иса нарицалемаго уа — тог 'I. т6у Хеуор.еуоу Хрютбу — кога

хоЬете да вам пустим? Вараву или Исуса прозванога

Христа Мт XXVII 17; егда оузкрите... вх1 же нзгоннмы вонх

— йр.ас; бё ёкЗаХХо^ёуои? ё^ш — кад видите . . . пророке

у царству Божьем, и себе на пол>е ист]еране Л XIII,8;

ни самомоу мной» вьсемоу мироу вхм-кстнтн пншеми^х кхннгх

— ХшРПбе1Г т<* уркфбр^уа ^(ЗХСа — ко]е кад би се редом

пописало ни у сами сви]ет — мислим, не би могле стати

написане кн>иге ^ ХХ125.

8*
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Изнети примери довсхгьни су да покажу да je садашн>и трпн№

придев у старословенском кад je crajao као атрибутивни додатак

имену имао несумживо и чисто глаголски карактер. Ако оставимо

на страну Вуков превод, KOJH тако^е Taj карактер у многоме по-

TBptjyje, има индици}а и у самом старословенском Koje сведоче

о глаголским особинама тих трпних придева. То су нарочито слу-

ча}еви када уз трпни придев долази и agens, TJ. вршилац неке

радже. 1. Л VII 24 кЪтромх двнжслш, 4. Мк II „, 5. Л XXI 20, 6. Л Н119-2о»

Л IV1_Ï. Трпни придев у тим случа}евима noK33yje да се извесна

раджа врши на некоме об}екту. Време вршежа те радже управя>а

се према глаголу предиката у реченици. Оно je углавном онакво

као и код тога глагола, и. пр. 1. Л XXII ,„, 18в, 2. Х160) 3. Мк V3e,

4. Мк П., 5. Л ХХ120, 6. Л IVJä( 7. Л ХШ28. Понекад смисао до-

пушта и друкчи}и однос по времену. Тако у примеру 6. Л HIie_îa

претпоставла се да раджа изражена трпним придевом претходи

раджи предиката: 10одж чч:,игшл\х ил\х приложи и она се може сма-

трати управо као узрок предикатово} раджи. И обратно: 1. Л XII 28

T¡iki-,v oí,- 1 ¡vk I:K шштк EhMiTdiMo^ вх TdKo од*Ьатг сама адверби-

]ална ознака оутр-t ynyhyje на то да се партиципска раджа врши

иза предикативне.

Сви ти примери noKasyjy да се у сад. садашжег трпног

придева глаголски карактер oceha само у вршен>у неке радже, а

жено време je према томе условно. Та временска неодре^еност

и доводи до гублежа и осталих глаголских особина код тих пар-

тиципа, KOJH на Taj начин nocTajy прости придеви. Такав општи

карактер има облик нарицасмх KOJH Вук различите проводи: kojy зову

исп. 1. Л I36, koju се зове J IV25 йрозванога Христа Мт XXVII 17,

ио имену Мт XXVI 8, и у самом стел. Map. Зог. Л Х39 имнкмх Асем.

нарнцаемад (Ala^H-k).1)

Ако би после свега овога требало одредити ¡ош и при-

родну, оригиналну употребу старословенског садашжег трпног

придева и одво]ити буквалну имитаци}у грчког текста, онда би се

размимоилажежа измеЬу старословенског н српскохрватског je-

зика могла узети као критер^ум KOJH, разуме се, не би могао да

важи као апсолутно сигурно мерило. Формално поре^еже са српхрв.

HHJe исте вредности зато што у сх. нема уопште садашжих трп

них придева, и зато се ту не може употребити историски метод

поред упоредног. Тако исто поре^еже са употребим садашжих

У Суп. 25513 плеонастичко: ASIU крдт«
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трпних придева у руском кжижевном }езику не може да се при

мени и на старословенско стан>е, ]ер су ти глаголски придеви у ру

ском кнэижевног, а не народног порекла. Исп. Шахматов, Очерк

совр. русс, яз.2 182, КошутиЪ, Грам. рус. ]ез. II с. 162.1)

С друге стране, наведени паралелни сх. превод показу}е да

сх. прошасти трпни придев не може да свагда замени и садашн>и

трпни придев у старословенском. Према томе ]асно ]е да уедини

трпни придев у српскохрватском има сво]у нарочиту функци]у

о кор] Ъе бити говора мало дал>е.

Онаква употреба стел. садашн>их трпних придева као што ]е

дата у наведеним примерима из ]еван^ел.а и Супрасалског збор-

ника могла би се доказати врло многим примерима из старосло

венских споменика. Али и наведени случа]еви доволно показу]у

да ]е та] трпни придев носио у себи особину предикативности.

Зато он има више апозитивни него атрибутивни карактер. То се

нарочито опажа ако ]е трпни придев ста]ао уз личну заменицу.

У таквом случа]у понекад се одва]а трпни придев у само-

сталан предикат у номинативу. Наведени пример 7. Л Х1Н28 гласи

У СЭВ. КН>. ОуЗЬрИТ!... КЪ1 Ж1 нзгонимн.

Л XXII 20 грчка конструкци]а са апозитивним мед^алним пар-

тиципом преведена ]е старословенском релативном реченицом, као

што то веЬином чини и Вук у своме преводу: -кж« за к*ы про-

л-катх с а — Ы тф а'<}хст р.ои, то ояёр Орооу ёкх^уб^ЕУОУ; или Зог.

Мт Х2 Симонх 1Ж( нарнцлпя са Штрх — X. 6 Хеуоцеуос;.2)

У Суп. пак има случа]ева када ]е трпни придев по]ачан пар-

тиципским обликом глагола бити: 1) с партиципом презента: кид-ккж

Ж1 нсблюдома сашта ннка 402Ч_9 дряжнмх сы поуотинл клл.да 33520

вх истина тажа оуждсти№ сх1 одрхжнм' 424 |в 2) парт, перфекта:

сим' же К1Дол\омя Б2МВЯШСМ2 ккзв/кстнша км8 о ии\-я 59,, 97 29 а ки

') Ако се пореде наведена места са руским преводом ]еван1>ел>а, онда

Ъе се добити ови резултати: 1) Потвр^уч'е се и ту оно што ]е веЬ речено о

садашн>им трпним придевима у руском ]'езику. Тако место стел, славим» имамо

йрославляемъ, »згонныл\-изюняемыми (у пасивно] конструкции има и былъ ю-

иимъ бъеомь). 2) У руском има и слободнш'их превода по смислу: шрава

завтра будешь брошена, Вук )'е употребио апстрактни презент ко|и се може

слагати са безвременским значением датог стел, трпног придева. Или МтХХ1Н15

кровь, йролишая на землЪ — шшо ]е йроливена одговара и латинскоме зап-

ёшз ^и^ е//изиз ез1 не е{/ипйе1иг, као што )е Мт XXVIм у рус. изливаемая,

код Вука: крв ко]а Ье се йролиши.

*) Исп. о томе и код Слошскога, 01е 0Ьег1гайип^ с!ег ёпесп. ЫеЬеп-

каЬкопзп-икйопеп т <1еп аиЬи1ц. 5ргаспс!епкта1егп с. 20.
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кстх .мкслцх цнеткн нарнцакм-кн к-мкхшн ншлодьви 245 13. Ти помоћни

партиципи долазе да прецизније одреде временску ситуацију, која је

— као што је показано — код трпних придева условљена рече-

ничним предикатом.

Таква предикативна употреба најочитије се осећа у реченици са

апсолутним дативом: к«домом» ж« иллх оучааин а стяш куришнг

Суп 7220 строужшоу Ж| мл**У вяз'пн глаголд №. 161 5.

Колико је радња, изражема трпним придевом, везана са радњом

реченичног предиката види се и по томе што обе те радње имају

једнак субјекат. Код радних глаг. придева садашњег времена суб-

јект предиката разликује се од партиципског. Исп. Вон драк,

АО2 608. Али има оваквих примера: по чрккоу кин-моу Ж1 кмоу...

глагола кмоу кндаж Суп 156 17. Дгромомя Ж1 склтапшя на многы част

Т1Ч1НИК исуождааше јђ. 17926.

7. Трпни придев прошлог времена.

Придевски облици који су образовани помоћу индоевропских

суфикса (оЦе)1Ю јављају се, један од њих или оба, као нарочити

глаголски придеви. Они се обично називају пасивним партиципом

перфекта и као такви налазе се у већини иевр. језика, сем грчког.

Исп. Штолц-Шмалц, 1.а1ет. Огатт.5 с. 340. Такав се термин

употребљава за споменуте облике и у старословенском и уопште

у словенским језицима (Миклошич, Вондрак, Куљбакин

и други). Када је реч о глаголским придевима у смислу глаголских

партиципа, не дакле асИесШа гегЬаИа, онда се, пре свега, имају у

виду извесне временски ограничене особине које такви придеви по-

казују и по којима се и разликују од обичних придева (Бругман-

Тумб, Опесп. Огаппп. 472).

Прошасти трппи партицип, који се првобитно градио, као

што је показано, од самог корена односно основе инфинитива

или прошлих времена, значио је према томе радњу која се из-

вршила пре радње реченичког предиката. Када су они суфикси

постали толико продуктивни, да су се почели додавати, особито

суфикс епо, и презентској основи, доспели су на тај начин и об

лици образовани помоћу тих суфикса у сличну сферу зависности

и односа као и споменути садашњи партицип пасивни.

Под утицајем тих двају услова могло се развити код пар

тиципа на (ој(е)по такво значење које стоји блиско, с једне стране,

значењу трпних глаг. придева садашњег времена, а с друге, пока-

зује радњу или стање који су постали у прошлости и трају даље
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у своме резултату до садашнюсти. Такав семантички процес могао

би да се односи на старословенски ]език као и на остале сло-

венске ]езике.

Баш у томе и лежи ]една од главних разлика измену активних

и пасивних партиципа што пасивни показу]у такву особину ща

ни]е увек само пролазна, потпуно ефемерна, него ]една особина

ко]а ]е добивена утица]ем неке радкье може да остави ман>е или

више знатне трагове тра]ни]ег деловажа такве радн>е, те се доби

вена особина ]авл>а и као резуяшат те радже. Обе те особине

под^еднако карактеришу прошасте пасивне партиципе, само што

неки научници нарочито истичу извршен>е глаголске радн>е („\/о1-

^пёипё" код ^гиЬа, ВеИгаёе гиг §1. 5уп1. 62) или особину ко]а

постоем само у извесном тренутку (Ьоз, Л^хРо! XIII 32), односно

сам резултат (Агрел, Азрекгёпйегип^ 12 „ете гет ге5и11а1Ье1о-

пепс1е Рогт").

Случа]еви пак у щима се истиче ]едно или друго значен>е или

оба споена зависе од синтаксичке употребе тих трпних партиципа.

ЗадржаЪемо се надоре на случа]у када ти партиципи сто]е у

служби предикативних атрибута, и то као об}екти.

1) 1сд жмете... проплтааго Мк Х\/1в — тоу ёатаирсор.ёуоу —

Исуса тражите Н азареЬанина расйешога, овр-ктаатх [а«««] помгпн*

«(крйшгня Л Х125 — еорСокег оеаарсор.ёуоу ка1 кекоар.гц1ёУОУ — да

се вратим у сво] дом. И дошавши наг^е Помешен и украшен.

2) оБр-Ьтж же камснк стакалЕнх отх грова Л XXIV,, — еброу тоу

Шоу ссяокекиХю-цёусп-. — Наг^оше камен обвален од гроба; ирив-к-

(А же женж вь пр'клюБод'кании ьлтл ^ VIII, — кате1Хг]р.р.ёуг]у — до-

ведоше к кьему жену ухвакену у прелуби.

3) оврАЦнтЕ млдденецх повитх Л II,, — ёо.-гаруауо}1ёуоу — наЬи

Ъете ди]ете йовишо гд]е лежи у ]аслама; оврлшпта жр-ккЕця при-

казднх Мк Х12 окр-кпт! 1. с. 4 — я&Хоу бебер.ёуоу — наЬи Глете ма-

гаре йривезано, на ко]е нико ни]е С]едао.

Изнети примери показу]у да старословенски прошасти трпни

придев одговара таквоме облику и у ерпскохрватском ]'езику, а

оба грчкоме меди]алноме партиципу перфекта, и да сто]и у вези

са предикатом без обзира на време вршен>а предикатове радгс>е.

Трпни придеви у такво] употреби разлику]у се по значен>у

од обичних придева утолико што се подразумева извршеже неке

радле ко]а се може исказати и финитним обликом, а да се смисао

не промени. Тако \е на пр. и у латинском ]езику ко]и за споме-

нуту еврху има партицип пасива на -(из одн. -$и$, где поред ^зит
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quaeritis crucifixum MKXVI6 долази Jesum, qui crucifixus est, quae-

ritis Мт XXVIII 5, па и у самом новозаветном грчком jeswKy.1)

Само место Koje партицип заузима тиме што се ставл>а иза

именице на xojy ce односи да]е томе партиципу извесну особину

предикативности Koja ce може изразити експликативном реченицом.

То се нарочито дога^а ако се радььа реченичног предиката односи

више на стаже у коме се жен об]екат налази него на сам об]екат.

Taj случа] имамо у примеру oep-kr* Ж1 к<шшк отякалми што се

може разумети као: вид]е да je камен одвален од гроба J XX,,

да je неко одвалио камен и ел., стел, кнд^шл -fcico отхкдлснх в1-

KdA\tHk Мк XVI i — öecupoümv on слуакекгХютт ó >.í6oc, — вид}еше

да камен öjeiue одвален.

Такве предикативне употребе трпних придева има и у на

родном }езику, и то у специ}алним случа}евима, када ван сваке

сумкье трпни придев показухе глаголске особине: а она бржс

к ватри, кад тамо а то просо uokyujbeno, ручак готов и све уре^ено,

By к Срп. нар. прип. 132; кад тамо а то сандук опет ошворен ib. 132;

као тамо а то мала колебица, неиочишНена, у HJOJ ватра pacmpkana

и веЬ се згорела. У тим примерима трпни придев, иако CTOJM без

финитног глагола, значи извесну извршену радеьу ко]е се ре-

зултат протеже у садашньост. На}бол>е се то опажа у другом

примеру. Jb. Сто ja но в и К J<fc II 197—198, III 10 види ту „више

ад}ективно него темпорално значение". То je ипак т.зв. крн>и пер-

фекат или релативни. Исп. Бе ли ti, Symbolae grammaticae II 48.

Да ту трпни придев ни]е потпуно изгубио CBoje глаголско зна-

чензе, noKasyje и то што он може да CTOJH место крньег перфекта.

На пр. : Кад она у вече до^е куКи, а то joj се мати йрешворила

(претворена) у краву и CTOJH пред куЬом. Кад хоца притрчи,

зоила се ди}ете родило (ро^ено). Кад горе, али се море зале-

дило (залечено) па не може напол>е.

Тако би се могло казати и: кад тамо, а то камен одвален

од гроба.

И примери као они што су наведени из ]еван!5ел>а доста

су обични.

Кад се у jyTpy царска к^ер разбуди, види CBHJehe upOMUJe-

н>ене а астал у свему празан. Н. пр. 274. — И врло се зачуде

кад виде све уреСено па и просо uokyujbeno 132. — Он се врло

а) Блас, Gramm, des neutest. Griechisch 1896, с. 237 тврди да je Partie,

als Atribuí mit und ohne Artikel einem Relativsatze gleichwertig, Мт. XXVÎ4

tíjv f|toi|iaojiévriv újiív ßocoi>„E(av = t. p. f¡ újiív í^o
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обрадује кад види своју кћер за царским сином удату 141. —

Кад на један пут види неке јеле онако читаве из земље извађене

па уз бедем прислоњене 194. — Најпосле нареде да обојица пре-

ноће с девојком, па коме нађу у јутру девојку окренуту, онога да

буде 262. — И тако ујутру нађу девојку окренуту к свињар-

чету 263. — Кад се врате, нађу све печење и вариво искотрљано

кроз кужину и све просуто тамо амо 264. — Има и комбинација

обе споменуте употребе: кад тамо, види змију прибодену уз ду-

вар 194. — Кад тамо ал' има шта и виђети! соба украшена златом

и свилом 193.

У примеру: Цар длаку расцијепи уздуж с врха до дна, и у њој

нађе записано много знатнијех ствари кад се шта догађало 128

дошао је партицип непосредно испред речи коју одређује, јер обрнут

положај захтевао би јаче одвајање од оне речи на коју се партицип

односи (много знатнијех ствари записано), што се ређе догађа.

Случај кад партицип стоји уз личну заменицу: Надимаше се

ђаво да пукне од зла видећи овако себе преварена 282 и експли-

кативно: Тад се Анђа јаду дошјетила и виђела да је преварена.

Н. пјес. IV 456. — и видећи да је преварена почне молити да је

не бију. Н. прип. 135. — Или: напипље дивљак врата од пећине и

видећи да су затворена почне по пећини брбати тамо амо 153. —

Дотрчи к валову да види свекрву, па кад је види каква је изму

чена (или онако измучену), заплаче се 86.

Интересантан је и пример стегнуте експликације, без фи-

нитног глагола и везника: кад тамо, нађе сина и снаху прућени

једно покрај другога 117.

Постпозитивно место које заузима трпни придев у предика

тивно] употреби спада у оне доста ретке случајеве када се може

установити одређен ред речи. Од тога реда има врло мало отсту-

пања, као: Угледа на крми од овога брода исписану његову вје-

реницу 254, али одмах затим и: Упази ђевојку исписану на крми.

Привидно отступају примери: него ћеш наћи и једну везену

мараму 126. — Камо те се да видите свога хваљеног сина што

иде и краде којешта 66. Ти трпни придеви немају више глаголских

особина, него су обични придеви, о чему исп. ниже.

Особито је поучан овај пример: Па отиде у његову кућу и

нађе све сакривено гвожђе 3. Тако употребљен трпни придев у по-

ложају пред именицом и у одређеном облику врши атрибутску

службу без јасних знакова предикативности, као када би се рекло:

нађе све гвожђе сакривено.
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Из свих досад наведених примера излази ово: 1) Трпни при-

деви у предикативно] употреби као формалин атрибути образо-

вани су од свршених глагола. 2) CToje углавном иза речи Kojy

OÄpefcyjy. 3) Има}у неодре^ен, именски облик. 4) Место се даду

изразити и релативном и експликативном реченицом. 5) Показу}у

радн>у или стаже объекта Koje je постало пре радже реченичног

предиката и Koje je у своме последнем стади}уму или резултату

истовремено са раджом предиката.

Од тих особина ]една од на}битни}их jecTe неодре^ени облик

трпног партиципа када CTOJH y предикативно} служби. Зато наве-

дени пример \сл ИЦНТЕ проплтааго због одре^еног облика само

формално спада у изнету категори]у употребе трпних партиципа.

Иначе je то случа} чисто атрибутске употребе. Права предика-

тивност види се, ме!>утим, у овом примеру: окр-Ьтошл стааго ил зши

л£жлшт,1 расгита Суп 51, 2.

Колико трпни придев у такво} употреби садржи у себи са-

мосталну Moh предикащф види се и по томе што HHJC потребно

да уз н>ега CTOJH какав партицип помоЬног глагола виши. Како je

у српскохрватском, тако je и у старословенском.

Предикаци]ом, Kojy noKaayje такав трпни придев, обележава

се само извршеже неке радже на oöjeKTy као готов факат без

обзира на извршиоца радже, KOJH je веЬином и непознат. Таква

употреба потпуно одговара употреби пасивних конструкци}а у

српскохрватском }езику у коме, као што he ce то видети ниже,

извршилац глаголске радже готово никад и не долази. Зато би био>

ман>е обичан у сх. овакав пример као стел, виддшт« внсхры отх.

п. шшм полярам» Суп 134.1Б.

Трпни придев када CTOJH као допуна предикату уз н>егов

o6jeKaT губи предикативне особине када се употреби у одре^еном

облику, што обично повлачи за собом и промену места, TJ. тада

CTOJH испред речи Kojy OÄpehyje. Тако би било: Кад ce y jyTpy

царска Ktiep разбуди, види ирами]ен>ене CBHJehe. У тим случа}евима

трпни партицип има обично придевско значение с том разликом

што партицип добива глаголске особине чим се доведе и у везу са

предикатом; то за собом повлачи, као што je показано, и про

мену места и облика.

Ме1)утим ако се прави придев стави у ближу везу са преди

катом, онда он ocTaje као такав, без глаголских особина, те се у

таквом положа}у и jacHiije опажа разлика измену трпног парти

ципа и придева. Има случа]ева када у HCTOJ реченици долазе оба.
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и партицип и придев, као у примеру „види сви]'еЬе иромщ'енене и

астал у свему йразан".

