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УДК 811.163.41°367.625.41

МИЛАН ШИПКА

(Сарајево)

ЗНАЧЕЊЕ ИУПОТРЕБА ГЛАГОЛАЗАХВАЛИТИ (СЕ)

На основу бројних примера из наше старије и новије књижевнојезичке

праксе, забележених у речницима, те анализе развоја семантичког садржаја

глагола захвалити (се), посебно његовог рефлексивног облика, овде се опо

вргава уврежено схватање међу многим писцима језичких савета да у зна

чењу „изразити захвалност“ треба употребљавати само облик захвалити,

јер, према тим лингвистима, међу којима има и доста истакнутих и аутори
6

тативних, захвалити се значи искључиво „одрећи се нечега“ или „поднети

оставку“ и сл.

Кључне речи: захвалити, захвалити се, значење, нормативност, енан

тиосемија.

1. Ко зна кад и ко зна како (не вреди то посебно истраживати), међу

многим нашим лингвистима уврежило се схватање да глагол захвалити

(се) у своја два различита облика: захвалити (без повратне заменице) и

захвалити се (с том заменицом, као рефлексивни) имају и два различита,

супротна значења, па их онда тако треба и употребљавати. Најопширнија

информација и савет о томе може се наћи у приручнику Говоримо српски

— с лакоћом до језичке културе Милорада Телебака. Упозоравајући на по

грешну употребу заменице се, он посебно истиче да је „неопходно пазити

на употребу повратне заменице се уз глагол захвалити, захваљивати, за

висно од значења. У значењу изразити захвалност” боље је неповратно:

захвалио је за помоћ коју су му пружили, захваљујем на пажњи и сл., док

се повратни облик употребљава у значењу одрећи се нечега, поднијети

оставку“. На примјер: Захвалио се на понуђеној функцији, тј. одбио је да

је прихвати“.

Следи и кратак закључак и поука:

„Према томе, ако вам понуде нешто — кафу, пиће или слично а ви

прихватите и хоћете да будете фини, кажите захваљујем. Кажете ли

захваљујем се, схватиће да сте одбили понуду!“

(Телебак 1998: 182).

Слична поука налази се и у Клајновом Речнику језичких недоумица.

Ту, без измене од првог, затим четвртог, прерађеног и допуњеног издања,

па све до деветог (2008), стоји овако:



26 На ш је зи к

„Захвалити, захваљивати, не захвалити се, захваљивати се (осим

кад значи одрећи се, нпр. Захвалио се на части, предлажући да ме

сто њега узму неког млађег”)“

(Клајн 2008: 65).

У Српскомјезичком приручнику групе угледних аутора (Павла Иви

ћа, Митра Пешикана, Бранислава Брборића, а међу њима и Ивана Клајна),

у другом, допуњеном и измењеном издању, у нешто блажој стилизацији,

али суштински исто, такође је речено:

„захвалити, боље него захвалити се (али: захвалити се на части и

сл. = учтиво одбити“

(СЈП 2004: 248).

2. Ови савети потпуно су супротни дефиницијама значења глагола

захвалити изахвалити се у нашим старијим и новијим речницимакњижев

ног језика, па и стању у савременом медијском и разговорном језику на

српском говорном простору.

2.1. Вук је у првом издању Српског рјечника (1818) забележио са

мо облике захвалити и импф. захваљивати (без повратне заменице), и то

само у једном значењу („изразити/изражавати захвалност“) уз напомену

како се та реч у народу изговара. Ту стоји овако:

„Захвалити (или зафалити), им, рt. (у Сријему, у Бачкој и у Банату

по варошима, а сељаци (кад оће да говоре као и варошани) кажу: за

квалити, или завалити) коме, danken, gratias ago“.

Иза тога, након глаголске именице „захваљивање (зафаљивање),

n. das Danken, gratiarum actio“ следи и имперфективни облик:

„захваљивати (зафаљивати) љујем v. impf. danken, gratias ago.“

(Вук 1818: 222).

И то је све. Облика са заменицом се, као што је већ речено, нема, па

ни оног другог значења које се данас наводи („одрећи се нечега“, „поднети

оставку“ и сл.). То се значење, вероватно, није могло тада ни развити, бар

не код Срба, који су увек били више склони да се грабе о власт и дужно

сти него да одбијају разне функције и почасти. У том смислу занимљив је

један историјски спис Вука Стефановића Караџића са карактеристичним

НаСЛОВОМ:

„Правителствуоцiи Совћетљ Сербскiti“ за времена Кара-Ђорђије

ва или Отимање ондашњијех великаша око власти

(Вук 1860).

