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МАРИНА СПАСОЈЕВИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ У СИСТЕМУ ВРСТА РЕЧИ

У раду се, на примерима радног глаголског придева од глагола на -(ј)ети,

-пм, анализира статус радног глаголског придева у систему врста речи, као и

његово место у лексичком систему, у зависности од морфолошког лика и кон

ституентске функције.

Кључне речи: глаголи, радни глаголски придев, конституентска функција,

придевска служба, врсте речи.

0. Радни глаголски придев, као безлични глаголски облик, има преди

катску конституентску вредност у саставу сложених глаголских облика који се

од њега граде. Међутим, осим ове, он може имати и придевску конституентску

вредност” — атрибута (атр.), апозитива (ап.), актуелног квалификатива (а, кв.) и

предикатива (пр.)“ (уп. Станојчић-Поповић 2008:345).

0.1. С обзиром на различите видове синтаксичке реализације, радни гла

голски придев се различито морфолошки понаша. Наиме, у првом случају, као

облик глагола, он разликује форме за број и род, док га у другом случају, поред

ових морфолошких категорија, одликује и категорија падежа, а у неким слу

чајевима и категорија придевског вида и компарације. Са дијахроног аспекта

ово није необично, јер су партиципи имали и деклинацију, а радни глаголски

придев води порекло од партиципа претерита актива II (Белић 1999: 468-469).

Међутим, са синхроног становишта може се поставити питање које је место

радног глаголског придева у систему врста речи с обзиром на то да у зави

сности од конституентске функције овај глаголски облик може имати разли

чите морфолошке категорије. Наиме, питање је да ли је то само контекстуално

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања

савременој српског књижевног језика и израда Речника српскохрватској књижевној

и народног језика САНУ, који у целини финансира Министарство за просвету и науку

Републике Србије.

! Такође се може употребити као супстантив или адвербијално (Белић 1999:

469).

* Контрастирајући глаголске придеве у српском и партиципе у мађарском јези

ку, уз сагледавање релевантне синтаксичке сербокроатистичке литературе, М. Бурзан

(1990: 15) издваја следеће употребе деклинабилних глаголских придева: 1. именичка

одредба: а) атрибут, б) апозитивни атрибут, 2. атрибутско-прилошка одредба, 3. апози

тив, 4. именски део предиката, 5. именица (у различитим синтаксичким функцијама).
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(синтаксички) условљена варијанта глаголске лексеме или је посреди посебна

лексичка јединица, тим пре што се ово унеколико сматра једним видом творбе

придева (адјективизација) у новијој граматичкој и дериватолошкој литератури

(в. Барић и др. 1997: 301; Клајн 2003: 383-384; Станојчић-Поповић 2008:

174; Станојчић 2010: 245). Циљ нам је, дакле, да размотримо да ли различите

синтаксичке функције доводе до диференцијације радног глаголског придева

на радни глаголски придев као облик глаголске лексеме“ и радни глаголски

придев као придевску лексему, односно да ли је у савременом српском језику

дошло до лексикализације радног глаголског придева.

1. О радном глаголском придеву у придевској служби у неколико навра

та писали су Стевановић и Белић и изнели основне морфолошке и семантичке

карактеристике које глагол (односно његов радни глаголски придев) треба да

има како би добио облике и службу правог придева (в. Белић 1934.: 33–39,

Стевановић 1940: 196-205, Стевановић 1958: 86—92 и Стевановић 1962: 201—

208). Наиме, према Белићевим запажањима, од не с вршен и х не пре

лазних глагола имамо свега неколико правих придева: врео, зрео, кључао,

неваљао, код којих је дошло до промене унутрашњег значења и преласка у

Праве придеве, док радни глаголски придев од с вршен и х не пр ел а з

них глагола који означавају стање или промену стања, те су резултативног

карактера, може имати придевску деклинацију, а облици таквог глаголског

придева радног могу прећи и у праве придеве (испале јагодице) (Белић 1934:

36-37). Исти аутор (Белић 1934:39) наводи да и рефлекс и в ни гла го

л и који означавају стање могу имати радни глаголски придев у придевској

служби, што допуњава Стевановић (1940: 205) тврђењем да само медијални

рефлексивни глаголи могу имати овај облик (распламтела ватра). И уопште,

радне глаголске придеве у придевској функцији могу имати само медијални

глаголи онда када означавају особину или стање неког ентитета које је неза

висно од његове воље, док се стање или особине настале свесним деловањем

или спољашњим утицајем означавају облицима трпног придева (заспало дете

: пробуђено дете) (Стевановић 1958: 92, Стевановић 1962: 208).

1.1. Дакле, није могуће да радни глаголски придев сваког глагола добије

синтаксичку функцију придева, а самим тим и парадигматска обележја при

дева. То је условљено његовом дијатезом, аспектом и семантиком. Радни гла

голски придев прелазних глагола не може се употребити у придевској служби,

а од непрелазних (и рефлексивних) глагола као именска врста речи јављају се

радни глаголски придеви од свршених глагола (осим неколико несвршених), и

то оних чије семантичке реализације имају медијално значење (остарели чо

век, надошла вода). Сама чињеница да постоје ограничења у употреби радног

глаголског придева у конституентској функцији правих придева, што се одра

* Као прилог адјективизације овог облика, Клајн (2003: 383) наводи лексика

лизацију негираних радних глаголских придева (неуспео) и твореница с префиксима

(претпрошли, полуобрађен), али истиче да ово није жив процес, јер је мање радних

него трпних глаголских придева са овим особинама, а такође се не могу употребити

у придевској служби радни глаголски придеви од страних глагола, али ни од свих до

маћих.

* Припадност радног глаголског придева глаголима у предикатској функцији у

саставу перфекта, плусквамперфекта, потенцијала и футура II је неспорна, те ће у овом

раду посебна пажња бити посвећена анализи радног глаголског придева у придевској

служби.
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жава и на његове морфолошке категорије, као и то да се издваја семантичка

класа глагола код које је ова трансформација могућа, указује на то да се овакве

јединице могу сматрати посебним лексемама а не контекстуалном реализа

цијом глаголске лексеме.