Да се ипак у таквом случа}у потпуно не поклапа}у значежа

партиципа и придева, може се то опазити ако се обичан придев

замени партиципом KOJH му по семантичко] основи CTOJH на]ближе,

Ако се рече: види сандук сасвим исйражн>ен, онда се у партиципу

oceha нека активное! Koja у}едно претпоставла и неког извршиоца

и Koja je и довела до онога стажа у коме се налази на пр. сандук

KOJH je празан. Овде je само констатован>е извесне чиженице.

Активност партиципове радже може да се и ]аче истакне прило-

зима, као на пр. сандук брижливо испражжен, док се не може

казати „брижл>иво празан", jep се овде не може да oceha никаква

радн>а. Исп. о томе и ниже.

Према томе не може се увек тачно и консеквентно спровести

разлика измену обе атрибутске употребе трпног партиципа, TJ. када

ближе CTOJH уз именицу или уз глагол, односно предикат.

До сада je било говора само о употреби трпних партиципа

када они формално CTOje уз именицу Koja je o6jeK3T y акузативу,

односно у т. зв. конструкции са два акузатива. УзеЬемо и други

случа], када CTOJH уз именицу Koja je cyöjeKT, TJ. конструкци}у са

два номинатива.

СХИИДЕ ск опракядан« вж домх скон Л XVIII 14 — K«reßq оито;

ôeôiKcucup.évoç — OB3J отиде оправдан куЬи CBOJOJ; нзнд« ov-.\\tpxi

1ЮГ4М4 и p^KdiUd J XI 44 — ésfjXGev ó теОуеко-; ôeôejiévoç TOÙC;

с Kai то(^ xeîPf'? — изи^е мртвац обавиш платном по рукама

и ногама.

И у народним приповгткама има доста примера за такву

употребу: Никаких других хал>ина ни}е имао, осим }еднога дебета,

KOJHM je огрнуш. по сокаку ишао 315. — док около подна иде го-

сподар pacpijeH да га зове 315. — „Шта море бре", повиче Грк

йоилашен 327. — Нев}еста незваша до1)е у куЬу без свата 357.

KoHCTpyKUHJa са два номинатива има много за}едничких црта

са изнетом конструкци]ом са два акузатива. То je, y првом реду,

неодре^ени облик трпног придева, затим пoлoжaj иза имена на

Koje се односи; долази у реченицама са различитим временима

предиката.

Од обичног придева разливе се такав трпни партицип тиме

што се код партиципа ипак донекле oceha постанак радже изражене

тим партиципом Koja претходи раджи предиката, на пр. повиче

Грк иоилашен, а „повиче Грк илашлив" може се схватити пре
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као атрибут и који не стоји у блиској вези са предикатом. Кон-

струкција са партиципом може се исказати и самосталном рече-

ницом, као: Грк се поплаши и повиче, или зависнем, када Грка

йойлаше, повиче, где се истиче време постанка партиципове

радње, која се десила пре радње предикатове. И тако увек. За

будуће време: повикаће Грк поплашен и Грка ће поилашити и

он повикаће.

С друге стране, чисто придевске особине трпног партиципа

истичу се тиме што се партицип у споменутој служби често може

схватити и као адвербијална ознака начина и онда такав партицип

долази у средњем роду.

И таквих случајева има у народним приповеткама, иако не

много : па јој народ побеже незнано ни куд је ни како је 52. — Али

су обичнији примери у којима је прилошко значење партиципа

обележено прилошком заменицом онако, као на пр.: Кад свети

Аранђел дође са сунцем онако рањен пред Бога, онда заплаче 94.

— Царев син одмах брже боље за њом у гору да је тражи, као

помамљен 116. — Сви остали љекари као посрамљени разиђу се

куд који 151. — а он фукте у језеро онако рањен 157. — док јадни

просјак онако уйлашен побјеже без обзира 225.

Тиме што се трпни придев може употребити као прилог,

било сам или уз прилошку заменицу, никако се не тврди да се и

сви наведени примери атрибутско - предикативне употребе даду

изреЪи и прилошким обликом трпног придева, а да смисао остане

исти. Ако се рече: иде господар расрђен да га зове и иде расрђено

или онако расрђен, разлика у значењу показује се и тиме што се

у првом случају још распознаје време, на пр.: иде господар мало-

час расрђен.

Према томе трпни придев када стоји у номинативу и фор-

мално се везује за неки номен, најчешће именицу која је и рече-

нични субјекат, чува своје глаголске особине, које стоје у извесном

односу са предикатом, као што је показивање извршења парти

ципове радње. Зато се такав партицип и може развити у потпуну

реченицу.

Трпни партицип стоји уз какав номен као његов атрибут и

то онда када не стоји у никаквој зависности од предиката. Као

сваки атрибут, трпни партицип се увек слаже са речју коју

ближе означује и у роду, броју и падежу. То је једна од нај-

важнијих особина које има трпни партицип за разлику од осталих

партиципа.
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И како известан номен може да врши различите функци]е

у реченици, то се могу и трпни придеви ко]и сто]е као атрибути

уза сво] номен сврстати у неколико категори]а. Врло често до-

лази трпни партицип уз номен када \е он суб]екат у реченици.

и разбойника распита ел нимх поношааст! 1мо\' ,\\т XXVII 44 о[

'Щатси о( аиуашира>9ёуте<; сЬу шЗтф шуелб^оу атоу — тако ИСТО

и ха]дуци разаиеши с н>им ругаху му се. да схбл;д1тх са слово

м саксе кх яаконк ^ ХУ25 — п'а яХгрмдГ) 6 Хоуод 6 увурсф-цегос; Ы

т(Г- у6р.ср — али да се збуде ри]еч найисана у закону.

Из Суп. зборника: конин ж* на то оустакккннн отхсккошА главок

185 с. — и П0Г111Т1И-К1Н к Гни аггчлх снщ ЕЕгкдовавх остави 1л 23921.—

вь лел\к1л. же кхдржжшок копии вхкоренн ел 5.60 .,.

Но га дочека некакав чоек сав у крваве халине обучен 104.

— А оно ди]ете што ]е на сну долазило, био ]е андио йослан од

Господа Бога 128. — Близу н>ега сто]и ]една маштрава украшена

драги]ем каменом 197. — Почне испитивати шта му долази она

младица иейисана на крми 254. — Зачу^ен младиЬ од таке и то

лике почасти, а и онако дичан, пушти се да га вуку. Прип. 298.

Из кн>ижевног ]езика: Први писац ове врете }есте йознаши

и широм целога ерпског народа славлена св. Сава. Павле По-

повиЬ, .)и§051. кш\3 8. — Уз „Савете" иде и 1едно рани]е писмо

(ъегово Писано ]едном Србину из Трста 1Ь. 79. — Тим знача}ем

не могу [се] мерити протестантске ки>иге йреведене за Србе и

Хрвате. А. БелиЬ, ]Ф У1._,39. — Благословена ова трзан>а и ове

бесанице младог талента, какве нису имали радост да позна]у

многи творци задоволени брзим успехом. — То су моралне але-

гори]е изражене на]вишим религиозним ^езиком. ДучиЬ, Благо

цара Радована 324, 394.

Наведени примери из старословенског и ерпскохрватског

простонародног и кн>ижевног ]езика показу]у да се трпни пар-

тиципи у атрибутско] служби нису стопили са обичним придевима,

него су задржали сво]е глаголске особине. Такав партицип може

да се замени релативном реченицом. У таквом случа]у значенье

атрибутивног трпног партиципа сасвим ]е идентично са рашчла-

н>еном конструкциям помоЬу финитног глагола бита.

Тиме се ]асно и истиче однос по времену партиципа и пре

диката. Радика трпног партиципа од евршеног глагола претходи

предикатово] радн>и. Тако би на пр. први наведени пример гласно:

хадоци ко]и су били разапети с шим ругаху му се, као што ]е

у латинско] Вулгати: цш сгисШхь егап1 или чешки: 1отг1, к1еН2 Ьу11
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5 тт. икгИоуам, штпаН ]ети. Ту особину предикацф код трпног

партиципа по^ачава^у и различите допуне ко]е сто]е уз та] пар-

тицип и ко]е н>егову везу са именицом чине лабавирм. На]важни]е

]е код тога обележаваже агенса. Споменуто ]е да се то у народном

говору избегава особито онда ако ]е агенс живо биЬе. Али у стел,

има више таквих случа]ева, као у Суп. снмонх вак\'вх гктромх ссажденх

дары прингсх 363 7. — и зхванх на ок-кдх ровомх своим* придс к Псмоу

391!. — юноша иккыи отх в-кса насиленх ов-кма ногам* раслав-к 518 1Э-

— прид( ж* в8Ч1рх з-кло еялх поуштнГ отх того трокон'да 561 20.

Употреба трпних партиципа у споменуто] служби формално

]е слична употреби у конструкции са два номинатива, о ко]0] ]е

веЪ било говора. Разлика ]е само у значежу. У то] конструкции

трпни придев сто]и у уско]' вези са предикатом и зато има при-

лошко значение, ко]е се у веЬини случа]ева и може исказати

обичним прилошким обликом партиципа у среднем роду.

Иако се трпни партицип може узети да сто]и као атрибут,

ипак се н>егова веза са номеном и формално одва]а запетом. То

показу]е да ]е такав трпни партицип само скрашена релативна

реченица. На пр.: Он ]е показао до каквог полета и развитка може

доЬи усталаштво, йраКено великом л,убавл>у према матерн>ем ]езику

БелиЬ, 1. с. 224. — Словенска кжижевност, Писана ]езиком и бук-

вицом, у ко]има су ]е Ъ. и М. засновали, живела ]е дуго као

таква. П. ПоповиЪ 1Ь. 2. — Ова] божанствени човек, осушен на

смрт, рекао ]е... — За н>у ]е Бог страшило, обучено у бело. — Пе

трарка, йрошеран из Италике, отишао ]е у Воклизу. — Бол, искрено

изражен, сачува песму свежом. ДучиЬ |Ь. 37, 135, 214, 316.

Ако ]е трпни партицип образован од неевршене основе, онда

се ььегова радн>а дога^а истовремено са предикатовом. Такав ]е на-

ведени пример — широм целога ерпског народа славлени св. Сава.

[Жена] пролази кроз живот триумфално, увек йракена веЬма сво-

рм легендом него сворм истиной. ДучиЬ Ш. 138. Та] прошасти

трпни придев одговара у таквом случа]у старословенском и руском

трпном придеву садашжег времена. Примери за стел, дати су

на стр. 114—118.

Из руског юъижевног ]езика: Княжна проходила мимо меня,

сопровождаемая хромымъ старикомъ. Лермонтов, Герой 128.

— въ-вхали въ ущелье, по которому вилась дорога, ежеминутно

Пересекаемая шумнымъ ручьемъ 15. 209. — На середин* трещалъ

огонекъ, разложенный на землЪ, и дымъ выталкиваемый. в'Ьтромъ

разстилался 11.
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Случа]еви када трпни придев има особину потпуне реченице

споменути су онда када ]е било говора о трпном придеву са-

дашн>ега времена. То ]е, дакле, за]едничка особина оба трпна

придева, ко]а се на]бол>е огледа у конструкц^ама са дативом

апсолутним.

То ]е спещфлпа особина старословенског ]езика, непозната

другим словенским ]езицима. Али ]е за то доста обична конструк-

ци]а ко]а би се могла назвати апсолутним номинативом.

1) Оучаашс славимх вкскми Л 1Уи — бо^а^бр-еуск; — учаше,

и сви га хвал>аху. Или у руском: сказалъ я, Подстрекаемый любо-

питствомъ Лзерм. 1. с. 14. — Такъ томимый голодомъ, въ изне

может и засыпаетъ Н>. 206.

2) Боденх ко ллмитЕмг. вь рсвра крхкк нсмоустн 1Ь. .>.>(,. — н

псксл-кнк мльчати пр-кв-ы три л-кта 1Ь. 285 в. — и вх розтгк затворЕмх

схкс-икча о воз-к Иэ. 302 17. —- н пов-кпннх рече • азх ксмх жизмк н

Екскр-кшжкк 1Ь. 478 9. — н поражЕнк рсш азх ксмх настоуух девр-ыи

\Ъ. 478 п. — да токо1л. иц/к.иик теб* увал-м вхзда<тх Евх 81 в.

И зануден лепоти они]ех 1>ево1ака, не могаше разликовати

ко^а ]е од ко]е л>епша. Прип. 115. — Проготн из сво]е отацбине

ради нове вере, он у Тибингену разви сро] кн>ижевни рад. П о-

повиЬ, I. с. 28. — Бачен ме^у народе друге вере, он се побо]ао

да не изгуби сво]у православну веру 1Ь. 84. — Угрожена про

тестантизмом, католичка црква потражила ]'е током 16 века начина

да сузби^е протестантске иде]е [Ь. 33. — Ближе об/ашн>ена, ре

форма ]езика овако ]е текла |Ь. 83. — Од сада Ье, бол>е урешена

[юьижевност], бити 1една за целину нашег народа ]Ь. 156. гЬегове

су косе сунчани зраци; а лишен такве косе, он пропада. ДучиЬ,

I. с. 349.

У руском: Утомленный долгою р-вчью, я закрылъ глаза.

Л>ерм., 1. с. 122.

Да се истакне предикатска особина таквих партиципа, ]авл>а

се помоЬни партиципски облик глагола бити (*ЬуИ). Тако ]е веЬ

у старословенском у Мар. ]ев. вхпрошЕнх же бх1вх отх фарнскн рече

Л XVII 2о — (у Зог. ]ев. вх1стх) — ЪлЕршщЪём; еЪеу — А кад га

упиташе фарисе]и рече; «увмнх вювх вхскрхсштх Мк IX 31 —

олоктол-беи; буаатцветах — и пошто га уби]у уставе треЬи дан.

Нарочито има доста примера у Супрасалском зборнику:

1) са партиц. през. опакти же с-ы схвдзана молитвж схтвор! иадлхзЪ

Суп 18 и. — или у Клоч. зб. 1ЖЕ оуво отх сЕл-к, крхштЕНх с-ы творл

скр1таЕтх са 1 125. — б) икоже не жьр.ъштни когомя • млчемн кываымитЕ
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зхлл. схмрктнм» оумр-ктн Суп 1458. — в) ллечеллх о\*даренх вх1вх пр-к-

дастх дшл. |Ь. 622. — иоккшепа же вхшх стхи начл славнтн ка 1Ь.

107 ]2. ■— поБкжденх же кхи-.л днмволх пр-кллкнн са вх . . . ]Ь. 78 ,4.

— схвдзани же ВХ1ВХШ1 пондошд |Ь. 57 27. — размкшснн вывхше

вхкоупх лнкопл.тя |Ь. 94 2,. — доньжд! пльть кмоу ак-ы воскх схже-

жена кхжшн растечетх са \Ь. 1532. — они же приз'кани вхжхше пондошд

\Ъ. 44 16. — Н1 ли стух'ил наоучишд тд излл-кнен-ы е-ывша Иэ. 4751,.

У ерпскохрватском ]езику долази у то] служби глаголски

прилог будуки и, ре^е, бивши. МаретиЪ (Ог. I 51. 647) наводи при

мере из Вукова и ДаничиЬева ]езика. У народним умотворинама

такве конструкщф ман^е су обичне, ]ер народ воли описе са

финитним глаголом. У данашн>ем кн>ижевном ]езику све се више

употребл>ава]у такви партиципи у апсолутно] конструкции без

помоЬних прилога будуКи или бивши. Код МаретиЬа су (1. с.)

наведени такви примери из Вука и ДаничиЬа.1)

И као што се помоЬни партицип \аыъа код апсолутног но

минатива, тако у старословенском, у исто] мери, и апсолутни

датив долази са иомоЬним партиципима од глагола в-ыти.

Тако поред схвхраномх же фарисеомх вхпросн а исх Мт XXII 4,

има и сьБкраномь же слыптемх нмх р(Ч1 1мх мнлатх Асем. и Остром.

Мт XXVII 17 — у грч. апут^урл-усоу — изиде отх грова затвбреноу сж-

штоу гровоу Суп. 501 ,,-12. — вьл-кзе к нимх Гс двьремх затвореномх

сжштемх Пт. 501 „. — рекхшоу кмоу кдхва отх народа ехкл-кштеномх

елмнтемх |Ь. I. ;.!..... — поставн нмх цкеары кит же не крхштсноу

слштоу добьм слшта н ^равхра 1Ь. 1978_4. — Бьагн-кштиюу же бх1-

вхшоу огйоу раждегошд скокрадл 1Ь. 157 1б 17. — прикеденоу же кмо^-

Бхжшоу поелсушааул кто И>. 26322_28. — приведенома же има бх1вх-

шема глаголашд ил\а клкевн 1Ь. 257 7. — вхврхженомх же вхнвхшемх

т*кло окаанаго тоу погрдзе Из. 66 21. — принесеномх же вхшхшемх дрх-

вомх пионнТ затвори очи 1-Я,.,. — вкведеномх же бх1вхш<мх нмх г.к

тем'ницж иачд куршжх пктн 1Ь. 75 13. У овом последнем примеру

суб^екат главне реченице налази се и у апсолутном дативу, ко]и

ме^утим сто]и у плуралу. Према томе ту су ипак два различита

суб]екта, као што ]е и у свима наведеннм примерима.

Такво „по]ачава1ье" партиципским обликом глагола в-ыти

налази се и у грчком тексту, на пр.: оггох; абкхуойочоу оутсоу х&у

той т<Цюи о ррауСбшу у Клоч. зб. 1 817 и Суп. 452 23 тако не отврх-

стомх сл,штел\х гровкпхнмх печатома \:сово порождение бхютх.

!) Некх^и од тих примера чине данас утисак вештачких конструкции,

као: Емануел рапен отиде у Москву. Ми бисмо рекли: Е., кад би ран>ен, отиде.
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Тиме што са трпним партиципима у апсолутно] употреби

могу да долазе и помокни партиципи дало би се заюьучити да

су трпни партиципи у старословенском ]езику имали претежно

придевско значение, без jacHor обележаван>а времена. Ме^утим

случа]еве када ти партиципи cToje сами, KOJM тако^е нису ретки,

требало би тумачити директним утица}ем грчког оригинала. Ja ипак

сматрам да се конструкци]е трпних придева са помоЬним парти

ципима могу об]аснити и тежн>ом да се и формално истакне

upedukamußHü карактер трпних придева за разлику од чисто атри-

бутивне употребе када они CToje уско везани са CBOJOM именицом

Kojy ближе одрег)у}у. Исто би то било и у грчком ]езику.

Предикативност у атрибутско} употреби трпних придева да-

нас се у сх. кн>ижевном }езику нарочито ocefca y конструкции са

предлозима После, ио, KOJH тада има}у временско значен>е. Трпни

придев у таквом случа]у замен>у]е временску реченицу, и по свом

значен>у и синтаксичко] употреби на]ближи je споменутом апсолу-

тном дативу у старословенском }езику. Данашььа употреба трпних

придева у том случа]у тумачи се сасвим оправдано ту^им, латин

ским1), односно немачким утица]ем. То се уосталом види и из чи-

женице да се такве конструкци}е jae^ajy само у кжижевном je-

зику, било српскохрватском, пол>ском2) или четком.3)

Сличност такве конструкци]е са старословенским апсолутним

дативом огледа се и у томе што раджа Kojy noKasyje трпни придев

не мора да буде увек различна од радкье суб}екта главке реченице.

Имамо, према томе, две трупе апсолутне употребе трпног придева.

1. Различити суб]екти: А кад се [Петар Добрижац] иосли/е

учмъента мира измену Руса и Турака 1812. године пресели у Бе-

capaöHJy, онамо je држао бол>арска села под закуп. Вук КараииЬ,

Правителствующ1й совЪтъ (I860) с. 76. — После ирочишаних списа

и даше речи државног тужиоца.... суд je после кра^ег веЪан>а

осудио JOBaHa на три године poönje (Политика 4-IV-1930). — По

завршено] истрази P. tie поново бити предан суду (ib. 18-I-1931).

2 а. У безличним конструкци}ама: Не воли се йосле угашеног

спола. J. ДучиЬ, Благо цара Радована 130. — ВеЪ йосле првих

J) На пр. Post dato signo erumpereiit. Caes. B. g. 3, 5. — Post hanc ur-

bem constitutam, Cic. h. resp. 8. — Post devictum Hannibalem Liv. 3S 10. Men,

P. Клоц, Handwbuch der lal. Spr.* II 838-839.

2) Ecrepajxep, Imiesfow bierny 52.

3) Nase Fee II 91.

j жлословенски филолог "
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измен>аних речи са ььим ( = иретседником onuiTMHe), oceha ce да je

Париз савршено претставл>еп (Политика 4-VII-1929). — После иро-

чишаног извешта}а преи)ло се на дискуси]у (Време 24-VI1I-1931).

