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Маријана Киршова

(Москва, МГУ)

О НЕКИМ ВРСТАМА СРПСКОХРВАТСКИХ ИМЕНИЧКИХ

СложвницA

(у књижевним текстовима и у речницима)

У раду се разматрају три типа српскохрватских именичких сложеница,

анализира се њихова творбена структура и конкретназначења. Ове се сложенице

разматрају и са гледишта њихове заступљености у књижевним текстовима и

речницима, а указује се и на слична именичка образовања у руском језику.

. Како нам се чини, слагање као један од начина творбе речи у савреме

ном књижевном српскохрватском језику још није довољно проучено.

Нема детаљнијег и опсежнијег истраживања у оквиру ове значајне теме“.

Вероватно се малопоклањање пажњесложеницамаделимичнообјашњава

секундарном улогом слагања у поређењу са другим начинима творбе

речи (имамо у виду пре свега афиксацију, која је најразвијенија у словен

ским језицима). Водећи хрватски дериватолог С. Бабић каже с тим у вези

да је „извођење у хрватском језику... основнији начин него слагање”, као

и то да се „именичке сложенице у хрватском језику творе... знатно рјеђе

него изведенице, а ако се творе, онда је обичнија сложено-суфиксална

творба, него творба чистих сложеница“. У суштини, сложенице се по

дробно анализирају само у монографији С. Бабића посвећеној творби

речи хрватског језика, мада је доста тешко стећи општи утисак и добити

увид у тај проблем на основу ње, пошто је само чисто слагање приказано

сажето (стр. 319-328), уз веома кратак теоретски део (стр. 30–31), док су

1. Саопштено на 21. међународном научном састанку слависта у Вукове дане у

Београду (10—15. IX 1991).
- *

2. На жалост, били смо спречени да се на време упознамо са радом Е. Барић: Imeničke

složenice neprefiksalne i nesufiksalne tvorbe, Zagreb, 1980. Рад је интересантан и озбиљан, али ми

прилазимо том проблему друкчије него Е. Барић.

3 S. Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb, 1986, 319.
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сложено-суфиксална образовања, а њих је највише, разбацана по целој

књизи и везана за одговарајући суфикс. Посебно поглавље (стр. 414—432)

посвећено је сложеницама у граматици М. Стевановића“. Поједина пита

ња у вези са слагањем у српскохрватском језику претресају се у мањим

чланцима у лингвистичким часописима „Наш језик” и „Језик“.

Упоредимо ли гледишта о слагању прихваћена у совјетској науци о

творби речи, са погледима на слагање код југословенских лингвиста,

Видимо дасе у целини много не разликује однашег погледа на овај начин

творбе речи, осим појединих момената о којима ће бити речи даље. „Уз

помоћ чистог слагања се граде сложенице са интерфиксом (у том броју и

са нултим) чије сетворбено значење своди на скуп значењаоснова базних

речи када се у резултату добија једно сложено значење“ (уп. код С.

. Бабића:„Слагање јетакав начинтворбеу којој новаријеч настајеодоснова

двију или више ријечи, од двију или више основа”). Дакле, слагање речи

је један од начина творбе речи, који се састоји у морфолошком спајању

два или више корена (основа)“ (в. код М. Стевановића: „Сложeнице су

речи које су постале срастањем двеју или више посебних речи уједну”).

У совјетској лингвистичкој литератури се истиче као најбитнија особина

сваке сложенице да се састоји од две или више коренских морфема на

одређен начин међусобно везане. Та повезаност се испољава у усменом

говору тако што се језичка јединица изговара са једним акцентом, а у

писменом говору се огледа у састављеном писању или писањууз цртицу

саставних делова сложенице (по чему се разликује од сx. гледишта).

Свака сложеница спада у одређену врсту речи и поседује сва битна мор

фолошка и синтаксичка обележја те врсте речи. Имајући у виду све те

особине, могли бисмо прецизирати дефиницију сложенице: то је лек

сичко-морфолошка јединица обликована као (једна) целина, која ук

4 - М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, Београд, 1964. -

5 В.: А. Белић, О „Свeтoгледу“, Наш језик, I, 1933, стр. 43-47; А. Белић, О грађењу

нових речи, Наш језик, IV, 1936, стр. 161—165; А. Белић, О сложеницама, Наш језик, П, н. c.,

1949/50, стр. 169-177; Св. Матић, Сложeнице са велико, Наш језик, књ. IV, н.с., 1952/53, стр.

323—328; М. Стевановић, Осложеницама типа, народнорепубликанац” и поводом њих, Наш

језик, књ. VI, нc., 1954/55, стр. 153—159; М. Стевановић, Императивне сложенице Наш језик,

књ. VIII, 1956/57, стр. 6–8, И. Клајн, О префиксоидима у српскохрватском језику, Наш језик,

књ. XXIII, 1977, стр. 187—198, S. Babić, Životnost, novih riječi, Jezik, god. IX, 1961/62, стр.

113-118, P. Rogić, Prinos mrtvih klasičnih jezika tvorbi kompozita u suvremenim živim

jezicima „“ Jezik, god. IX, 1961/62, стр. 129-132; R. Zett, O problematici složenica tipa

„nogomet", Jezik, god. XVI, 1968/69, стр. 103—110, S. Babić, Mješovite tvorenice, Jezik, god.

