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ГЛАГОЛ ЧИНИТИ И ЊЕГОВИ СИНOНИМИ

У ФУНКЦИЈИ ВЕРБАЛИЗАТОРА

Глаголи-вербализатори спадају у она лексичка средства која се ко

pисте у структурне сврхе. У парадигматски везаним спојевима речи

„десемантизован (семикопулативни) глагол + апстракна именица” такав

глагол се користи за функционалну транспозицију (лексички садржај,

изражен у именици, добија преко глаголске компоненте споја речи гра

матичка обележја глагола).“ Функцију вербализатора врше како глаголи

слободног значења (нпр., фазни глаголи), тако и глаголи везаног зна

чења, који ту функцију реализују само у спојевима с одређеним лексичко

-семантичким групама именица, с неколико именица, блиских по зна

чењу или само с једном именицом, уп. широку спојивост глагола вршити

и ограничену спојивост глагола бацити (зрак, светлост, сенку, хлад;

поглед, осмех, пољубац, клетву, анатему, кривицу), заузети (положај, позу,

став), однети (победу, превагу). У аспекту међујезичке идиоматичности

посебно су интересантни управо глаголи везаног значења.“

Синонимични глаголи-вербализатори чинити, правити, вршити, обав

љати, изводити представљају у том погледу озбиљан проблем за странце

због дифузности њиховог значења и због њихове дистрибуције, необјаш

* ». . . Слово в полуслужебноћ функции исполњЗуетси при функционалвноћ

транспозиции, то естњ переводе семантемљи из одного функционалвного класса в

другоћ . . .” (В. Г. Гак, Сопоставителњнан лексикологин, М., „Международнње отно

шенин”, 1977, c. 222). Детаљније о парадигматски везаним спојевима речи в.: О. А.

Просвирина, Глаголbно-именние устоичивне сочетанил в сербскохорватском лзике и

некоторње проблеми переводнои лексикографии, Вестник Московского университета,

cep. 9, Филологии, 1981, N24.

* Разлика између слободног и везаног значења зависи од различитог односа

између језичког знака и његовог денотата: „Слово в его свизанном значении . . . не

oблaдaет автономноћ знаковоћ функциеи, если пониматњ под последнећ способностњ

слова представлатњ обозначаемое за счет закрепленного за словом значениа, указЊl

вакошего на приложимостњ зтого слова к миру, безотносителњно к обазатељному

актуализирујошему воздећствино на зто значение со сторонљи другого словесного

знака . . .“ (В. Н. Телин, Типи азикових значенић. Свизанноe значение слова в изњике,

М., „Наука”, 1981, с. 62).
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њиве из перспективе страног (у овом случају, руског) језика.“ Постојећи

лексикографски приручници пружају недовољно информација о функ

ционисању ових глагола у савременом српскохрватском језику. У Речнику

српскохрватскога књижевног језика наводе се следећи подаци о глаголима

правити и чинити:

правити . . . 3. у вези с неким категоријама именица које значе

радњу или резултат радње, какав покрет, какву меру или количину значи:

чинити, вршити, свршавати, изводити, испуњавати . . .

чинити . . . 2. вршити какву радњу, бавити се каквом активношћу,

бити заузет, забављен чим, радити а. најчешће у вези с неким именичким

категоријама које значе какву радњу, резултат радње, процес или начин

радње са значењем: вршити, извршавати, свршавати, изводити што и сл.

У одредницама вршити (извршити), обављати (обавити), изводити

(извести) семантизација глагола своди се на набрајање његових синонима.

У неким контекстима ови глаголи заиста функционишу паралелно.

У таквим случајевима избор глагола зависи а) од језичке и стилске

норме, традиције (објективни фактор) и б) од индивидуалног узуса,

индивидуалних говорних навика (субјективни фактор). Савремена српско

хрватска лексикографија не располаже ортолошким приручницима, као

што је, на пример, речник В. М. Дерибаса „Устоичивљле глаголњно

-именнвле словоcoчeтaнин русского извика (Словарњ-справочник)“ (М.,

1975), а у општим речницима даје се минимална информација о дистри

бутивним разликама глагола-вербализатора. У настави српскохрватског

језика, као и у раду на двојезичним речницима не преостаје ништа друго,

него се ослањати на субјективан и непоуздан критеријум „језичког осе

ћања”. Проучавање нормативних ограничења дистрибуције глагола-вер

бализатора чинити, правити и др. допринеће стабилизацији језичке норме

и побољшању језичке културе. У овом чланку само узгред дотичемо тај

проблем зато што имамо за циљ анализу глагола у вези са специфично

стима њихове семантичке структуре.

Полазимо од чињенице да везано (конотативно) значење речи на

стаје актуализацијом асоцијативних семантичких компонената. У случају

глагола чинити и његових синонима у функцији вербализатора ради се

о десемантизацији, односно губљењу конкретних семантичких компо

нената. Али и њихова семантичка валентност зависи у већој или мањој

мери од асоцијативних (конотативних) семантичких обележја.“ У пре

* Уп.: правити намештај (играчке, сокове) „делатљ мебелњ (игрушки, соки)”,

али правити покрете „делатњ движенин”, правити гримасе „строитњ гримасљи”, пра

вити сметње „создаватљ препатствиа”, правити скандал „устраиватљ скандал”;

извршити наредбу (захтев, одлуку) „вљиполнитњ приказ (требованиe, решение)”, али

извршити анализу „сделатњ, произвести анализ", извршити крађу „совeршитњ кражу”,

извршити притисак „оказатњ давление“ итд. У српскохорватским и руским спојевима

речи употребљавају се, по правилу, глаголи исте лексичко-семантичке групе, што

повећава опасност интерференције приликом избора конкретне глаголске лексеме.