26. После свршене философов npeuiao je [ДаничиЬ] у Пешту

да учи права1) А. БелиЬ, Говор о Ъ. ДаничиЪу 9. — По извр-

шеном злочину [лопов] je побегао (Политика 28-VIII-1931). —

Ускоро Но добивеном наре^еньу jepoMOHax HaxoMnje стигао je y

одре^ену napoxnjy (ib. 30-V1II-1930). — Б. П. je После ошслужене

BOJCKe ушао у богато сортирану радн>у свога оца (ib. 4-VII-1929).

— После CBOje завршене /vuicnje y iiamoj земли, ja ce враЬам на

cßojy дужност у Америци (ib. 18-I-1931).

Из наведених примера излази да je трпни придев у то] апсо-

лyтнoj конструкции образован увек од свршене основе, што cTojn

у вези са н>еговом службой у ргченици где noKasyje неку радььу

Koja je извршена upe радн>е у главно] реченици. То се види и из по-

следжег, треЬег cлyчaja када се такве KOiicTpyKHHJe могу заменит

и прилогом прошлог времена: свришвши философи]у прешао je Д.

у Пешту. Таква употреба трпног придева може понекад да се за

мени и конструкцией са глаголском именицом. На пр.: После иро-

чишан>а овог извешта}а дигао се претседник и рекао (Политика

6-VII-1929). — Убица je иосле извршен>а дела побегао у правцу Кола-

шина(!Ь. 4-IV-1930). — После за^учен>а заседала народног претстав-

ништва г. А. Лебрен je примио. . . претседника владе (ib. 1 1-V-1932).

По разбиКу Турака. Ст. Новакови^, Срп. граматика2 354.

Обе конструкци^е, и са трпним партиципом и са глаголскои

именицом, нису одлика иростопародног говора. У првом oy4ajy

M36eraeajy се апсолутне конструкци]е уопште ; у другом ни]е

сасвим обична уиотреба глаголских именица од свршених глагола.-)

У кнзижевном ]езику српскохрватском ипак je y широ] употреби

апсолутни партицип него глаголска именица и зато што се она

не може лако градити од сваког свршеног (прелазног) глагола

као облици трпних придева, KOJH су сасвим продуктивни.

') Нарочито je раширена аисолутна конструкци]'а баш у том случа{у и у

осталим слов. ]езицима. Исп. на пр. словеначки: Po dokoncanih pravo-

slovnih naukih [Preseren] je stupil za neplacanega praktikanta. Sket, Slovstvena

cilanka 19143 221; чешки: Po skoncenych studiich stfedoskolskych a semi-

nárních [Rousselot] byl 187Ü vysvëcen na knéze. Chlumsky, Casopis pro mod.

fil. XI, 1925, 97.

г) Исп. Кошу THh, Граматика рус. jes. II 184 за руско: изв-fecrie о взяшш

флешей — глас да су шанчеви заузеши. — Атака резервовъ для йрорватя

(непрштельской) линш — напада} резерве да ce upoôuje непри}ателэска лини}а.
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Као што показуху изнети примери, оба трпма придева, и са-

дашн»и и прошасти, могла су да долазе са помоЪним иартиципима

како садашк>ег тако и прошлог времена. Ако се претпостави да ]е

свугде на таквим местима у грчком ста]ао прост партицип, онда

би било не]асно зашто се наизменично уиотребл»ава]у помоЬни

партиципи, без обзира на време. Тако имамо: скикрамол\к же

ежште.мх ил\* рече I л\ -л пнлатх и сим' же к(Дол\ол\х 1;х1кхшемх

к1кЗк-кстншА кл\8 в ниу*, дакле, у ]едном случа]у прошасти

трпни придев с помонним партиципом садашн>ег времена, а у

другом обратно, садашььи трпни придев и прошасти помокни

партицип.

Тешко би било примити да се у првом случа]у ради о пар-

тиципско] радн>и као синхронично] са раднюм финитног глагола.

Ту ]е носилац апсолутне глаголске радше сам трпни придев, ко]и

и значи раджу ко]а ]е извршена, и према томе претходи неко]

друго] радн>и. У другом пак случа]у садашн>и трпни придев добио

]е уза се прошасти партицип да се констату^е последней извршени

моменат радн>е ко]а ]е извесно време тра]ала. Свакако ]е код таквих

допунских конструкщф морало да игра важну улогу суб]ективно

расположение преводиоца, као и у толиким другим случа]евима

и као што Ье се то видети из дал»ег излагала.

Према свему овоме, трпни придеви и у старословенском и

српскохрватском ]езику има]у несумживо самосталну особину пре-

дикац^е. Ако и има случа]ева када су они употребл>ени са неким

помоЬним партиципом односно прилогом, то само значи да се у

таквим обртима формално обележавао маьье или више независан

положа] таквог трпног придева у реченици.

Уопште трпни придеви, и кад су употребл>ени као атрибута,

добива]у особину предикаци]е ако уз н>их сто.]и рш и каква до-

пуна. О томе ]е било говора на стр. 116. Тамо ]е споменут случа]

са обележеним агенсом. Речено ]е да се таква конструкц^а у

српскохрватском ]езику избегава. Данас су немогуЬи такви обрти

као у руском: раненный, мною солдашъ, сх. може се реЬи само:

щник кога сам /а ранио. Исп. КошутиЬ, Гр. II 182.

Руски кььижевни ]език ]едини од словенских ^езика и фор

мално разлику]'е употребу трпног придева као атрибута: у ]едном

случа]у трпни придев чува сво]е глаголске особине, као у наве-

деном примеру, а у другом има више придевско значение: раненый

солдашъ (дакле ]едно н) = ран>ен во/ник (уопште, не пита се ко га ]'е

ранио). КошутиЬ Их То се односи само на партицип са несвр

9*



132 П. Ђорђић

шеним видом. Јасно је да је то само вештачко разликовање, које је

постало књишким утицајем.

Питање је, када трпни придев врши чисто атрибутску службу.

Из досадашњих излагања произлази да атрибутска веза трпног

придева са његовим иоменом може да буде врло лабилна.

То повлачи за собом и самосталан положај, апозицију, трпног

придева и наслањање његово на реченични предикат. Када трпии

партицип чини само саставни део једино атрибутског израза, он

не може да у том случају чува и своје глаголске особине, мора,

дакле, да добијс значење обичног придева. Ако се испитају главни

случајеви атрибутског положаја трпних придева, онда би се добило

пеколико категорија различитих значења таквих трпних придева.

Пре свега, облици који су образовани помоћу суфикса (о (е)по

могу се поделити у две, врло неједнаке квантитативно, групе:

1) Облици трпних придева који се употребл.авају и у атрибутивном

и предикативном значењу, тачније речено, у финитним пасивним

конструкцијама и 2) облици који служе само као атрибути. Само

је прва трупа трпних придева продуктивна, па зато и већа. Ту се

могу опет одвојити: а) они трпни придеви који у пасиву имају исто

значење глаголског рода као и када су у атрибутивној употреби,

б) такви трпни придеви који у пасиву допуштају двојако порекло

трпног значења и друкчији однос у времену.

Трпни партиципи као и остали придевски атрибути слажу

се са именицом коју одређују у роду, броју и падежу. Споме-

нуто је да се у извесним случајевима у номинативу и акузативу

трпии придеви, иако су атрибутивно употребл>ени, везују и са

предикатом у реченици. Сем тога они замењују и целу реченицу,

особито релативиу. Према томе трпни придеви када стоје као

атрибути не могу задржавати и некоје изразито глаголске особине.

Они у таквом случају треба да показују извесну сталну особину

своје именице, а не временски ограничену.

Прво ћемо узети да расмотримо такву употребу у старо

словенском језику. Ако се пође са тога гледишта да и парти-

ципски атрибути претстављају сталну особину, онда би се а рпоп

могло претпоставити да оба трпна придева, и садашњи и прошасти,

као атрибути имају исто придевско значење. Не треба ићи даље

од превода јеванђеља и узети у обзир и старословенски и Вуков

српски текст: оба су „магистрална" превода. Од неких 75 слу-

чајева употребе садашњег трпног придева у стел, тексту на обра

зована пасива отпада половина свих примера. Остали примери



О старословенским трпним придевима 133

подел>ени су на споменуте случа]еве када садашн>и трпни придев

има значение самосталне или зависне реченице, затим врши функ-

ци]у именице, и на]зад, сто]и као атрибут. Вук ]е веЪину случа]ева

атрибутивне употребе садашн>ег т. прид. у стел, описивао целом ре-

ченицом, активном или пасивном. ВеЪ та] факат довол>ан ]е да по-

каже да се значение оба трпна придева ни]е из]едначило када они

сто]е као атрибути. Иначе би Вук за све такве случа]еве упо

требив сх. прошасти трпни придев, разуме се тамо где би стел.

садашььи трпни придев могао имати адекватан прошасти т. п. у

сх. ]езику. Таквих случа]'ева има свега пет. На стр. 115 наведени

су примери: найисане кн>иге и йрозванога Христа или йрозванщем

Христом Мт XXVII 22 себе на пол.е исщеране и рш ови примери:

закла «мо\* телецх питом» Л ХУ80 — е.Эг пае; гиЧсг тоу ептггтбу р.6о"хо\'

— заклао си му теле уго]ено, <дс сстс 1-к© греки не к1домн Л Х144])

— сод та р.ут|р.е1а та абг^Ха — што сте као сакривени гробови. Фор

мален доказ да ]е у последнем примеру и старословенски и ерп-

скохрв. партиципски облик више придевског значена ]есте грчки

оригинал ко]и на том месту има обичан придев (ййг)?.о$). С друге

стране, грчком глаголском придеву очтеитбе, одговара у стел, питом*

ко]и тако^е има чисто придевско значение веЬ тиме што та] облик

сто]и вам глаголске системе, зато на пр. он и не може образовати

пасив. За исти грчки облик ]авл>а се и прошасти трпни придев

оупн-гЬнх Л XV28, 27.

Придевско значение трпног партиципа има и облик исключим*

Мт XXV.,,, (нсключимааг© рака кикразЬтс) за грчки обични придев

ахретос, код Вука невалалога*) слугу баците у тамницу, рус.

негодного раба, лат. ишШет зегуит.

Такав облик ]авл>а се у сложеном пасиву за грчки пасивни

аорист: К8С1 о\*клон1шьа сьл кхко\'п-к нсключими вхиим Син. ПС 13а, 524

цхрею -дг]вау — Д а н и ч и Ь ]е то превео: Сви су зашли, сви се по-

кварили и сви се покварише; у црквеном тексту сто]и нспотрскни

пыша 524. Нема никакве сумьье да ]е стел, облик само формално

пасив, и ту трпни придев исключим* нема партициско значение, као

што показу]е и црквенословенски текст и сам стел, облик ко]ему

негаци]а да]е придевско значение.

Сви се досадашньи примери из стсловенскога могу узети као

случа]еви у ко]има садашн>и трпни партицип само формално спада

у ту граматичку категори]у; по своме значекьу он ]е обичан придев.

') .]агиН транскрибу)е и( к-клв«и. Свакакоболе: Н1х-кл»мн као и гр. й6е).а.

2) Ближе грчком оригиналу било би: некориснош слугу.
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Такви облици потпуно су изгубили партиципско значение и према

томе увек су они прости придеви, а не само у атрибутско] служби.

То су облици питомз иевкдомх псключнмх.

Остали примери у ко]има трини партицип сто^и као атрибут,

као што ]е веЬ показано у оделжу о значежу садашжег трпног

придева, спада]у у такве случа]еве када садаппъи трпни придев

значи извесму радн>у ко]а се ерши на пеком объекту. ]асно ]е, дакле,

да такав трпни партицип ни]е прешао у категор^у обичних при

дева, иако се може понекад такав облик превести српскохрват-

ским простим придевом. Тако за стел, нрик-ксл «моу кьса страстями

шдрхжнмы Мт IVи, (тако и у руском: и проводили къ нему вевхъ

немощныхъ, одержимыхъ различными болЪзнами) — Заоауогс; ооу-

ехорхуоис;, Вук има: приведоше му све болесне од различни]ех бо

лести, или ирошастим партиципом, на пр. у бугарском: и доведоха

при него всички немощни, налегнаши отъ вевкакви болести. Та]

стел, партицип разлику^е се од она наведена три формална трпна

партицииа тиме што може да образу]е и сложене финалне пасивне

облике као: -Ько стра^омк одржжими |;ка\-л. Л VIII 37 — с1}уе{\оуто —

]ер се би]аху врло уплатили.1)

■ Има случа^ева када стел, трпни партицип садашн>ег времена

има несумгьиво придеиско значение, ма да може да чини саставни

део сложеног пасива. То ]е супстантивизовани трпни придев у

примеру стеках'.* же ккси зпашни его нзд<шч« Л XXIII 49 — сн ууш-

ото1 айтф — сви шегови знанци, буг. иознайници. Та] стел, облик

спада у ону малобро]ну групу случа]ева у ко]има се облик са-

данпьег трпног партиципа са придевским значением сачувао у

многим словенским ]езицима, тако ]е у пол>. ]ейо гпщопй, чеш.

гпапй ]еНо. Према томе, та] случа] спада у општесловенску епоху

када облици на *-то- нису ста]али у морфолошко] вези са гла-

голском системой. У финитно] конструкции долази у 11с. 9,7

яиаЕмх (стя гк — ум'сокетси кйрюд — йознаше Госиода, рус. По

знань былъ, ту ]е трпни придев веЬ добио глаголско значение,2)

кп]е — као што ]е познато - - карактерише специ]ално старосло-

венски ]език.

Сем наведених случа]ева унотребе садашн>ег трпног придева,

сста]е ]ош пример када трпни придев има спещфлно значение,

1) Као што се видн, Вук воли да упрошЪава; у буг. )'е сачувана кон-

струкци]а с партиципом: пониже бЪха обвеши отъ го.тЬмъ страхъ, или код

ДаничиЪа: обузеши страхом по]емо МаретиЬ, Ог. 1 зЬ 647.

2) Исп. за исти случа] и финитну конструкции : 6к\-5роу ск той каржой

уПШОКЕга! Л VI ц Др-ккО ОТ* П1«,У,4 П0ЯН41Т» ел.
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т. зв. потенци]алних и нецеситативних придева. То су облици

шгасимх Зог. Мт III ,2 Остром. Л III 17 (Асем. (игасжцшмь) грч.

C, HÍ оудог.к поснмх Мт XXIII 4 = SucßacraKTOC, несклд-^мо

Зог. Map. Л XII 33 = àvÉKXeurrov (Сав. склд^нкцш,

Остр. осклд-fcnMo, Асем. ОСКАД^ММНН).

Такви случа]еви изнети су и ближе об]ашн>ени у JO VIH

103— 108. Чин>еница да се дати грчки облици могу изразити стел,

садашььим партиципима без обзира на глаголски род, дакле, и

активним и пасивним, показу]е да трпни придеви у тим случа]е-

вима HCMajy уску семантичку везу са презентском основой, Koja

служи за образование садаилъих трпних придева.

Прошасти трпни придеви ]авл>а]у се у атрибутивно] употреби

у ]еван1>ел>ском тексту исто тако као и садашн>и трпни придеви.

Beh je на неколико места истакнуто да трпни придев када CTOJH

као атрибут може да зависи, у eehoj или маню} мери, и од рече-

ничног предиката, односно сам такав трпни придев добива осо-

бине предикаци}е. Из овога je jacuo да се трпни придев као прави

атрибут може сматрати само у оним случа]евима када он са

CBOJOM именицом oöpasyje ]едну семантичку целину, дакле, не

само да има синтаксичко слаган>е.

Има формалних критери}а на основу KOJHX ce за извесне

трпне придеве може с веЬом вероватноЬом тврдити да HMajy као

атрибути и иначе чисто придевско значеже.

1. То je, пре свега, случа] када трпни придеви врше службу

именице и CTOJe у eokaiuiiey. То су овакви примери : OKO\-KIH чьсо

ради инако pt4f Суп. 22 ., , ск.ч.ше и о\'мъ1ле и Бсзакоиню д^латслк>

ib. 61 Í6 (66 17 104 26), омрачен« о-.--.\омх aiurt уошт«шн оук^д^ти ib.

227 g (231 и), и не днки СА ВКЗЛЮБЬКМ ib. 495 ,s (496 27).

2. Ако стел, трпном придеву одговара у грчком обичан при

дев, онда у стел, такав трпни придев нема партиципско значение,

на пр. czp-k'Tí и ДЕСАТК прокажшх мд^жх Л XVII ]0 — Хеяро1 uv-Speç

— десет губавщех л>уди; HOCAIUTI ослаиленх жнлал\н Мк II 8 —

яараХипкоу — до^оше к н>ему с узешщем; cx.wkpf"» (кмк) срдцмк

Мт XI 29 — rajteivoc - - cMJepan; клд-kTí сякряшшн Мт V^1) —•

TÉXeioi — будите савршени. Примери у ко]има се наизменично

употреб;ьава у стел, и партицип и прост придев: повесть о ise-fc-

J) Колико на пр. облик смришнх може да има и нарочито придевске

особине, моказу)'е и чишеннца да се од тога облика може граднти и прилог

II КОМПЗраТИВ: csBpxuinrk ддст* ствмтн трмг1>икк Суп 5222о И »пи ;tu сккрк-

ш, х«тлшт1 и«цН>Антн ib. 525o».
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стовапх^х вх нас» ксштс^х Мар. Л I г — Зог. Ас. Остр, о ■зв'кстмтух

— яер1 тооу яеяХ1рогрорг)р.ёушу ярау^атсоу — ггочеше описивати до-

гаг^е ко]и се исйунише мег)у нама; уготована слтх вье-к Асем.

Остр. Л XIV, 7) Мар. Зог. готова сжтх — ёгоцгй ёапу — ]"ер ]е веЬ

све готово.

Последньа два примера показу]у да се трпии партицип, и у

атрибутивно] и предикативно] употреби, може схватити и као

обичан придев ко]и добива и придевски облик, али исто тако

атрибутивни партицип може се заменити финитним обликом, као

што ]е то код Вука.

Споменуто ]е да се трпни партицип веже са сво]ом именицом

без других допуна. У таквим случа]евима такав партицип има

несумнэиво придевско значение. Старословенски прошасти трпни

партицип сто]и на место грчких: меди]алног партиципа перфекта,

пасивног партиципа и глаголског придева на -то?.')

1) трксти схкроуикны не пр-кломитх Мт XII 20 — каХош.оу ао\--

тетр^цёуоу — треке сшучене неЬе преломити ; подовнте са гробомх

повапьннюмх Мт XXIII 27 — та-ро^ кекоУ1ар.ёуо1С — што СТе као

окречени грбови; положита кии.* написан* Мт XXVII я7 — аМсп-

уеурарцёугуу — метнуше му више главе кривицу н>егову найисану;

оуготовати гки люди схврхишш Л 1 17 — Хпоу катеак&иаар.ёус>у —

да приправи Господу народ готов ; лгЬрл довро натхканА даддтх

Л VI 38 — 11Ётроу яея1РСф.ё\-оу — М]еру добру и набщену даЬе вам;

отврхзс очи сл'кпоу рожденоу ] IX 82 — ттгрХой уеуеуут}р.ёУОи —

отвори очи раненом сли]епцу; да чАда вжн-к расточжа-к схверетх вх

1ДИН0 ^ XI 52 — гекусх та би^акортар-куа — да и расщану д]ецу

Божи]у скупи у]едно.

2) кмшен иар«чнгы тад«н Мт Х8 — ёяцсХцбеС^ — (а дванаест

апостола имена су ова) Леве] йрозвани Тади]а; «дннх ж« отх

ОБ*кш(но\*ю зхлодНял уоул^каии Л XXIII зя — тссу кре^аоОёутшу ка-

койрушу — ]едан од о6]'ешени/ех злочинаца хул>ап1е.

3) и! о\*л\хв(нал\а ржкама -кдлтх хл-ккх Мк VII 5 — ау(яток;

Херо(у — ]еду хлеб неумивенщем рукама; положи е вх грок-к нск-

чнгк Л XXIII ъз — ё\- цу^цшп Ха^еитф — и метну га у гроб ифчен;

ил\кате сна вкзлювлшааго своего Мк XII 6 — Ыоу ауояг|т6у — имаше

]единога сво]ега мияог сина, Мк I,, ти си син мо] лубазни.

У свима тим примерима трпни партицип значи ]едну сталну

особину, и као код простих придева, такав партицип одговара на

питание какав. Таква особина може да се ]авл>а, пре свега, онда

') Опширни]е о томе исп. мо] чланак у ^Ф IX 273—278.
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када глаголска раднъа изражена партиципом заиста оставлю сво]

траг, односно утица] на об]екту, на пр. окречен гроб; у многим пак

случа]евима атрибутивни партицип одговара само на питанье ко/и,

на пр.: Леве] наречени Тади/а.