ХХV, 1978, стр. 129—138. -

6. Русскал грамматика, I, Изд. „Наука“, М., 1980, стр. 242.

7. S. Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, стр. 30.

8. В. нпр.:ЛингвистическиИзнциклопедическић словарв, М., 1990, стр.469; Словарљ

— справочник Лингвистических терминов, ред. Д. З. Розентале, М., 1976, стр. 427, Русскии

*звик (Знциклопедиа), М., 1979, стр. 304-305, Н. М. Шанскии, Очерки по русскому словоо

бразованико, М., 1968, стр. 269-275, и др.

9 М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, стр. 414.
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ључује две или више коренских морфема обједињених семантички, акце

натски и морфолошки“.

Већина сложеница је грађена на основу синтагми: земљомер — мери

ти земљу, кривошија — крива шија. Према синтаксичком односу између

базних основа сложенице се могу разврстати на два типа: 1) напоредне,

копулативне сложенице саравноправним односом основа Југоисток, мај
мундчовек; 2) одредбене одн. рекцијске сложенице са неравноправним

односом основа, таквих сложеница је неупоредиво више водоноша (но

сити воду), брзопис (брзо писати), дрвотбч (точити дрво), жутотрба (гусе

ница) (жут трбух). Допунске сложенице (или рекцијске) су постале од

делова који су један с другим стајали у зависном односу као управничлан

и његова допуна кожодер, лонцопера, класобер, коњокрадица (в. М. Сте

вановић, Савремени српскохрватски језик, 1964, стр. 426-428). Одредбе

не су сложенице постале од синтагми у којима је један део одређивао

други белошљива, дивокоза, дворог, црноглав (птица), голобрад.

Према начину састављања делова (компонената) унутар сложенице,

Издваја се атематско слагање, тј. једноставно срастање делова сложенице:

дангуба„беспослица, беспосличар“, сецикеса, лопов“,десетлеће„децени

ја”, и тематско слагање (састављање делова помоћу спојног вокала, или

интерфикса): риболбе, муктогриз, очевидац, земљотрес.

С. Бабић у свом раду отворби речи (стр. 30) наглашава да у српско

- хрватскомјезику постоји најмање четири спојника (спојна вокала) — o, e,

и, у: рукомет, главобоља, гологлав (о најчешће долази као спојни вокал),

кућевласник, душебрижник (понекад се, особито иза непчаних сугласни

ка, јавља е), братучед, полуглас, тисућугодишњица (вокалу, како каже С.

Бабић, ограничен је само на неке речи), распикућа, вртиреп (И долази ако

је први део глагол). Још више спојних вокала бележи у руском језику

Руска граматика из 1980 (стр. 252—253), где се издваја чак 8 група интер

фикса (лесостепљ, пешеход, двучлен, себалкобец, болиголов, трехлеток,

Белгород — нулти интерфикс и др.). М. Стевановић сматра да у српско

хрватском језику постоје само два спојна вокала: о и е (стр.424). Тешко се

сЛОЖИТи са проширењем списка спојних вокала који предлаже С. Бабић.

ако се призна постојање у српскохрватском језику сложеница направље

них без икаквих спојних вокала (а С. Бабић баш истиче да има таквих

сложеница: духанкеса, црвенперка и др.). Узгред речено, С. Бабић сматра

да спојни вокал и иначе није формант, већ елеменат који проширује

10 В. нпр.: К.Л. Рашенцев, СложнЊге словавсовременномрусском извике, автореферат

докторскоћ диссертации, М., 1969, стр. 3-5; В. В. Виноградов, Словообразование в его

оношениик грамматике и лексикологии, со. Вопросви теории и истории изика, АН СССР, .

М., 1952, стр. 140—141; А. И. Моисеев, Мотивированностњ слов. УченнезапискиЛГУ,No 322,

сериа филологических наук, вип. 68, 1963, стр. 147 и др.
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основу (да је додатак основи) уз чију помоћ се основа прилагођава слага

њу. Што се тиче самог термина интерфикс (који користе многи совјетски

лингвисти: В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Е. А. Земскаа, М. В. Пановидр.),

он, како нам се чини, слободно може бити коришћен за обележавање

спојних вокала оје у српскохрватском језику, међутим, пошто су спојни

вокали само један од случајева интерфиксације и пошто се у српскохрват

ским радовима из творбе речи традиционално користи термин спојни

вокал, и ми се у овом раду служимо истим термином, сматрајући, при

томе, да постоје само два спојна вокала (о и е) у савременом књижевном

српскохрватском језику.