“ „Коннотативнне признаки — зто наследие внутреннећ формљи слова, а их

сохранение обусловлено необходимостњко удержатљ свизе переосмљнсленного значении

слова с опорним дла него наименованием.” (В. Н. Телин, op. cit., c. 66).
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зентирању парадигматски везаних спојева речи користимо два поступка:

сажету карактеристику, којом се формулише уопштено значење групе

именица, и развијену, синтагматску карактеристику, односно набрајање

именичких лексема у функцији именичке компоненте споја речи.“ Илу

стративни примери бирани су тако да показују или типичну употребу

глагола, или тенденцију проширивања његове спојивости у оквиру од

ређене семантичке теме.

I. чинити (учинити, починити, начинити)

1. (свpш. учинити, начинити) „покрет” (телесни); покрет, тест,

корак. . .

(Релић) је својом песницом чинио одлучни покрет уништавања (Браш.

202); Ово је, чини ми се, већи скок него онај који је учињен од укочене

слике на покрет (Анд, 199); И сваки би пошто би учинио круг око одра,

и тако одао пошту покојнику, излазио (Анд, 371).

2. (свpш. учинити) „поступак који има за циљ да се постигне нешто”:

покушај, напор, подухват, подвиг, поступак . . .

. . . Чинимо неразумљиве и детињасте покушаје . . . (Анд. 233); Тиме

је учињен пресудан корак у усклађивању ставова (Ком.) — именица

корак овде има пренесено значење; . . . Учињени су уступци само у безна

чајним појединостима (Пор. 2).

Уз оне именице које у одређеном контексту добијају значење „акција”,

употребљава се и глагол предузети (покушај, кораке и сл.).

3. (свpш. учинити, починити) „негативан поступак, чин” (учињен

намерно или ненамерно): грешка, грех, пропуст, прекршај, недело, преступ,

злочин, безакоње, кривично дело, издаја . . .

И обично се тада дешава да починимо неку несмотреност (Анд.

512); . . . Или би га увредама изазвала да учини нежељен испад (Тиш.

101); . . . Пљачкања и насиља која су ратници чинили по Браничеву . . .

(Наст. 450).

4. (свpш. учинити, често са допуном у дативу) „непријатност, штета”

(обично нематеријална): зло, штета, неприлике, сметње, тешкоће, про

блеми . .

Ко зло чини, зло ће и дочекати (Гус. 143); Има људи који су . . .

пре вољни да . . . неправду сносе него да је другима чине (Анд. 84).

У овом лексичком окружењу поред глагола чинити употребљавају

се и каузативни глаголи задати, нанети, причинити.

5. (свpш. учинити, често са допуном у дативу) „нешто пријатно“:

услуга, милост, добро, задовољство . . .

Причања о некадашњој Цифронијевој моћи . . . учинила су му мед

веђу услугу (Н. ср. прип. 179); . . . Само ми учините ту маленкост (Н.ср.

прип. 80); Ваше друштво не чини нам особиту част (Наст. 130).

* В.: И. А. Кондратенко, Презентацил атрибутивних словосочетанија в ино

страннога аудитории, Проблемљи учебноћ лексикографии и обученин лексике, М.,

„Русскић извик“, 1978, c. 190.
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6. (свpш. учинити, начинити) именице, изведене од глагола са зна

чењем интелектуалне активности, оцене, говорне активности и сл.: по

ређење, исправка, напомена, замерка, упозорење . . .

Иако је . . . тешко чинити било какве прогнозе о . . . (Бор.); . . . Можда

бисмо и ту учинили велика и тешка открића . . . (Анд. 227).

Знатно ређе се глагол (у)чинити појављује у спојевима с именицама

изведеним од прелазних глагола са значењем радње физичког карактера,

радне активности, стварања или мењања. Овај глагол, као стилски неу

тралан, употребљава се с циљем да се избегне понављање других глагола

-вербализатора. То је типична појава пре свега у текстовима научног

и званично-пословног стила, нпр.:

Код бенигних тумора смо вршили енуклеацију . . . Код мешовитих

тумора учињена је тотална пародидектомија . . . (Стом. 168); Послије до

ношења уставних амандмана нису у довољној мери извршене суштинске

промене у друштвено-економским односима. . . Посебно нису чињене бит

није промене у банкарском систему (Плат. 54).

У Речнику српскохрватскога књижевног језика овако је формулисано

основно номинативно значење глагола чинити: „радом (физичким или

умним) деловати тако да нешто постане друкчије, правити, израђивати,

стварати, творити”. У изражавању тог значења приоритет има глагол

(на)правити и други „глаголи стварања” специјализованог значења, док

за глагол (у)чинити функционално доминантно је секундарно номина

тивно значење „деловати на неки начин, предузети нешто” (најближи

синоним — глагол радити). Управо то значење има највећи утицај на

конотативну спојивост глагола (у)чинити, уп.:

Исто тако кад би се решио да нешто уради, чинио је то са много оп

резности . . . (Анд. 180); . . . Зашто чиним неке ствари за које унапријед

стално знам да су глупе . . . (Нож. 146).