2. Могућа аргументација у прилог лексикализацији радног глаголског

придева заснива се на формалном — морфолошком критеријуму. Ова анализа

биће спроведена на корпусу глагола VI Стевановићеве врсте на -(ј)ети, -пм

због њихових морфолошких и семантичко-синтаксичких специфичности. На

име, иако глаголи на -(ј)ети (нарочито они мотивисани придевом) показују

тенденцију колебања или преласка у групу глагола на -ити“, облици радног

Глаголског придева у придевској служби јављају се само у облицима на -ео“,

-(ј)ела, -(ј)ело, како се наводи у литератури (Стевановић 1964: 614, Станојчић

1996: 122, Клајн 2002, Клајн 2003: 338, СЈП: 133), што ћемо показати на

примерима.

2.1. Наиме, код великог броја немотивисаних непрелазних глагола на

-(ј)ети чије су форме на -ити некњижевне забележили смо употребу радног

глаголског придева у придевској служби у одговарајућем облику. То су префик

сали од следећих глагола: (-)баздј)ети, (-)бдлети / (-)бдљети, (-)брид(ј)ети,

(-)вид(ј)ети, (-)вир(ј)ети, (-)врв(ј)ети, (-)гдp(ј)ети, (-)jрм(ј)ети, (-)кип(ј)ети,

(-)кипт(ј)ети, ()кдинети / ()копњети, (-)кдр(ј)ети се, (-)лет(ј)ети, (-)миле

ти / (-)миљети, ()пламт(ј)ети, (-)чилети / (-)чиљети и сл. Навешћемо неке

од потврда из нашег корпуса, груписане према конституентској функцији:

(атр.): убазделу крпу (Марк, Бели, 138); изболели човек (Радић Д. 5, 83,

РСА“), обољелу мајку (Лал., 109), забриделу образу (Бож. Г. 2, 88, РСА),

обневиделот старца (Павић, 38), провирелим житом (Петр. Г., 142); са

догорелом ... свећом (Станк. Б., 89); на загорјелом ражњу (Мил. В. 7,

148, РСА); између каменог и изгорелог моста (Павл. Ж. 2, 386, РСА);

нагорелих греда (рушевина кућа) (Вел. Д., 118); недогорео обојак (Мар

ков М., 56); несагорело комађе (Ђорђ. М. 1, 309, РСА), са оборелим

каменим плочама (Жуј. 3, 142, РСА), са огорелих столица (Поп. Мирос.,

251), прегореле ... свеће (Киш Д., e.), жар разгорјеле ватре (Лубарда В.,

183), сагорели... свет (Павић, 67), дозорео пилав (Павић, 65), искипјела

болесница (Ћип. 4, 88, РСА), ускиптеле речи (Петр. Г., 176), пјесма

ускипјеле ... снаге (Коч., 319), по окопњелом снијегу (Чол. 5, 50, РСА),

на скопнеле жуборе (Живој. 6, РМС, под скопнети); налетелим таласом

(Макс. Ј. 2, 109, РСА), одлетелу срећу (Ранк. С. 4, 25, РСА), слетелу

... вилу (Вас. Д. 1, 98, ГрPСА); измилеле гусенице (Јов. А. 3, 24, РСА);

* На ову је појаву у савременом српском језику указано у више радова, као у:

Московљевић 1933: 18-21; Николић 1974: 319; Рашовић 1977: 297-304, али и у нор

мативним приручницима Клајн 2002, СЈП итд. До овога долази због морфолошке по

дударности у облику презента (вдлпм: мислпм), у облику мушког рода једнине радног

Глаголског придева у ијекавским говорима (вдлио: мислио), али и због бројности глаго

ла на -ити (они су више од петнаест пута бројнији од глагола на -(ј)ети, -им (Пешикан

1963-1964: 260)). Тенденције у интерференцији глагола на -(ј)ети, -им и -ити, -ам

биле су предмет нашег магистарског рада, те се грађа излаже на основу типова, офор

мљених на релевантној грађи, уочених у раду Спасојевић 2009.

“ Облик мушког рода радног глаголског придева у ијекавском изговору у овом

случају није индикативан, те се неће наводити такви примери.

* За примере из РСА в. скраћенице извора у ХVII тому, а из РМС у 1 тому.
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„заседела девојка“ ... „заседео момак“ (Миј. С. 3, 6, РСА), усмрдело

месо (Павк. В., 53); ишчилели капут (Живад, 1, 10, РСА), запламтеле

образе (Радов. Ђ. 1, 7, РСА), успламтеле образе (Лаз. Л., 438), закореле

њиве (Вучо, Књиж. 2, 572, РСА), окореле врсте (Пек. Б., 22), од скореле

жућкасте варе (Марк. Бели, 195);

(пр.): Јела су испадала недосољена, несаврела, заторела (Уск., 145).

Непца (му) сува и скорела (Ненад. Д., 187). Усне су му биле беле и ско

реле (И., 17).

(а кв.): Септембар ће их (кукурузеј затећи изгореле (Павк. В., 7). Аскаје

дошла себи... Лежећи у трави скопнела (Андрић, РМС, под скопнети);

(ап.): Јелен се, обневидео, ево, враћа у цркву (Павл. Жив., 177). Голе

мишићаве руке, нагореле на сунцу до више лаката, исекао кукуруз (Ћос.

Д. 1, 43, РСА, под нагорети). Рибарева дјеца, проторјела као земља од

сунца, скачу и усрћу у валове (Ћип., РМС, под прогорети). Моје тело,

истрошено и сагорело од маларичних напада, жудило је за домаћим ми

ром (Јак. С., РМС, под сагорети). Настављао је он, распламтео у лицу

(Петр. Г., 165). Млађи трговци и калфе ... из вароши, окорјели у безо

бзирном цјенкању... Показивали су према Кови... попустљивост (Ћоп.,

260). О Лењину, Троцком и Стаљину причао је увек као о криминалци

ма, окорелим (Јос.-Вишњ., 89).

