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УДК 163.41 '367.623

МИЛАН ШИПКА

(Сарајево)

ПРИДЕВИ С НАСТАВКОМ -ИОНИ

У овом раду разматра се творба и значење придева с наставком -ионп (ак-

ционп, дпозиционп, редакцибнп, и сл.). Уз испитивање порекла самог наставка,

посебна се пажња посвећује значењу тих придева у поређењу с придевским из-

веденицама од истих основа с наставком -скп (акционп : акцпјскп, редакционп :

редакцпјскп, дпозиционп : опозпцпјскп) као и њиховом статусу у савременом

српском језичком стандарду (у поређењу с хрватским, где су облици на -ибнп

потиснути из употребе).

1. Придеви с наставком -ибнп нису у нас досад посебно проуча-

вани. Помињу се тек у неколико радова (СогШп 1955, Стевановић

1964, ВаШ 1986), и то у оквиру ширих разматрања: творбе придева

од именица на -ија, или уопште творбе придевских изведеница. Ти

придеви, међутим, захтевају посебну пажњу, јер су (за разлику од хр-

ватског) карактеристични за српски стандардни језик, у коме се упо-

требљавају или искључиво у том облику, или, веома ретко, напоредо с

обликом на -скп, у неким случајевима као морфолошке дублете, а у

неким, опет, с одређеним семантичким разликама између та два обли-

ка придева изведених од истих именица. Стога ћемо овде детаљније

анализирати творбу, употребу и значење придева с наставком -ибнп и

настојати да утврдимо: (1) колико таквих придева има у српском јези-

ку и који су; (2) од којих су основа изведени; (3) којег је порекла сам

наставак -ибнп; (4) какав је статус придева с тим наставком у српском

стандардном језику (у поређењу с хрватским); (5) у каквој су семан-

тичкој релацији придеви на -ибнп и придеви с наставком -скп изведе-

ни од истих именица, тј. у којој мери у српском стандардном језику

ту постоје семантичке разлике, а у којој се ради о семантички неу-

тралном морфолошком дублетизму.

2. Потражићемо одговоре на постављена питања, и то редом ко-

јим су наведена (у т. 1).

2.1. Појава Николићевог Обратног речника српскога језика (Ни-

колић 2000) омогућила нам је да на једном месту дођемо до података

о придевима с наставком -ибнп те да тако предочимо њихов компле-

тан попис и узмемо га у разматрање. На непуне две и по странице Ни-

колић 2000 (стр. 586-589), азбучним редом а терго, наводи следеће

придеве на -ибнп: мађионп, пнвазибнп, бказибнп, абразибнп, адхезибнп,
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кбхезибнп, ревизибнп, дпвизибнп, прбвизибнп, кблизибнп, експанзибнп,

дпмензибнп, пензибнп, екстензибнп, ерозибнп, кброзибнп, дпверзибнп,

дпсперзибнп, дпфузибнп, трансфузибнп, депресибнп, кбмпресибнп, ре-

цесибнп, кбнцесибнп, прбцесибнп, емисибнп, кбмисибнп, трансмисибнп,

анексибнп, перкусибнп, дпскусибнп, пнкубацибнп, елевацибнп, дерива-

цибнп, активацибнп, валвацибнп, бвацибнп, пновацибнп, бпсервацибнп,

прбпагацибнп, легацибнп, навигацибнп, бблигацибнп, пригацибнп, кбнју-

гацибнп, градацибнп, лпквидацибнп, кандидацибнп, бксидацибнп, анти-

бксидацибнп, ретардацибнп, кблаудацибнп, денудацибнп, рекреацибнп,

дегазацибнп, апровизацибнп, егализацибнп, легализацибнп, канализаци-

бнп, децентрализацибнп, крпстализацибнп, антистабилизацибнп, мб-

билизацибнп, демобилизацибнп, цпвилизацибнп, стерилизацибнп, мпни-

мизацибнп, брганизацибнп, понизацибнп, јбнизацибнп, дејонизацибнп,

кблонизацибнп, пбларизацибнп, сбларизацибнп, ревалоризацибнп, клп-

матизацибнп, аклиматизацибнп, дератизацибнп, квантизацибнп,

амортизацибнп, кбндензацибнп, кбмпензацибнп, кбнверзацибнп, радија-

цибнп, варијацибнп, апропријацибнп, експропријацибнп, репатријациб-

нп, асоцијацибнп, абдикацибнп, апликацибнп, кбмуникацибнп, телекб-

муникацибнп, екскомуникацибнп, кбдификацибнп, квалификацибнп, ве-

рификацибнп, нптрификацибнп, електрификацибнп, класификацибнп,

ратификацибнп, пдентификацибнп, фбртификацибнп, дпслокацибнп,

маркацибнп, демаркацибнп, пнтеркалацибнп, пнсталацибнп, електро-

пнсталацибнп, нпвелацибнп, апелацибнп, пнтерпелацибнп, релацибнп,

асимилацибнп, дпсимилацибнп, вентилацибнп, сцпнтилацибнп, дести-

лацибнп, бсцилацибнп, пзолацибнп, термопзолацибнп, кбнтемплациб-

нп, пнтабулацибнп, регулацибнп, трпангулацибнп, ундулацибнп, мбду-

лацибнп, депедикулацибнп, артикулацибнп, гестикулацибнп, калкула-

цибнп, цпркулацибнп, спмулацибнп, кумулацибнп, акумулацибнп, тер-

моакумулацибнп, гранулацибнп, манипулацпонп, пбпулацибнп, капиту-

лацибнп, рекапитулацибнп, дефлацибнп, пнфлацибнп, антипнфлациб-

нп, амалгамацибнп, рекламацибнп, легитимацибнп, пнформацибнп,

трансформацибнп, кбнтумацибнп, еманацибнп, санацибнп, асанациб-

нп, асигнацибнп, кбнсигнацибнп, кбнкатенацибнп, кбмбинацибнп, дпви-

нацибнп, кбординацибнп, деклинацибнп, пнклинацибнп, елиминацибнп,

дпскриминацибнп, кулминацибнп, пнтонацибнп, манципацибнп, еманци-

пацибнп, бкупацибнп, нарацибнп, репарацибнп, впбрацибнп, лпбрациб-

нп, калибрацибнп, пнтеграцибнп, мпграцибнп, пмиграцибнп, делибера-

цибнп, акцелерацибнп, агломерацибнп, генерацибнп, бперацибнп, аспи-

рацибнп, респирацибнп, транспирацибнп, пнспирацибнп, мелиорацибнп,

амелиорацибнп, перфорацибнп, пнфилтрацибнп, кбнцентрацибнп, де-

монстрацибнп, фрустрацибнп, касацибнп, кбмасацибнп, експлоатаци-

бнп, вегетацибнп, пнтерпретацибнп, гравитацибнп, агитацибнп, впзи-

тацибнп, хабилитацибнп, рехабилитацибнп, делимитацибнп, рецита-

цибнп, лпцитацибнп, ексцитацибнп, лактацибнп, кбнзултацибнп, кбн-

султацибнп, трансплантацибнп, бријентацибнп, алиментацибнп, фер-

ментацибнп, флбтацибнп, денотацибнп, рбтацибнп, дпсертацибнп,

манифестацибнп, мутацибнп, пермутацибнп, ампутацибнп, регрута-

цибнп, евакуацибнп, сптуацибнп, пунктуацибнп, дпскрецибнп, егзиби
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цибнп, ексхибицибнп, експедицибнп, кбндицибнп, реквизицибнп, пнкви-