Рефлексивни облик захвалити се појавио се нешто касније. Према

Броз-Ивековићеву рјечнику (1901), који је преузео комплетну грађу из про

ширеног издања Вукова рјечника (1852), из кога су пренесени и дати при

мери, тај је облик значио „похвалити се“, „дичити се“, нем. sich ruehmen,

лат. glorior, као у Вуковим примерима: „Zahvali se žuti limun na moru: danas

nema ništa ljepše od mene. A znate li, moja braćo draga, da se Arap caru zahva

lio da će moju izgubiti glavu. Rj....“ (Броз-Ивековић II 1901: 776).

У великом Рјечнику ЈАЗУ уз рефлексивни облик наведено је више

значења, међу којима су на првом месту ова три:
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„a, zahvaliti se kome, s istim značenem kao akt, zahvaliti, očito prema

fiem. U Šulekovu nem.-hrv. rječniku (bedanken sich, danksagen). Jemanden

Dank zоllen, zahvaliti se komu. Jur.-pol. term. 663. Кћетu počeli dohajat, da

mu se zafale. Nar. prip. mikul. 38.

b. odreći se ujednoj je potvrdi zafaliti... da se te česti zahvalimo. Lubiša

prip. 17.Gazda ostaje gazdom, dok je živ, il dok se ne zafali (Varoš kod Slav.

Broda) Zborn. za nar. živ. 26, 104.

c. pohvaliti se, dičiti se, hvastati se. U rječniku Bellinu (laudarsi, dirle

sue lodi, de se ipso praedicare, pohvaliti se, hvaliti se, zahvaliti se, slaviti se, pro

davati se, metaf dičiti se u riječi, s primjerom iz Gundulića...), u Stulićevu (van

tarsi, gloriari, se jactare, /опет! — М. Ш./sprimjerom iz Gundulića...), u Vukovu

(zafaliti se, zafalim se, vide zahvaliti se...)“, и на крају „u Sulekovu nem.-hrv...“

и „Ivekovićevu (vidi pohvaliti se)...“ (РЈАЗУ ХХI 1973—1974: 915).

У осталим нашим речницима књижевног језика, издатим између два

светска рата и касније, у наше време, све до најновијег српског једнотом

ника (2007) лексема захвалити (се) обрађена је у два облика, нерефлексив

ном и рефлексивном (подједном или под две одреднице), и то, и у једном

и у другом значењу: 1. „изразити, исказати захвалност“ и 2. „одрећи се

нечег“, „учтиво нешто одбити“, „дати оставку“ и сл. (уз још нека, углав

ном дијалектална значења, као у РСАНУ). »

Тако др Лујо Бакотић у свом речнику бележи:

„ЗАХВАЛИТИ, -лим пр., ЗАХВАЉИВАТИ, -љујем импф. П. непрел.

1. изразити захвалност, 2. учтиво одрећи. П. — се, изразити захвал

ност, 2. учтиво одбити: — на позиву“

(Бакотић 1936: 292).

Речник Матице српске даје оба облика као једну одредницу: захва

лити (се), без њиховог раздвајања унутар тога лексикографског чланка,

тако да се оба значења која нас овде занимају исказују и једним и другим

обликом (нерефлексивним и рефлексивним), што показују и саме потвр

де. Прво значење дато је под бројем 1. c објашњењем: „одати, исказати,

изразити захвалност“, а друго под бројем 3. „дати оставку, одрећи се

(чега)“

(РМС II 1967: 206).

Речник САНУ под одредницом захвалити у подужем лексикограф

ском чланку, у оквиру кога је одвојен облик без заменице се (I) и онај с том

заменицом (II), наводи више различитих значења, али се два значења која

су овде предмет разматрања односеједнако и наједан и на други облик (не

рефлексивни и рефлексивни). Ту под И. одмах на почетку стоји:

1. изразити, исказати захвалност, одати признање“ и „2. в. захва55 & & - -

лити II, 2“, где уз рефлексивни облик стоји објашњење: „на учтив начин

одрећи се каквог положаја, почасти сл.“

Под П. — се (рефлексивно!) опет су наведена оба значења:

„1. в. захвалити (1, 1)“ и „2. (на нечему, на нешто, ретко нечега) на

учтив начин одрећи се каквог положаја, почасти и сл.“

(РСАНУ VI 1969: 528).
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2.2. Дефиниције ових значења глагола захвалити и захвалити се у

већини су цитираних речника, посебно у РМСи РСАНУ, илустроване број

ним примерима, који такође показују да се оба та облика употребљавају,

и могу употребљавати, и у значењу „изразити захвалност“ и у значењу

„учтиво одбити (нешто)“ или „дати оставку“ и сл. Овде ћемо навести само

неколико карактеристичних примера из пера српских писаца и усменог на

родног стваралаштва.

2.2.1. захвалити

а) изразити захвалност: „Дјевојка би му понудила чашу млијека ... он

би се насмијао пошто се захвалио. Ћип.“ (РМС II 1967: 246); „Он

јој захвали на марами и на конаку (НПр Вук,77)“ (РСАНУ VI 1969.

528).

b) учтиво одбити: дати оставку и сл.: „На крају прве године ... јавни

бележник ... морао (је) ... да захвали на послу Сек.“ (РМС II 1967:

528), „Сабор је сазиван ... кад је владалац хтео да захвали на престо

лу (Стан. Ст. 2, 105); Чим је саставио нешто новаца, он захвали на

служби (Весел. 18, 307)“ (РСАНУ VI 1969: 528).

2.2.2. захвалити се

а) изразити захвалност: „Сад пак хајдмо захвалит се Богу (Суб. Ј. 4,

23), Нећу речма но делом да ти се захвалим (Рув. К. 2, 116)“ (РСА

ну vi 1969: 528).

b) учтиво одбити, дати оставку и сл.: „Стара мржња Бошњака против

њега... се искалила, јер се ... паша захвалио на свом положају (Чубр.

в. 1, 340)“ (РСАНУ VI 1969: 528).

2.2.3. Све ово показује да су у најновијем српском једнотомнику

(2007) значења глагола захвалити и захвалити се, иако под једном одред

ницом (захвалити) и без више одговарајућих потврда, добро дефинисана.

Ту јасно стоји:

„захвалити, захвалим свр. 1. изразити захвалност, исказати, ода

ти признање: - на поклону. 2. в. захвалити се (2). — Захвали на служби и

оде. — се 1. в. захвалити (1). — Хоћу делом да ти се захвалим. 2. (на нечему,

за нешто) учтиво се одрећи каквог понуђеног положаја, почасти и сл.: -

се на понуђеној професури“ (РСЈ 2007: 422).

2.2.4. Тиме је дефинитивно оповргнута заблуда да се рефлексивни

облик (захвалити се) може употребљавати само у значењу „учтиво се

одрећи“, или „дати оставку“ и сл. У колумни Слово о језику, коју води не

изменично с Егоном Фекете у Политикином додатку суботом („Култура,

уметност, наука“), у вези с овим Рада Стијовић трезвено констатује:

„Грађа и свакодневне говорне ситуације ... указују на то да се под

једнако често говори и: Сви су нам се писмено захвалили на дочеку. Вама

су се у влади захвалили веома брзо. Захваљујемо вам се на помоћи. Захва

љујемо се свима који су вечерас с нама. А среће се, мада ређе, и нерефлек

сивна форма у другом значењу (одрећи се нечега): Сабор је сазван кад је

владалац хтео да захвали на престолу. Захвалио је на понуђеном положају,

не желећи да се уплиће у политику“.
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На крају она закључује:

infinijih napetºrºve“
и код најбољих писаца, чак и у Вуково време), не видимо разлог да је не

прихватимо и не дамо овакву нормативну препоруку: у значењу изрази

ти, изражавати захвалност могу се употребити обе форме глагола — и

рефлексивна и нерефлексивна. Нерефлексивној форми треба дати извесну

предност (Захваљујемо вам на помоћи), али не треба дисквалификовати ни

рефлексивну (Захваљујемо се на поверењу). У значењу на учтив начин се

одрећи боље је употребљавати рефлексивну форму“

(Стијовић Р. 2007: 11).

Уз малу корекцију задње реченице, ова би се препорука могла при

хватити. Било би, наиме, исправније, а и у пунијем складу с оним што

показују дати примери из наше књижевнојезичке праксе и свакодневнога

говора, допустити исказивање значења на учтив начин се одрећи једнако

употребом једног или другог облика — нерефлексивног или рефлексивног,

свеједно.