2.2. Од немотивисаних непрелазних префиксалних глагола на -(ј)ети

који имају равноправни статус са глаголима на -ити, као што су (-)блуд(ј)ети

/(-)блудити, (-)бубрети / (-)бубрети — (-)бубрити / (-)бубрити, (-)в(ј)етрети

/(-)в(ј)етрити, (-)пуп(ј)ети — (-)пупити, хлап(ј)ети (ла(ј)ети) —хлатити (ла

пити), цвилети / цвиљети — цвилити, шумети — шумити итд., радни глагол

ски придев у придевској служби посведочен је у нашој грађи углавном у фор

ми на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело, а само ретко на -ио, -ила, -ило. Из грађе издвајамо

следеће потврде на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело:

(атр.): на ... заблудјелу луду (Ћоп., 296); за одблуделом децом (Мага

зиновић Љ., СН 1917, 24/2, РСА), уз набубрелу хумку (Селим. 1, 318),

набубрела пукова облина (Десн., 38), изветрелим лековима (Радић Д.

6, 210, РСА), запупелих образа (Црњ., 67); напушјело пруће (Ђон. Ј. 1,

192, РСА), напупелих груди (Вид. А., СКГл НС 29, 333, РСА), напупели

пупољци (Ненад. Д., 68, РСА), напупелих воћака (Марков М., 85, РСА);

пропупелих врбака (Баран., РМС), распупели путири (Петр. Г., 179); ис

хлапјелој пастира (Десн., 207); исхлапели блатни смрад (Пек. Б., 269),

излапели старац (Ненад. Д., 64), излапела будала (Михаил. Д. 1, 54), из

лапелом генералу (Лубарда В., 221, sic), излапела мајка (Павк. В., 167).

(пр.): Човек... стар, чак изветрео (Кост. Т. 5, 163, РСА).

(ап.). Ја сам Буња ... који је понео топло срце, напупело, крај земљаног,

белог банка, у свет ваш (Петр. В. 3, 68, РСА).

2.2.1. Имамо и једну потврду компарације у атрибутској функцији:

Припадате оној најзаблуделијој ... касти Срба (Сек., РМС).

2.2.2. Како грађа показује, осим горенаведених примера на -ео, -(ј)ела, -

(ј)ело, само се од глагола набубрити / набубрити и напупити употребљавају и

форме радног глаголског придева на -ио, -ила, -ило. Међутим, забележенаје чак
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и дублетна употреба у тексту истог аутора (нпр. Кочића и Шапчанина). Наиме,

придевски употребљене форме радног глаголског придева ових глагола на -ио,

-ила, -ило посведочене су код ијекавских писаца, као и код старијих писаца са

подручја шумадијско-војвођанског дијалекта, где су колебања између глагола

на -(ј)ети и -ити изражена у корист друге форме:

(атр.) набубреле усне (Коч., 138) : набубриле трњине (Коч., 137); набу

бриле шљиве (Коч., 163), набубриле (гусенице! (Вуков. Ч. 1, 40, РСА).

(атр.) ружа напупила (НП Вук 1, 288, РСА), напупели цветак (Шапч. 1,

19, РСА): напупила воћка (Шапч. 11,348, РСА).

2.3. Како је интерференција између глагола на -(ј)ети и -ити обострана

(уп. нап. 5), код стандардних глагола на -ити могу се срести и нестандардне

варијанте на -(ј)ети. Међутим, када је реч о придевски употребљеном радном

глаголском придеву оваквих глагола, у грађи су посведочени у атрибутској

функцији само облици на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело наспрам глагола зазрнити, за

цаклити, зачамити, изблештити, дбабити, који се наводе у РСА:

(атр.): зазрнеле главе (Моск. 3, 449, РСА), зацаклеле седмице (Петр. Г.,

56); зачамела Турска (Радовановић М., Дело 9, 106, РСА), зачамела тр

говина (Радић Д. 6, 208, РСА); из ... зачамелих дубина (Сур. 3, 41, РСА);

зачамело лице (Марк. Бели, 117); изблештелих костура (Јов. М. 1, 54,

РСА); избљештелетапете (И. 4, 155, РСА), обабјела птица (Вуков. Ч. 4,

121, рса).

2.4. Такође, у речницима (РСА и РМС) имамо само глагол наједрити,

али се у атрибутској функцији радни глаголски придев јавља у оба лика: и

наједрео, -ела, -ло и наједрио, -ила, -ло, те су успостављене и те две придевске

одреднице:

(атр.): наједреле груди (Туф. 1, 20, РСА), наједрелим пупољцима (Лаза

ревић Р., НИ 1901, 338, РСА) : Од младости наједриле | и напукле њене

... | свијет ће остати задивљен (Ђон. Ј. 1, 55, РСА).

3. Како Стевановић (1958: 92) истиче, радни глаголски придев у при

девској функцији употребљава се од свршених медијалних глагола, па не чуди

то што имамо изузетно велики број оваквих потврда од глагола мотивисаних

придевом. Према нашој грађи, тенденција појаве глагола на -ити уместо на

-(ј)ети, односно облика радног глаголског придева на -ио, -ила, -ило у преди

катској функцији код медијалних глагола творених од придева није захватила

радне глаголске придеве у придевској функцији.

3.1. И код оних медијалних глагола код којих примећујемо колебање у

употреби суфикса -(ј)е- и -и- код глаголских облика који се граде од инфини

тивне основе у радном глаголском придеву у придевској служби имамо ста

билну форму на -ео, -(ј)ело, -(ј)ело. То потврђују радни глаголски придеви са

придевском конституентском вредношћу следећих префиксираних медијал

них глагола: (-)беснети / (-)бјесњети, (-)вдднети / (-)вддњети, (-)гладнети /

(-)iЛадњети, (-)iолети / (-)гдљети, (-)груб(ј)ети, (-) iЛув(ј)ети, (-)дрвенети /

(-)дрвењети, (-)жеднети / (-)жедњети, (-)жив(ј)ети, (-)худ(ј)ети, (-)милети /

(-)миљети, (-)немети / (-)нијемјети, (-)пуст(ј)ети, (-)сирдт(ј)ети, (-)слепе

(-)хладнети / (-)хладњети, обуддв(ј)ети; (-)белети / (-)бијељети, (-)бледе

ти / (-)блиједјети, (-)жут(ј)ети, (-)зеленети / (-)зелењети, (-) плав(ј)ети,
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(-)руд(ј)ети, (-)руменети /(-)румењети, (-)седети /(-)сиједјети, (-)сив(ј)ети,

(-)тамнети / (-)тамњети, (-)црвенети / (-) црвењети, (-)црнети / (-)црњети

итд. У нашој грађи је засведочен велики број примера, нарочито у атрибутској

служби:

(атр.): побеснеле животиње (Ненад. Д., 47), побеснелих синђела (Павл.