зицибнп, пбзицибнп, кбмпозицибнп, бпозицибнп, прбпозицибнп, дпспози-

цибнп, кбалицибнп, муницибнп, нутрицибнп, кбрепетицибнп, пнвести-

цибнп, пнтуицибнп, акцибнп, редакцибнп, реакцибнп, атракцибнп, екс-

тракцибнп, фракцибнп, пнфракцибнп, кбнвекцибнп, пнјекцибнп, прбјек-

цибнп, селекцибнп, пнспекцибнп, дпрекцибнп, кбрекцибнп, дезинсекциб-

нп, детекцибнп, пнфекцибнп, дезинфекцибнп, кбнфекцибнп, магнето-

стрикцибнп, фрпкцибнп, функцибнп, аукцибнп, ббдукцибнп, редукциб-

нп, пндукцибнп, прбдукцибнп, непродукцибнп, репродукцибнп, кбпродук-

цибнп, кбнструкцибнп, дпстанцибнп, кбнвенцибнп, пнтервенцибнп, пн-

дулгенцибнп, ретенцибнп, емоцибнп, прбмоцибнп, контрацепцибнп,

кбнцепцибнп, транскрипцибнп, кбнскрипцибнп, прбскрипцибнп, бпциб-

нп, апсорпцибнп, кбрупцибнп, кауцибнп, дпстрибуцибнп, егзекуцибнп,

еволуцибнп, револуцибнп, дбреволуцибнп, пнволуцибнп, реституцибнп,

кбнституцибнп, кочионп.

2.1.1. Иако се завршавају на -ибнп, а и Николић 2000 их (на стр.

586-587) даје уз остале речи с тим завршетком, у наш попис нису

уврштени придеви дпонп, кадионп, васпонп и бастибнп, јер не одгова-

рају истом моделу творбе (нису изведени од именица на -ија и немају

придевски наставак -ибнп), а, наравно, ни тредјунибни, што уопште

није придев, него именица у облику множине.

2.1.2. У попис је, изузетно и само привремено, укључен придев

кбчионп, мада ни он не припада овом моделу творбе по наставку, а уз

то није изведен ни од именичке основе страног порекла (која се доби-

ја по одбитку наставка -ија) као остали придеви на -ибнп. Разлог за

укључење у попис је чињеница да се он с тим типом придева семан-

тички подудара, па ће стога морати бити предмет посебне анализе, на-

кон чега се може и одбацити.

2.1.3. Кад се, дакле, изоставе четири придева и једна именица

(наведени у т. 2.1.1.) и остави пострани, као дискутабилан, придев кб-

чионп (т. 2.1.2.), може се констатовати да, према нашем извору {Нико-

лић 2000), у српском језику има укупно 298 придева с наставком

-ибнп, изведених од именица страног порекла на -ија.

2.2. У тих 298 придева (наведених у т. 2.1.), уз само три могућа

изузетка (в. даље у т. 2.3.1.), начин творбе је потпуно исти. То су из-

веденице од именица страног порекла на -ија (као што су: абразија,

адхезија, кохезија и сл.), на чије се окрњене основе (по одбитку на-

ставка -ија) додаје суфикс -ибнп: абраз(ија) + ибнп —* абразибнп; ад-

хез(ија) + ибнп —► адхезибнп; кбхез(ија) + ибнп —* кбхезибнп итд.

Осим тога, сви они имају краткосилазни акценат на првом слогу, изу-

зев мађионп (с краткоузлазним) и неких сложеница, као што су: анти-

бксидацибнп, електропнсталацибнп, термопзолацибнп, термбакумула-

цибнп и антипнфлацибнп (где, супротно норми, стоји краткосилазни

на средњем слогу, тачније на првом слогу друге речи у сложеници), и

редовно постакценатску дужин^ на два задња слога наставка. Дублет-

ни акценти, које бележи Стевановић (1964, 591): пензпонп, редакцпб-

нп, опозицпбнп, организацпбнп, итд. у савременом су говору потпуно
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ишчезли. Двојаке нагласке допушта и ВаШ (1986, 387), али уз напо-

мену да „ргеу1аоауа рго па§1азак (краткосилазни на првом слогу — М.

Ш.), а аги§1 зе озјеса као озјесајпо ођПјегеп". Зато је Николић (2000)

потпуно у праву, као и РМС, што бележи само акценте који у пракси

апсолутно превладавају. По свему томе, дакле, придеви с наставком

-ибнп припадају истом творбеном и акценатском моделу, па чине за-

себну скупину наших придева, занимљивих, поред осталог, и са семан-

тичкога становишта (о чему ће опширније бити говора у т. 2.5). Спе-

цифична је једино творба и значење придева бказибнп, дпвизибнп и

кбмисибнп с обзиром на постојање именица оказпбн, дивизпбн и коми-

спбн, од којих су такође могли бити изведени, али с другим настав-

ком. (О томе в. даље у т. 2.3.1.)

2.2.1. Кад се пажљивије погледају основе од којих су изведени

придеви с наставком -ибнп, може се запазити да се све оне завршавају

на дентални сибилант з (пзвоз-ибнп, ревиз-ибнп, експанз-ибнп), с

(емис-ибнп, анекс-ибнп, дпскус-ибнп), или, најчешће, на ц (акуму-

лац-ибнп, кулминац-ибнп, прбдукц-ибнп, пнфлац-ибнп, итд.). Изузетак

је опет спорни кбчионп, као и мађионп.