У српхрв. примеру: када се Послана 1>ево]ка привуче те види

како крава кут>ел>у узима (Прип. 130) само значение глагола од кога

]е партицип начиньен не допушта да се у трпном партиципу раз

вое значенье ко]е претставла неку уочливу особину. За то се

у том примеру ]ош осеЪа глаголско значение атрибутивног парти-

ципа. То Ье се лако разумети ако се атрибутивна конструкци]а

промени у финитну: 1}ево]ка ]е Послана не може да значи ништа

друго него да су /е Послали; ту ]е, дакле, изразито глаголско значение.

Сасвим ]е друкчи^е у примеру: кобила натоварена у млин

ул>езе а реп ]о] не мога. Прип. 349. У реченици кобила ]'е натова

рена трпни партицип има дво]ако значение: прво, да се само

радньа извршила, дакле, пита се, шта ]е било, друго, припису}е

се предмету особина ко]а само одговара на питанье каква: ова

]е кобила натоварена, а она тамо слободна.

Или у примерима: ойечен зеко у скршьици спава 360. —

дивл>ак йроклеши ]еде 153. Овде ]е извршена и унутрашньа измена

значеньа трпног партиципа, када ни]е употреблен у пасиву. Такви

су и ови примери: а кад изи^е на брдо, на!>е човека на узорано/

н>иви. Прип. 5. — онн}е Ъеш наЬи ]едну ^ево^у, с]а]ну како

сунце, йросутщех коса низ плеЪи 126. — али не доЬе шумке него

са зайейюм стри;елом 158. — па узме м]ешину од закланога брава

174. — а на ватри сщи |една орани]а пуна ис']еченщех луди 192.

— и откупи све йохва сане сел>аке 253. — принесе му пунан шкип

умузенога мли]ека 291. — кад сутрадан Мур не дои)е у обречено

ври^еме с новцима, цар пошал>е те га доведу 316. — ]едан Чи-

вутин изгуби зашивену кесу новаца 328.

Као што се види, атрибутивни партицип сто^и испред сво^е

именице, али може ста]ати и иза н,е: сиде с кожа и дохвати

некаку свиралу дугу йрев/ену и шарену 157. — просие ]ела зго-

шовлена и поломи судове 264. — Цар се обесели, и добави

лонац неомрчен воде неначете. Негац^а ко]а долази у последнем

примеру по]ачава придевско значенье партиципа, исп. ова вода

]ош ни/е начета и ова ]е вода неначеша.

То су све случа]еви када трпни придев значи радньу ко]у ]е

неко извршио на извесном предмету и ко]а ]е дала предмету ]едну

нову особину.
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Ако узмемо ове примере: иешто ме жул>а у ономе моме

uokeapenoM зубу 6. — и поведе са собом подоста наоружани/ех

л>уди 161. — оболи и кл^енит остане савршщех нога и рука 267,

онда порекло стажа у коме се налази предмет може бити дво]ако:

споя>ашже, од неког другог агенса, или унутрашнэе, извршено

сопственом раджом. То се на}бол>е види у финитно] пасивно]

конструкции : ови су луди наоружани има дво]аки смисао : ове

je луде неко наоружао и ови л>уди су под оружием. О тим слу-

ча]евима говори се отиирни]е у одея>ку о глаголском роду код

трпних придева.

Примери KOJH су досада наведени из старословенског и срп-

скохрватског ]езика односе се на случа]еве када се може узети да

атрибутивни трпни партицип има придевско значение. Узете су у

главном атрибутивне конструкци]е у ко]има не долази каква при-

лошка допуна. Ако се ]авл>а и таква допуна, онда — као што je

речено — трпни партицип има самостални]е место у атрибутском

изразу Koje може да поврати трпном партиципу жегове глаголске

особине.

в» огнх i:k'ixiixi оуготоканх! ди-Ьволоу Мт XXV4, — eiÇTÔ яОр то

í|Toi{iaoyiévov — идите од мене проклети у огаж в}ечни ириирав-

лени ^аволу и ан^елима жеговим. Трпни партицип, и стел., и грчки

и ex., у том пoлoжajy не значи исто што у споменутом примеру

Остр. Асем. Л XIV)7 «уготована слтх вкс-k — jep je веЬ све готово —

Beh тиме што се не може заменити простим придевом, има, дакле,

у себи знаке глаголске радже (ко]а je вршена с нал^еном), а не

само KpajhbH резултат, стаже. Зато такав партицип не може да

се строго oдвojи од безлпчног финитног облика: нл\к ж§ (стх

оуготокан« Мк Х4„ -- olç íiToíiiaoTm — не могу ja дати, него KOJHMB

je уюшовлено (не гошово\). Трпни партицип добива CBOJ нарочит

положа] када je обележен и агенс: «гда Ж1 оузкрнт£ мрхзостк зл

iioycTkim-k pf'itiiAw, данинлол\х пркл\х Мт XXIVI5 — то ßoeJ-o^a

то p"riOèv окЧ Aavii']}. - - кад угледате мрзост опушЬежа, о KOJOJ

говори пророк Данило. - У Суп. зборнику: ир'Ьдднлмл неправд

аПоСТОЛ'К! К^К'рЛ ДрХЖИЛМ 1972, — ЛМЮГЪ! КрЯ1ПТ(11Ъ1А ОТХ Л\Л>ЧНП|;:.',

иостаки М01ГЫ 236 .,6. — наснЛ«пл1л отк íicrc« отроковиц* иоваждаатх

521 „.

У народном сх. ]езику -- као што je веЬ спол\енуто — па-

сивни облици долазе веЬином безлично. Jeдинo je обичан случа} :

од Majke ро^ен, KOJH ce из^едначио са простим придевом, на пр.:

а ^eeoJKa остане сама као од MaJKe ро^ена. Прип. 126, он^е Кеш
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наЬн ^ево^ку . . . голу као од ма]ке ро^ену 126. Када би се рекло

наЬи Ьеш од .на/ке рокену ксво/ку, био би счисао и:шен>ен.

Према томе српхрв. слаже се са стел, у случа^евима када

уз атрибутивни трпни партиции не долази и извршилац глаголске

радже. То су и ови примери : посхаанх кхст» анЪлх кя д-квЛ-

•м:рл.ч1Н"к л\жж«вн Л 1 26_ г7 — яро^ парЬЫоу ёрл^отрор-руцу <х\'8р{ -

посла Бог ангела к д]ево]ци испрошено; за мужа по имену ]о-

сифа. да илх.г.тк радости мои; исплхнньъ с.к снгЬ ^ XVII, я — яеяХц-

рачхёут^ — да има]у радост мо]у исйун>ену у себи. смококышцж

• иклиб 1дннх кх винограде СК01МК вхсаждш.ъ Л XIII „ — очжГ|У е1хеу

.-гефитеор-ёлт^- — имади]аше смокву усакену у своме винограду.

Из народних приповедака : Господар му изнесе ]едан мермер

камен, лепо ошесан на четири угла 44. — Старац узме сво]у

половину зайисану сву у карти 259. — него добави зми]у крила-

тицу ухвакену измену Господа 267. — па ударе преко ливаде

скоро йокошене 143.

Нису ретки примери употребе трпног придева уз ко]и сто]и

и ору^е или средство помоЬу ко]ега се ближе одрег)у]е значение

трпног придева : за ]аслима []е] био кулатаст кон> и на н>ему такум

драги]ем каменэем окикен 9. — кад тамо, али насред подрума ]едно

велико буре са гвозденим обручима одвран>ено 20. — баба га уведе

у некакву авли]у огракену костима ]уначки]ем 1 22. — запов]еди, те

матер ььегову затворе у ]едну бачву катраном обливену 240.

Ре^е сщи такав трпни придев иенред сво^е именице: Онда

се господар од гали]е сети свога за новчиЬ куй.ьенога мачка 43.1)

— и пошто доручку]е, да му у хартии завщену свилену мараму 63.

Према томе онакав постпозитивни положа] атрибутивног придева у

стел. ни]е морао постати под утин^ем грчког оригинала. Такав

положа] ко]и ]е у српхрв. сасвим обичан (у случа]евима са при-

лошком допуном) ни]'е, дакле, ни у стел, неприродан.

Стел, и српхрв. слажу се у свима наведеним примерима ]ош

у ]едном важном правду. То ]е евршени вид код атрибутивних

трпних партиципа. Особииа ко]а карактерише неки предл\ет но-

стала ]е према томе на та] начин што ]е радн>а изражена парти-

ципом извршена до кра]а, она значи готову чиььеницу. Питание

]е, шта у том случа]у значе прошасти трпни партиципи када су

образовани од неевршеног вида. Да се у атрибутивно] употреби

не може евршени трпни придев увек заменити неевршеним, а да

') Ова)' пример наводи и М а р е т и Ь, Ог. 1 з{. 427 и 1'ош четири, али

само из Вукових и ДаничиЪевих дела.
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значеже остане непромежено, види се на пр. онда ако се та за

мена изврши у каквом од изнетих примера: посла Бог ангела

к fljeeojuH прошено] за мужа по имену ]осифа; него добави зми}у

крилатицу хвашану измену Господа; онда се господар сети свога

за новчиЬ kyuOBdHoia мачка. У тим случа]евима трпни придеви

4yßajy cßoje партиципско значение у Behoj мери него споменути

свршени облици, то je обележаваже извесне особине Koja ни]е

дефинитивна него пролазна и према томе такав несвршеп трпни

придев и не може да се пореди са простим придевом нити се

може жиме замените. Taj српхрв. облик веома je близак по зна-

чежу стел, садашжем трпном придеву KOJH — како je то пока

зано — врло често By к преводи финитним обликом. Та сличност

односи се на тра]ан>е глаголске радже изражене партиципом, с том

разликом што се раджа прошастог трпног придева обично врши

пре радже предиката, а код садашжег трпног придева обе су

радже веЬином синхроничне. Али се српхрв. трпни партицип може

употребити и безвременски, TJ. време радже управла се према

предикату: ено, затвара}у матер у бачву катраном обливану. Само

таква употреба HHJe обична у народном говору, у коме трпни

придеви од несвршених глагола када врше атрибутивну службу

HMajy спешфлно придевско значенье, у коме се веЬ не oceha

несвршени глаголски вид.

С друге стране, трпни партиципи од свршених глагола када

CTOje y атрибутивно} употреби нема}у све придевске особине,

односно задржава^у извесне особине Koje HMajy само глаголи,

О томе je eefc било говора на неколико места. Ту спада обеле-

жаван>е начина како je партиципска ра;иьа извршена. Тако на пр.

придев готов KOJH — као што je показано — може да замени парти-

ципски облик, само што je 6poj таквих случа}ева врло ограничен.

Обичан придев као што je гошов значи само особину саму за се,

пасивну кат' ^о\ц\-. Ме^утим трпни придев допушта да се уз

жега могу употребити и допуне у падежима као и у активним

глаголским облицима: уготовлен, ирииравлен koMe — угошовиши

koMe. То з[1ачи да се трпни придев Besyje за CBOJ глагол, док

прост придев има другу peKnujy. Тако исто на пр. из^едначен

с kuM и jednak koMe.

Уопште код трпних придева oceha се поред пасивпог стажа

активност, а код обичних придева са.\ю пасивност. Ако се рече

на пр. : Он носи исйражн>ен сандук и йразан сандук, значенье

партиципа и придева поклапа1у се само у пасивности (зато се и
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зове трйни партицип), али, с друге стране, партицип показује

такође извршену радњу која је довела до пасивног стања у коме

се налази сандук. Јасно је дакле да је сандук морао да буде

мање или више пун па да постане испражњен. Код придева йразан

то се не види, ту је потпуно неутрално стање предмета. Исто је

тако код осталих партиципа којима одговарају по заједничкој

основ и прости придеви: ослобођен и слободан, напуњен — пун, задо-

вољен — задовољан, осигуран — сигуран, разљућен — љут, обељен —

бео, насићен — сит, наоштрен — ошшар. Код свих таквих трпних

придева може да се замисли и спољашњи извршилац глаголске

радње која се налази у партиципском облику, док прости придев

значи само такву особину која већ лежи у самом предмету.

Трпни придеви, подједнако и у атрибутивно] и предикативној

служби, показују исто као и остали глаголски облици начин вршења

или извршења глаголске радње (АкИопзаг*). Тако на пр. простом

придеву у изразу готов посао може да одговара неколико парти-

ципских облика: свршен, посвршаван, довршен, извршен, завршен

и ел. Исп. С. А грел, Абрек1апс1егип§ с. 13 и дал>е.

8. Глаголски род трпних придева.

До сада је било говора углавном о оним трпним придевима

у којих њихово трпно стање потиче из неког спољашњег извора.

Међутим постанак неке особине трпног придева не мора да увек

потиче споља, другим речима, и сам предмет може да врши неку

радњу на себи и на тај начин могу постати и облици трпних

придева. Назив „трпни придев" показивао би да овај глаголски

придев стварно садржи у себи трпно значење. За разлику од

радних глаг. придева, којима се одређује подмет, трпни придеви

означују сам предмет (исп. Шахматов, Синтаксис р. яз. II с. 62).

То ваља да се разуме у том смислу да трпни придеви значе осо

бину неког лица односно ствари која је резултат деловаи>а неке

радње у ширем смислу. Ти глаг. придеви могу се, дакле, градити

само од прелазних глагола који могу имати уза се неки предмет.

То нарочито вреди за случајеве када се радња датог глагола

преноси на спољашњи предмет. Међутим намеће се питање како

та ствар изгледа — као што је горе речено — код оннх глагола

које Вон драк (УО II- 363) карактерише као глаголе код којих су

подмет и предмет идентични, то значи, код прелазних глагола као:

мијем се, У то се питање није детаљније улазило. Неколико ошитих

напомена налази се код М и к лош и ча (5уп1ах2 830) који допушта
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образование трпног придева сад. времена само од прелазних гла

гола, изузеци му се оснива]у само на ропском угледак>у на грчки

текст; несловенски су му и такви облици од повратних глагола.

То исто вреди и за облике прошастог трпног придева, сем слу-

ча]ева типа пол>ског /егдгопо, рус. йроЪхано, с. 839.

Исто то налазимо и код В он драка (МС II* 400): „трпни при-

дев сад. времена по правилу може се градити ]едино од несвршених

прелазних глагола". О трп. придеву прошлог времена не говори

ништа. У Нзегово] старословенско] граматици као ни код Ме}е-а,

51. Сотт., нема ближих об]ашньен>а. Гебауер (5к1ас1Ьа 618) држи

да би требало да се ти глаг. придеви граде само од прелазних

глагола, али се ипак ]ав;ьа]у и код непрелазних об^ективних глагола

(„ргейтёпгусп пергеспойпусп") и код суб]ективних глагола. Ма-

ретиЪ (Ог. 1 54. 646—7) сматра да се трпни придев веома ретко

налази од непрелазних глагола. Наводи на пр. облике исйуцанг

усне, расшркане куЬе, зачу^ен, надувен; слични облици од повратних

глагола постали су му од прелазних облика ко]и су се, вели, некад

употреблавали.1)

Питание о облицима трпних придева од непрелазних глагола

уопште опширни]е ]е обрадио само Поливка, Узгу П1. XIII, 1886,

253—257, али ни он не улази у расматраже облика од повратних

глагола, ма да има код жега и оваквих примера као пол. пщеЛгопу

■"к1бгу 51^ па]асИ\

Познато ]е да извесни повратни глаголски облици могу имати

дво]ак глаголски род: на пр. лат. \>егЫ(иг као и сх. окреке се има

у исти мах и мед^ално односно рефлексивно и пасивно значение.

Или лат. шгипв: мед. ЧжреЪуЬи се' и активно ЪкреЪуЪи'1 (разуме

се да то ни]е адекватан превод, ]ер у сх. нема садашнэих активних

партиципа). Бругман]ето специ]ално иоказао на глаголским при-

девима на *-1о- у латинском и оско-умбриском ]езику (1Р V, 1895,

89—152). Као што ]е споменуто у оделку о образован^ облика

трпних придева, облицима на *-(о- одговара^у у словенским ]ези-

цима прошасти трпни придеви. Дво]аки начин иост.анка извесне

особине код словенских трпних придева по правилу се не разли

ве и у морфолошком погледу. Код радних партиципа односно

прилога та] дво]аки начин вршен>а глаголске радже обележен ]е и

формално додава1ъем повратне заменице *$е, као у горк>ем примеру.

Да би се добила претстава о границама угютребе трпних

придева уопште од повратних глагола, треба раширити по^ам тран-

]) Исп. о томе и мо] чланак у ч. 51ау1а X 694 и да.ъе.
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зитивности утолико што би ту спадали и прелазни глаголи у

правом смислу (без *se) и повратни. Изгледа да je исто то хтео

провести и Естера jxep, 1. с. 41. Он сматра да „tworza ów imiesfóvv

stale takze czasowniki zwrotne i zaimkowe, na prz. rozwieié sic",

само он ни]е дао томе твр^ежу детал>ни}е одре^ену дефиници]у.

То je тим веЬма jacHO UITO ce не може говорити о сшалном обра

зован^ трпних придева од повратних глагола, него вал>а спровести

границу употребе код повратних глагола. Уосталом и сам E сте

ра jxep противи се самсеби када наводи као илустраци]у изнетог

твр^ежа и овакве примере: chtop umizgany, nawiniety kandydat, uli-

iowany gospodarz (TJ. który sic ulitowaf) KOJH се ни у ком случа]у

не могу сматрати да су у стално} употреби у польском }езику.

За]едничка особина свих повратних глагола уопште огледа

се у томе што и трпни придеви када су образовани од таквих

глагола показуху само на спол>ашжи извор глаголске радже. То се

односи на све повратне глаголе када има]у несвршени вид. Ако се

ме^утим гради трпни придев од свршеног повратног глагола, онда

он може, у извесним случа}евима, да разливе дво}аки извор

радн>е, спол>ашжи и унутрашн>и, Koja потиче од самог субъекта.

Имамо према томе: мивен и умивен.

Такав семантички однос потиче отуда што се код трпних

придева од свршене основе образа пажжа пре свега на резултат

радже, без обзира на жено тра}аже или на жено порекло. Обратно

je код TpaJHHX трпних придева. Ту се пажжа задржава на самом

вршежу или тра]ажу глаголске радже. Проста логика не допушта

да лице Koje je у aKUHJH буде у исти мах и потпуно пасивно. Оно

може да буде потпуно пасивно само код ту^е радже, никада код

CBOje, па макар се та раджа односила на сам Taj cy6jcK3T. Из истог

разлога нема уопште трпних придева од несвршених непрелазних

глагола као: *венуШ, *иуцан (на пр. усне), *сщан, али има увенуш,

исйуцане усне, ycujano гвож^е.

То твр^еже оснива се и на овим чиженицама:

Код трпних придева од свршених глагола, да се истакне

права пасивност, TJ. ту^а раджа, употребл>ава се у финитиим

облицима пасива у польском ]езику место обичног помоЬног гла

гола jest byt bçdzie KoiiKpeTiinJH глагол zostai zostanie и zostaje.

И обратно, у старословенском, ако je употреблен трпни при

дев садашжег времена од тра]'ног глагола а у]едно и повратног,

онда се додавала и повратна заменица ел. Сви су примери из Суп.

зборника : то раждакмоуоумоу СА о^то к-ы \'«т!тлх откцх к-ыти 241 2g>
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их иарицаклиш ел мждри г.ыти оБжрод'кшА 334 17

акъ1 творн.ми! ел чисти 357 28

вид*к слкмки,{ лютонь повр-ыкакм© ел жми*. 426 22

вид-к камшнк рагкдаклло са 426 23

оврАШтааух ввыакмо са в!Лико 51 1 12.

У првом ]е, дакле, случа^у требало и формално обележити

пасивност, а у другом рефлексивност.

Према свему овоме, код повратних глагола могу се узети у

обзир само трпни придеви од евршеног вида, ]ер само се код

н>их може говорити о дво]аком пореклу особине изражене трпним

придевом.

Колико ]е значенье саме прелазности везано за неевршен вид

код трпних придева, потвр^у и они, иако ретки, случа]еви када

]е трпни придев начиньен од такозваних гейехма (аШит, на пр.

сх. бо}ан: неЬеш бити бо]'ан К]Ак зиЬ Ьо\ай $е, или польски, од

глагола 5роЛг1е\ка6 зц вройг'мч/апу ко]и ]е у општо] употреби.1) Та]

партицип нема никакве везе са рефлексивним карактером неодре-

^еног начина или каквог финитног облика, он показу]е само на

спол>ашньи об]екат, као да ]е образован од обичног прелазног

глагола, као што би било осгекшапу од осгектаб коме ]е и врло

сличай по значеньу споменути облик вройг'мшпу .