Жив., 193), са ... разбеснелим оцем (Арсен. В. 1, 41), у разбеснелој

реци (Павић, 82), по узбјешњелој ... ноћи (Коч., 332), заводњелих очију

(Десн. 5, 106, РСА); изводњелим ... очима (Нев., СКГл 14,723, РСА);

изгладнели пси (Марков М., 28); оiладнела човека (Андрић, 95), поред

заглувелих звона (Дуч. Ј. 4, 29, РСА), радост оглувело ... постојања (Да

ној. М., Раск. 11, 176, РСА), неплодност заголелог камена (Сир. 1, 244,

РСА), огољели костури (Лал., 86); отoлелу мисао (Киш Д., 22), са ого

лелим дрвећем (Мићић Д. М., 114); отрубели додир (Арсен. В. 1, 79),

одрвењели струкови (Десн., 145); одрвењеле чељусти (Јелић В., 8),

удрвенеле невесте (Марк. Бели, 137); ожедњели Триша (Ћоп., 162);

прежедњеле деве (Селим. 1, 236), иживелих властелина (Глиг. 1, 231,

РСА), занос оживелог национализма (Андрић 7, 258, РСА), оживјеле

руке (Селим. 2, 251), преживелих“ година (Уск., 53); преживјеле жене

(Лубарда В., 284); трећи преживели гост (Вел. Д., 230), залуделе момке

(Радић Д. 6, 243, РСА); излуделој коња (Андрић, Књиж. 5, 68, РСА);

полуделе телесне сокове (Ненад. Д., 27), скачем ко полудели кенгур (Н-

Г. 12); под командом омиљелог ... капетана (НЕ 11, 519, РСА), о тада

омилелом природном постању (Марк. Н. 1, 9, РСА), занијемјеле зидове

(Мил. В. 2, 34, РСА), занемеле светине (Павић, 158, 159); обнијемје

лом Крсти (Ћоп., РМС, под обнемети); онемела ... скупина (Велм. С.,

134), обудовјели ... главари (Лал., 266), обудовјела тетка (Десн., 247),

у запустели храм (Павић, 9); близу ... опустелих торова (Ћоп., 163), у

опустела дворишта (Павл. Жив., 98), опустелим друмовима (Велм. С.,

237), врата опустелих кућа (Поп. Мирос., 253); опустелим ... улицама

(Киш Д., 9); осиротеле ... манастире (Петр. Г., 139); осироћелу кућу

(Килибарда, 271); осиротела створења (Марк. Бели, 168), ослепели ми

нијатуристи (Пан. И., 386), застарела ... конвенција (Велм. С., 223), из

застарелих братственичких у небратственичке односе (Лал., 106); за

старела реч (Јос.-Вишњ., 102), застарели приручник (Марк, Бели, 58);

ћуди ... остарелој деспота (Јов. С., 38), остарело лице (Петр. В., 18),

остарели... грешник (Минд. З., 98); остарјели медвед (Селим. 1, 411);

остарјела мајка (Ћоп., 167), остарео човек (Андрић, 185); остарели

пјеро (Киш Д., 97), остарјели Аврам (Лубарда В., 157); остарелом уја

ку (Павк. В., 92), остарели пијаниста (Велм. С., 292), остарели брачни

парови (Пек. Б., 10); остарелог човечуљка (Ненад, Д., 59); остарели

брачни пар (Ник. Дан., 8), с остарелим ... соколима (Марк. Бели, 171);

oстaрeла београдска госпођа (Вел. Д., 12); остарелим рукама (Пан.

И., 226); престарјеле средине (Десн., 83), престарело ... лице (Анд

pић, 181); престарјелу штагљу (Ћоп., 220), остуденео зној (Андрић,

РМС, под остуденети), колоне отупелих лица (Арсен. В. 2, 48); отупеле

* Иако глагол преживети и сл. тражи допуну у акузативу без предлога, он није

активан, већ означава процес, стање, те се може употребити у придевској функцији (уп.

Спасојевић 2010:33).
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дрскости (Ненад. Д., 178), на охладњелу огњишту (Ћоп., Борба 1950,

283/3, ГрPСА), охладнеле погледе (Петр. Г., 77); избијељеле крви (Лал.,

72), из обелелих димњака (Весел. 10, 87, РСА); под побелелим обрва

ма (Павл. Жив., 201), под побелелим ... сунцем (Велм. С., 71); убелеле

брегове (Весел. 11, 433, ГрPСА); изблиједјели ... капут (Ћоп., 8), парче

избледелих новина (Киш Д., 110), избледео постер ... избледелу књигу

(Јос.-Вишњ., 55), прамен ... избледеле косе (Мићић Д. М., 42); испод...

избледелих фотографија (Павл. Жив., 177), избледеле драперије (Вел.

Д., 67), избледела реченица (Павк. В., 33), избледели ... мурал (Арсен.

В. 1, 69); неизблијеђело ... поподне (Андрић 1, 68, РСА); побледео снег

(Црњ., 50), из ... побледелих усана (Павл. Жив., 84), пребледели старци

(Арсен. В. 1, 144); осмјех проблијеђела ... Сунца (Ћип. 2, 106, ГрPСА);

сублиједјела лица (Десн., 39), убледеле ... бутине (Даној. М. 3, 70, Гр

РСА), убледела лепотица (Пан. И., 321), зажутелој листа (Весел. 17,

198, РСА), ижутјелим фотографијама (Десн. 5, 14, РСА), са ожутелом

... косом (Павк. В., 73), пожутјела зубала (Десн., 109), пожутели зи

дови (Петр. В., 57); пожутјеле прсте (Лал. 4, 31, ГрPСА); пожутеле

листове (Кош Е. 5, 139, ГрPСА); пожутели упитник (Сав. Мил. 1, 199,

ГрPСА), пожутеле песмарице (Капор 3, 41, ГрPСА), на крају те пожу

теле висоравни (Шћеп. Б. 1, 40, ГрPСА); пожутели крти папир (Вел.