2.2.2. Овакве основе карактеристичне су за латинске именице са

завршетком -ш, -штз (нпр. аб.паезГо, аАћаезштз; етШш, етшштз;

асИо, асИотз, у новолатинском изговору: адхезио, адхезионис; емисио,

емисионис; акцио, акционис). На изворно латинско порекло именица

на -ија, од којих су у нас изведени придеви с наставком -ибнп упућује

и Стевановић (1964, 591). Узимајући у разматрање тај тип придева,

он каже: „Овде ћемо споменути и придеве с наставком -нп (управо на

-ибнп) и основном именицом страног (лат.) порекла на -ија..." ВаМс

(1986, 387) још је одређенији, кад каже како „1з(гаг1Уапје газроаје1е ро-

кагије аа зи и рге(егпој уесии рпајеУ1 за -штн и озпоуј 1тешсе које и

1а(. гаугзауаји па -ш, 4отз, одпозпо &. Ш пјет. па 4оп, а зато Љ(ап-

сгбт, ејггШепабт 1 кбецгШепсгбт оА 1тешса које зе и 1а(. гаугзауаји

па -ш, -јае". У нашем попису, међутим, према извору који смо ексцер-

пирали (Николић 2000), као ни у РМС и РСАНУ, придева егзистенци-

бнп и кбегзистенцибнп нема, тако да би се могло рећи да је у српском

језичком стандарду изузетак само придев дпстанцибнп, који бележе

Николић 2000 (588) и РМС (I, 691), а према коме у латинском стоји

основна именица на -ш, 4ае (АШаппа, АШаппае), у немачком ЂШапг

(изг. дистанц) и француском АШапсе (изг. дистанс). А и тај се при-

дев ретко употребљава, ако се уопште употребљава (РМС нпр. уз ту

одредницу не даје ниједну потврду). Из тога произлази да је порекло

основа придева с наставком -ибнп јасно и, занемари ли се дпстанциб-

нп, уз мађионп, безизузетно.

2.3. Стевановић (1964, 591) о пореклу наставка -ибнп не каже

ништа. ВаШ (1986, 387) сматра да је „зиДкз -гбт ргеиге(... 1г газкоца

јег1ка з рози<1етт рпојеујта па -шпуј". Питање је, међутим, зашто се

тај суфикс веже само за основе страних именица које се у латинском

завршавају на -«о, 4отз, а у немачком и француском на 4оп. Ако се

има у виду та чињеница, порекло наставка -ибнп могло би се тумачи
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ти и на други начин. Он би могао бити сложен од дела основе стра-

них именица на -ион и нашег наставка -нп, по моделу: емисион (<

нем. Етшшп) + нп > емисибннп > емисибнп и сл., што је онда уоп-

штено за све именице латинског порекле на -ш, -штз, па и неке које

се у латинском завршавају на -ш, -штз, а у немачком немају наставак

-шп, као нпр. АкНе (акција). Ту се убрајају и већ поменути (у т. 2.2.2.)

„сћзШпсгбт, е§г1з(епсгбт { кбе%г15(епсгбт од 1тешса које и 1а(тзкот

гаугзауаји па -ш, -гае" (ВаМс 1986, 387), а у српском још и мађионп,

изведен од грчке позајмљенице мађија < магија (изв. грч. џауе(а), где

суфикс -ибнп долази по аналогији (према именицама на -ија у нашем

језику, од којих се често изводе придеви с тим суфиксом). Али, без

обзира на могућност оваквог или онаквог тумачења порекла тога су-

фикса, са становишта синхроније наставак за творбу овога типа приде-

ва свакако је -ибнп, који се додаје на окрњену основу именица страног

порекла на -ија (у далеко највећем броју према лат. -ш, -штз, односно

нем. и фр. -шп), и то по одбитку завршетка -ија, дакле: емпс(ија) +

ибнп > емисибни.

2.3.1. Изузетак од овога правила могли би бити придеви бказиб-

нп, дпвизибнп и кбмисибнп (према именицама оказпбн, дивизпбн и ко-

миспбн). Изведени директно од тих именица, одговарајући придеви

имали би наставак -нп, који се додаје на неокрњену именичку основу,

дакле: оказпбн + нп > бказибннп > бказибнп; дивизпбн + нп > дпвизи-

бннп > дпвизибнп; комиспбн + нп > кбмисибннп > кбмисибнп. Напоре-

до с бказибнп употребљава се и придев бказионалан (РМС IV, 89), као

и уз кбмисибнп — комисионалан, а уместо дпвизибнп, према РМС (I,

672) само дивизионски, мада РСАНУ (IV, 273) поред дивизпбнскп беле-

жи и дпвизибнп/дивзпбнп — „вој. који се односи на дивизион, који при-

пада дивизиону", за разлику од дивпзпјскп, што је, према оба поменута

лексикографска извора, изведено од именице дпвпзија. Значење приде-

ва дпвизибнп још је сложеније (в. даље, у т. 2.5.3.2.1.).

2.3.2. Придев кбчионп и у овом је погледу посебан изузетак. По-

ред тога што има глаголску основу (па по томе творбено не припада

скупини придева који су изведени од именичких основа страних по-

зајмљеница), он би могао имати и друкчији творбени суфикс: -ни; кб-

чио + нп > кбчибнп, по чему такође одступа од начина творбе придева

који су предмет наше анализе. Стога га коначно, без обзира на

сличност значења с њима, треба искључити из пописа придева с на-

ставком -ибнп.

2.4. Придеви с наставком -ибнп изведени од именица страног по-

рекла на -ија (које се, уз неке изузетке, у латинском завршавају на -ш,

-штз, а у немачком и француском на -шп) припадају српском је-

зичком стандарду и говору, док су у хрватском језичком стандарду

интервенцијом нормативиста и лектора потпуно искључени. Та лин-

гвистичка интервенција темељи се на анализи и налазу Стјепана Баби-

ћа у књизи Туогба пјесГ и ћгуа(зкот кпјГгеупот јеггки (ВаНс 1986), ко-

ји каже: „ЗиПкз -гбт ргеиге* је 1г гизко§ јегјка з розис-ешт рпдјеујта

па -шпуј. ВиаисЧ да зе и пазет јегИш шје из(аНо, аа зе ироп-ећа ко1ећа
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1гтес1и пје§а 1 зиГЖза -зкг {аШкиИсГјзкГ, азШИасузкГ, Јегт/ексГјзкГ...)

код с1о1аге и 1з(от гпабепји, а 1гуес1еш зи ро р1ос1тјет гуогћепот зиб*а-

уи, ргес1поз! №еђа с1аИ пјпиа" (н. д., 387-388). Бабићева констатација

никако се не може односити на српски језички стандард и говор, јер

су се ту, насупрот хрватском, придеви с наставком -ибнп усталили и

чврсто се држе, а у неким су се случајевима и семантички издиферен-

цирали с придевима на -ски изведеним од истих именица. Уз то, срби-

стичка нормативистика, која више ослушкује и следи праксу, није

склона таквој врсти „уредовања" и утврђивања норме, а ни српска го-

ворна пракса не би прихватила таква праволинијска решења. Стога је

потребно размотрити употребу те скупине придева и са семантичкога

гледишта, посебно њихов однос према придевима на -скп изведеним

од истих именица.

2.5. Да би се сагледала сва сложеност употребе и значења приде-

ва с наставком -ибнп у српском стандардном језику, треба прво упоре-

дити те придеве с придевима на -скп изведеним од истих именица, по-

том утврдити који се од придева с наставком -ибнп употребљавају са-

мо у том облику, а који напоредо с обликом на -скп те испитати њи-

хове могуће, а у лингвистичкој литератури на неким примерима већ и

доказане, међусобне семантичке разлике.