Као што прошасти трпни придев може да показухе дво]аки

глаголски род, тако и облици са са могу да има]у и пасивно и

рефлексивно значенье. Према томе и трпни придеви има^у дво]ако

значение кад су образовани од оних глагола ко]и у рефлексивном

облику показу]у та два значена. Из овога би се могло заюъучити

да Ье се и радни партиципи од рефлексивних глагола поклапати

са значеньем трпних партинипа. Такви случа]еви заиста се и на-

лазе за оба партиципа. За грчки облик тоу >ху6р.еуоу, поред

обичн^ег снмона нарнца(л\ааго гитра Мар. Мт IV 18, има Зог. симона

нарицажштааго са п«тра ; то сирхс ёухоууоцеуоу — крхвх мо"к

проливаемаа Мт XXVI 28 — проливамщжк са Евх. 85; то асорхс то

клосцеуоу — с« (стх т-кло мое, ломимы за мног-ы Клоц 1879 —

лсмАфн са за вы Евх 8515_1в. За грчки облик аоуг)ур.ё\-ип- ойу аОгал'

Мт XXVII 17 има Асем. сквкраиомк же саштсмх Тм, рте Тмх шдатх

а Зог. и Мар. схвхравхиимх же са; или ёрштш ое, ё\е р.е яарцтгцхёуоч-

Л Х^18 — моД№ та 1л\-к| л\а отхречена поред стхрскхша са стих

19 Зогр. Тако исто у стел. сто]и радни глаг. придев, а у осталим

словенским ]езицима може да буде и трпни придев и обратно:

') Красново.ъски, Бук*. вк1ас11па 208.
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«аса (ЗаслХеса бш^ерюОеТоа ё<р' ёахзтцу ёргщойтш Л XI ,7 — црси<

(мзд-кль са само кк «в-к запоус-гкатж — царство ко]е се разди]ели

— али на пр. чешки : каЫё кпИоузМ V зоЬё гогсШепё ризте ;

сЬ Ка^рарусюйц, цг| ёа-; ойро^ой 6^ш9е1аа Л X 15 — До неЁС! кхзнс-

<-нж са — ко]и си се подигао — к1егёг ]51 аг йо пеЬе гчу§епо;

роятюОе!:; 6 'I. Мт III 1в — И крстивши се — а рокНёп ]$а ]еШ,

уузЮирП; р-аОгугеиОец; Мт XIII 82 — наоучь са — ко^и се научио —

малорус, письменник, навчений про царство неб., под1бен чоловь

КОВ1 ГОСПОдареВ1; ёкрашюйто яХгройцеуоу аскрйц Л II 40 — тихи-кьл

са пр-кмлдростн — пуньаше се — словачки : парШоуапё зис тй-

ёго51ои.

Ти примери показу]у да се оба глаголска придева могу ме*>у-

собно замен>ивати, али им значенье диатезе ни^е свагда сасвим

идентично. Активни партиципи са са не показу]у тако сигурно

и ]асно пасивно значенье као што показу]у пасивни партиципи.

Шахматов сматра да се уопште прошасти активни партиципи са

ся од свршених глагола употребл>ава]у само у меди]алном зна-

ченьу. Исп. Очерк совр. рус. лит. яз.2 с. 170. То што такви пар

тиципи и у српскохрватском ]езику значе само радньу ко]у ]е

извршио сам суб]ект на себи и са собом, сто^и у вези са зна

ченьем прошастих активних партиципа. Они пре свега обележава]у

известан процес, акц^у ко]у ]е суб]ект извршио. Повратна заме-

ница са уско ]е везана са том суб]ектовом радньом као ньен ди-

ректни об]ект. Активност ко}у значи прошасти активни партицип

не допушта да се она промени у пасивно станье кад уз пьу дон)е

заиеница са. Код трпних придева истиче се значенье станьа и ко]е

зато може да постане, или утица]ем спол>ашньег агенса, или уну-

трашньом, сопственом радньом субъекта. Зато ]е доста необичан

пример ко]и наводи МаретиЬ (Ох. 1 51. 471): Ми^аило ]е л>уто ра

нивши се (т]. бивши раньен) био заробл>ен; из ДаничиЬа, Истор. 41.

С друге стране, ако прошасти трпни партицип чува сво^е

основно временско значенье, онда он обележава само извршену

радньу ко]а потиче из спол>н>ег извора. Према томе, у финитним

пасивним конструкци]ама трпни партиципи могу да се употре-

бл>ава]у у оба значеньа: показуху, у ]едном случа]у, извршену

радн>у, а у другом, шале или резултат извршене раднье.

]асно ]'е, дакле, да само у овом другом случа]у трпни парти

ципи могу добити и чисто придевско значегье. Узмимо ова]

пример : Деше /е обучено. Значи, прво : „ово су дете обукли"

а, друго : „ово дете има ха.ъине" ; облик обучено може да

,|}Жнословенски филолог Ю
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садржи у себи двс^ако порекло особине: дете се могло и само

обуЪи или, други су га обукли. Тако и у примеру: прво сам видео

сребрну Ъупр^у врло лепу, али ]е нагр^ена где \о\ нема две^у

талпи. Прип. 92. Ту ]е опет придевско значение, ]ер се за стан>е у

коме се налази 1>упри]а не зна тачно, како ]е оно постало: неко

]е нагрдио Гпупри]у тиме што ]е скинуо две талпе или талпе су

саме отпале. Или у овом примеру: ко^а жена све по води газл

а нигда \о) ноге ни]есу ойране? 349. Та] контраст и могао ]е да

постане на та] начин што се узима да се на предмету у ]едном слу-

ча]у врши раджа (вода пере ноге) а у другом суб]ект врши раджу

на себи (жена пере сво]е ноге водом). — И заиста на^е куЬу лепу

и велику; врата су била отворена, она уг>е унутра 138 (врата су

се отворила од себе или, неко их ]е отворио).

Такво тумачеже постанка извесне особине код партиципа

вреди нарочито за трпне глаг. придеве када сто]е у атрибутивно)

служби. На пр.: нешто ме жугъа у ономе моме йоквареном зубу 6. —

и поведе са собом подоста наоружанщех л>уди 161. — Нащосле

нареде да обо]ица преноЬе с девоном, па коме на^у у^утру де

вону окренушу, онога да буде 262. — Он^е Ьеш наЪи ]едну ^е-

во]ку с]а]ну као сунце, йросушщех коса низ плеЪи 126. Ако се

узму у обзир они случа]еви када трпни придев више не показу]е

временски однос, него ]е по значегьу близак обичном придеву,

онда особина ко]а ]е изражена трпним придевом може само у

извесним случа|евима да постане на споменута два начина. Услови

под копима се ]авл>а такво значение зависе од саме употребе ре-

флексивног глагола у осталим глаголским облицима у ко]има се

повратна заменица не само подразумева него се она мора упо-

требити. То ипак не значи да се од сваког таквог повратног гла

гола може градити трпни придев ко]и би задржавао и то повратно

значеже. Повратни глаголи ко] и значе раджу ко]у суб]екат врши

на себи или са собом, т]. онда када ]е суб]ект у]едно и директни

объект (§епиз оЪ]ес11Уит), образу]у и трпни придев са истим зна-

чежем: очешл>ати се — очешлан, сакрити се сакривен обучен

обешен ошрован намазан записан ослобо^ен савщен. Сем таквих

повратних глагола могу да има]у трпни придев и они повратни

глаголи ко]и се по значежу различу од активних облика као

на прим. изгублен уйлашен отворен йрилеи.ъен насикен излечен

уьушен одушевлен. У тим случа]евима трпни партицип има често

апстрактно значение и према томе не може да се у рефлексивним

облицима замени се са себе. Стаже ко]е значи трпни придев по-
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стало је утицајем неке друге радње: учитељ је на пр. одушевлен

када га ђаци поштују.

Узајамно-повратни глаголи : удружити се — удружени, раста-

вити се — растављени организовани разведены; завађсне, зара-

ћене и закрвављене стране.

Као што се види из изнетих примера, многи новратни гла

голи могу да образују облике трпних придева. Најкоисеквентније

се то може спровести код правих повратних глагола, тј. код

оних који у активном облику у суштини не мењају материјални

садржај глаголског облика. Затим иду медијални глаголи, код којих

се субјект налази у стању.

Трпни придеви који су постали од споменутих глагола допу-

штају двојако тумачење постанка особине коју они значе када се

употребљавају атрибутивно или предикативно, али не и у финит

ном пасиву.

Има повратних глагола који у трином придеву имају само

медијално значење. То су облици од т. зв. /еНехша гапШт: на

читан разигран загледан задихан неиспаван окамењен залеђен.

И обратно, глаголи који и у рефлексивном облику могу да

имају уза се објект показују у трпном придеву само спољашњег

извршиоца радње: дотаки се чега — дотакнут — који је заједнички

са активним обликом дотаћи што. Најзад, остаје велика група

повратних глагола од којих се не могу градити трпни придеви.

То су — као што је споменуто — сви такви глаголи када долазе

у несвршеном виду као бојати се радовати се смејати се. Тако

и од свршеног вида : развриштати се налудоваши се заверити се

сшрчати се слећи се састати се.

Питање је да ли се могу одредити услови под којима се

јављају трпни придеви и од повратних глагола.

Могућност образовања трпних придева и од повратних, и у

опште непрелазних глагола, лежи у самом значењу трпних придева.

Као што је споменуто, трпни придеви када не стоје у пасивним

конструкцијама, или место таквих конструкција у т. зв. апсолутној

употреби, онда им се значење своди на обележавање такве осо

бине која није ограничена временом. Зато такви трпни придеви

и могу да добију све особине које имају и обични придеви. То

што се облици трпних придева находе и од непрелазних глагола

не значи да трпни придеви не разликују глаголски род. Случајеви

када се јављају партиципски облици код којих глаголски род није

јасно одређен могу се сматрати као појави који стално прате ту

10*
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граматичку категорију. Чим трпни придев изгуби семантичку везу

са својим глаголом, он тиме постаје неодређен што се тиче ди-

јатезе и зато као обичан придев не мора да стоји и у морфо-

лошкој вези са глаголском системом. То доводи до тога да облик

трпног придева постоји независно од тога да ли се употребљава

и глагол од кога је и трпни придев начињен.

Сви ти случајеви заједно претстављају само еволуцију зна

чена и употребе трпних придева. Они су према томе секундарног

порекла, које потиче из основног значења словенских трпних при

дева. То се значење сачувало најбоље у сложеном пасиву и према

томе могу ту службу да врше само трпни придеви од прелазних

глагола. Из овога излази да именско-глаголски облици на *-(о-

или *-по- који се налазе и у осталим индоевропским језицима

имају са словенским трпним придевима салю сличай, али не иден

тичен, начин образованна. Семантичка страна развила се само-

стално у словенским језицима.

Оно своје основно значење добили су трпни придеви на тај

начин што су од првобитних именских облика са неутралним

придевским значеньем ступили у морфолошке односе са глагол

ском системом и тиме постали продуктивни.

Пасивно значење трпних придева одржало се тиме што се

за актив развила посебна категорија глаголских придева. Зато

словенски трпни придеви имајући према себи супротну категорију

активних облика нису морали да врше оне функције као на пр.

прошасти придеви у германским језицима. Та се контрапозиција

чува све дотле док остаје и неокрњено и временско значење обају

глаголских придева, активних и пасивних. Ако се оно више не

осећа, онда се опет глаголски придеви, у нашем случају трпни

придеви, враћају ономе значењу које су имали док још нису били

у формалној зависности од глаголске основе. Као што се види,

то је само један од многих примера развитка код језичког миш-

љења уопште.

Старословенски језик који је тако консеквентно развио си

стему активних и пасивних партиципа показује и највећу правил-

ност и разликоиање дијатезе код партиципа. Ако се и догађају,

иако веома ретко, отступања од те системе, могу се такви слу-

чајеви тумачити непосредним утицајем грчког текста. То би били

ови случајеви: за грчки медијални партицип у1у6це\-ос и са футур-

ским значењем еабџеуос, има у стел, кикдшж: кндккх же вхжасмоЕ

Л XXII 4„ XXIII 8, Суп 6 Х1 271 23 346 „ 563 „ али и: вивлжшта Л XXI 81
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спеоу на кркстк внсимоу Суп 484 28, на кркст-к виснмя скдктЕлк водх

Еыстх — ё.-п отаироО кре^ацруос; Суп (Лескин НЬ.5 250). шли

зсаголм еляшыля кси 1Ь. 475,, просвьт'к са нсмркчсмхш свктх I Ь. 323, ,

али имамо и активни облик ншркчли ск-ктх то йуёвяероу у&с,.

Код прошастих трпних придева нема таквих случа]ева; ако се

спорадично и ]авлэа]у, они не врше партиципску функци^у, него

има]у просто придевско значение, као ткл-кнх овоукнх. Исп. ниже

у оделку о придевском значешу трпних партиципа.

^сно ]е да у савременим словенским ]езицима може да буде

много више таквог мешанка диатезе код трпних придева, ]ер су ти

глаголски облици по правилу ]едини од свих партиципа сачували

потпуну промену по падежима. Томе нимало не смета придевска

промена и осталих партиципа: то ]е само кшижевна и врло често

кн>ишка особина неких словенских ]езика (руски, пол>ски, чешки).

9. Придевско значение трпних придева.

Споменуто ]е веК да сви облици трпних придева ко]и нису

образовани од прелазних глагола (са директним об]ектом у аку-

зативу) приближу]у се манье или више обичним придевима. Тада

такви облици могу да претставл>а]у иманентну особину неког

предмета: на пр. светли царе огрщано сунце. Нар. п]. III 92, али

и светли царе, сунце огрещло. Прип. 61. Таквих примера нема

много у народном ]езику, али кшижевни ]език српскохрватски не

оскудева у том погледу. На пр. у ^госл. кшижевности Павла

ПоповиЬа налазе се овакви примери са различном н^'ансама

у значен>у:

Многи домаЬи йоуздани извори нису употребл.ени 76. — у

сво]им ученим делима 53. — Ова} йросвеЬсни век само ]е могао

више развити народне мисли 53. — зна се, да ]е он високо ценно

ова] узвишени библиски спев 66. — Само ]'е Добровски скеп-

тичан и резервисан пред тим силним заносом 67.

Нарочито има доста примера употребе облика трпних придева

у пренесеном значен>у, веЪином апстрактном, као: неко ]е и сувише

ошорен, а понеко увек закойчан. Сваки ]е човек нечему наклонен.

^дан }е по природи надувен, а други йовучен.

У изнетим примерима трпни партицип на]даЛ)е ]е отишао у

своме развитку од свога основног зиаченьа. Такво значение има-

нентне особине ]есте кра^а граница до ко]е се може развити

значение трпних придева. Зато у таквим случа]евима и преста]е

свака разлика у времену и ди]атези, значи да ти облици могу по
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тицати и од прелазних, иепрелазних или повратних глагола. Та

неза са глаголском системой ни]е, разуме се, непосредна, ]ер се

онакво значение трпног придева развило из н>ега самог, тако

на пр. закойчан са придевским значением развило се не из закои-

чаШи, него из партиципа закойчан (закопчан капут и ел.).

Та] релативмо независан ноложа] таквог трпног придева може

да доведе до потпуне еманципаци|е трпног придева, тако да се

н>егов основни глагол уопште и не употребл,ава. Таквих случа-

]ева има доста и у народном ]езику: код Вука, у Р]ечнику, има

онаквих примера: бан^ен, зайрднуш, зашуцанй, йдшшен, йое.ное-

жен, судрнуш, шрёшшен, Мнуш, ушукнуш.

У данаш1ьем юъиженном ]езику има неколико примера од'и

су страног порекла: на страну глаголску основу дошао ]е наш

иартиципски завршетак -ован или -иран. То су овакви случа]еви:

блазиран, исп. и немачки Ыаз1ег(, дейласиран — а'ер1асХег1, егзал-

шован — ехаШег1, индшниран — Ы<И§тег1, йасиониран — развю-

п1ег(, йривилегован — ргМ1е$>кг1, (добро) сишуиран — $Ишег1,

шаленшован — 1а1еШ'ю1.

Ти облици, код Вука и у данаиш>ем кььижевном ]езику, могли

су да постану и директпим путем, без обзира на то да ли ]е глагол

био у употреби; дат ]е глаголско] основи само иартиципски на-

ставак. С друге стране, сачувао се одво}ени трпни придев и изгубио

партиципско значегье тиме што ]е 1ьегов основни глагол изишао

из употребе (йошшен), или ]е сам партиципски облик архаичан по

начину образовала (шрешшен, данас: шреснуш).

Такви облици могу да буду и поза]мице из других ]езика, на пр.

из руског односно црквенословенског: благословен, нейрикосновен

(Речник РистиЪ-Кангрга), савршен, кога Вук нема у Р]ечнику, али

долази у Новом лав;ету: Будите ви дакле савршени Мт У48 Х1Х21

— стел, схкрхиини — тёХею!. Данас се не употреблава и глагол

савршиши,1) али има усавршшии. Тако и: преведу шфотребнше

свешшене кн>иге, П. ПоповиЪ, 1. с. 1. Или облик одан: врло одано

слуша соду стару ма^ку, Ш. 61, оде ни]е могло да постане од

одаши, исто тако и Предан у руском Преданный („он предано ради").

Вук нема у Р]ечнику, иако долази у народним приповеткама, реч

усамлен: ]уноша усамлен разгледаше, гд]е ]е дувар слаб. Прип. 274.

Цео та] израз ]есте црквеног порекла (зато Вук нема у Р]. ни \у-

]) Вук Р] има за савршиши цитат : И РншЬански закон савршимо; то 1'е,

као што се види, облик ко1и у то] употреби и може да потиче из црквеног

]'езика, ако в:Ъ ни]е постао ради стиха.
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ноша). Тако и наведени пример расе]ан - руски разсЪянный. У обич-

ном говору чу^у се и овакви формално трпни придеви: улазе

усилено насме]ане, скрушена молба, посла ме да исци]елим скру-

шене у срцу Л 1У20— сякроушшхнл срдцшк, Вук у Р]. има скрушиши

у конкретном значеььу: скрути мало соли. Привржен рус. Привер

женный, расположен — расположенный, заклеии непри]ател> —

заклятый врагъ, начитан — начитанный, изнурен — изнуренный,

умерен — умЪренный, уронен — врожденный, йриро^ен — Приро

жденный,умишлен—умышленный, условлен —условленный. Облик

уважен начижен ]е према руском трп. придеву садашн>ег времена:

уважаемый.

Према свему овоме, излази да облици трпних придева могу

да значе ]едну сталну особину када не сто]е у директном семан-

тичком или морфолошком односу са осталим глаголским обли-

иима. Све такве случа]еве треба разликовати од примера када

трпни придев чува донекле сво]е партиципско значеже, утолико

што ни]е сасвим затрто временско значение и диатеза. Тако у

старшем ^езику налазе се овакви примери: тпог^еп райтМцек ро-

згей \а!о\а озкэЬосНо ]е, КашиЬ; — ^^«"фс! Во§ р1ас~па .|огие рай-

пи(а па 2ет{и, Бановац; — 5]ете и йоЬги 2ет1и райепо, Роза. Таква

употреба трпних придева у временском змачен.у могла ]е да постане

под тали]анским утин^ем. Иси. у тал. саа"и!о (цитати су из Р]Ак).

Духу народнога ]езика маже се противе они случа]еви када ]е

трпни придев образован од непрелазних и повратних глагола ко]и

у своме основном значежу обичпо показу]у иску матери]алну из

мену: увенуш, сшврднуш, расцвешан, исПуцане усне. Примера за то

има у споменутом чланку ^. Поливке, 1.Р XIII. Из сх. наводи и

примере тти(, $тггпи1 (ГундулиЬ) ргоЫзй, ^овазй, Ы1. Погрешно

]е наведен пример из РдАк Щегап. То ни]е облик трпног придева,

него прост придев, ж. р. Щегпа.

У польском ]езику нарочито су чести примери из II глаголске

врете (-пас) као юузсппШу — сх. сасутен, гтаггте1у — смрзнуш,

гогкт1те!у — расцвешан. Е с т е р а ] х е р (1. с. 22) об]ашн>ава такве

полоске облике тенденциям да се употребл>ава]у у]едначени об

лици, ]ер се облици активних партиципа различу од осталих гла-

голских облика скраЬеном основой: мухесМ, гтагг{.