Д., 157), према ... пожутелим зидовима (Арсен. В. 1, 101); у пожу

тело ... постоље (Пек. Б., 138); пожутеле кружнице (Огњ, 146); од

пожутеле светлости (Велм. С., 238), пожутеле папире (Јос.-Вишњ.,

66), над пожутјелим књигама (Селим. 1, 67), пожутелу хартију (Мар

ков М., 87), пожутелим медаљама (Лубарда В., 345), пожутела буква

(Глас 2007, 3401/21); ужутеле ... зубе (Ненад. Д., 197), ужутели баг

рем (Павл. Жив., 167), озеленели предели (Витошевић Д., Раск. 34, 60);

изнад озелењелих поља (Ћоп., 190), озеленелом ивицом (Андрић, 359),

позелењелим словима (Десн., 111), од позелењелог ... усташе (Ћоп.

12, 575, ГpРСА); позеленеле даске (Андрић 8, 47, ГрPСА); позеленели

шљунак (Ђорђ. М. 1, 101, ГрPСА); позеленелом валову (Стев. В. 2, 48,

ГрPСА); позеленело ... тело (Павл. Жив., 105); помодреле усне (Павл.

Жив., 20), исплавеле фотеље (Цар 4, 118, РСА); исплављела писма (Јер.

3, 14, РСА); поплавелих прстију (Павл. Жив., 61), заруделе кајсије (Уск.,

12), по заруделим образима (Тод. П. 1, 49, РСА), зарудјелу боју (Анд

рић 6, 119, РСА), заруделе шипраге (Макс. Д. 4, 169, РСА), заруделе

вишње (Петр. П. 2, 104, РСА), заруменелим ружама (Скерл. 1, 7, РСА),

зарумењеле дјеце (Ћоп., 199), неоседелог оца (Павић, 202), просиједје

лу ... браду (Ћип., РМС, под проседити); осивела фотка (Павк. В., 99),

осивели ... свет (Петр. Г., 100), испод посивјела млинчића (Ћоп., 410),

посивјеле зидине (Селим. 1, 202), посивелих лица (Павл. Жив., 74), по

сивеле гране (Ненад. Д., 166), посивеле цигле (Павк. В., 115); затамње

лим стрехама (Вујач. Мир. 1, 92, РСА), у непотамнелом ... сјају (Вуј. 3,

31, РСА); потамњелих биљега (Коч., 313), потамнелој сјаја (Андрић,

57), из потамњелих крошњи (Ћоп., 23), у потамњелим очима (Селим.

1, 292), потамнела ... табакера (Киш Д., 97), потамњелим беоњачама

(Ненад, Д., 117); потамнелог града (Велм. С., 254), зацрвењелим очима

(Лал. 2, 240, РСА), зацрвенелих ... лица (Радов. Ђ. 1, 202, РСА); поцр

венеле ... прстиће (Минд. З., 310), поцрвенеле ... руке (Андрић, 132);
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поцрвењелих очију (Ћоп., 12), поцрвенеле очице (Петр. В., 1), зацрњелој

. варошици (Лал., КБС, 173, РСА); поцрњеле зидове (Селим. 2. 18),

поцрњело лице (Ћоп., 146), поцрнеле зубе (Ненад. Д., 197), поцрнело

лице (Павл. Жив., 142), поцрнела степеништа (Арсен. В. 2, 12), поцрње

ла направа (Лубарда В., 231).

(а, кв.): Амалија Ризнић ... остаде за часак као оглувела (Павић, 212).

Сада седи одрвенео и укрућен (Хабул М., Пол. 1958, 16322/4, РСА).

Стара Бошњаковица је већ полудела крстарила селом (Марков М., 27).

Седела сам онемела (Велм. С., 124). Колоња је ... доказивао да је уни

верзитет у Монпелјеy ... надвисио салернитанску школу као застарелу

и несавремену (Андрић, 266). Убледео тоне с ону страну где свадба ос

таде жалосно (Наст. 1, 90, ГрPСА). Вратио се отуд још тиши и финији,

некако као умивен и убелео (Андрић, РМС, под убелети). Миладин дође

поцрвенео сав корак кад се кува (Весел., 81).

(ап.): Једном је у трку ухватио коње који су, побеснели, јурили сокаком

(Марков М., 13). И они, јадни, изгладнели, па оно што им бацимо пре

прогуну (Михаил. Д. 2, 212). У кућу, бану Дејан — отрубео, опаљених

образа (Павл. Жив., 200). Ову чашу (дижем) женама које нису прези

рале гнојне каранфиле на уснама Банаћана, занемелим од стида и беса

(Црњ., 32). Седела је часак, поцрвенела, занемела (Вербер, 70). Занеме

ли, пазећи да нешто не додирну ... Јохан и Лиза пролазили су између

постројених громада намештаја (Поп. Мирос., 163). Видиш ли чете што

не знају стати, / Што, онемеле, у сутону свести ... / Стег у крв води (Бој.

М. 4, 61, РСА). Лепо се могло чути како васцели живот на овоме месту,

онемео, ћутује (Петр. Г., 191). Сјеле су поред ... пећи, расклимане и

остарјеле (Ћоп., 76). Није дуго ни могла ни хтела у њему да препоз

на свог бившег мужа, промењеног, остарелог и проседог (Павић, 204).

Понудих му, онако остарелом ... да скинем, с коша, онај, његов, стари

бицикл (Павл. Жив., 201). Остајем само ја, остарели, и слутим да сам

нашао спону (Велм. С., 208). Византијска принцеза Симонида постала

је четврта жена, тада већ остарелог, српског краља Милутина (Стил

2007, 40/34). Стајала је на том одрону ... бескућница, већ охладнела

(Мићић Д. М., 38). Запита она свлачећи рукавице, из којих се појави

ше прсти, дивно побелели од нерада и бављења у кући (Минд. З., 68).