2.5.1. Однос заступљености придева изведених од именица стра-

ног (изворно латинског) порекла на -ија, с наставцима -ибнп и -скп,

који се додају на окрњену (с наставком -ибнп) и неокрњену основу

тих именица (с наставком -скп), по моделу: редакц(ија) + ибнп > ре-

дакцибнп; редакциј(а) + скп > редакцпјскп, утврдићемо на основу

истог извора, Николићевог Обратног речника српскога језика (Нико-

лић 2000). Он омогућује лако и потпуно поређење, па тако даје објек-

тивну слику стања у српском стандардном језику, иако ни он, како ће-

мо касније видети, није свеобухватан и без пропуста. Управо таквим

поређењем утврдили смо да у српском језику уз облике с наставком

-ибнп напоредо постоје и облици с наставком -скп, и то у великом

броју случајева. Такви су придеви: мађионп — мађпјскп, абразибнп —

абразпјскп, кохезибнп — кохезпјскп, ревизибнп — ревпзпјскп, дпвизибнп

— дивпзпјскп, прбвизибнп — провпзпјскп, иензибнп — пензпјскп, ерозиб-

нп — ерозпјскп, дпверзибнп — диверзпјскп, емисибнп — емпспјскп, кб-

мисибнп — компспјскп, трансмисибнп — трансмпспјскп, анексибнп —

анкеспјскп, навигацибнп — навигацпјскп, бблигацибнп — облигацпјскп,

пригацибнп — иригацпјскп, кбнјугацибнп — конјугацпјскп, лпквидацииб-

нп — ликвидацпјскп, бксидацибнп — одсидацпјскп, денудацибнп — де-

нудацпјскп, рекреацибнп — рекреацпјскп, дегазацибнп — дегазацпјскп,

канализацибнп — канализацпјскп, крпстализацибнп — кристализацпј-

скп, мббилизацибнп — мобилизацпјскп, демобилизацибнп — демобили-

зацпјскп, цпвилизацибнп — цивилизацпјскп, стерилизацибнп — стери-

лизацпјскп, брганизацибнп — организацпјскп, понизацибнп — иониза-

цпјскп, кблонизацибнп — колонизацпјскп, пбларизацибнп — полариза-

цпјскп, кбндензацибнп — кондензацпјскп, кбнверзацибнп — конверзацпј-

скп, репатријацибнп — репатријацпјскп, кбмуникацибнп — комуника-

цпјскп, телекбмуникацибнп — телекомуникацпјскп, квалификацибнп —
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квалификацпјскп, верификацибнп — верификацпјскп, нптрификацибнп

— нитрификацпјскп, електрификацибнп — електрификацпјскп, фбр-

тификацибнп — фортификацпјскп, дпслокацибнп — дислокацпјскп, де-

маркацибнп — демаркацпјскп, пнсталацибнп — инсталацпјскп, асими-

лацибнп — асимилацпјскп, дпсимилацибнп — дисимилацпјскп, дестила-

цибнп — дестилацпјскп, регулацибнп — регулацпјскп, трпангулацибнп

— триангулацпјскп, модулацибнп — модулацпјскп, артикулацибнп —

артикулацпјскп, калкулацибнп — калкулацпјскп, акумулацибнп — аку-

мулацпјскп, гранулацибнп — гранулацпјскп, рекапитулацибнп — река-

питулацпјскп, пнфлацибнп — инфлацпјскп, антипнфлацибнп — анти-

инфлацпјскп, рекламацибнп — рекламацпјскп, пнформацибнп — инфор-

мацпјскп, санацибнп — санацпјскп, асигнацибнп — асигнацпјскп, декли-

нацибнп — деклинацпјскп, пнтонацибнп — интонацпјскп, бкупацибнп

— окупацпјскп, репарацибнп — репарацпјскп, мпграцибнп — миграцпј-

скп, генерацибнп — генерацпјскп, бперацибнп — операцпјскп, мелиора-

цибнп — мелиорацпјскп, концентрацибнп — концентрацпјскп, касациб-

нп — касацпјскп, кбмасацибнп — комасацпјскп, вегетацибнп — вегета-

цпјскп, пнтерпретацибнп — интерпретацпјскп, хабилитацибнп — ха-

билитацпјскп, оријентацибнп — оријентацпјскп, рбтацибнп — рота-

цпјскп, регрутацибнп — регрутацпјскп, реквизицибнп — реквизпцпјскп,

пнквизицибнп — инквизпцпјскп, пбзицибнп — позпцпјскп, кбмпозицибнп

— композпцпјскп, бпозицибнп — опозпцпјскп, дпспозицибнп — диспозп-

цпјскп, муницибнп — мунпцпјскп, акцибнп — акцпјскп, редакцибнп —

редакцпјскп, реакцибнп — реакцпјскп, фракцибнп — фракцпјскп, пнјек-

цибнп — инјекцпјскп, прбјекцибнп — пројекцпјскп, пнспекцибнп — ин-

спекцпјскп, дпрекцибнп — дирекцпјскп, пнфекцибнп — инфекцпјскп,

дезинфекцибнп — дезинфекцпјскп, кбнфекцибнп — конфекцпјскп, функ-

цибнп — функцпјскп, аукцибнп — аукцпјскп, ббдукцибнп — обдукцпјскп,

редукцибнп — редукцпјскп, пндукцибнп — индукцпјскп, кбнструкцибнп

— конструкцпјскп, прбмоцибнп — промбцпјскп, кбнтрацепцибнп —

контрацепцпјскп, кбнцепцибнп — концепцпјскп, бпцибнп — бпцпјскп,

апсорпцибнп — апсбрпцпјскп, еволуцибнп — еволуцпјскп, револуцибнп

— револуцпјскп, реституцибнп — реституцпјскп. Укупно, дакле, има

111 (или 37,25%) придева који имају дублетне облике с наставцима

-скп и -ибнп. Осталих 187 (или 62,75%), јер их је укупно 298 с таквим

основама, употребљавају се, бар према нашем извору (Николић 2000),

само у облику с наставком -ибнп.