Веома су типични за глагол чинити спојеви 2. и 3. групе, у којима је

варијативност глаголске компоненте знатно мања него код 1. групе.“

У семантици глагола (у)чинити у већој мери је присутна каузативна

нијанса него код његових синонима. Каузативно значење овога глагола

реализује се у каузативној конструкцији с именицом, заменицом или

придевом у инструменталу или с именицом (заменицом) у дативу. Може

се претпоставити да је асоцијативно семантичко обележје „радња која

причињава нешто штетно, непријатно”, везано за реализацију каузативне

нијансе значења мотивисало спојеве 3. и 4. групе. Спојеви 3. групе

показују висок степен узуалне стабилности; у овом лексичком окружењу

глаголу чинити (учинити, починити) „конкурише” глагол (из)вршити,

али само у спојевима с именицама које означавају намерно извршен

злочин. Спојеве 4. и 5. групе карактерише већи степен варијативности,

зато што се у овом окружењу појављују и глаголи задати, нанети, при

* У Руско-хрватском или српском фразеолошком рјечнику руски изрази сделатњ

попитку, усилиe, решителњнић шал (у коме именица шат има пренесено значење) пре

воде се помоћу глагола учинити, а спојеви сделати жест, движение и сл. преводе се

различито (учинити покрет, али направити гест, гримасу, правити гимнастику).
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чинити (нешто непријатно) и пружити (услугу, задовољство, радост,ужи

вање и сл.).

II. (на)правити

1. „обрис, траг” (нечега на нечему): траг, знак, шаре, круг. , .

Турском емиру пође за руком да противнику . . . направи дубок

зарез на врату (Наст. 332); ... Где река прави окуку према... (Полит.);

Кренули смо, што даље, што већи лук око рудника да направимо (Исак. 98).

С овом групом спојева речи асоцијативно су везани и спојеви на

правити пут, путовање, шетњу, каријеру.

2. „оно, што се обично фиксира на хартији”: забелешке, план, цртеж,

скица, списак . . .

. . . Отмем од времена ретке слободне тренутке да . . . направим скицу

за будућу причу или роман (Сим. 74); . . . Треба направити план, шта из

овог усека даље чинити (Исак. I, 96).

3. „покрет” (телесни или мимички); покрет, јест, корак, гимнастика,

примаса . . .

(Девојке) махале су рукама и савијале тела; правиле су велике и

чудне прегибе (Исак. I, 17): (Жена) је махала . . . рукама, правила стој . . .

(Бруј. 54); Малишани су . . . поскакивали . . . и вешто правили заплет

(Бош. 17); . . . Али ја не направих ни један корак (Шћеп. 74) — именица

корак овде има буквално значење.
------мит …“

4. „однос” (између некога, нечега): ред, промена, пауза, уговор, по

годба, посете, познанство, друштво (уз допуну у дативу) . . .

Или направе малу промену: . . . играју . . . партију ремија (Поврат.

73); У недељу сам направила мало познанство — Албин . . . (Тиш. 311).

5. „радња која изазива немир или наноси штету”: неред, гужва,

збрка, пометња, скандал, сцена, грешка, глупост, сметња, препрека . . .

. . . Жене праве само збрку и уносе неред у живот (Нож. 131);. (У

овој области) је много лакше направити велику штету него и веома

ограничену корист (Пеш. 56). Pr.

6. именице, изведене од глагола са значењем интелектуалне актив

ности, оцене, говорне активности: разлика, поређење, алузија, примедба,

шала, пошалица . . .

. . . Портири (су) и мене одбијали да не би признали како праве

разлику (Поврат. 73); (Публика) прави гласне и духовите примедбе на

рачун диригента (Анд. 559); . . . Какав ће (аутор) одбир направити из

међу варијаната . . . (Пеш. 67).

У Речнику српскохрватскога књижевног језика у одредници правити

под 1. а. даје се основно номинативно значење „чинити, градити, изра

ђивати, производити, стварати, творити нешто“, а под 2. — секундарно

номинативно „бавити се нечим, радити, вршити какву активност”. За

разлику од глагола чинити у семантичкој структури глагола правити

функционално доминира прво, конкретно значење „стварања”. Та чиње

ница објашњава продуктивност и узуалну стабилност спојева 1, 2, и
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3. групе који нису изгубили унутрашњу форму: правити покрет — пра

вити круг (покрет руком у облику круга) — правити округли предмет.“

Значење „стварања” мотивише и спојеве типа правити препреке, сметње,

тешкоће (препрека може бити и материјална).“ Спојеви направити паузу,

сцену, алузију показују релативно високи степен узуалне стабилности,

али иначе у 4—6. групи запажа се изразита варијативност глаголске

компоненте (уп. успоставити ред, склопити уговор, познанство итд.).

Глагол (на)правити често врши функцију стилски неутралне или

разговорне варијанте других глагола-вербализатора, нпр.:

Украла сам у школи од једне Новаковић Невeнке пенкало па су

направили претрес и замало ме нису ухватили. — у говору детета, јуна

киње приповетке Драгослава Михаиловића „Лилика” (Н. ср. прип.

144); уп. . . . Заустављани (су) возила и путници при уласку и изласку

из града, и вршен је претрес (Сим. 72).

III. (из)вршити

1. „интелектуалнa активност” (која подразумева активан однос пре

ма објекту те активности): истраживање, испитивање, изучавање (чешће

у облику множине), анализа, класификација, пребројавање, поређење, ком

парација, откриће . . .