3. Већ је речено да не вреди, бар не у овој прилици, истраживати ко

је и када први направио вештачку семантичку разлику између нерефлек

сивне и рефлексивне форме глагола захвалити (се), препоручујући да се у

значењу „изразити захвалност“ употребљава само захвалити, а у значењу

„учтиво одбити“ или „дати оставку“ и сл. само захвалити се, што су ка

сније, по инерцији, следили и други наши нормативисти. Дошло је време

да се те заблуде ослободимо, за шта, поред осталог, имамо ослонац и у

најновијем, десетом издању Речника језичких недоумица (2009) једног од

наших најистакнутијих нормативиста, академика Ивана Клајна, гдеје спор

на поука измењена.

4. Остаје ипак да се објасни о каквој се овде семантичкој појави ради.

Током времена (можда, делимично и под страним, вероватно не

мачким утицајем) у савременом су се нашем језику искристализовала два

једнакознaчна облика глагола захвалити (се), нерефлексивни и рефлек

сивни: захвалити и захвалити (се), и један и други с тзв. „унутрашњом

антонимијом“, која је у лексикологији и семантици позната као енантио

семија. Ради се, дакле, о енантиосемичним лексемама, које у свом семан

тичком потенцијалу носе два међусобно супротна значења: „прихватити

нешто са захвалношћу“ и „одбити нешто на пристојан начин“, дакле опет

„са захвалношћу“ што му је то понуђено. Које ће се од та два значења ис

казати у комуникацији, зависи од контекста и ситуације. Без тога тешко би

било разлучити о чему се ради. Јер и сама реч хвала, од које је изведено

захвалити (се), може значити „хвала да“ и „хвала не“, тј. или прихватање

или (пристојно) одбијање нечега што вам је понуђено, ако је пропраћено

одговарајућим речима, гестом и сл. То је нормална појава у језику и нема

никаквог разлога да се вештачким интервенцијама нормативиста „укида“

или „разрешава“. -

(Опширније о енантиосемији у српском језику види Шипка 2002).
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5. На основу свега што је речено, може се закључити следеће:

5.1. Нормативистичка поука, која се може наћи готово у свим нашим

језичким саветницима, о стандардној употреби и значењу глагола захвали

ти (се), према којој нерефлексивна форма тога глагола (захвалити) значи

само „изразити захвалност“, а рефлексивна (захвалити се) само „одрећи

се (учтиво) нечега“, „поднети оставку“ и сл., те да се стога могу само тако

употребљавати, нема упоришта у српском књижевномјезику, нити у свако

дневној говорној пракси. По томеје она вештачки створена и наметнута.

5.2. Насупрот томе, сви наши речници у дефиницијама значења тога

глагола у оба облика (нерефлексивном и рефлексивном) бележе и једно и

друго значење, што потврђују и бројни примери које наводе.

5.3. У новије време трезвенији нормативисти (др Рада Стијовић, ака

демик Иван Клајн и др.), као и аутор овога рада, увидели су неутемељеност

разлучивања значења нерефлексивног и рефлексивног облика глагола за

хвалити (се), па би ту заблуду требало дефинитивно уклонити из наше

нормативистичке литературе.

5.4. Као штоје већ речено, у овом случају ради се о тзв. „унутрашњој

антонимији“, тј. енантиосемији, појави кадједна лексема има два супротна

значења, која се реализују у различитим контекстима или конситуацијама,

а то је нормална појава у језику, па је не треба вештачким и наметнутим

нормама разрешавати, поготово не у овом случају, где се у комуникацији

не јављају никакве недоумице и неспоразуми.

5.5. Како и када је настала поменута заблуда тешко је без посебних

испитивања рећи. Али то није толико ни битно, а може се, ако некога зани

ма, и накнадно утврдити.
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S u m m a rу

Milan Šipka

ТНЕ МЕANING AND USE OF THE VERB ZAHVALITI (SE)

The author is challenging a widespread contention of Serbian normative linguist

that the verb „zahvaliti“ is restricted to the meaning “to express gratitude” while „zahvali

ti se“ means “to resign. Just on the contrary, here are numerous examples from standard

language dictionaries and the use of language which demonstrate that both forms ofthe

verb are being used and can be used in both aforementioned senses.
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