2.5.1.1. Ту може бити и одступања у броју, јер неки дублетни об-

лици нису забележени. Тако међу придевима на -ибнп нема нпр. уоби-

чајеног мбтивацибнп, или сшабилизацибнп, (а има антистабилизациб-

нп!?), нема алокацибнп (а има дпслокацибнп!?), нема валоризацибнп (а

има ревалоризацибнп) и сл., док међу придевима на -скп нема облика

јонизацпјскп (има само ионизацпјскп), насупрот придевима на -ибнп,

где постоје оба та облика. Тај пропуст није, вероватно, настао у изра-

ди Обратног речника, који смо узели као потпун и поуздан извор, не-

го раније, у изради речника из којих је Николић 2000 преузимао грађу

за свој речник.
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2.5.1.2. Наши речници и иначе касне за лексичким развојем са-

временог стандардног језика, па се ни у једном од њих, као ни у Ни-

колића 2000, не могу наћи тако обични и данас веома чести придеви

као што су едукацибнп, лустрацибнп, кбнверзацибнп, прпватизацибнп

и сл., чак ни у облику на -скп, мада и они припадају скупини придева

који су предмет нашег интересовања и потпуно се уклапају у дати мо-

дел (изведени су од именица страног порекла на -ија, које се у латин-

ском завршавају на -ш, 4отз: еписаИо, 1из(гаИо, сопуегзаИо, а аналог-

но томе би било и ^рпуаНзаНо). Нема ни придева мбцибнп, иако се

употребљава као лингвистички термин, а и он је изведен од истог ти-

па именица (које се у латинском завршавају на -ш, 4отз: тоИо, тоИ-

опз). Уврштавањем у списак тих примера, као и примера наведених у

т. 2.5.1.1., па и других, сличних, број би се наших придева с настав-

ком -ибнп повећао, али се ми тиме нећемо бавити, јер циљ овог истра-

живања није да се утврди апсолутно тачан број таквих придева у срп-

ском језику, него да се анализира њихова употреба, творба и значење,

а за ту анализу довољна нам је и грађа преузета из Обратног речника

српскога језика (Николић 2000).

2.5.1.3. Уз придеве с наставком -скп треба још рећи да се они

помоћу тога наставка изводе и од других (страних и наших) именица

на -ија, које се такође завршавају на -пјскп: азпјскп/азпјскп/азпјскп,

гимназпјскп, теразпјскп, малезпјскп, судпјскп итд., али они не припа-

дају скупини придева који су предмет анализе у оквиру овог рада. Нас

овде, како је већ речено, занимају само придеви с наставком -ибнп (а

упоредо с њима и они с наставком -скп) изведени од именица страног

порекла на -ија, које се у латинском завршавају на -и>, -штз, а у не-

мачком и француском на -шп.

2.5.2. Према нашем извору (Николић 2000), одбацимо ли кбчио-

нп, само у облику на -ибнп (без корелата на -скп) употребљавају се

ови придеви: инвазибнп, бказибнп, адхезибнп, кблизибнп, експанзибнп,

дпмензибнп, екстензибнп, кброзибнп, дпсперзибнп, дпфузибнп, тран-

сфузибнп, депресибнп, кбмпресибнп, рецесибнп, кбнцесибнп, прбцесиб-

нп, перкусибнп, дпскусибнп, пнкубацибнп, елевацибнп, деривацибнп, ак-

тивацибнп, валвацибнп, бвацибнп, пновацибнп, бпсервацибнп, прбпага-

цибнп, легацибнп, градацибнп, кандидацибнп, антибксидацибнп, ре-

тардацибнп, кблаудацибнп, апровизацибнп, егализацибнп, легализациб-

нп, децентрализацибнп, антистабилазицибнп, мпнимазацибнп, јбниза-

цибнп, дејонизацибнп, сбларизацибнп, ревалоризацибнп, клпматизациб-

нп, аклиматизацибнп, дератизацибнп, квантизацибнп, амортизацибнп,

кбмпензацибнп, радијацибнп, варијацибнп, апропријацибнп, експропри-

јацибнп, асоцијацибнп, абдикацибнп, апликацибнп, екскомуникацибнп,

кбдификацибнп, класификацибнп, ратификацибнп, пдентификацибнп,

маркацибнп, пнтеркалацибнп, електропнсталацибнп, нпвелацибнп,

апелацибнп, пнтерпелацибнп, релацибнп, вентилацибнп, сцпнтилациб-

нп, бсцилацибнп, пзолацибнп, термопзолацибнп, кбнтемплацибнп, пн-

табулацибнп, ундулацибнп, депедикулацибнп, гестикулацибнп, цпрку-

лацибнп, спмулацибнп, кумулацибнп, термоакумулацибнп, манипулаци-

бнп, пбпулацибнп, капитулацибнп, дефлацибнп, амалгамацибнп, леги
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тимацибнп, трансформацибнп, кбнтумацибнп, еманацибнп, асанациб-

нп, кбнсигнацибнп, кбнкатенацибнп, кбмбинацибнп, дивинацибнп, кбор-

динацибнп, пнклинацибнп, елиминацибнп, дпскриминацибнп, кулминаци-

бнп, манципацибнп, еманципацибнп, нарацибнп, впбрацибнп, лпбрациб-

нп, калибрацибнп, пнтеграцибнп, пмиграцибнп, делиберацибнп, акцеле-

рацибнп, агломерацибнп, аспирацибнп, респирацибнп, транспирацибнп,

пнспирацибнп, амелиорацибнп, перфорацибнп, пнфилтрацибнп, демон-

страцибнп, фрустрацибнп, експлоамацибнп, гравитацибнп, агитациб-

нп, впзитацибнп, рехабилитацибнп, делимитацибнп, рецитацибнп, лп-

цитацибнп, ексцитацибнп, лактацибнп, кбнзултацибнп, кбнсултациб-

нп, трансплантацибнп, алиментацибнп, ферментацибнп, флбтацибнп,

денотацибнп, дпсертацибнп, манифестацибнп, мутацибнп, пермута-

цибнп, ампутацибнп, евакуацибнп, сптуацибнп, пунктауацибнп, дпс-

крецибнп, егзибицибнп, ексхибициибнп, експедицибнп, кбндицибнп, прб-

позицибнп, кбалицибнп, нутрицибнп, кбрепетицибнп, пнвестицибнп,

пнтуицибнп, атракцибнп, екстракцибнп, пнфракцибнп, кбнвекцибнп,

селекцибнп, кбрекцибнп, дезинсекибнп, детекцибнп, магнетострикциб-

нп, фрпкцибнп, прбдукцибнп, непродукцибнп, репродукцибнп, кбпродук-

цибнп, дпстанцибнп, кбнвенцибнп, пнтервенцибнп, пндулгенцибнп, ре-

тенцибнп, емоцибнп, транскрипцибнп, кбнскрипцибнп, прбскрипцибнп,

кбрупцибнп, кауцибнп, дпстрибуцибнп, егзекуцибнп, дбреволуцибнп,

пнволуцибнп, кбнституцибнп. То је укупно 187 (или 62,75%).

2.5.2.1. Иако немају дублета с наставком -скп, уз неке од ових

придева употребљавају се, напоредо, каткад и чешће или искључиво,

дублетни облици изведени од истих именица, само с другим наставци-

ма. Тако и РМС (I, 693) и РСАНУ (IV, 355) према дпфузија имају са-

мо придев дифузан, а према нарација само наративан (РМС III, 609;

РСАНУ, XIV, 336), док придеви дпфузибнп и нарацибнп уопште нису

забележени. Насупрот томе, према консултација стоје два облика при-

дева: консултациони и консултативни (РМС, II, 828; РСАНУ, X,

145-146). Уз именицу респирација, опет, у РМС (V, 517) стоји само

придев респирацибнп, иако се у пракси јавља и респиратбран, у одре-

ђеном виду респираторни (на пример: респираторни органи) (РСАНУ

није стигао до тога слова, па се не зна да ли би ту био забележен и

тај придев). Примера какви су овде наведени има још.