Зато, вели Е., „51ейату йо 1гте51о\уб\у Ыегпусп, тоЛшусп рггу

каЫет $1оте \ ]иг йгыккоыо Ьагс!21е] йо ше^о гЪШопусп". Не-

]асно ]е, зашто се ти партиципи могу градити од свих глагола, тим

пре што и сам Е. на другом месту сво^е расправе (с. 21) тврди
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да у II врсти „czasowniki nieprzechodnie1) maj§ przewagç liczebna" .

Уопште, тешко je такве случа}еве тумачити да су постали фонетско-

морфолошким путем. Ту се пре може говорити о семантичким разло-

зима, што noTBphyjy и паралелни примери из српскохрватског ¿езика

где ни}е посто]ала нека нивелизациона тенденщф. То je }едно, а

друго, како сам Е. тврди, активни прошасти придев mije заправо пар-

тицип, него verbum finitum, па зато га у атрибутно] употреби за

мере трпни придев, дакле, опет без утица}а оне тенденщф. Иначе

не би се могло разумети зашто се атрибутивно не употребл>ава}у

облици као szczeknçt, ryknçt, ucichnçt, sypnçt KOJH ce не противе

споменуто} тенденции.

Услови под KoJHMa ce }авл>а]у облици трпних придева и од

непрелазних глагола нису исти у свима словенским ]езицима, нити,

шта више, и у оквиру сваког по]единог словенског jesHKa. Тако

je разумливо да he у простонародном руском ¿езику бити веЬи

6poj трпних придева од непрелазних или повратних глагола, него

у кн>ижевном ]езику у коме сви партиципи (сем трпног партиципа

на -лъ, KOJH je постао финитни облик) има}у придевску промену

по падежима. То лепо noKasyje и малоруски ]език у коме се }авл>а

трпни придев место руског радног придева, на пр. Ой принтов

до HOBOÏ стоянки, а вже його ворон-кон! йозосшоюваш, рус. за-

сшоявш1еся. Исп. О. Курило, Уваги до сучасноУ украш. л!т. мови,*

с. 23. Или ови примери из бугарског кн>ижевног ]езика: огледал

oulkounuule се земи. — в шума на разбудилошо се поле. В. lop-

данов, Бжлгарска белетристика, София 1922, с. 328, 658. Д-Ь e

родилияшъ се Царь. Мт И2 Библия 1925. Чин>еница штосе у кн>и-

жевним ]езицима и други партиципи, сем трпног, мен>а}у по паде

жима, лако се тумачи самом карактеристиком юъижевних jesnKa

уопште. Ту су разлози и економске природе. Свакако je атрибу

тивна употреби партиципа (Koja повлачи аа собой и жихову про

мену по падежима) простила и ирегледни}а од предикативно упо-

требе са финитном дескрипци]ом.

По Шахматову атрибутивни партиципи потичу из црквено-

словенског ^езика, и то се у HCTOJ мери односи и на прошасте

трпне придеве „в их полной, склоняемой форме". Очерк лит. яз.

183. Али тачно ту може бити само црквено порекло завршетка

-нный код прошастих трп. придева, сама пак атрибутивна упо-

треба тих глаг. придева ни]е одлика само црквенословенског je-

зика, него je она позната и свима осталим словенским ¿езицима,

') Подвлачен>е дю|с.
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кег)у жима и српскохрватском, као што ]е то показано у оде/ьку

о атрибутивно] употреби.

Шахматовл>ев ]е аргумент да облици са простим суфиксом

-ный, ко]и су прави руски облици, нису партиципи него придеви

па су према томе йаршииийски облици на -нный страног порекла.

За то наводи ове примере: варёный Печёный солёный мочоный

ИгеШёный и калёный.

Сви ти облици има^у то за]едничко да су начиньени од не-

свршених прелазних глагола и сви спада]у у ]едну исту катего-

ри]у значен>а прошастих трпних придева; исп. о томе ниже.

Д1е1)\тим врло ]е тешко све остале случа]еве атрибутивпе упо-

требе трпних придева тумачити страним утищнем. Али су могуЬи

и овакви примери у народном ]езику као: Вотъ старине братья

явились на смотръ со своими женами разодШыми, разубранными,

I Царевна-лягушка), ко]и не спада]у у наведену семазиолошку ка-

тегори]у примера (свршени вид!), а по начину образованна не

чора]у одавати туг)е порекло, као што су и сви облици на -шый.

На та] начин може се применит» као карактеристична особина

словенских ]езика да су у главном сачували целу промену само

код прошастих трпних придева. То ]е и довело до разних измена

у области тих глаголских придева, тако да се првобитно значенье

трпних придева }ако проширило. Као што ]е показано, та лабилна

граница употребе трпних придева и дала ]е повода да прошасти

трпни придеви преузму функщф и радних придева где су им се

значена додиривала. МогуЬност посто]аньа наралелних облика,

трпних и радних, показухе да ту ]ОШ влада живи утица] основног

значен>а обе]у глаголских придева.

У досадашшим примерима за промену значена трпних при

дева могу се констатовати две ствари : 1) трпни придев има

]едно значенье у атрибутивно] употреби а друго у предикативно],

када врши функци]у финитиог пасива, и 2) има исто значенье у

обе употребе, т]. не образу]е финитни пасив. Речено ]е да такав

трпни придев нема више партиципско значенье. То одва]анье од

партиципске функци]е може бити потпомогнуто и формалном не-

зависношЪу трпних придева. То су споменута архаична образованна

као йоишен йошишшен и ел. Има рш ]едан начин такве еманци-

пащф трпних придева. То ]е акцент. МаретиЪ и други ко]и

наводе овакве облике: кршшени кум, в;енчани ирстен, ро^ени

брат, не примеру да ти облици има]у и нарочит акцент, ко]и ]е

исти као у инфинитиву, дакле: кршшени в]ёнчанй ро^енй (исп.
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Вуков Р]ечник) и ко]и се разливе од акцента када ти облици

има]у сво)е основно значение: кршшен(й) в/ёнчан(й) рЩен(й), према

томе ту имамо посла са нарочитом врстом паралелних облика

код трпних придева. Уз то ти придеви има]у увек одре^ени вид,

што показу]е да не могу образовати финитне пасивне облике у

ко]има долази само неодрег^ен вид трпних придева.

Примедба. МаретиЪ') ставл>а и облик свршен у спещфлном

случа]у као: свршени йравник поред венчана прстен, кршшени кум.

Ме^утим ти облици си^е у семантичко-морфолошко] вези са гла-

голским именицама вснчан>е, кршшеле. То посредно показухе на пр. и

польски ]език у ко]ем тим српскохрватским облицима по значен>у

одговара]у облици вШЬпу, скгге$1пу ко]и су образовани од именица

$1иЬ, спггезС Сем тога свршен у споменутом значешу, иако ]е према

М а ретину (1. с.) постало према немачком аЬзоМеП, налази се по-

тврда за такво значение и у старословенском : еучшикх... схкрхшснх

Жб выккх кждстх -ккож! оучитЕЛк «го Л VI 40 — кстрпо^ёуос 6ё ггсЦ

гятт што ]е Вук превео: него и са сви]ем кад се изучи, биЬе

кло и учителе н>егов. Место Вукове финитне конструкщф могло

би се реЬи изучен. Исп. К]Ак IV 302а: изучена шегрш. Тако имамо

и айсолвирани, дииломирани филозоф што, у ствари, иде у исту

категори]у као и свршен. Исп. РистиЬ-Кангрга, Речник 306.

Овамо иде и облик трпног придева валан и, донекле, ручано

доба ко\\л тако^е носе друкчи]и акцемат него што ]е код трпних

придева тога типа. Облик валан разлику|е се од наведених тиме

што се сасвим одво]ио од глаголске системе, ]ер нема паралелни

облик са нормалним акцентом.

На]зад ту спада]у црквенословенски облици благословен (исп.

МаретиЬ, Ог. I 51. 264). Затим споменути свёшшен ко]и више не

сто]и у семантичко-морфолошком односу са глаголом свешиШи од

кога би трпни придев гласно свёкен; блажен према блажен. Исп.

Р]Ак I 433Ь зиЬ ЫагМ.

Та днференщфщф у акценту, и с тиме у вези и значежу, код

прошастих трпних придева позната ]е и осталим словенским \с-

зицима са слободном акцентуащфм. Тако у руском ккышевном

]езику то рачваше у акценатском правцу обухвата велики бро]

случа]ева у ко]има се разлику^е придевско значеше од партицип-

ског. Примере за то да]е КошутиЬ, Рус. гр. II 176, 178, на пр.: на-

>) ^е<:^сп^ 5ау)е1шк 151 $иЪ зугй'Ли
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чатый мною романт> роман ко]ега сам ]а почео и начатбй романъ

- започет роман, ^едну општу систему тих по]ана покушао ]е да

проведе С. А г ре л у расправи „Наблюдешя надъ колебат'емъ

ударешя въ русскомъ глагол*. Стокгольмъ 1917, с. 56—63. Ту ]е

нарочито разликоваьье ко^е се односи на сам начин из»ршен»а

глаголске радже изражене трпним придевом (А грел разлику]е

„концентративность и процессивность д-Ьйств1я"^ и према томе

друкчи]н ]е принцип поделе код КошутиЬа ко]и одва]а облике

„значеььа више придевског".

Такво померанце акцента позна]е и малоруски (украински)

]език. О. Син>авски (Украинский язык, Хармв 1925, с. 46 ид.)

дели такве облике, као и КошутиЪ, на придеве и партиципе

(први има]у акценат на суфиксу, а други на глаголско] основи),

напр. — учора Печений хл'\б роспродано — има дво]ако значе1ье :

„учора Печений (когда испеченый ? х. р. и учора Печений х. р.

(когда роспродано?)".

То дво]ако акцептование трпних придева, ко}е ]е у укра]ин-

ском и нарочито у руском ]езику доста обично, у српскохрватском

се напротив своди на неколико усамл^ених случа]ева.

Други начин разликоважа два^у значена код трпних придева

сасвим ]е непознат у српскохрватском ]езику, што опет зависи

од самог карактера сх. фонетске системе. То су облици трпних

придева ко]и су проширени наставком *-ьпо- и у таквом случа]'у

ти облици има]у углавном потенщфлно и нецеситативно значенье.

Такви облици ]авл>а]у се у старословенским споменицима и доцни]им

редакци]ама. Исп. о томе код Вондрака, АкзЮг2 517, Ван

Ве]ка, Оезсл. с!ег акз1. 5р. 232 и ауторов чланаку^ VIII 103 ид.

Од таквих облика треба одво^ити придеве ко]и формално из-

гледа]у идентични са придевима на -ньнъ, али се и по начину обра

зованна и по значен>у различу од споменутих облика. ВеЬ ]е

Миклошич то запазио код руског облика милостыня спасенная;

по н>ему „Доел 151 Ыег аи? с11е МобПспкеЛ с1сг АЫеЛип^ с!е5 \Уог1ез

уоп 5Ъра$ет'/е пт21ше15еп : аз!, жразепьпъ", 5уп1ах2 844. Ван Ве]к

у сво^ стел, граматици наводи пет примера1) из старословен

ских споменика (Евх. и Суп.) с. 232. Ту би се могао додати при

мер :.прил1ЖА кяинл. л\олитб1- и иа.чдрхжлтн н шестдныгкмь испокк-

Л-1НИН. Суп 5292. У оба та аутора не налазимо и сигурно об]аш-

1) и»кллн*11*1 пост» Евх. 69 Ь7/3. и>т» мшьн-км'н* мкета И). 54Ы7/8, ядБклкнхнл.1*

лкмиткх. \Ь. 89 а 24/5, ликчамшои м-ксто Суп. 273.ДЗ, кр-кмиш кхстанхнаага (| чашхнааго)

Евх. 49 Ь 18/19.
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н>ен>е таквих случа]ева. Оно ]е мег)утим доста просто и очито. Пре

свега ти облици не могу да има]у право партиципско значение всК

и стога што су сви образовани од непрелазних глагола; затим и

сам материал пружа директних доказа да су споменути облици

образовани од т. зв. глаголске именице. То }е уочио и Микло-

шич, иако с резервом, али ни]е дао за то филолошке аргументе.

Они су у овоме: грчком посесивном генитиву одговара врло че-

сто, као што ]е познато, посесивни придем. То се лепо види и

на овим примерима: на вод-к пцкркжаммгк! Пс 10532 ёу тот? Обсип

тц$ «Ь-пХоуча:, у црквенословенском тексту сто]и ближе ориги

налу: н ирогнкваша его на водк ирЕр-ккаиТА, и словесы пЕнакпд'кпян-м

Пс 1083 тот^ Хоуоц той 1маог<;. Ту несумнэиво спада и пример из

Зог. ев. Мт XIX, отхпо\'стнтя жена свои; развк словесе люкодкамнлго

(и Клоп, I 130) яарекгб; Хоуоо яор\е{ас. — тебе праштам; и коже и

СИ№ жнткнх1И\'х сягр-кшЕннн Суп 393 г9 1() гГ|С яо/.1те1а: та ^укХ1'1р.атс.

Сличан карактер има и пример: н Еряданя вон-Ьетк мастнш клагол.-

рняно1л. Евх 66. — ил\-кнкнъ1А же не чоккдишл Суп 371 2-

Хргщйтсгу. — не кл.д-кч-Е НЕСХ1ТН нх лкм;оил\'кнкнн 1Ь. 531В.

Интересантан ]е ]едан случа] из старочешког: \уес!1е <1пе роки-

ззешеко 2а11аг К1етеп11П5ку 94 8 — 1еп1а1юш'5 — у ревидирано.м

Крал>ичком тексту има: V <1еп рокийет. Ту ]е чак прост облик, не-

проширен као у старословенском.

Каткада трпни придеви са потенц^алним значением сто]е врло

блиско споменутим облицима, та ко да се пре може говорити да су

постали ад]ективизаци]ом глаголске именице са предлогом вез: ик«

не дастя... скокмоу кидктн нстьл'кпнм даждя н мыгк господи кай.ъ

БЕСТклкнннлмл Суп 2359 . 1Ь, и кя кЕстклкнян\-я .«•ксто ткЛ'кннк прно-

врдштл. 1Ь. 16430. Поред таквог облика долази и са обичном не-

гаци]ОМ: овл'кцн ма \-ркстЕ МЕТклкнкнлглд. одежде 1л» Их 641Г), али или

и глаголска именица : од-книв нЕистклкикю Евх 18223_2.. У старорус-

ком и данашшем руском ]езику ]авл>а се облик бездыханный, без-

волненный 'сущш безъ волнетя"1 (Дал>).

Овде би се могао споменути и српскохрватски израз диро-

шшена молитва. Прип. 101 : очита им опроштену молитву. Да ]1

та] облик у извесно] вези са нменицом оирошше/ье, доказ ]е па

ралелни облик диросна молитва што Вук речник) преводи с:

АЬ5о1и<1оп5йеЬе(, а та] придев свакако ]е постао од именице

ойросш, ма да ]е нема у Вукову Р]ечнику.

Споменути проширени завршетак прошастих трпиих придева

ко]и ]е у старословенском ограничен на спещфлне две катего
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рф тих придева, добио ]е у руском кеъижевном ]езику врло

широку примену, тако да ]е „«« продрло и у праве партиципске

облике", КошутиЬ, 1. с. 182. Собол>евски вели о тим случа]е-

вима (Лекцш4 262) „когда удареше находится на 3-мъ слогв отъ

конца, нами предпочитаются формы съ однимъ «... а когда уда

реше стоить на второмъ слог* отъ конца, мы употребляем!» чаще

формы съ двумя нни. То ]е довольно да покаже колико су об-

лици са нн вештачки, ко]и не еще у блиско] вези са самим зна

ченьем (исп. код Соб. брбшеный и Приведённый).

Ипак се у извесним случа^евима облици са ]едним « могу

одвоЫти у засебну категор^у значена трпних придева. То су вей

споменути облици ко]е наводи Шахматов, Очерк лит. яз. 183 и

КошутиЪ, 1. с. 180-181 ко]и да^е овакве примере: варёное мясо, гра

нёный стаканъ, драная мебель, жареные грыбы итд. Такви облици

познати су и народном говору, нису дакле само кььижевна тво-

ревина. Они су чак за]едничка сво]ина свих словенских ]езика.

Као такви ти облици има|у и ]едну општу карактеристику : обра-

товани су од прелазних, простих неевршених, глагола. И значение

им ]е прилично у^едначено. Ти облици обележава]у извесну осо-

бину неког предмета, ко]а ^е добивена на]чешЬе делатношЪу самог

човека, и претставла^у у извесном погледу степей матери]алне

културе. Зато и ]есу такви изрази обично и (егпипа (ес/гтеа.

У старословенском ]езику има неколико таквих облика.

никтоже ириставлЕшгк плата не кклпи не прнстакл'ката риз*к

Е1тхс-к Мк 1\.п — ёяф/.гща рйкои^ йул-а-рои, I кипа I творена кваса не

н.катх пнти Зог. Л 115 — ткер« ой р.г] я1г| сикгра не ил\атя митн Мар.

РЛЗОРЬ*. ЦрКВК СН1Л. рЛЧКОТЕОрЕНЛЧСТ, I ТрКЛ\Н ДЬНЬЛЛИ НМЛ. ИЕрЛКОТЕОрЕНЛ,

ехзнждл. — Мк XIV 48 — хе1Р0Я0'г1т04' ка'1 йхе1Рояо"]т0У'- — бряселнк

тлячено подясятати Суп 104 2в — златомя шквеняжхя ризя 1Ь. 447 в —

*н-ы ник-ы протнвл ИЕкепанъ! ©стаыктя 1Ь. 37 22_2з — "а ЗШЛ1Ж, н на

г.(збодянлч1Л и ИЕД-клан.т, Евх. 100 26.

НавешЪу рш и примере из народног ерпскохрватског говора:

У III юь. П]есама има оваквих прил\ера: А размаче везену кошул>у

74в. — О] Девере мо] злакен ирстене 10127. — Ти дочека] кикене

сватове 3930 — (В у к, у Р]ечнику, убра]а ова два послед1ьа при

мера у „ста}аг1е" придеве). — По долами дво]е токе ф]не, ]едне

лише а друге коваше 124,м. — И стар би се дервиш преварио, А

камо ли момче нежелено 131,51. — Испей' Ье вас обе на жерави,

И йечене сватов'ма изнети 1 7908. — Потпрегну га змирм шроиле-

Шеном 296,35- — Товар воска жута ц']екенога 309,27. — Злашо
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шкане крстате одежде 309134. — Пушке... од сувога жеженога

злата 337п. — За н>им иде ю}ени Алиле 370в8. — Узе Алил иле-

шену камцщу 4741Я0. — Те се напи жежене раки]е 566305. Из При-

пови)едака: на1>е оруж]е прашно и заржало, али га он лепо очисти

и уреди те сине као ново ковано 28. — да му у хартии зави]ену

мараму, златом везену 63." — Камо те се да видите свога хва-

леног сина што иде и краде ко]ешта 66. — Ха], волови, помози,

Боже, да роди варени боб 109. — него Ьеш наЬи и ]едну везену

мараму 126. — држеЪи рукама више себе на дугачком ражньу Печено

}агн>е 164. — Метне гвоздел>ак с куваним ]аг№етом преда се, и

победе све 327.

У свима наведеним цитатима и стел, и сх. облици прошастих

трпних придева показу]у такву особину ко]а значи извршену радн^у,

иако су сви ти облици образовани од неевршене глаголске

основе. То значение добивено ]е на та] начин што се трпни придев

потпуно издво]ио из предикатске конструкщф и задржао се само

у атрибутивно] употреби. Колико су ти облици далеко од основног,

временског значеььа, види се у случа]у када уз такве облике долази

каква прилошка допуна ко]а обележава процес глаголске радн>е:

напр. држеЪи на дугачком ражн>у цео дан Печено /ате, што оби-

чно захтева и инверзи]у: /агн>е цео дан йечено. ]асно ]е, дакле,

да трпни придеви у наведеним примерима чине са сво]им предме

том ]едну ужу целину, и синтаксичку и семантичку.

Из свега овога излази да и трпни придеви могу да изгубе

и значеше глаголског вида када се употребл>ава]у као атрибу-

тивни додаци конкретним предметима1) и када уз то показу]у V

сталну особину неког предмета. Према томе и прошасти трпт

придеви када су образовани од евршених глагола могу да доби]}

исто значение као и неевршени облици, другим речима, да се за истз

функщцу оба облика меша]у. Примера има и у старословенском. Такс

поред вх трлваух кована\-я Пс 976 — Ьг оаХту2,1\- ёХстоГд у Суп 368]

има: на колкници златомк иокован-Ь с-кждл. Али ипак ту значеше ни]1

потпуно исто као у примеру из Пс. као и у сх. Бан му даде седле

оковашо 22824а. Ту се осеЪа рш матери]ално значение префикса с

односно Но2). Тако ]е и у примеру: Врх доламе дво^е токе С]а]не

^дне више, а друге савише 449и. Право колебаше огледа се у ово?