Има појединаца који . . . у писаном језику разликују вид помоћу

наставака, али то разликовање иначе не врше у говорном језику (Пoр. 5);

Прорачуни извршени у више земаља показали су да . . . (Рег. 107).

2. „контрола”: контрола, надзор, проверавање, смотра, регистрација,

претрес . . .

Ниједно моторно возило не сме бити употребљено у јавном саобра

ћају пре него што се изврши технички преглед (Ауто. 257); . . . На путе

вима контролу и регулацију саобраћаја врше посебне јединице саобраћајне

милиције (Ауто. 258).

3. „утицај”: утицај, притисак, обука . . .

Изгледа да се свака њихова „мисао” зачиње и рађа у њима већ као

лаж и таква ступа у свет и врши своје дејство међу људима (Анд. 546);

Обуку може вршити свако лице које има три године стажа у категорији

за коју врши обучавање (Ауто. 111).

4. „радња којом се постиже измена објекта те радње“: промена, из

мена, адаптација, припрема (обично у облику множине), замена, обнова,

трансформисање, реорганизација, реформа, реформисање, корекција . . . (у

ову групу сврстане су и речи за које наведено уопштено значење важи

као потенцијално семантичко обележје):

* Уз именицу грешка појављују се глаголи чинити и правити, али направити

грешку (погрешку) пре ће се рећи за грешку у писању, штампарску грешку и сл., док

учинити грешку се односи на погрешну одлуку, поступак, понашање.

* У овом окружењу појављује се и глагол стварати, а у одговарајућим руским

изразима биће употребљен глагол создавати. Каузативно значење глагола (на)правити

реализује се претежно у конструкцији с предлогом од (правити одјела култ), која је

везана за денотативно значење (правити нешто од неког материјала).
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Социјализам је позван да изврши афирмацију човека и народа (Плат.

149); . . . Увођењем именице на место инфинитива врши се . . . извесно

осиромашење саопштења (Инф. 120); Посљедњу девалвацију (фунте). Из

раел је извршио у новембру (Полит.), Стигоше попови да изврше покр

штавање живља (Гус. 153); . . . Извршено је крунисање Алберта за краља

Угарске (Наст. 349), Алергија је овде извршила опште оштећење (Стом.

116).

5. „радња, којом се постиже промена положаја објекта те радње у

односу на субјекат или неке просторне оријентире”: избор, одабирање,

расподела, конфискација, утовар, истовар, набавка, уплата, исплата, прет

плата, акумулисање, концентрација, сређивање, мобилизација . . .

На основу кадровске анализе вршимо размештај кадрова (Ком.);

Издавање нове возачке дозволе врши секретаријат ОС (Ауто. 116).

6. „посао, занимање”: посао, послови, службени (радни и сл.) задатак,

дужност . . . (у ову групу спадају и именице улога и функција уз које је

субјекат радње обично заступљен именицом која означава неживо).

. . . Вршили су џелатски посао хладно и смислено (Наст. 452); . . . Гла

голи врше функцију предиката главне реченице (Пит. 189).

7. „врста радне активности; конкретна радња физичког карактера”:

(грађевински и сл.) радови, поправка, оправка, ремонт, (радна, хируршка)

операција, хируршка интервенција, акција, радња, напад, јуриш, увиђај,

истрага. . .

Несвесно, он је вршио све оне ситне радње и покрете које . . . (Анд.

405); Ми смо оперативне захвате вршили после осамнаесте године (Стом.

185); Код њега се и вешање врши великодушно! (Наст. 243); Зато треба

сахрањивање вршити намерно на усамљеним местима (Исак. II, 154);

. . . Да се изврши дезинфекција одјеће (Мих. 126).

8. „негативан поступак, чин” (извршен намерно): преступ, злочин,

кривично дело, прекршај, прељуба, убиство, самоубиство, атентат, инва

зија, агресија, војни удар . . .

У уставу СФРЈ је прописано . . . да је противуставна свака самовоља

којом се повређује . . . право човека, без обзира на то ко је врши (Пр.

жив. 29); И већ су знали да су крађу извршили они . . . (Тиш, 217).

9. „кретање у простору”: вожња, саобраћај, кретање, превоз, скретање,

окретање, заокрет, претицање . . .

Не ометајте возаче који врше претицање! (Ауто. 135).

У Речнику српскохрватскога књижевног језика глагол вршити добија

следеће тумачење: „чинити, обављати, изводити, испуњавати (неку рад

њу уопште или неки посао, задатак)”. У одредници извршити дају се

два значења: „1. учинити, урадити, свршити, обавити . . . 2. испунити,

остварити”. Одредница извршавати упућује на облик свршеног вида

извршити без икаквих напомена којем од два значења одговара облик

несвршеног вида извршавати. Око 800 примера у нашој грађи употребе

лексема вршити, извршити, извршавати сведочи да се уз именице чија

семантика одговара значењу „реализовати, спровести у живот“ (зада
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так, обавезу, жељу, наредбу, захтев, пресуду и сл.), употребљава глагол

извршавати, док је глагол вршити који има функцију вербализатора у

ствари изгубио слободно значење. Можемо, дакле, говорити о лексичкој

специјализацији двају глагола несвршеног вида у односу на видски

корелативан глагол извршити.