2.5.2.2. Каткад уз придев с наставком -ибнп постоје још два при-

дева с другим наставцима, а од исте основе. У РСАНУ, на пример, на-

ведена су три придева изведена од основе именице ембција : емотп-

ван (V, 205), емоционалан и емоцибнп (V, 206). Уз то постоји и облик

емоцијалан, али се он упућује на емоционалан (Љ.). Колико се ти при-

деви разликују у значењским нијансама, друго је питање (о томе в. у

т. 2.5.З.), али они показују да се уз облике с наставком -ибнп употре-

бљавају и други придевски облици изведени од истих именица.

2.5.2.3. Неки од придева с наставком -ибнп побројани у т. 2.5.2.

веома су ретки, јер су везани за именице које означавају ретко познате

појаве или ускостручне термине, као што су: валвацибнп, сбларизациб-

нп, квантизацибнп, апропријацибнп, пнтеркалацибнп, сцпнтилацибнп,
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кбнтумацибнп, дпвинацибнп, лпбрацибнп, делибрацибнп, екцелерациб-

нп, ексцитацибнп, магнетострикцибнп, кбнскриипцибнп и сл., па се

стога доимају необично.

2.5.2.4. И поред свега тога, ако се додају и придеви с наставком

-ибнп који имају дублете на -скп, а уз то и они које Николић 2000 ни-

је забележио (в. напред у т. 2.5.1.2.), може се констатовати да таквих

придева у српском језику има око 300, а, вероватно, и више. То пока-

зује да се придеви с наставком -ибнп употребљавају у српском језику

у немалом броју, а неки су од њих, уз то, и веома фреквентни, па се

може рећи да и у говорној пракси и у стандарду чврсто стоје, те да

због тога представљају једно од диференцијалних обележја српског је-

зичког стандарда према хрватском, у коме су, како је већ речено, ин-

тервенцијом нормативиста и лектора такви придеви искључени из

стандардне употребе.

2.5.3. На крају треба размотрити и значења придева с наставком

-ибнп, посебно у поређњу с придевима изведеним од истих именица,

али с наставком -скп.

2.5.3.1. Приказујући творбу придева овога творбеног типа, Сте-

вановић (1964, 591) констатује да они „првенствено одређују нешто

што је з а појам с именом у основи: пензиони фонд је фонд за пензи-

је, операциона сала је сала за операције, верификациони одбор — од-

бор за верификацију, а могу означавати и да појам који се придевом

одређује припада појму (опозициони посланик), или потиче од појма

што га означава основна именица: репарациони дуг је дуг од репара-

ција итд.". ВаМс (1986, 387) наставак -ибнп семантички одређује уоп-

штено, па каже: „2пабепје је зиПкза орсе оапозпо". Обе су цитиране

констатације тачне. То потврђују и наши примери: (а) компресиони

апарат — апарат за компресију, кандидациона комисија — комисија за

„кандидацију", тј. кандидовање, редакциони одбор — одбор за редак-

цију (неког текста и сл.), акциони програм — програм за акцију, регу-

лациони план — план за регулацију, идентификациони документ —

документ за идентификацију, изолациони материјал — материјал за

изолацију; (б) кулминациона тачка — тачка која припада кулминацији

(тачка кулминације), деклинациони образац — образац који припада

деклинацији (образац деклинације), асимилациони процес — процес ко-

ји припада асимилацији (процес асимилације); (в) гранулациони траго-

ви — трагови који потичу од гранулације, ревизиони извештај — изве-

штај који проистиче из ревизије, који је резултат ревизије, обдукциони

налаз — налаз који произлази из обдукције, који је резултат обдукције

итд. А све су то придеви којима се исказује неки о д н о с према име-

ници уз коју стоје (однос намене, припадања, потицања и сл.). Према

односу намене који изражава, овде би се могао, али само значењски,

уврстити и придев кочионп, који у синтагмама као што је кочиони ме-

ханизам значи — механизам за кочење. Међутим, по основи (која је

глаголска, а не именичка) и по претпостављеном начину творбе (помо-

ћу наставка -н/-нп, који се додаје на придев радни м. р. јд.: кочио + ни

> кбчионп), па ни по акценту, он никако не припада овој творбеној
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скупини придева с наставком -ибнп. Исто значење има и придев кбчнп,

који бележи РСАНУ (X, 356), јер су оба изведена од истога глагола (кб-

чити), али он ни формално, по завршетку, не припада скупини придева

која је предмет наше анализе. Иначе су оба стандардна и могу се нор-

мално употребљавати (Фекете 2003, Б II). То значи да се у класифика-

цији речи по моделима не узимају у обзир само семантички, него упра-

во творбено-семантички критеријуми, па стога са сигурношћу можемо

рећи да кочионп не припада скупини придева с наставком -ибнп, изве-

деним од именица страног порекла на -ија које се у латинском заврша-

вају на -Јо, 4отз, а у немачком и француском на 4оп.

2.5.3.2. Уз кратке напомене о придевима с наставком -ибнп, на-

пред већ цитиране готово у целини, Стевановић (1964, 591) додаје:

„У вези с овим придевима потребно је истаћи да се они у овоме обли-

ку употребљавају напоредо с придевима на -скп у истом значењу."

За разлику од претходне, ова констатација није сасвим тачна, бар

што се тиче савременога српског језичког стандарда. Пре свега, вели-

ки број придева с наставком -ибнп, чак 62,75%, како показује наша

анализа (в. т. 2.5.2.), не употребљава се напоредо с придевима на -скп,

већ само у том облику, или у облику с неким другим наставком; -ан,

-пван и сл. (в. т. 2.5.2. 1.). А и када се употребљавају напоредо с при-

девима с наставком -скп, или којим другим наставком, они немају

увек исто значење. Показаћемо то на неколико карактеристичних при-

мера, поредећи придеве с наставцима -ибнп и -скп изведене од истих

именица.

2.5.3.2.1. Пошто је, попут Стевановића, констатовао да придеви с

наставком -ибнп и -скп „с1окге и 1з*от гпабепји", ВаНс (1986, 388) до-

пушта само један изузетак. „Јешпо зе" — каже он — „кбтГзгбт гахИки-

је о<1 коттјзкг, аН гагНка шје и гагИс1 гпасепја зиПкза -Гбт 1 -зШ, пе§о

и (оте §(о зе рпдјеу кбттбт ироп-ећПауа иг 1тешсе као ргопаја, гаа"-

пја, (г§оута { и Нт уегата гпаб1 гаргауо 'розгеашбкЈ', (ако да је ргекј-

тпа зетапНбка уега з 1тетсот коттја."

