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НАДАХЊУЈЕ И ОЖИВЉУЈЕ
ИЛИ НАДАХЊИВА И ОЖИВЉАВА?*
У пракси се неретко срећу двоструки облици презента глагола надахњивати, обмањивати, оживљавати, замахивати и њима сличних глагола.
Ову тврдњу илуструју примери:
То је идеја која покреће и надахњује (Политика, 15. 2. 2001). Музе
... надахњивају пјеснике (Ф. Ућелини Тице, Д. Алигијери, Дивна глума).
Не дозволите да вас обмањују – дуван убија (Политика, 10. 7. 2001).
Обмањивају као и до сада (https://www.republika.rs).
Неки историчари умеју да моделују личности и оживљавају епохе
(Б. Миљковић, Записи, часопис за књижевност и науку, Цетиње). Чист
ваздух крепи и оживљује не само тело ... већ и дух (В. Пелагић, Стварни народни учитељ).
Како је то лепо кад жетеоци сложно замахују (И. Секулић, Из прошлости). Слабашне се ручице несигурно замахивају (Ј. Драженовић,
Дјела 1).
Преписан рукопис опет поправља [Толстој], дописује између врста,
са стране ... свуда (Д. Ружић, Српски књижевни гласник 8). Сваки дан
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се договара и дописива с браством (С. Митров Љубиша, Приповијести
црногорске и приморске).
Који је од ових облика правилан – надахњује или надахњива, обмањује
или обмањива, замахује или замахива, дописује или дописива? Њима су
слични презенти: потписује/потписива, оживљује/оживљава итд.
Свим овим глаголима заједничко је то што су несвршени (означавају
трајну и понављану радњу) и што су свој несвршени вид добили додавањем
суфикса -(ј)ивати на основу одговарајућих свршених глагола – обмањивати од обманути (обаман+јивати), замахивати од замахати (замах+ивати),
потписивати од потписати (потпис+ивати), дописивати од дописати
(допис+ивати), надахњивати од надахнути (надахн+јивати), оживљивати
(што је, додуше, већ ретко и неуобичајено) од оживети (ожив+јивати). Последња два глагола имају и дублетне форме надахњавати (данас неуобичајено) и оживљавати, добијене уз помоћ суфикса -јавати.
Ово је важно знати стога што глаголи на -(ј)ивати презент граде од презентске основе и наставака -ујем, -ујеш, -ује итд., а глаголи на -(ј)авати од
презентске основе и наставака -авам, -аваш, -ава итд. То значи да ови глаголи у презенту гласе једино: од обмањивати – обмањујем, обмањујеш, обма
њује, обмањујемо итд., од замахивати – замахујем, замахујеш, замахује,
замахујемо, од потписивати – потписујем, потписујеш, потписује, потпи
сујемо, од дописивати – дописујем, дописујеш, дописује, дописујемо, а од
дублетних глагола: надахњивати – надахњујем итд., оживљивати – оживљујем, односно од надахњавати – надахњавам (што је већ врло ретко и не
уобичајено), од оживљавати – оживљавам. Облици обмањивам, замахивам,
потписивам и сл. одлика су неких народних говора, али не и књижевног
језика.
Задржаћемо се мало на дублетним облицима глагола оживљавати /
оживљивати и надахњавати / надахњивати (тако и: допуњавати / допуњи
вати, учвршћавати / учвршћивати, омогућавати / омогућивати итд.). То
је повелика група несвршених глагола који се граде од свршених суфиксима
-(ј)ивати и -(ј)авати без икакве разлике у значењу. Откуда дублети? Раније
је важило правило да се суфикс -(ј)авати додаје на основу свршених глаго
ла која се завршава на кратак вокал (као: затрпати – затрпавати; казнити
– кажњавати), а суфикс -(ј)ивати се додаје на основу свршених глагола
која се завршава на дуг вокал (добацити – добацивати, дописати – дописи
вати). С временом је ово правило престало важити (самим тим што ни акцен
ти свршених глагола нису више исти као у Вуково и Даничићево доба). Тако
смо од многих свршених глагола с кратким завршним вокалом основе доби
ли несвршене облике на -(ј)ивати (застрашити – застрашивати, одледити
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– одлеђивати итд.) и обрнуто – од свршених глагола са дугим завршним
вокалом основе добили смо итеративне глаголе на -(ј)авати (изразити –
изражавати, препричати – препричавати итд.). Јавили су се и дублетни
парови – исти глаголи с два суфикса -(ј)ивати и -(ј)авати и они су нормира
ни као равноправни: продужавати – продужавам и продуживати – проду
жујем итд. Међутим, у неким случајевима је један од ова два инфинитивна
облика престао да се употребљава или је постао врло редак (али је и даље
валидан) као, нпр.: испуњивати, приближивати, употребљивати, оживљи
вати, односно опредељавати, надахњавати итд. Али, иако је инфинитив
постао редак, други облици су остали у живој употреби, нпр.: од оживљивати презент оживљујем, императив оживљуј и сл. Зато се дешава да је у
употреби инфинитив оживљавати, а у презенту имамо и оживљујем и
оживљавам, приближавати – приближујем и приближавам.
Најважније је запамтити да у књижевном језику глаголи типа обмањивати, замахивати и сл. у презенту гласе само обмањујем, замахујем итд.
(никако обмањивам, замахивам), а глаголи типа оживљавати у презенту
гласе оживљавам. Облик оживљујем (оживљује итд.) презент је глагола
оживљивати и валидан је без обзира на то што тај инфинитивни облик
несумњиво нестаје из употребе.
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