Вишезначна реч посао има и значење „задатак, обавеза”. Зато

такве речи као што су посао, (радни, пословни и сл.) задатак и семантички

сродне речи (в. 6. групу) сачињавају лексичко окружење у коме долази

до изражаја дифузност значења глагола извршити.“ Глагол (из)вршити

у слободном и везаном значењу има различите синонимске везе: 1.

извршити, испунити, остварити, реализовати, спровести“; 2. извршити,

свршити (посао, задатак), обавити, учинити, урадити. Специфичности

дистрибуције глагола (из)вршити које одређују његово место у синоним

ском низу своде се на следеће: 1. овај глагол се претежно употребљава

уз именице изведене од прелазних глагола „радне” семантике, односно

глагола са значењем било каквог активног деловања на објекат (израде,

прераде, обраде, проучавања, померања објекта); 2. у разматраним син

тагмама именичка компонента је веома често заступљена глаголским

именицама на -ње, -ење, -ће, које у већој мери задржавају процесуално

значење него именице других творбених типова (уп. извршити оштећење,

и нанети штету, вршити разликовање и правити разлику).“ У лексич

ком окружењу са семантичком темом „негативан поступак, чин” глагол

(из)вршити показује нешто мању активност него глагол (у)чинити. Може

се претпоставити да се глагол (из)вршити радо везује за речи које озна

чавају намерно извршен злочин због асоцијативног обележја „предод

ређеност радње”, везаног за слободно значење.

IV. обавити/обављати

1. „посао, занимање“: посао, делатност, дужност, обавеза (као и

речи које добијају такво значење у зависности од контекста). Навешћемо

примере, подељене на неколико група које одговарају различитим зна

чењима речи посао (према Речнику српскохрватскога књижевног језика):

* Опречност слободног и везаног значења неутралише се понекад и кад је

глагол заступљен обликом несвршеног вида вршити, уп. вршити своју дужност и

вршити дужност директора. Имамо такође један пример у коме се спој речи с глаго

лом извршавати може интерпретирати као парадигматски везан: . . . Свраћао је у

њену собу да извршава обред љубави (Тиш. 320).

** Глаголи спровести и остварити такође могу да врше функцију вербализатора.

Први се појављује уз речи које одговарају асоцијативном значењу „оно што се спро

води према одређеном плану, у одређеном редоследу”: спроводити политику, реформу,

акцију, истрагу; . . . Претрес је спроведен у највећем реду (Полит.). Други од поме

нутих глагола обично „проширује” на своје лексичко окружење значење позитивне

оцене и зато се радо употребљава у одређене стилске сврхе у текстовима друштвено

-политичког садржаја, нпр.: Код нас је уочена потреба да се оствари постепено прева

зилажење разлика у мјерилима расподјеле дохотка (Плат. 50).
|-

** Захваљујући тим својствима глагол (из)вршити често се употребљава у

речничким дефиницијама. Тако, на пример, у Речнику српскохрватскога књижевног

језика томе се глаголу често прибегава у тумачењу речи страног порекла: екстради

рати . . . (из)вршити екстрадикцију, ексхумирати . . . (из)вршити ексхумацију, али

ексцедирати . . . (у)чинити ексцес, пошто реч ексцес спада у семантичку категорију

„поступак”.
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а) „рад, деловање на извршењу чега (физички или умно)” — Радне

јединице које обављају стручне послове . . . (Ком.); Жири фестивала обавио

је свој део посла (Полит.); (Жена) обављала је и најтеже сеоске послове

(Раз. 87); . . . Рањавим рукама . . . с муком је обавио тај посао (Сим. 49);

Факултет успешно обавља наставну, научну и здравствену делатност

(Полит.); б) „рад као стално занимање” — Бернистер . . . свој стари

посао не обавља . . . (Тиш. 176); Они (хумористи) у ствари имају две

врсте хумора. . . . Први је уперен против оних од којих им не прети ни

најмања опасност . . . Други је сав на рачун оних за чији рачун обављају

први (Анд. 198) — у овом контексту реч хумор добија значење „стално

занимање”, зато што се ради о професионалним хумористима; в) „задатак,

дужност, обавеза” — Н. је свој редитељски и сценски посао обавио лепр

шаво, једноставно и занимљиво (Бор.); (Герхард) је с њим обавио неколико

стрпљивих разговора, покушавајући га убедити . . . (Тиш. 115).

У одређеним контекстуалним условима свака конкретна радња може

да добије значење „посао”: . . . Морао је од портира узети кључ . . .,

отворити ормаре и завирити у фиоке . . ., платити рачун и поделити

напојнице. Док је све то обављао . . . (Поврат. 147).“

2. „радна активност”; рад, радови (као и речи који такво значење

добијају у зависности од контекста). Навешћемо примере који одговарају

различитим значењима речи „рад” (према Речнику српскохрватскога

књижевног језика”).

а) „свесна људска делатност чији је циљ постизање корисног учинка”

— Под радничком класом се у нас понекад подразумевају само радници

који обављају физички рад (Плат. 88); . . . Лекари су обављали целокупни

клинички и наставни рад (Стом. 106); Наставу је обављао овлаш и са

нескривеном зловољом (Тиш. 321); б) „обављање, вршење одређеног

посла, задатка, делатност, активност” — Рад се обавља у Београду и на

терену (Полит.); Клиника обавља конзултативну и здравствену службу

(Стом. 18), Истражна екипа обавља увиђај (Полит.), Другарице . . . оба

виле су свесно и прецизно статистичке обрачуне (Рег. 14); в) „кретање,

радња, функционисање (какве направе, органа)” — . . . Крвне ћелије

постају мање способне за обављање своје природне функције (Полит.);

. . . Делови тела обављају одређене радње (Тиш. 48); f) „врста стручног

посла, заната и сл.” — . . . Грађевински радови ће се обављати без прекида

(Полит.), (Пољопривредници) обављају бербу кукуруза . . . (Полит.).