Тачно је да се придеви кбмисибнп и комиспјскп семантички раз-

ликују, па се стога не може рећи: комисиони налаз уместо комисијски

налаз, или комисиони испит уместо комисијски испит и сл., као што

се не мрже казати ни комисијска трговина уместо комисиона тргови-

на (или радња) итд. Разлог томе, међутим, није у чињеници да је ту

„ргекпппа зетапибка уега з тешсот коттја", јер и једна и друга

реч потичу од истог латинског глагола соттШаге, што значи 'повери-

ти', па имају и исто темељно значење. Комисион, наиме, суштински и

јесте трговина у којој се роба за продају даје „на поверење", без пла-

ћања унапред, а свака је трговина иначе „посредничка", а не само ко-

мисиона. Разлике у значењу двају придева (на -ибнп и -скп) потичу,

дакле, у овом случају од разлика у значењима двеју именица од којих

су изведени (кбмисибнп од комисибн, а комиспјскп од компсија).

Слично је и с придевима дпвизибнп и дивизпјскп. Први је изведен од

именице дивизпбн, а то је „војн. јединица од две до три батерије (у

артиљерији) или од два до три ескадрона (у коњици)", док је дивпзпј
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скп изведен од именице дпвпзија — „војн. већа војна јединица коју са-

ставља неколико бригада или пукова" (РМС, I, 672). Истина, реч дп-

впзија може имати још једно значење. Као математички термин то је:

„рачунска радња дељења" (Љ.). Изведени придев од именице дпвпзија

у том смислу био би ипак дпвизибнп, нпр. дивизиона операција, а не

дивизијска операција, што би, опет, значило нешто сасвим друго. Чуд-

но је да у РМС о томе нема података, док РСАНУ (IV, 273) придев

дпвизибнп доводи у везу само с именицом дивизпбн. Придев бказибнп

је такође могао бити изведен од именице оказпбн, мада РМС (IV, 89)

наводи и облик оказија, и то на првом месту, а у истом значењу: „м.

лат. згодна прилика, околност за неки посао" . (О творби придева кб-

мисибнп, дпвизибнп и бказибнп в. напред, у т. 2.3.1.) У вези с овим ва-

жно је истаћи да значењске разлике између придева с наставком -ибнп

и -скп ипак постоје и да пар кбмисибнп и компспјскп у том погледу

није усамљен изузетак, како мисли ВаМс (1986). А да таквих семан-

тичких диференцијација има још, показаће наша даља анализа неколи-

ко карактеристичних примера. Но пре тога једна напомена. У трагању

за примерима који нас занимају ослањали смо се на РМС И РСАНУ, а

они дају премало података да би се могли изводити апсолутно поузда-

ни закључци. Често, наиме, уз одредницу нема ниједне потврде из екс-

церпираних извора, а и објашњења значења су уопштена и једнака, та-

ко да је тешко закључити има ли ту семантичких разлика или не.

2.5.3.2.2. Један од изузетака у том погледу јесте пар акцибнп —

акцпјскп. Већ у обради одреднице акција (РМС, I, 62) назначена је

основа за семантичко разграничење та два придева. Ту је речено да

акција има два значења: „1. а. деловање, радња; организована, план-

ска делатност; покрет, поступци... б. војн. борба, окршај, поду-

хват... 2. банк. хартија од вредности, вредносни папир, докуменат о

уделу у каквом банкарском или трговачком предузећу...". У објашње-

њу значења придева акцибнп (н. д., 63) речено је да се он „односи на

акцију (1)" и да као одредба значи: ,Ј>адни". Насупрот томе, придев

акцпјскп веже се за друго значење именице акција: „хартија од вред-

ности" У РМС (I, 262) стоји: „акцијски... који се односи на акцију

(2); исп. акционарски." То значи да се може рећи само акциони про-

грам (програм за акцију, програм акције и сл.), а не — акцијски про-

грам, као што је нормално акцијски промет (промет хартија од вред-

ности), а не — акциони промет и сл. РМС то не потврђује примерима,

али се они могу наћи у пракси. Тако, рецимо, постоји Акцијски фонд

Републике Србије, који се бави прометом акција, тј. „хартија од вред-

ности". Тај се фонд често помиње у штампи (в. нпр. у листу Полити-

ка, 1. априла 2003, на стр. А 13, у чланку с наднасловом Јучерашњи

промет акцијама). То је, дакле, Акцијски фонд, а не Акциони фонд.

На исту семантичку разлику између придева акциони и акцијски упу-

ћује и РСАНУ (I, 66).

2.5.3.2.3. Именица редакција, од које су изведени придеви редак-

цибнп и редакцпјскп, има такође више значења. У РМС (V, 485) наво-

де се три: „1. а. колектив особа које прегледају, па прихватају (или

одбијају) оно што се даје за штампу, уредништво... б. место, про
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сторије у којима се то обавља... 2. а. приређивање (исправљање, до-

теривање) неког рукописа за штампу, редиговање; оно што је реди-

говано... б. издање с посебним цртама (изменама, допунама и сл.)...

3. један од облика старословенског језика, насталих под утицајем

народног језика...". И ту, дакле, постоји основа за семантичку дифе-

ренцијацију изведених придева с наставцима -ибнп и -скп, али то под

тим одредницама није сасвим јасно речено, као у случају акцибнп и

акцпјскп. Ипак се, на основу датих дефиниција и примера, таква дифе-

ренцијација може наслутити, па и потврдити. Придев редакцпјскп, наи-

ме, у РМС (Љ.) има овакво објашњење: „који се односи на редакцију;

који припада редакцији. — У редакцијској сали... горела је светиљка.

Ћос. Б", док је редакцибнп, према истом извору (Љ.): ,Јсоји се односи

на редакцију. — Изабран је редакциони одбор... да напише текст. Јак".

Према овоме може се закључити да се придев редакцибнп односи на

друго, а придев редакцпјскп на прво (а, вероватно, и на треће) значење

именице редакција. Због тога се ти придеви и употребљавају у одређе-

ним везама, у којима се не могу међусобно замењивати. Каже се: ре-

дакцијски састанак, редакцијска сала, редакцијске просторије, а не: ре-

дакциони састанак, редакциона сала, редакционе просторије. Исто та-

ко, редакциони одбор, ако му је задатак да редигује неки текст и

сл., не може бити редакцијски одбор. У првом случају значењски акце-

нат је на „припадању редакцији", а у другом на самом чину редакције,

тј. редиговању као одређеној активности. По томе се разликује и редак-

цијски одбор (савет и сл.) од редакционог одбора, па се може рећи да

је ,Ј>едакцијски савет изабрао редакциони одбор за израду програмске

оријентације листа" и сл. Све то показује да се придеви редакцибнп и

редакцпјскп семантички разликују и да се та разлика јасно осећа у

различитим синтагмама у којима се употребљавају.