Него се мутно простирало над вртом, као један стари стег, избледео на

сунцу (Црњ., 49). Побледеле и модре, ствари су се купале (Каш. 1, 58,

ГрPСА). Гледа право у Милоша не мичући се са места, мало побледео, а

хладнокрван и даље (Марков М., 108). После две године врати се Муса,

измењен, обркатио, убледео (Андрић, 139). Славковић, мало убледео,

гледа Чумића (Кош Е. 5, 272, ГрPСА). Ускоро се вратио Карић, љутит

и убледео (Јак. С. 5, 565, ГpРСА). Убледела и изнемогла, она закључи

да то она бескрајно воли Сибина (Ћос. Б. 3, 213, ГрPСА). Текија је ми

ровала на сунцу, озелењела бршљаном (Селим. 1, 74). Душан „Гуша“,

окружен неколицином комуниста међу којима је стари, већ оседео, доб

ровољац Милош (Марков М., 24). Рајко, нагло оседео, чучао је, крај

огњишта (Павл. Жив., 203). Реља, усправан, потамњео у образима ...

хода (Коч., 326). Данима је без хране лутао шумом, потамнео од бола

(Ненад. Д., 59). Понеки рез, већ потамнео, личи на стару, зараслу рану
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(Киш Д., 27). Около зидова иду клупе од храстовине, потамнеле вре

меном (Макс. Д., РМС, под потамнети). Али чим би угледала стрица,

потамњела и заћутала, њу би неугодно штрецнуло (Ћоп., 132). Тамо, у

том огледалу ... клатило се нешто у магли, зацрвенело, тршаво (Вас. Д.

2, 64, РСА), Крај постеље је Магдалена, обучена, зацрвенела од несна

(Вид. А. 1, 376, РСА). Седела је часак, поцрвенела (Вербер, 70). Поцрве

нела од збуњености, Емилија Блануша је више гледала тог човека него

што је слушала његово извињење (Поп. Мирос., 78). Мрље туђе смрти

остају заувек ... у немилосрдном памћењу, поцрнелом (Велм. C., 25).

Точи се смола, поцрнела од чађи и помешана с њом (Киш Д., 63).

(пр.): Младићев сан постаде опустео (Петр. Г., 103). Опажање да ис

ландски језик стари доводи до појаве трактата или делова трактата пос

већених објављивању свих речи или облика који су постали застаре

ли (Жорж Мунен, Историја лингвистике, ХХ век, Београд, 1996, 131,

Иљин, В., прев.). Била је толико уморна, толико засићена и отупела,

да је била на све равнодушна (Станк. Б., 120). Лице јој је било жуто,

очи потамнеле (Поп. Мирос., 38). Лице ове старице ... било је суво...

поцрнело (Уск. 1, 168, ГрPСА).

3.2. На колебања смо наишли у језику М. Црњанског, и то у ранијим

варијантама његових приповедака, затим код Б. Ћопића и код Ж. Павловића.

И код ових писаца реч је само о изузецима (уп. Горенаведене потврде из истих

извора). У овим примерима радни глаголски придев јавља се у функцији апо

зитива или актуелног квалификатива:

Још неколико дана лежаше изнемогао, блед и позеленео (Црњ., 27): Још

неколико дана лежаше изнемогао, блед и позеленио (И., КЈ 4, 214, ГрP

СА). Повенула и још упадљивије остарила, она је дуго гледала за це

стом (Ћоп., Сељалки буквар 1947, 96, ГрPСА). Остуденила и без даха,

дјевојка је ... закопчала најдоњи дрикер (Ћоп., 268). А Лиска, наш пас,

остарила, и изнемогла гласа, арлауче (Павл. Жив., 191).

3.3. Налазимо и један пример за суперлативу атрибутској функцији:

(атр.): Са њом (женом) и најоголелији дом оживљава и сија се (Вид. Н.

1, 131, рса).

4. Од медијалних глагола мотивисаних придевом на -ав радни глагол

ски придеви у придевској служби су скоро доследно на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело

наспрам глагола типа: (-)бантавити, (-) блесавити, (-)бљутавити, (-)буђави

ти, (-)глупавити, (-)грбавити, (-)кљакавити, (-)крвавити, (-)кржљавити, (-)

крњавити, (-)дртавити, (-)лабавити, (-)маљавити, (-)млитавити, (-) мрша

вити, (-) мутавити, (-)пупавити, (-)пегавити, (-) руњавити, (-) тромавити,

(-)ђелавити, (-)чађавити:

(атр.): обанавеле коње (Црњ. 1, 88, РСА), обанавеле безубе кобиле

(Стев. В. 2, 11, РСА), са ... обљутавелим фразама (Поп. Т. 1, 33, РСА);

побуђавели живот (Моск., РМС), побуђавело бакарно кубе (Пек. Б., 63),

убуђавелих страсти (Мих. Б. 1, 178, ГрPСА); поред ... орбавелих ми

нијатуриста (Пан. И., 70); закржљавело дрвеће (Цвиј. 7, 59, РСА), за

кржљавела ... цивилизација (Нов. 16, 25, РСА), окрњавеле зубе (Пешић

Д., НИН 1959, 421/11, РСА), одртавели богомољац (Стев. В. 2, 192);

одртавели ... швалери (Арсен. В. 1, 104), олабавелим ... уснама (Петр.
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В. 4, 67, РСА), омаљавела лица (Давичо 2,365, РСА), омлитавело тело

(Кош Е. 3, 75, РСА), омлитавели мишићи (Капор 3, 85, РСА); измрша

вели сељаци (Андрић, 421), измршавелом лицу (Поп. Мирос., 67), омp

шавели лик (Уск. 1, 139, РСА), омршавелим рукама (Прев. 2, 165, РСА);

„омршавелог новчаника“ (Пол. 1959, 16361/9, РСА); из омршавела лица

(Петр. В., 62), омршавела ... деца (Андрић, 442), запупавеле трбушчиће

(Ћос. Д. 1, 218, РСА), у ... опупавело ... слабића (ЛМС 1951, РМС),

зарутавелом главурдом (Петр. В. 5, 9, РСА), опејавеле беоњаче (Ђукић

Д. 1, 19, РСА), са почађавелим ... сликама (Станк. Б., 178).

(а кв.): Заробљеници иду за нама ... Изморени, издрпани ... почађали

и изблесавели од глади (Нуш. 15, 247, РСА). Генерал стоји пометен, као

oблесавео (БиХ. 1, 267, РСА).