3. „делатност ритуалног карактера”: чин, ритуал, венчање, сахрана,

кремација . . .

Чин упознавања обавили су чехословачки вођа екипе и наш тренер

заједно (Поврат. 117); Доручковање је захтевало нову заморну жртву:

обављати његов ритуал са неоспорношћу животне функције (Поврат. 17).

** У оваквим случајевима глагол обављати требало би да се преводи на руски

језик не само еквивалентима „вљиполнатљ, исполнатљ, совeршатљ, делатљ” (наведеним

у Српскохорватско-руском речнику И. И. Толстоја), већ и глаголом „заниматвсн (чем

-либо)”; пока он згим занималса . . .; уп. такође: Влада само обавља текуће послове

(Бор.) — Правителњство занимаетса лишљ текушцими делами. - - *
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Иако глагол обавити/обављати има веома апстрактно значење и функ

ционише као вербализатор уз именице процесуалног значења (уп. руске

глаголе совeршити, оказати, који немају слободно значење), његове ди

стрибутивне могућности су ограничене семантичком темом „посао, за

нимање”. Лексичко окружење овога глагола проширује се на рачун

оних речи које то значење реализују факултативно, у зависности од

контекста.“ Висок степен десемантизације глагола (из)вршити и обавити/

(обављати потврђује могућност узајамне синонимске замене без промене

значења исказа. До такве синонимске замене најчешће долази у споје

вима с именицама посао, рад и семантички сродним речима. Позицију

у којој синонимска замена није могућа имају речи лексичко-семантичке

групе „негативан поступак” (злочин, убиство и сл.).“ Уз именице сахрана,

опело, венчање итд. појављују се глаголи обавити и извршити, али појава

глагола обавити везана је за актуализацију значења „чин, обред“, док

за глагол извршити то значење није релевантно (уп. такође обавити

сахрану, али вршити сахрањивање). Иначе, глаголу извршити даје се пред

ност уз оне речи које означавају процес, радњу као такву, без допунских

значењских нијанси.

V. извести/изводити

1. „телесни покрет за који је потребна извесна физичка вештина”:

игра, гимнастика, вежбе, салто-мортале . . .

. . . Моја машта изводи своје невидљиве и нечујне игре и пеливанлуке

(Анд. 485); Н. је извео два слободна бацања (Бор.); Узалуд је Јагош

водио своје борачке мајсторије, варке и смицалице (Наст. 240); Вратар

је извео покајнички наклон (Поврат. 148) — из контекста се зна да је

вратар намерно претеривао, клањајући се.

2. „радња за коју је потребна професионална вештина, умешност

и сл.”: радови, (војна, хируршка и сл.) операција, подвиг, превара . . .

. . . Толеришу се лоше изведени радови . . ., а поједини радови врше

се неплански (Полит.); Хуњади је сматрао да је изнад људске моћи

извести подвиг какав је Зупровић учинио (Наст. 557); Ова мерења се

могу изводити осетљивим милиамперметрима (Стом. 217); Одсад је исту

подвалу изводио са сваком женом (Тиш. 266) — из контекста знамо да се

ради о рискантном и тешко изводљивом трику.

** У збирци приповедака Е. Коша (Е. Кош, Сатире, Београд, 1968) забележили

смо на 322 странице текста 34 примера употребе глагола (из)вршити и обавити/обав

љати. Глагол обавити појављује се у спојевима са следећим именицама: тај (важан,

лак, исцрпљујући и сл.) посао — 8 пута; дужност, телефонски разговор — по 2 пута;

највећи део посла, послови, главни део послова, акција — по 1 пут. Глагол (из)вршити

се појављује уз именице: опити, притисак, промене— по 2 пута; инспекција, испитивања,

претрес, напад, дезинфекција, дезинсекција, одбир, обустава плата, реформе, атантат,

експропријација, демократизација — по 1 пут. Уз именицу посао тај глагол је забележен

само 1 пут, и то у следећој комбинацији: вршити прљав посао и светогрђе. Један пример

представља позицију неутрализације разлика између синонима: Сви нижи штабови

позвани су да буду спремни и да обаве последње још неизвршене припреме (c. 141).

** Оцењујући семантичку валентност глагола обавити и тражећи објашњење

дистрибутивним „забранама” за неке категорије именица треба водити рачуна и о

његовим творбеним везама (уп. бавити се нечим, бити забављен нечим).
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Спојеви 1. групе су мотивисани денотативним спојевима типа из

вести музички комад, концерт, драму. Унутрашња форма спојева 2. гру

пе доста је замагљена. Представа о вештини која је потребна за изво

ђење неке радње или о компликованом карактеру те радње реализује

се факултативно, као потенцијално семантичко обележје, и не добија

увек потврду у одговарајућим елементима контекста, уп.: . . . У школама

се настава изводи на бугарском језику (Бор.); . . . . На путу се изводи

поправка или реконструкција коловоза (Ауто. 54).