2.5.3.2.4. И вишезначност именице опозпција омогућује семан-

тичко диференцирање од ње изведених придева с наставцима -ибнп и

-скп. Довољно је навести само два (од четири) значења те именице ко-

ја даје РМС (IV, 157): „1. супротност; противљење; отпор... 2. гру-

па, странка која иступа против владине политике или против ми-

шљења већине...". Следећи образац потврђен у претходним примери-

ма, може се рећи да је придев бпозицибнп у вези с првим, а опозпцпј-

скп у вези с другим значењем именице опозпција. По томе се, онда,

разликују опозиционо деловање и опозицијско деловање, тј. деловање

опозиције као политичке формације. У првом случају ради се о одред-

би по карактеру акције, а у другом по карактеру организације.

2.5.3.3. Сви ови примери показују да Стевановић (1964, 591) ни-

је у праву кад констатује да се придеви с наставком -ибнп „употре-

бљавају напоредо с придевима на -скп у истом значењу", као што није

у праву ни ВаШ (1986, 388), кад као једини изузетак у том смислу

узима кбмисибнп и компспјскп, о чему смо већ говорили (у т.

2.5.3.2.1.). Насупрот томе, стање у савременом српском стандардном

језику и говорној пракси показује: 1) да је двојство облика придева с

наставцима -ибнп и -скп и њихова напоредна употреба у истом значе-

њу ретка појава, јер се у паровима које наводи Николић (2000) најче
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шће употребљава само облик на -ибнп, или, ређе, превладава облик с

неким другим наставком (абразпвнп уместо абразибнп, емоционалнп

уместо емоцибнп и сл.), а код оних који се напоредо употребљавају

осећа се тежња да се семантички издиференцирају, како показују ана-

лизирани примери (у тачкама 2.5.3.2.1. до 2.5.З.2.4.). Било би пожељно

и корисно да се изнесене тврдње провере и овере на репрезентативном

корпусу текстова из свих стилова српског стандардног језика. У том

погледу овај се рад може схватити и као изазов, позив или подстрек

за даља и још шира истраживања.

3. На крају, у закључку наше расправе (под 1. и 2), може се кон-

статовати следеће:

3.1. Језички стручњаци, посебно нормативисти, нису досад посве-

ћивали довољно пажње творби и значењу придева с наставком -ибнп.

Ти се придеви помињу, узгредно и парцијално, тек у оквиру ширих

тема о творби речи (Стевановић 1964 и ВаШ 1986) тако да нема ни-

једне студије, па чак ни чланка, о тој скупини речи јединственог и ко-

херентног модела творбе. Њихова честа употреба и одступања у прак-

си од напомена поменутих истраживача о њиховој творби, акценту и

значењу захтевали су, међутим, да се посебно анализирају у оквиру

ове теме.

3.2. Придеви с наставком -ибнп употребљавају се данас углавном

у српском (стандардном) језику, док су у хрватском, организованим

настојањем нормативиста и лектора, готово потпуно потиснути из упо-

требе и замењени дублетним облицима с наставком -скп (изведеним

од истих именица). По томе се употреба тих придевских дублета може

сматрати једним од диференцијалних обележја српскога и хрватскога

језичког стандарда. Тако према облицима: артикулацибнп, асимилаци-

бнп, дезинфекцибнп, "асанацибнп и сл. у српском језичком стандарду, у

хрватском стоје облици на -скп: артикулацпјскп, асимилацпјскп, дез-

инфекцпјскп, асанацпјскп итд.

3.3. У српском стандардном језику има око 300 придева с на-

ставком -ибнп. Нешто мање од две трећине (или тачно 62,75%) таквих

придева нема двојних облика с наставком -скп, док се нешто више од

трећине (37,25%) јавља напоредо и с тим наставком. Тај се закључак

намеће на основу постојећих одредница у речницима, посебно Николи-

ћевом Обратном речнику српскога језика (Николић 2000), који је слу-

жио као основни извор грађе за ову тему. О стању у пракси тешко је

са сигурношћу говорити, јер она није истражена, па се одређени за-

кључци у том погледу могу изводити тек на основу властитог ,је-

зичког осећања" и властитих (парцијалних) увида и процена.

3.4. Придеви с наставком -ибнп творбено су хомогена и стабилна

скупина речи, које су изведене по истом творбеном моделу. Само с

неколико изузетака, сви су ти придеви изведени од именица страног

порекла на -ија, које се у латинском завршавају на -ш, -шпгз, а у не-

мачком и француском на -/ол. У српском језику изузетак је, уз мађио-

нп, само придев дистанцибнп, изведен такође од именице страног по-

рекла на -ија, али која се у латинском не завршава на -ш, -штз, већ
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на -т, -Ше (ЛШапНа, сИзШпНае), а у немачком и француском на 4оп (у

немачком је ИгзШпг, а у француском ЛШапсе). Остала два изузетка: ег-

зистенцибнп и кбегзистенцибнп, која наводи ВаШс (1986, 387), нису

регистрована у нашој грађи, мада није искључено да и они у српској

говорној пракси постоје.

3.5. Скупина придева с наставком -ибнп и акценатски је потпуно

уједначена: сви они, за разлику од придева с наставком -нп који чува-

ју акценат именице од које су изведени, имају краткосилазни акценат

на првом слогу и постакценатске дужине на два задња слога наставка,

на пример: бперацибнп. Мада Стевановић (1964, 591) допушта и акце-

натске дублете с краткоузлазним акцентом на слогу испред наставка:

операцибнп, у пракси су превладали само они први нагласци, па их та-

ко (без дублета) бележе и Николић (2000) и РМС.

3.6. Семантички су придеви с наставком -ибнп такође карактери-

стични, јер сви имају односно значење. И у том су погледу они, да-

кле, хомогена и стабилна скупина лексема.

3.7. Иако су регистровани двојни облици с наставцима -ибнп и

-скп, они се ретко кад у српском језику употребљавају напоредо и у

истом значењу, како претпостављају Стевановић (1964, 591) и ВаШс

(1986, 388). То је, можда, важило за српскохрватску ситуацију, али да-

нас је употреба придева с једним или другим наставком строго нацио-

нално поларизирана (-ибнп у српском према -скп у хрватском), а у са-

временом српском језику и тамо где су регистроване дублете с настав-

ком -скп употребљавају се само облици с наставком на -ибнп, или с

којим другим наставком (-ан, -ован и сл.).

3.8. У случајевим где у српском језичком стандарду постоји

стварни дублетизам облика с наставцима -иони и -ски, осећа се тежња

да се они семантички диференцирају, као у примерима: акцибнп : ак-

цпјскп, редакцибнп : редакцпјскп, бпозицибнп : опозпцпјскп и сл.).

3.9. У проучавању придева са наставком -ибнп велику тешкоћу

представља недостатак претходних систематских истраживања творбе,

значења и употребе тих придева у српској стандарднојезичкој пракси.

Стога су се наша анализа и изнесени закључци могли темељити само

на грађи црпеној из лексикографских извора и на ограниченим власти-

тим увидима. Због свега тога намеће се и потреба даљих и ширих ис-

траживања, која ће, надамо се, потврдити налазе до којих смо дошли у

оквиру ове, још увек ограничене анализе.
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