(ап.): Сутрадан га је сердар Авдага препознао, онако занесеног и за

блесавелог због поново пронађеног града (Селим. 1, 39). То су били ...

рањеници ... стаклених очију као у смрти, облeсaвели (Нуш. 15, 316,

РСА). Његов јадни стари отац и служавка, облeсaвели од те ужасне ти

шине, били су као три сенке (Вулић Н., Прев. 2, 165, РСА). Враћао би

се с пролећа, измршавео, некако чудно издужен (Киш Д., 45). Омршавео

али миран, питао је старог господина шта жели да му донесе (Велм.

С., 183). Спазио сам је како одевена у светлу, лаку хаљину, нешто омр

шавела ... прелази улицу (Кош Е. 5, 139, РСА); Она, посустала, и от

ромавила, љуљала је, Рајка (Павл. Жив., 178). Били су то Сима учитељ

... црквењак Димитрије, Мита, Цонић, погнут, и окљакавео, као тули

колац (Павл. Жив., 126). Од самоће и висине омушавео, Левач је жвакао

језик (Павић, 64).

4.1. Налазимо и неколико примера на -ио, -ила, -ило:

(атр.): омутавили старци и бабе (Ћоп. 12,742, РСА).

(а, кв.): Оставиће их (приганице) у шкрињи где стоје већ зелене и по

плеснавиле што их је годинама носила и остављала ту (Нуш., РМС).

(ап.): Израстаху као седам сабласти оџаци, ожилавили од силине и

јаре док се ту на огњиштима ложило (Наст. 4, 12, РСА). Све је пот

пуно свеједно за овог ... младића, који се држао по страни, са лулом

у устима, дрeмљив и заглупавио (Ђорђ. М. 1, 327, РСА). Јамаковић ...

наоружан до зуба и закрвавио од једа и љутине, подвикну целом скупу

(Чубр. В. 1, 362, РСА).

Онако убледео и нагло измршавио, скакао (би) из фотеље (Ћос. Б. 3,

213, рса).

(атр.): Иво ... посматра његово мрко и заруњавило лице (Ћип. 2, 231,

рса).

(атр.): оћелавелим плишем (Чолан. В. 1, ГрPСА),

(ап.). Тада је, из млина, изишао Реброња Јотић, млински пословођа, већ

оћелавио, и припит (Павл. Жив., 189).

4.2. Према глаголима заддцнити, закаснити, дкаснити, дјужнити,

ођутурумити, обезубити, окрезубити, прездравити радни глаголски приде

ви у придевској служби су само на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело:
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(атр.): задоцнелог цвећа (Уск. 1, 19, РСА), задоцнеле естете (Стеф. Св.,

БК 1911, 578, РСА), задоцњело поподневно сунце (Ћип. 1, 229, РСА);

задоцнели месец (Дуч. Ј. 1, 146, РСА), задоцнело ... признање (Симић

Ж. 2, 686, РСА), задоцнелом опирању (Пек. Б., 103); одоцнеле пажње

(Грч. Ј. 3, 20, РСА), закаснела крава (Нов. 23, 86, РСА), закаснелих (пи

саца) (Скерл. 12, 8, РСА), закаснели Вуковци и Даничићевци (Јов. С.,

238); закашњеле селице (Десн., 84), закашњелом везом (Селим. 1, 415),

иживљавање закашњелој пубертетлије (Лал., 130); закаснели ... изда

нак (Киш Д., 46), преноћиште закаснелих путника (Марков М., 113); за

каснеле послове (Павл. Жив., 182), закашњеле приче (Јелић В., 138); за

каснео закон (Глас 2007, 3371/32), два окаснела госта (Прегл. 1927, 7/13,

РСА), окаснели сплавари (Ђукић Д. 1, 68, РСА), јато окаснелих селица

(Пек. Б. 12, 331, РСА), окаснели пролазници (Сав. Мил. 1, 68, РСА), на

oкаснелом зимском путу (Петр. Г., 40), окаснели снег (Павл. Жив., 46),

oкаснели неокласицизам (Арсен. В. 1, 203), обезубјели мрнари (Љуб. 3,

83, РСА), обезубелог ... слона (Кош Е. 2, 189, РСА), окрезубјела старица

(Обреновић-Делибашић В., Књиж. 6, 197), ођутурумјелих политичара

(Мус. 1908, 26/1, РСА), пртином ојужнелог снега (Ћос. Д. 1, 352, РСА),

прездравjели болесник (Селим. 1, 74), Покушава режисер да смири по

живчанелој глумца (Ков. Душ., 119).

4.3. Такође, и од префиксала глагола (-)маторити, (-)трулити у при

девској служби радни глаголски придев је на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело. Наши приме

pи су:

(атр.): заматорели момци (Игњ. Ј., Бршљан 1885, 27, РСА), замато

реле ... изражаје (Змај 1866, 57, РСА), оматорели враголан (Нов. 4,

245, РСА), дух оматорелог либерализма (Марк, Св. 1, 22, РСА), у ...

оматорјелој памети (Цар, БК 1896, 266, РСА), оматорео хрт (Сек. 5,

261, ГрPСА), оматорелих слугу (Црњ. 1, 39, РСА), судба ... оматорелог

господара (Ненад, Д., 158); иструлелих ... венаца (Станк. Б., 70), ис

трулелог лишћа (Минд., Књиж. 4, 462, РСА); иструљелих јада (Селим.

2,214), иструлеле грађевине (Пек. Б., 50), иструлелим бандерама (Киш

Д., 52), од натрулелих глава (Петр. Мих. 8, 68, РСА), натрулело дру

штво (Скерл. 2, 195, РСА), раструлела плућа (Сек., РМС).

(ап.). Међу тим светом могла је да опази и неке Омладинце из шезде

сетих, оматореле већ и трбушасте (Мићић Д. М., 122). Док су та два

мушкарца остајала да живе и да се веселе, оматорели ... она се осећала

да ће бити бачена из куће (Црњ. 1, 158, РСА).