примеру; даддтх са книги гкчатьл'кшиА Суп 24680 и запечаткл-ки-ыл

') Разуме се се да су ту могучи метафорски и аналошки случа|'еви, ка

на пр. Печен занаш, оружан сукоб.

2) Тако и овде: злакен йрешен ( = златан) и ево ти шишка йозлакена 19„
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кнкгж! 1Ь. 2468. Или ова] пример: сх. жежено злашо у стел. схж«-

швааг» иккьь Суп 541 |а — ёк тГ^ кекешрёутте йа^ёатог. Потпуно сла

гайте стел, и сх. показу]е ова] пример: к-к ж« ртоих не шхвшх сх врхуоу

нстхклнж ккск ^ Х1Х,3 — цу бё 6 х1Т(^у йра^ос, ёк тсЬу йусобеу 0<раут6;

&' б/.ог — а долама не б]еше шивена него изашкана сва с врха до

дна; у руском ]е пак обрнуто: хитонъ же быль не сшитый, а

весь шканый сверху. Види се, дакле, нема ту строго одрег)ених

граница за неку правилну употребу трпних придева од оба вида.

Мег)утим иако има случа]ева где се меша]у оба трпна при

дева, ипак се може констатовати да претежу облици од неевршених

глагола. То се нарочито односи на случа]еве када такав трпни

придев значи физичку измену неког материала, н>егову раз-

ноличност; млевени, шуцани шекер, сушене шливе, задана кука,

йржена кафа, шргане \абуке, ливено железо, дувано сшакло, йун>ене

йамрике, гашени креч, врцани мед, крижани дуван, шоска лушшена

и не.ьушшена. Несвршени вид ко,и лежи у основици тих трпних

придева сто]и вероватно у вези са неограниченом количином изме-

ъеног материала ко]и ]е ту особину и добио раднюм неодрег)еном

по тра]ан>у. Зато се и не може свагда употребити паралелни евр-

иени облик, а да се не измени само значегье. Тако за неодрег)ену

колнчину више одговара несвршени облик а за одрет^ену евршени:

.трговац прода]е и шуцани шекер и домаЬица хоЪе да пошеЪери

калаче, али моментално нема исшуцаног шеЪера", значи и да има

шеЬера, али ]ош ни]'е истуцан. Некад се облик од евршеног вида

и не може употребити у сличном смислу: — купио ]е зидану куЪу

к купио ]е сазидану куЪу, или шогане /абуке и нашргане.

Из досадашн>ег излагала о значежу и употреби прошастих

трпних придева излази да се за извесне функщф употребл>ава]у

огопйзеие ти облици без обзира на то да ли су образовани од

евршеног или неевршеног вида. То су случа]еви када ти гла-

голски придеви нема]у право партиципско значение, него сто]ег1»

| чахом у атрибутивно] служби, има]у обично придевско значеше,

понекад и са нарочитим ни^ансама у значен>у. Тако |е нарочито

( код т. зв. потенщцалних и нецеситативних придева. У то] кате

гории находе се и трпни придеви садашжег времена ко]и ту

таког>е не разлику]у аспект, тако да се са прошастим трпним

придевима добива]у четири разна начина да се изрази поменута

I функц^а. О томе и осталим могутлностима таквих формаци]а исп.

чланак Б. Хавранека, 51аУ1а VII 766 ид. То ]е и на^важни^а кате
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ropnja у Kojoj ce «emajy оба трпна придева, садашжи и прошасти.

Иначе се као обични придеви jaejbajy углавном прошасти трпни

придеви, садашнэи трп. придеви готово ]едино у архаичном облику

пнтол\х).

10. Глаголски вид трпних придева.

Ако се код свих случа]ева употребе трпних придева, и са-

дашгьих и прошастих, испита н>ихов аспект, онда he ce добити

овакав резултат. Код прошастих трпних придева у огромном 6pojy

превла^у]е свршени вид. На неких 1600 случа]ева употребе тих

придева уопште, облици од несвршеног вида не прелазе 6poj 60,

од KOJHX се могу издво]ити мпоги случа}еви када ти партиципи

има]у придевско значение. Код трпних придева садапльег времена,

као што je поменуто, облици од свршеног вида врше придевску

функщу. Не рачуна}уЪи префиксе (ко]и служе и за перфективи-

заци]у), садашн>и трп. придеви образовани су од 215 глаголских

основа са несвршеиим видом.

Стан>е Koje влада у данашжим словенским }езицима (сем

руског ю-ьижевног ]езика) што се тиче употребе трпних придева

има CBOJ .чачетак веЬ у старословенском ]езику, само што ипак

ту превла{)у]е садашнзи трпни придев вршеЬи фунющу данапиьих

прошастих трпних придева од несвршене глаголске основе. Тако

je нарочито у ]еван1рел.ском тексту. Прошастих партиципа од не

свршеног вида нема више од десет случа}ева.

11. Садаши.и трпни придев замен>у]е се прошастим трпним

придевом.

Формални je доказ да се веЬ у старословенском место

садашгьег трпног придева могао употребити прошасти трпни

придев однос старословенског текста према грчкоме. Споме-

нуто je да се грчки меди}ални садашн>и партицип на -nevoç по

правилу преводи старословенским обликом садаппъег трпног при

дева. Има ме^утим и cлyчajeвa када je Taj грчки облик преведен

стел, прошастим трпним придевом. Тако у }еван^>ел>у имамо: а си

сл>тх c-fcaiiiiii вк транш Map. Мк IV18 •— oí cr.78ipóji.evoi (Николь.

cHCAMi), кя н(,\\ьж{ MÍ eif положшк Л XXIII s:, — сок f|v xeipievoç,

азх чл§кх 1сл\я мода властсл-ы оучнншх JI VII 8 — eijil Tacoópievoc.

У Супрасал.ском зборнику они нису ретки, на пр. НОШЕНО ов-ышаашс

сд — ка1 то cpopoujievov Ú^OUTO Слон>СКИ, Wybór 76) разо\-л\*нкл\а

дЬанип.ма - - vooujiévœv яр«у|штсо\- ib. A«V\"X тлжааш!
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прнгБождшх — то1д лоуок; ^Хойцечоу Суп 397 22 н прнимн вкниска-

одго охр-кшшкк — ХйЗв п'|У тач- 1г)тогцё\-соу елГ/.гсиу Суп 502 гз.

У Клочеву зборнику 1й5в-7: велика еук© »стя ткарх нио отя

шежтак е% БЯ1тк{ Ёмк прш&вама — ало той ОеоГз е(д то еЬсч ксс-

логр.е\'ОУ\

Ту би се могао додати и супстантивизовани трпии придев

Е&смша-к за грчки облик I] 01ко1)р.ё\-!] и ко]и се ]авл>а готово у

свима стел, споменицима (у Суп. има и облик вкс(А насшн-ыд

иДгсар'стка 186-,).

Садацньи трпни придеви у старословенском ]езику обеле-

жавали су — као што ]е веЬ егюменуто — извесну радн>у од-

мосно станке ко]их се врсме управл>ало врсменом у ко]ем ]е ста^ао

предикат односно помокни глагол. На та] начин приближио се

садашнэи трпни придев по своме значем.у прошастом трином при-

деву са неевршеним аспектом, а ко]и се од садаш:ьег трп. придева

разлику^е само по полазном моменту глаголске радгье. Код про-

шастог трпног придева рад1ьа има сво] почетак у прошлости и

тра^е истовремено са рад1ьом израженом у предикату. Тако се

та] трпни придев у том правцу додиру]е са значением садашн>ег

трпног придева, и ова] ]е тиме могао да постане сувмшан и да се

изгуби из живе употребе. Тако би ствар изгледала у теории. Само

пак познато чуваше садашнэих трпних придева у старословенском

и н>еговим редакщфма не би се противило споменуто] теории,

]ер ]е употреба садашн>их трпних придева прешла у юьижевну

маниру и одржавала се само по старо] традиции.

Према томе ту се не може говорити о неко] спонтано] ево-

луци]и у употреби оба трпна придева, и прошастог и садашььег,

али се исто тако не може директно показати да ]е садашн>и трпни

придев био продуктиван у осталим словенским ]езицима, па да ]е

током времена уступио место прошастом трпном придеву.

Зато се, по моме миш/ьегьу, и не може безвременско значение

прошастог трпног придева тумачити да ]е постало тек „ро гап1ки1)

к>гт 1ега2П1е]52усН ^ гойга]и гпа/'оту гойгту", као што то хоЪе

Е с т е р а ] х е р, 1. с. 39.2) То би се односило само на основни ди^а-

') Подвлачеье мо]е.

2) Ни у старопо.ъеком )езику нису ти формално трпни придеви сада-

шгъег времена били продуктивни, иако ]е тада прошасти трпни придев )'ош

имао значение йрошлог времена. То, уосталом, спомшье и сам Естера]'хер,

1. с. 40, 49, 54.

(ужнословенски филолог 1 1
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лекат старословенских споменика, у коме су садашжи трпни при-

деви имали ширу употребу и Koja je згодно послужила кььижевно]

обради старословенског ]езика.

Свакако при томе не треба губити из вида и непосредан

утица} грчкога }езика, у коме су садашн>и трпни придеви били

сасвим обични.

12. Сложени пасив.

Тако су оба трпна придева добили широку примену и у фи-

нитним пасивним конструкщфма. Taj т. зв. сложени пасив ни}е

карактеристика само старословенског }езика; он je y обично} упо

треби и у грчком }езику, и као такав меша се са простим финитним

облицима, меди}алним и пасивним. Ф. Б л ас (Gramm, des. N. T.

Griechisch 1896с. 198) тврди да je „ziemlich gleichgültig, ob man

глеуеуриято sagt oder f|v уеураццеу-ov". Начине на Koje се преводи

грчки пасив изнео je О. Гринентал, JArch. 31, 523 и д. Нас ин-

Tepecyjy само конструктив са трпним придевима, ко]има се управо

и на}чешЬе изражава пасив у старословенским споменицима.

Као што je веЬ споменуто, с. 145, и д. ове расправе, нема]у

све конструк1пф трпних придева са помоЬним глаголом значение

финитног пасива, иако се формално не различу од правог пасива.

Переделе са грчким текстом noKasyje да се у извесним случа}евима

трпни придеви могу сматрати као обични придеви, на пр. нн кжктх

потаено Мк IV22 — oùôfe èyévero (bróKpucpov; враци во оуготовдни

с*тх Асем. Мт XXII s — yájioc ётоцхо; èernv (Зог. и Map. HMajy обичан

придев ГОТОВА); .\\xiuv-, п i, k.i\-.\ мрокаженн Map. Л IV27 — Хеяро1 qoav;

или обратно: в-fccTf во очи IMS тАготки-fc Зог. Мт XXVI43 — цаа\-

Дешава се да се и грчки прости пасив не преводи парти-

ципом него обичним придевом: чнстх EZICTS Мк 142 — екаберСстбг)

или чак и именицом: КАЛ полхза ICTI млг.ко\- Мт XVI26 — tí yap

cixpeXi]9rjöeTtti; за не глаглх n-fc отя етеря Map. Л IX 7 — oía то Хе-

уеобш ило Tivcov (Зог. глемо E-fc).

JacHO je да трпни придеви као саставни делови предиката

могу имати придсвско значение, као и када CTOje y атрибутивно}

употреби. Као прави придеви, они и не могу да врше функци]у

сложеног пасива. Дво}аку функци]у HMajy према томе само они

трпни придеви KOJH ce могу употребити у сложеном пасиву. Ако

се трпни придеви ncnnTyjy y томправцу, онда излази да прошасти

трпни придеви у српскохрватском ]езику HMajy све глаголске осо
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бине ¿едино у сложеном пасивном перфекту; у том случа}у пока-

зу]у време и глаголски род. То се односи на трпне придеве и од

свршене и Tpajne глаголске основе.

Према томе трпни придеви тада значе радн>у у прошлости

Koja je вршена или извршена на неком предмету, а тако да сам

предмет HHJe био извор те радже. То je, дакле, случа} када ти облици

потпуно заслужу}у име ирошасши шрини глаголей иридеви.

Перфекатско значеже трпних придева оста]е, дакле, када

уз н>их CTOJH помокни глагол биши у презенту, на пр.: а ону про

валу тако зазида, да се никако ни]е могло знати да je зид kaapen.

Прип. 279. — Чувши цар много се удиви и каже, да je Taj роб JOUIT

npHJe три године ту зашворен и да je он за жега заборавио ib. 276.

Ту трпни придеви noKasyjy upe свега раджу у прошлости, а

стан>е у ком се налази предмет само je нужна последица те радже.

Колико je у TaKBOJ употреби то стаже везано за радн>у

Kojy je неко спол>а извршио на предмету, види се из оваквих при

мера: Неко je ]уче обешен, значи само: nekoia су jy4e обесили.

Дво]аки извор радн.е може да се }авл>а само у атрибутивно}

употреби, на пр.: обешеног блага}ника сахранили су н>егови срод-

ници (цитат из новина) ; туна беше дво]е обсшених, или као до-

датак предикату: неко виси обешен. Као именски део предиката,

на пр. он je био обучен, има тако^е дво}аки смисао: 1. пасивну

раджу: шта je с н>им било? 2. стаже : какав je био? Ту се под-

разумева дво}ако порекло особине датог предмета. То исто

вреди и за конструкци}у са презентским обликом глагола биши,

као што je веЪ споменуто на стр. 145.

Из овога излази да се за прелазне глаголе могу сматрати

само они глаголи ко]'има се раджа протеже на неки спол>ашжи

предмет. Зато сви рефлексивни глаголи уопште не могу да обра-

syjy сложени пасив. То се односи и на сам т. зв. genus objectivum

рефлексивних глагола KOJH се, по твр^ежу неких паучника, разли-

Kyje од прелазних глагола само по томе што су об}екат радже

и суб]екат случа}но идентични. В о н д p а к Taj однос обележава као

директни o6jcK3T: ту/о sç као и ту¡о te. Да такав однос ту не

nocTOJH, види се из тога што се не може рефлексивно значеже

чувати и у сложеном пасиву: „Он je ¡уче мивен нт умивен" значи

само да су некога мили односно умили,

Према томе погрешне су овакве реченице: Падаже снега иро-

дужено je и по ноЬи (Политика 9-VII-1929) или, у Суботици у току

од 12 часова извршена су три самоубисшва (ib. 2-III-1931).

il*
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Трпни придеви од повратних глагола губе, дакле, сво^е вре-

менско значение тиме што у конструкции са презентом глагола

биши не образу]у пасивни перфекат. Та] сложени глаголски облик

по сво]о] временско] функции одговара активном перфекту. То

значи да та два облика могу да се меша]у када се пасив изрече

активом или обрнуто. У таквом случа]у српскохрватски активни

перфекат одговара старословенском пасивном перфекту.

1. ккск мыгк пркдана елтя отцмк моимк Мт. XI 27. — Све /е

мени йредао отац МО]; ничятоже достойно сямряти сятворено естх.

о шл\к Л XXIII, .1 — и ето се не налази ништа да \е учинио што би

заслуживало смрт.

2. сь ко естя о немкжс естя писано Мт Х110. — ]ер ]е ово она] за

кога ]е Писано; отя вкка нкетх ел-ышдно | 1Х32. — Од како ]е сви]ета

ни/е чувено да ко отвори очи ро^еном сли]епцу; вам* же н класн

глак-ю вксн иштятени слтя Мт Х30. — А вама /е и коса на глави

сва избро']сна; "кко вамя дано естя разоумктн Мт XII,, — вама /е

дано да знате та]не; посжланъ есл\я глтн тев-к Л 1,„ — ан^ео рече

му: ]а сам Гаврило што сто]им пред Богом, и Послан сам да гово

рим стобом; юже двкрн затворен™ слтя Л Х17. — А он изнутра

рече: не узнемиру] ме; веЪ су врата затворена и д]еца су мо]а

самном у постели; жено отяпоуштена 1си отя медлим твоего Л ХШ,2—

дозва ]е Исус и рече ]о]: жено, ойрошшена си од болести сво]е;

кко сясжд-ы обкрашена естя (црякявк) Л ХХ15 — А кад пеки говораху

зацрквуда/е украшена ли]епи]ем камежем.., рече: мя посялапя еслля

нр-кдя нимь ] III 28 — ]а нгфсам Христос, него сам Послан пред н>им.

Тако ]е и у аористу:

1. тогда не кязкеденя кяктя д\:ол\ь вя ноустыГиж Мт IV, —

Тада Исуса одведе Дух у пустин>у; елико ирнкоснд,шА са ел\к смени

къипа Мт Х1Узв — оздравише; I ся кезаконышкома причятеня к-ыстя

Мк ХУ„8 — мешнуше га ме^у злочинце; посяааня кяктя лнЬдя гакьрнля

отя ка Л 126 — Посла Бог ангела; I тя оклеветан» кяктя кя иеллоу

Л XVI, — и тога облагаше код н>ега.

2. I затворены к-ыша двкрн Мт ХХУ10 — и зашворише се врата,

(с-кмл) пад| при пжтн н поиярано б-ыстя Л VIII - — ]едно иаде кра]

пута, и иогази се; и -кко положено к-ыпя ткло его Л XXIII 5 —

и вид]еше гроб и како се щело мешну; кко законя могкомк даня

кя! ] 117 — ^р се закон даде преко Мо]СИ]а; чесо ради ли-ро се не

продано к-ыстъ ^ ХИ5 — Зашто се ово миро не Продаде; сн же писана

к-ыша ^ ХХа1 — А ова се наПисаше, да в|еру]ете.
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3. кнд-кш* ккож< гЯаио к-ыстх кх иил\к Л 1120 - - И вратише

се пастири славеЬи и хвалеЬи Бога за све што чуше и вид]еше

што ими/ казано; \ ни кх [диной Ж1 пух песъланх к-ыст-к или!- Л 1УМ —

И ни к ]едно] од ньих не би йослан \Ллща до у Сарепту Сидонску

к жени удовици.

4. вхложи кх грокх 1Ж1 кх пекших отх калине Мк ХУ4в — И метну

га у гроб ко]и б]еше ус]ечен у камену, и навали камен на врата

од гроба; кид'кшА -кко отхкалшх к-к камшь Мк ХУ14 — И погле-

давши вид]еше да камен б\еше одвсиьен; ]е\> б]еше врло велики;

ш к* вхкрхженх кх •(•[.икппп,.'.. Л ХХН119 — Али народ сав повика:

узми овога, а пусти нам Вараву; ко]и бщаше бачен у тамницу за

некакву буну; кх ншнж( не к-к никхтожс моложена Л ХХ1П53 — и метну

га у гроб испечен, у коме нико не бщаше никад мешнуш ; ш оуко

к* кхсаждсик кх -лмкницл. ммпх ^ Ш24 — А .|ован крштаваше у

Енону... ^р ]ош не бщаше бачен у тамницу.

Из наведених примера излази да се прошасти трпни придев,

и У старословенском и ерпскохрватском, употребл>ава као саставни

део пасивних прошастих времена. По]едина прошаста времена рас-

чозна]у се по употребленом помойном глаголу. Сва та времена

могу да има]у и сво]у нарочиту нюансу у значен>у, тако да па-

сивни облик не одговара увек потпуно активном облику. То се

односи на индикативну употребу тих времена.

У том случа]у пасивни перфекат има и значенье аориста.

Тако за грчки аорист у примеру: I) уг\-1[ катеХцсрОг] } VIII 4 има

11 У стел, сн жена ьлта (стх и у ерпскохрв.: и поставивши ]е на

сри]еду рекоше му: учителу! ова \е жена ухвакена сад у пре-

*уби, где ]е аорисно значенье истакнуто и прилогом сад. Или:

(иестйХг|\- ХаХ^аси Л 1 1Я — посхланх «емх глти тчк-к — анг)ео рече

МУ: 1а сам Гаврило што сто]им пред Богом и йослан сам да

говорим с тобом; ёббОг] р.01 яйоа ё^оиоча Мт XXVIII 18 — дана л\и

(стх кье-кка кластк — И приступивши Исус рече им говореЬи:

даде ми се свака власт на небу и на земл>и.

Друго значенье перфекта ]есте обележаванье извесног стан>а

к0]е ]е произвол неке раднье ко]а се сматра као извршена. То

станье сто]и у вези са садашнъошЬу: -ккожс «стх пено Мк VII 6 —

к'ао што \е Писано: ови л>уди уснама ме пошту)у; али стел, н-кетх

лн написано вх закон-к ] Х34 и ерпхрв. не сШо/'и ли найисано у за

кону вашем ; или чак за стел, писано ктх Мт ХХ113 сх. И рече им^

}' йисму сшо]и. -ккож( 1стх писано кх пророц-к\-х ] VI44 — У проро
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цима сшо)и найисано и тако ко писано кета прркомх Деч. Мт. 115—

]ер ]е тако пророк написао. Тако и у народним прип. : ]а сам читао...