Лексички синоними, чак и веома блиски, разликују се по карактеру

дистрибуције. Та разлика долази до изражаја у постојању позиција у

којима синонимска замена није могућа. Код слободне, денотативне спо

јивости постојање контрастних позиција указује на неподударање неких

компонената семантичке структуре синонимичних речи. Код везане, ко

нотативне спојивости разлика у дистрибуцији налази своје објашњење

1. у постојању асоцијативних семантичких обележја, преко којих се

одржава веза са слободним значењем; 2. у деловању фактора језичке

и стилске традиције. Полазећи од српскохрватске језичке ситуације,

коју карактерише извесна нестабилност језичке и стилске норме и већи

(у односу на руски језик) утицај субјективног фактора (индивидуалног

узуса), определили смо се за семантичку анализу глагола-вербализатора.

Детаљно проучавање нормативних ограничења лексичке спојивости ових

глагола и њихове стилске функције такође је веома актуелно — с обзи

ром да парадигматски везани спојеви „десемантизован глагол + ап

страктна именица” представљају продуктиван и перспективан фразео

лошки модел у савременом српскохрватском језику.

Москва (О. А. Просвирина
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P e 3 ПО М е

Пр о свир и на О.

ГЛАГОЛ ЧИНИТИ и Его СинонимљI в. Функции вEPEАлизАторов

В статње расcматривакотси особенности лексическоћ сочетаемости

глаголов чинити (учинити, начинити, починити), правити (направити),

вршити (извршити), обављати (обавити), которње часто исполњЗукотса

в составе глаголњно-именних словосочетанић типа „десемантизиро

ваннвић (полусвизочнЊшћ) глагол + абстрактное сушествителњное” (учи

нити корак, грешку; извршити оправку, анализу, убиство и т. п.). Указаннвле

глаголњи вњшполникот функцико вербализаторов (то естњ ивликотса носи
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телими категориалвних глаголњнњих значенић) и обладакот свизанним

значением, реализации которого зависит от внутpинзвиковљих отношенић

(от характера ассоциативноћ свизи со свободнњим значением и от норма

тивнних ограниченић сочетаемости глаголов).

В толковљих и переводнњих словарих сербскохорватского извика зти

глаголњи разрабатљивакотси как близкие синонимљи. Параллелњное упо

требление водинаковом лексическом окружении обусловлено абстрактно

ствко значенин глаголов. ВМесте с тем, сушествуот контрастнње позиции,

в которњих синонимическаи подстановка невозмoжна. Анализ дистри

бутивнних различић позволиет сделатњ вњивод о сохранении мотиви

рукошећ свaзи со свободнњим значением. РезулЊтатњи исследовании соче

тaемостнних своћствглаголов-вербализаторов могут бљштњ исполњзованњи

как влексикографическоћ практике, так и при преподавании сербско

хорватского изљшка как иностранного.