4.4. Глаголи мотивисани придевом слаб у предикатској функцији и у

медијалном и у активном значењу имају суфикс-и- код глаголских облика који

се граде од инфинитивне основе. То је, према нашој грађи, почело да се одра

жава и на радни глаголски придев у придевској функцији. Правопис (П 1993)

истиче да је у придевској служби у употреби облик ослабео: ослабели вид,

oслaбјеле руке, што такође наводе Клајн 2002 и СЈП. Поред ислабео, -ела, -ло /

ислабио, -бјела, -ло бележимо примере и са -ио, -ила:

(атр.): мјесто ... ислабјелој болесника (Ђор. С. 10, 550, РСА): ослабиле

руке (Шапч. 11, 143, ГрPСА), ослабилим ногама (Мат. 4., 143, ГрPСА).
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(пр.). У карикатурама тога доба српски сељак је мршав, погурен, ис

лaбео (Пол. 2006, 33355/6): (ап.): Први пут себи изгледам лепа, тако

ислабила, прозрачна и бела (Велм. С., 153).

5. На основу изложене грађе може се закључити да се у придевској

служби добро чувају облици радног глаголског придева на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело

и код оних глагола VI врсте код којих је изражено (нестандардно) колебање у

употреби -(ј)еши / -ити форми или су оне дублетне, али и у оним случајевима

где се непрелазни медијални глаголи јављају искључиво на -ити. Чак и код

немотивисаних глагола код којих су ови суфикси дублети само се по изузетку

јављају радни глаголски придеви од инфинитива на -ити (набубрио, напушио).

Од медијалних непрелазних глагола мотивисаних придевом радни глаголски

придев у придевској служби је на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело, чак и од глагола који

се искључиво употребљавају са суфиксом -и(ти) (закаснити) или претежно

са овим суфиксом (дстарити, омршавити, дматорити). Најстабилнија је

форма радног глаголског придева на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело у атрибутској служби

(одступања бележимо само код делабио). У функцији апозитива и актуелног

квалификатива од глагола мотивисаних придевом чији радни глаголски при

дев у предикатској функцији у саставу сложених глаголских облика иначе има

форму -ио, -ила, -ило налазимо само неколико потврда за радни глаголски при

дев у тој форми. Међутим, уколико се узму у обзир све потврде, њихов број је

занемарљив.

5.1. Овакав однос форме радног глаголског придева у придевској слу

жби и радног глаголског придева у предикату, као дела сложених глаголских

облика, можемо сагледати из два угла. С једне стране, могло би се говорити о

конфронтацији форми радног глаголског придева у зависности од синтаксичке

функције код оних непрелазних медијалних глагола који се (све чешће или

искључиво) јављају се са суфиксом -и(ти) (нпр.: Како је мајка брзо остарила

(Ћоп., 167): Угледавши га, његова самохрана и прије времена остарјела мајка

... окаменила се (И., 167)). С друге стране, неистоветност форме радног гла

голског придева у предикатској и придевској служби код ових глагола, као и

њихово морфолошко и синтаксичко понашање попут правих придева, наводи

на закључак да се процес осамостаљивања и егзистенције радног глаголског

придева као оделите лексичке јединице, тј. процес његове лексикализације

одвијао независно од процеса преласка непрелазних медијалних глагола на

-(ј)ети у групу на -ити.

5.2. Понашање радног глаголског придева код ове групе глагола о

правдава дериватологе и граматичаре који ово сматрају типом конверзије, тј.

адјективизације. Када су посреди критеријуми који треба да буду испуњени да

би се лексема сматрала придевом (уп. Ломпар 2004), може се рећи да су мор

фолошки (деклинабилност, придевски вид, компарација) и синтаксички (има

све конституентске вредност придевске речи) испуњени. Семантички је дели

мично испуњен, јер не долази свуда до потпуне унутрашње промене значења

(каква је, нпр., у врео, зрео), с обзиром на то да придеви казују потенцијалну

иманентну особину“ некога појма, независну од резултата радње / процеса који

се исказује глаголом. Наиме, као што је истакнуто (в. т. 1), постоје одређени

* За разлику од глагола, та особина не траје само онолико колико и глаголска

радња (што се види, рецимо, код глаголског прилога садашњег висећи мост (придев);

залазеће сунце (глагол)).
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семантичко-синтаксички услови које глагол мора да испуни да би се његов

радни глаголски придев употребио у придевској служби, што треба дубље ис

питати на ширем (не овако морфолошки ограниченом) корпусу глагола, јер је

унутрашња промена значења, односно семантички критеријум важан фактор

за сврставање оних врста речи које су на граници у једну или другу врсту.
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P e 3 КОМ e

Марина Спасоевич

ДЕИСТВИТЕЛНОЕ ПРИЧАСТИЕС СИСТЕМЕ ЧАСТЕИ РЕЧИ

В настоицећ работе на материале примеров дећствителного причасии

от глаголов на -(ј)ети, -им, анализируетси статус дећствителњного причасти и в

системе частећ речи, а также его место в лексическоћ системе в зависимости от

морфологического облика и конститутивноћ функции. На основании имекошегоса

материала можно приити к вњиводу, что в адљективноћ функции хорошо сохрани

котса формљи дећствителњного причастил на -ео, -(ј)ела, -(ј)ело, а также в глаголах

VI спражениа, у которњих вњивлено (нестандартное) колебание в употреблении

-(ј)ети / -ити (обелети /обијељети — обелити /обијелити) или же они авликотси

дублетнBIми (напуп(ј)ети — напупити); то же самоe встречаетса и в тех случаих,

когда непереходнње медиаленвне глаголњи вњступакот исклкочителњно в форме на

-ити (оздравити, омршавити). Функционирование дећствителњного причастил в

данноћ группе глаголов дает право, с формалвноћ точки зрени и дериватологам

и грамматистам сЧитатњ данноe ивление типом конверсии, т. е. адљективизации.

Можно сказатњ, что морфологические условил (склониемостњ, вид прилагателњ

нЊIх, степени сравнениа), а также синтаксические условиа (наличие всех конс

титутивних признаков адљективни слов) — соблкоденЊ1. Однако, семантическић

критерии лишљотчасти соблкоден, так какотсутствует в некоторњих местах полноe

внутреннее изменение значении (как ето бљивает в случаих врео, зрео). Позтому

трудно говоритњ о полноћ лексикализации.
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