1>е сшо)'и найисано 304; Али сшо}и и то найисано 325.

Тако ]е и у овом примеру: Иди мати, не премипша] ништа,

]ер знам да су свако] ^ево^и врата отворена 53.

Ипак ни]е увек ]асно ко]у нюансу значена има]у такве кон-

струкци]е, као на пр.: Кад цар до!>е из лова, жена му каже да ]е

дошао премудри Соломон, и да /е у то] и то] соби затворен (да

га /е затворила или сшо\и затворен).

У другом случа]у, т]. ако израз Соломун /е затворен не значи,

извршену радььу у прошлости, него управо сшан>е ко]е припада

садашнюсти, онда бипоМаретиЬу (Огат. 1 зШ., 631) то био па

сивни йрезенаш. Исп. код н>ега примере: ливаде су уретене б^елим

цв^етом и црвеним, закикен ]е гранчицом. Ме^утим изгледа да

МаретиЪ ни]е сигуран у том правду. Он, на пример, рачуна

у стан>е у йрошлосши „а роз^еа Ш рю(ю\1 1га]и ]о§ и угцете као*

зе §оуоп", и пример: субота }е начинает чов]ека ради. Мег>утим

тешко ]е овакав случа] одва]ати од споменутих примера за па-

сивну садашнюст. Миклошич (5уп1ах2 840) и први случа] *)

ставлъа у пасивни перфекат. Ту се ипак не може спровести нека

разлика. Сви такви примери иду у т. зв. неправу садашк>ост, и трпни

придев у том случа]у не показу]е независно прошло време, него

значи стаже ко]е може да пре^е у сталну особину и тиме

постане обичан придев.

У наведеним случа]евима трпни придев ]е начищен само од

евршене глаголске основе. М а ре т и Ь (1. с.) не да]е ни ]едан пример

за пасивну садашжост у ко]има би био трпни придев од неевр-

шеног глагола с помоЬним глаголом \есам, али у парадигми има

чуван сам. Несвршен облик има само у примеру: ако сви про-

року]у и дог^е какав нев]ерник или простак, буде покорен од сви]у

и сукен од сви]у I Кор. 14 24. Само ]е то МаретиЬ у неправа

садашн>ост. За остале примере (та]не ерца ььегова 6ива\у ;авлене

1 Кор. 1425, ако биваше укорени за име Христово, благо вама!

I Петр. 4,4) излазило би да значе йраву садашнюст. Ме^утим

и ти примери значе нейраву садашнюст. То што се код МаретиЪа

не налазе и примери за пасивну садаилъост типа чуван сам, сва-

како има и сво]е оправдание. Та] начин образованна пасивног пре

зента не употреблю ва се у простонародном говору.

') И Миклошич има исти пример као и МаретиЪ (ливаде су урешене).
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Нэега нема ни код Вука у том значен>у, jep та конструк-

значи прошлост (исп. пример: четрдесет и шест година

гpafft на je ова црква JOB. l. 20). У данашн>ем српскохрватском

kfouoKCBHOM jesHKy могуЬи су, ме^утим, и случа}еви употребе типа

чуван сам за нейраву садашн>осш.

У ДучиЬеву Благу цара Радована има за такву употребу

дово:ьан 6poj примера као: Ако си болестан, теши се што си

частан и йоишован 36. — Има луди KOJH су по салонима Примани

с HaJBefiHM урнебесом, jep су носиоци вести Koje ce Kasyjy на

ухо 142. — Способан je [такав човек] да буде кри}умчар и }атак,

и зато je увек Шражен и увек потребан великашима 208. — Ако

се питамо да ли смо лублени у замену.... л>убав je тиме пребро}ана

и таксирана као монета 90. — Сви су зал>убл>ени л>уди мрачни

песимисти.... KOJH ßepyjy да су ирогамани и ухожена и да Kopa4ajy

измену сталних замки 94. — Жене почну да л>убе само онда кад

су волене, и бар кад мисле да су веЬ волене 98.

Из новина: Овде треба подвуЬи чин>еницу да je целен и

национални репертоар ]ако шражен од скопске позоришне пуб

лике (Политика 19-8-1931). — Збирке народних песама код нас

су сигурно више чишане и шражене него Библи}а (ib.). — Парк je

npHCToJHo одржаван.

Конструкци]а трпног придева од несвршене глаголске основе

са презентом помоЬног глагола биши све више улази у кжижевну

употребу, свакако и зато што се на Taj начин постиже потпун

синхронизам у гра^ен>у пасивног презента. Jep, да би се радн>а

трпног придева вршила у исто време с неком другом радньом,

она треба да буде несвршена, зато се у споменуто} конструкци-и

и ]авл>а трпни придев од несвршене основе.

Тако се место Вукова и ДаничиЪева типа бивам сачуван

j.iBno тип чуван сам.

По томе што трпни придев у конструкцией са презентом гла

гола биши никада у српскохрватском }езику не значи праву са-

дашнюст, него noKasyje апсолутно време, добива тиме и трпни

придев опшще значение Koje n.wajy и обични придеви.

Мислим да посебно треба истаЬи употребу старословенског

прошастог трпног придева у трпном погодбеном начину. Микло-

шич (Syntax2 842) наводи само из староруског („asi.") пример: molja

sja, da by pryjaty Ьу1ъ vita-theod. Ако ce Taj старуски сложени
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облик1) замени несложеним, онда пшШ1$ тШапаЧз такав погод-

бени начин има и српскохрватски ]език. Исп. МаретиЪ, Огат.

I 51Л. 291 : био бих чуван, била би сачувана.

У старииш старословенским споменицима пасивни конди-

ционал образовав се као и активни кондиционал, тако да ту имамо

потпун паралелизам. То показу^' да ^е трпни придев имао оно

временско значение као и радии партиции прошлог времена. Ево

тих примера:

ОГН'кс 1Л\0\' КМ КЯ1Л0 ЛМ'П КМ 1М.НН1к ЖрХНОКХНХ! КХЯЛОЖСИХ \\Л КХНЛ,

8го I вхврхжснх кх море Н1Ж1 да сканхдалисдатх л\и.\х1м\-л Мар. Л XVII.,

— 61 яерСкекш кт ёррштси.

аШТЕ СТХ ГСГО МИрЛ КМ КХ1Д0 ЦрТКО МО! СЛ0\'ГХ1 ОуБО Л\01А подвнзалх!

ел г.хпм-л да н< пр-кданх кимк нюдкомх |Ь. ^ XVIII ао — 1\-« рл, .-гарабо^сг.

не нл\ашн оклаети ма л\мгк иикоемже м\н не км тн дано сх кхпш

)Ь. ^ XIX,, — е! |и| Г]у 8е5ор.ё\-о\'.

гаже аци по еднномоу инсама кхмпа ни сд.иомоу л\но№ вяегмоу

ллнроу вхл\*кститн мнш(л\х1\"а кхингх Сав. ^ ХХ123 — йау у-ршрцгш.

Таква употреба трииог придева почела ]е веЬ у старосло

венском ]езику да се замен>у)е конструкциям трппог придева са

бимь (сх1л\к), кх1\-х ЕХ1ЛЯ. Тако цитирано место из ]оиана Х\/Ш8в

гласи у Асем. да т пр-кдднх бхшь билх. Има такав пример и у

Супрасалском зборнику: аште ко кх1ух нмклж ш кх1\-х поскждшх

видя Суп 79! ёяе! огк &у ^уисГ^;^-.

Нема никакие сумн>е да ]е та] нови начин образовала па-

сивног кондиционала постао и зато што се стари кондиционал

односно оптатив почео да замен>у]е обликом аориста кх!^*, као

што показу]е пример из Суп. зб. На та] начин диференцирали су се

облици за пасивни аорист вх^х мок-кжденх Суп 78._,7 и кондиционал

г.А1\'х пок'кждсмг кх1.\х.

Преглед сложених пасивних конструкци]а трпних придева са

помотшим глаголима в-ытн и кыкатн у старословенском ^езнку.

I. Презент.

1. Трпни придев садашн>ег времена и кс.ик

а) грчки ргаезепз тесШ :

дкв'к иктици в'кннм'к «сп — яшХеТтш Мт Х29; зна«мх есть гк

скдхБХ! ткорьл — уичобкетол Пс 9 ,7 ; увалшя естх гр-кшхно! вх

') Заним.ъиво 1'е да Миклошич не наводи место у споменику одакле

|е узео та) пример. Зато се и не може одмах са сигурношЬу утврдити да ли ]*е

у том примеру заиста облик ргу']а1у а не ргу]а1ъ.
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— tTTutveïTcu Пс 9.,4; IcKé TÍKI ради ^r,u,>xi|ir. kí.\\n ÍCMX -

6avafoújie0a Пс 43 Í3.

б) partie, praesentis medii+eijií

¡Ж1 icTx сказасмо -- o £cmv ]iF9epp.r)veuójiFvov Мт 123; «Ж{ (стх

KpaiiHiRo «ter« •— o èOTiv Xeyojievoç Зог. Мт XXVII 33.

2. Садашнэи трпни придев и к-ыкаик грчки praesens medii:

др-tßo пос-Ькасмо i,y,u..irrx — еккоятетш Мт III 10; оуч!л\н BxiBaiMx

— ôiô(toKOjxe9(i Кл. 12в,.

3. Трпни придев прошлог времена и к-мкаи. — грчки praesens

medii :

•fcîKi aiiiTi с'пана Бзшаьктх — ¿ùv ypá-j>i)Tm J XXI 23 ; скоквжджн

х.'.лл. i •/. -- елеиберооутш Суп. Лескин, НЬГ). ; 244 picpa проводсна

— яХеира я)л']аоета1 ib. 249; оставькмх Екжаатх домк -

ó OÎKOÇ ib. 253.

II. Имперфекат (претерит).

1. СадашнзИ трпни придев и c-fcyx, e-ka\'x

а) грчки imperfectum medii:

вх KkciH cijj.ink iu-г. k V.IÍ.V.H BirafA гли сии — oieXa/.eÍTO Л I65;

сих cxi k ко мкннмх к k юснфовх - - íbc ¿vopií^ETO Л III 23 !

•;,-.\\к одрхжнмн i; ka\-.t. - - ÖTI (|ioßcr ouvetxovro Л VIII 37.

б) грчки partie, praesentis medii M^V:

KÍÍ Т9\- БХ ПО^'СТХШИ 1Л:огП1Л( A\x COTOIIOIA t|V

Мк I18; тхшта Ж( к-k одрхжнл\а orniMk - - qv oovexop.évrç Л IV38.

в) грчки infinitivas praesentis medii:

safii глаголшо к-k — oía то Xé^eoOai Зог. Л IX 7.

2. Садашжи трпни придев и Kxißaajfx -- грчки imperfectum

medii :

гонимх БХ1вааш( Б^СОМХ - i'iXnúveto Л VIII29; •bnifcA\x Ж( iu-

д*гомх одрхжнмх БХ1ваашс -- en оГртоте катк^хето voor'ijxctri J V4.

3. Прошасти трпни придев и K-fcax* • грчки imperfectum

medii:

на М(ИЖ1 градх нух схзхданх к-kaiui — Ù-KOÔOJII]TO Л IV.,,,.

4. Прошасти трпни придев и ЕХ1ваа\-х - грчки imperfectum

medii :

cxnaciHH i:xiiM.i\-.v -- еап-1,оуто Мк Vl:,6; кхшра за оу\-о оудар(нх

— еррая{Г,ето Суп. Слон>ски, Wybór 84; кхшра СХВАЗДНХ

ОСАЖДЖХ Бывааин •— eoeajiifíTO KOTEÔIKU^ETO ib.

5. Прошасти трпни придев и к-fcyx K-k-iy/

а) грчки partie, praesentis medii + í]v.

EX Н1МЬЖ( Hl B-fc ПОЛОЖСНХ OÔK qv KFÍ(ievOg Л XXIII B3.
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б) грчки partie, perfect! medii -г í]v:

к-k ж« иоана оклхчтх власх) — i\v èvSeôup.évo£ Мк 16; вхдожи

i'.x грокх 1же K^fe Hc-kneiix — о f¡v XeXc.TOp.rip.Evov Мк XV4e ; oeptrí

AvtcTo ИДЕЖЕ ais написано — or f¡v yeypap-ptevov Л 1V,7 ; женх! ЕДШХГ

|АЖЕ г. k.ty.v. нсц-kAtiixi OTA Ajfz зклк — aï íjoav TeGepaneup.évai Л VIII2;

irfcajf/f. ОТАГХЧЕНН схномк — qoav ßFßapr|p.evoi Л IX3.¡.

в) грчки perfectum medii :

вид-kiLiA -fcKo отвалЕнх к-k калмнь ÖTI dvaKeKÓ}.iOTai ó AíOoc

Мк XVI 41.

г) грчки plusquamperfectum medii :

Храмина основана ко к-k на кашне — те6ер.е>асото Мт VII а .

д) грчки aoristus passivi :

•k'KO НСХ HE 0\' B-fc ПрОСЛаКЛЕНХ — LOO¿áoOl] J VII 30 ; ННКХТОЖ! HE Б-fc

ПОЛОЖЕНХ — oùôeiç èféôi] J XIX 41.

е) грчки partie, aoristi passivi + í¡v:

1ЖЕ G-fc ВХБрХЖЕНХ — Г)\" ßX)]6eic Л XXI1I19.

ж) грчки imperfectum activi :

вЕДЕна Б-Ьста сх нсмх — i'iyovTO Сав. Л XXIII 32.

з) грчки per.'ectum activi :

CE AVfcCTO НДЕ E-k ПОЛОЖЕНХ — ОЯОи ëOl^KC'.V aUTÓV МК XVI 6.

III. Перфекат.

Прошасти трпни придев и ксллк

а) грчки psrfectum medii:

о НЕМКЖЕ ЕСТ» писано -- Jiepi on уеураятш Мт XI 10; "Ько r..i.\\-/

дано ЕСТЯ paso\'AvkTH — ôéôorai yvcl-vai Мт XIII u ; нх ИМХЖЕ tcrx

«уготовано — áXX' ole; i\roí\u tarai МкХ.,0; двкри яатворЕнх) слтх -

i'l Oqpa кекХеютсч Л XI 7; власн ккси нштктош слтх — fpt\eç l'ipiop^rai

JI XII 3; оупичьжЕпх ЕСТХ пр^дх ннмх ллкаво! — è5ouôévu>TCU Пс 14J4.

б) грчки aoristus passivi :

посхланх ЕСМК — шгеотаХ^у Л IJ9; вксЪ Mkiiir предана сл»тх оч-ц.ик

— янреооСг) Мт XI 27 ; си жша «лта ЕСТХ — KareXiy.pOr) J VIII4; «т*

R-fcKd irte Т Ж СЛЪНПано — OÙK l'lKOÚOOr) J 1Х82; КХ ТЕК-t ПрИВрХЖЕНХ ICMX

— eppí<pr¡v Пс 21 ],; поставлЕнх ЕСЛ\Я црх отх него — китеотаО^у Пс 26.

в) грчки partie, perfect! medii + eip.í

посхланх Есмх — (breoTC'.Xp.évoç eip.í Map. J III28; власн вксн

НФХТЕНН слтх -- i'|pi5p.!]p.évai eicív Мт X30; ti-kcTx ли написано —

OÙK ëoTiv Yeypap.p.é,vov J X 34 ; Д^ла его "fcKo о KS'fc слтх СУ,Д k ,\ л и ,i

— èorlv eípyaapiéva J III21; ничхтоже схтвормю естх о нел\х — OÔÔFV-

EOTÍV яеяраур.еуоу Л XXIII 15.
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г) грчки partie, praesenlis medii + eljií

a:tx члвкх fCMX подх класт(ЛХ1 оучишнх — et|ii Taooóp-Evoc; Л VII„.

IV. Аорист.

Прошасти трпни придев и Exijfx

а) грчки aoristus passivi :

и r.ii.vknx ExicTx нл — ESeáOq Мк XVI ц; оуслхииана EKICTX

молитва TBO/fc eicniKouaSq Л 1 1S ; пос&ланх EKICTX .iiit>.vx — с'игестаХг)

Л I26; cficiiH млн,* — ôieoo-Sijeav Мт XIV36; ловкий Bxijfx — ènXi'j-

yriv Пс 101 5; изЕавлшн EXI^OMX — èppuo9i',p.ev- Пс 1236.

б) грчки perfectum medii :

•Ько I;XIIA:;X .\\if,i.i сего сч-л.;кд<их EXiCTX - KÉKpirai J XVI u ;

писана Е-ЫШ/А — увураяка J XX 31.

V. Футу p.

1. Садашжи трпни придев и влдл и грчки partie, praesentis

medii + ёоо|1ш

¡:л.д(те нсндвидимн ккс-Ьмн — еоеоОе jitooújievoi Мт XÎ2; «рсл.их

1;л,.\,пх попирлгл\» lov.Kir.Hi — ёбтт яагои^кчт] Л XXI 24.

2. Прошасти трпни придев и кл.дл.

а) грчки futurum passivi :

схпасснк г.л. дсгх — oai9i'¡oer«i Мк XVI 1(i ; пемндоканн клдлтх

— eXeii&r'ioovTtu Мт V7 ; пр-Ьдх владъ1к-ы в1Д<нн БЛДГП — àxôrjoeoOe

Мт Х18; кмнн клд«п -- ôaprjoeoOe Мк XIII 9; глано кл>д!тх — Ха-

Xr)Oi'¡aeTat Мк XIV9; вслжд«ш БЛГ.ДП-Х — яаракоХоиб^аегш Мк XVI ]6;

нишпн -- e.Ti).r)ooi']Cferai Пс 919;

Пс 145 2.

б) грчки futurum medii :

нзгхнани i:.v.\,.í.-i х — eóeXeúoovTcu Мт VIII ,2.

в) грчки praesens medii:

отя плода БО \,,il<:-.4- познано ••;.•. \.,--г •/. — ун-очжетси Мт XII 88 ;

н< кл.дггл ос^ждснх -- oñ Kpiveroi J III18; "¿ко сня члвск-ы пр-Ьдан&

кл.дп'л кх |>.-,,1'Л члвчсц-Ь -- ^upaoíSorai Мк IX 31.

г) грчки partie, perfecti medii + ёсюр.ш:

!:л.,\1тх раздр-kiiKHo — ёотгн XeXujiévov Мт XVI 19.

д) грчки partie, perfecti medii + <L:

ашт! HI БЛД1ТХ «л\о\- дано сив« — éùv jií] i^ Ôeôojiévov aùrtp

J III 2?; npocHTi да радостх ваша нсплхшна влд«тх -- 'iva i] \aPlc

ójicov ij nex\r\pw}ié.vri J XVI 21 ; да кждлчтх и ти CUITHIH BXI-HCTHIIA;

— iva (Lmv i'iyiaGjiKvot J XVII 19.
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e) грчки conjunctivas aoristi passivi :

да il« ОСЛ;ЖДЕНИ Г.Л.ДГГЕ — uva jif] KpiSfjte MtVII,; aum препо-

БлД1тх iBiifcHt et -- ояои èàv керих^] MîXXVI18; да подх

сплдодля полсжснх г.л.дггх — ïva ияо TÔv P.OÔIOV reSí] Мк IV21 ; да

oiiciia КЛДЕТЯ - - uva ocoOí] Мк VÎ3.

На основу изнетог материала могу се извести ови заюъучци

о старословенском пасиву:

I. Као помоЪни глаголи служили су финитни облици глагола

li-hiTH и к-ыкати. Б-ыватн долази само у презенту и имперфекту,

што CTOJH y вези са итеративним значением тога глагола.

II. Грчки praesens medii преводи се на четири начина:

1. садашжи трпни придев и ксмк

2. „ „ Е-ыкаи;

3. прошасти трпни придев свршени и Б-ыкаьк и БЖДЖ

4. „ „ „ несвршени

Грчки imperfectum medii :

1. садашнаи трпни придев и к-tyx или i:k.t\-/

2. „ „ „ „ KïiKaajfx

3. прошасти трпни придев к4-\-х ¡;k-.i\-x

4. „ „ „ викаах-ж

Грчки perfectum medii :

1. прошасти трпни придев и ксмк

2. „ «'У»

3. „ к*хх (свега ]едан пример)

Грчки aorislus passivi :

1. прошасти трпни придев и ESIJC* (у ]еван^ел>има и псалтиру

42 примера)

2. прошасти трпни придев и ксмк (8 примера)

3. « » „ К*Х» (2 примера).

П.
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