	Scan0000
	Scan0000b
	Scan0000c
	Scan0000d
	Scan0000e
	Scan0000f
	Scan0000g
	Scan0000h
	Scan0001
	Scan0002
	Scan0003
	Scan0004
	Scan0005
	Scan0006
	Scan0007
	Scan0008
	Scan0009
	Scan0010
	Scan0011
	Scan0012
	Scan0013
	Scan0014
	Scan0015
	Scan0016
	Scan0017
	Scan0018
	Scan0019
	Scan0020
	Scan0021
	Scan0022
	Scan0023
	Scan0024
	Scan0025
	Scan0026
	Scan0027
	Scan0028
	Scan0029
	Scan0030
	Scan0031
	Scan0032
	Scan0033
	Scan0034
	Scan0035
	Scan0036
	Scan0037
	Scan0038
	Scan0039
	Scan0040
	Scan0041
	Scan0042
	Scan0043
	Scan0044
	Scan0045
	Scan0046
	Scan0047
	Scan0048
	Scan0049
	Scan0050
	Scan0051
	Scan0052
	Scan0053
	Scan0054
	Scan0055
	Scan0056
	Scan0057
	Scan0058
	Scan0059
	Scan0060
	Scan0061
	Scan0062
	Scan0063
	Scan0064
	Scan0065
	Scan0066
	Scan0067
	Scan0068
	Scan0069
	Scan0070
	Scan0071
	Scan0072
	Scan0073
	Scan0074
	Scan0075
	Scan0076
	Scan0077
	Scan0078
	Scan0079
	Scan0080
	Scan0081
	Scan0082
	Scan0083
	Scan0084
	Scan0085
	Scan0086
	Scan0087
	Scan0088
	Scan0089
	Scan0090
	Scan0091
	Scan0092
	Scan0093
	Scan0094
	Scan0095
	Scan0096
	Scan0097
	Scan0098
	Scan0099
	Scan0100
	Scan0101
	Scan0102
	Scan0103
	Scan0104
	Scan0105
	Scan0106
	Scan0107
	Scan0108
	Scan0109
	Scan0110
	Scan0111
	Scan0112
	Scan0113
	Scan0114
	Scan0115
	Scan0116
	Scan0117
	Scan0118
	Scan0119
	Scan0120
	Scan0121
	Scan0122
	Scan0123
	Scan0124
	Scan0125
	Scan0126
	Scan0127
	Scan0128
	Scan0129
	Scan0130
	Scan0131
	Scan0132
	Scan0133
	Scan0134
	Scan0135
	Scan0136
	Scan0137
	Scan0138
	Scan0139
	Scan0140
	Scan0141
	Scan0142
	Scan0143
	Scan0144
	Scan0145
	Scan0146
	Scan0147
	Scan0148
	Scan0149
	Scan0150
	Scan0151
	Scan0152
	Scan0153
	Scan0154
	Scan0155
	Scan0156
	Scan0157
	Scan0158
	Scan0159
	Scan0160
	Scan0161
	Scan0162
	Scan0163
	Scan0164
	Scan0165
	Scan0166
	Scan0167
	Scan0168
	Scan0169
	Scan0170
	Scan0171
	Scan0172
	Scan0173
	Scan0174
	Scan0175
	Scan0176
	Scan0177
	Scan0178
	Scan0179
	Scan0180
	Scan0181
	Scan0182
	Scan0183
	Scan0184
	Scan0185
	Scan0186
	Scan0187
	Scan0188
	Scan0189
	Scan0190
	Scan0191
	Scan0192
	Scan0193
	Scan0194
	Scan0195
	Scan0196
	Scan0197
	Scan0198
	Scan0199
	Scan0200
	Scan0201
	Scan0202
	Scan0203
	Scan0204
	Scan0205
	Scan0206
	Scan0207
	Scan0208
	Scan0209
	Scan0210
	Scan0211
	Scan0212
	Scan0213
	Scan0214
	Scan0215
	Scan0216
	Scan0217
	Scan0218
	Scan0219
	Scan0220
	Scan0221
	Scan0222
	Scan0223
	Scan0224
	Scan0225
	Scan0226
	Scan0227
	Scan0228
	Scan0229
	Scan0230
	Scan0231
	Scan0232
	Scan0233
	Scan0234
	Scan0235
	Scan0236
	Scan0237
	Scan0238
	Scan0239
	Scan0240
	Scan0241
	Scan0242
	Scan0243
	Scan0244
	Scan0245
	Scan0246
	Scan0247
	Scan0248
	Scan0249
	Scan0250
	Scan0251
	Scan0252
	Scan0253
	Scan0254
	Scan0255
	Scan0256
	Scan0257
	Scan0258
	Scan0259
	Scan0260
	Scan0261
	Scan0262
	Scan0263
	Scan0264
	Scan0265
	Scan0266
	Scan0267
	Scan0268
	Scan0269
	Scan0270
	Scan0271
	Scan0272
	Scan0273
	Scan0274
	Scan0275
	Scan0276
	Scan0277
	Scan0278
	Scan0279
	Scan0280
	Scan0281
	Scan0282
	Scan0283
	Scan0284
	Scan0285
	Scan0286
	Scan0287
	Scan0288
	Scan0289
	Scan0290
	Scan0291
	Scan0292
	Scan0293
	Scan0294
	Scan0295
	Scan0296
	Scan0297
	Scan0298
	Scan0299
	Scan0300
	Scan0301
	Scan0302
	Scan0303
	Scan0304
	Scan0305
	Scan0306
	Scan0307
	Scan0308
	Scan0309
	Scan0310
	Scan0311
	Scan0312
	Scan0313
	Scan0314
	Scan0315
	Scan0316
	Scan0317
	Scan0318
	Scan0319
	Scan0320
	Scan0321
	Scan0322
	Scan0323
	Scan0324
	Scan0325
	Scan0326
	Scan0327
	Scan0328
	Scan0329
	Scan0330
	Scan0331
	Scan0332
	Scan0333
	Scan0334
	Scan0335
	Scan0336
	Scan0337
	Scan0338
	Scan0339
	Scan0340
	Scan0341
	Scan0342
	Scan0343
	Scan0344
	Scan0345
	Scan0346
	Scan0347
	Scan0348
	Scan0349
	Scan0350
	Scan0351
	Scan0352
	Scan0353
	Scan0354
	Scan0355
	Scan0356
	Scan0357
	Scan0358
	Scan0359
	Scan0360
	Scan0361
	Scan0362
	Scan0363
	Scan0364
	Scan0365
	Scan0366
	Scan0367
	Scan0368
	Scan0369
	Scan0370
	Scan0371
	Scan0372
	Scan0373
	Scan0374
	Scan0375
	Scan0376
	Scan0377
	Scan0378
	Scan0379
	Scan0380
	Scan0381
	Scan0382
	Scan0383
	Scan0384
	Scan0385
	Scan0386
	Scan0387
	Scan0388
	Scan0389
	Scan0390
	Scan0391
	Scan0392
	Scan0393
	Scan0394
	Scan0395
	Scan0396
	Scan0397
	Scan0398
	Scan0399
	Scan0400
	Scan0401
	Scan0402
	Scan0403
	Scan0404
	Scan0405
	Scan0406
	Scan0407
	Scan0408
	Scan0409
	Scan0410
	Scan0411
	Scan0412
	Scan0413
	Scan0414
	Scan0415
	Scan0416
	Scan0417
	Scan0418
	Scan0419
	Scan0420
	Scan0421
	Scan0422
	Scan0423
	Scan0424
	Scan0425
	Scan0426
	Scan0427
	Scan0428
	Scan0429
	Scan0430
	Scan0431
	Scan0432
	Scan0433
	Scan0434
	Scan0435
	Scan0436
	Scan0437
	Scan0438
	Scan0439
	Scan0440
	Scan0441
	Scan0442
	Scan0443
	Scan0444