Ијошједна примедба: премаустаљеној традицији префиксалнатвор

ба речи у српскохрватском језику се разматра у оквиру слагања као један

од начина слагања (в. нпр.: С. Бабић, Творба ријечи, стр. 33; М. Стевано

вић, Савремени српскохрватски језик, 1964, стр. 443: „С префиксима су, у

ствари, све оне сложене речи што као први део имају неки предлог, који

је тек срастањем сдругим делом сложенице постао префиксом“). У савре

менојдомаћојpусистици се префиксација, пак, сматра каоједан од начина

творбе речи у ужем смислу, тј. не припада слагању. Ми се придржавамо

ИСТОГ ГЛЕДИШТА. -

Пошто у словенским језицима слагање као један од начина творбе

речи (како ми то схватамо) има ширу распрострањеност код именица и

придева и доста ретко се среће код глагола,“ где се углавном користи

префиксација, овај рад посвећујемо сложеним именицама.

Постоји више различитих класификација сложених именица (у Ру

ској граматици из 1980. приказује се 7 врста, В. В. Виноградов“ дели све

сложене именице на 12 творбених врста, посебну класификацију има Н.

М. Шански“ итд.). Како нам се чини, најприхватљивија је за практичну

примену класификација сложених именица коју смо направили на основу

класификације предложене у раду о сложеницама у савременом руском

језику,“ према којој се разликују: -

I. сложене именице без спојног вокала,

П. сложене именице са спојним вокалом.

11 Нпр., акад. В. В. Виноградов је писао: „Принципи слагања, који су се делимично

развили у самом руском језику, а делимично су преузети из старогрчког и старословенског

језика, утврђени су пре свега у продуктивним категоријама (код именица и придева)“. В.: В.

В. Виноградов, Русскии извик, 1972, изд. П, стр. 54.

12 В. В. Виноградов, Современнии русскии азњик, Изд. МГУ, 1952, стр. 125.

13. Е. М. Галкина-Федорук, К. В. Горшкова, Н. М. ШанскиИ, Современнии русскии

Азњик, ч. II, стр. 63-64. -

14 К. Л. Рашенцев, Сложние слова и их компоненти в современном русском азњике,

Орџоникидзе, 1976.
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П. Сложене именице без спојних вокала се даље разврставају према

облику првог дела сложенице (нпр. први компонент је глаголски облик,

сличан облику императива: распикућа, први компонентје број: десетлеће,

Итд., в. даље).

П. Сложене именице са спојним вокалом се даље деле на две групе:

1) сложенице са чистим основама,

2) сложенице са другом основом која има суфикс.

Сложене именице са чистим основама сачињавају две групе: а) са

другим глаголским основама; б) са другим именичким основама.

Сложене именице са другим основама које имају суфикс деле се на

групе зависно од конкретног суфикса.

У овом раду се разматрају само три врсте сложених именица. Према

поменутој горе класификацији то су: 1) сложене именице без спојног

вокала (типавадичеп), 2) сложене именице са спојнимвокалом, које имају

други глаголски део без суфикса (чиста основа) типа мравојед, 3) сложене

именице са спојним вокалом, које имају други именички део без суфикса

(чиста основа) типа козорог.
-

У раду се анализирају не само сложенице које су направљене као

резултат слагања основа (речи) већ и сраслице, лексикализоване синтаг
N - - - -

ме: бабадевбјка, бубашваба, воденцвет (лептир), pôђендан.

Стране сложенице, као што су телеграф, филмотека, широко заступ

љенеу књижевномсрпскохрватскомјезику, одвајају сеоддомаћихсрпско

хрватских речи и у овом раду се не разматрају (изузев стране компоненте

сложених хибридних образовања). |-

Главни лексички извор за овај рад био је Речник српскохрватскога

књижевног језика у шест књига (Нови Сад 1967—1976), који садржи око

150 000 речи, као и књижевни текстови — укупно 800 страница из дела

југословенских писаца: М. Крлежа, ПовратакФилипаЛатиновића, Свјет

лост, Сaрajeвo, 1966 (260 страница), Б. Ћопић, Башта сљезове боје, Б., 1975

(200 стp.); О. Давичо, Ћутње, Београд, 1963 (336 стp.).

Из свих ових извора ексцерпиране су сложенице које припадају раз

ним врстама речи. Пре свега, расподелили смо све сложенице на групе

према врстама речи. Највише сложеница ексцерпираних из Матичиног

речника припадају сложеним именицама (3169), од њих 1164 сложене

именице је направљено уз помоћ чистог слагања (без афикса), остале

сложене именице (њих има 2005) представљају сложено-суфиксална

образовања (многоженац, иноземац) и производно-сложена (бродолом

ник, стрводер-ница), у последњем случају су то у ствари суфиксалне
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изведенице направљене од сложеница. Међу сложеницама са суфиксима

на првом месту се по својој заступљености налазе сложене именице са

суфиксом -ац типа баснописац (447), на другом месту су сложене име

ницесасуфиксом — осттипа неравноправнбст(311), затим— са суфиксом

-је типа слободоумље (213), скоро исти број образовања имају сложене

именице на -ја типа ватроноша, слаткојеђа (160), -ица типавртоглави

ца (141), -(н)ик типа земљорадник -ка) типа високошколка (137),

-ство типа свилогојство (111). Из дела Б. Ћопића ексцерпирано је 50

сложеница, међу којима је 15 направљено уз помоћ чистог слагања. У

роману М. Крлеже је нађено 126 сложених именица (67 од њих је грађено

помоћу чистог слагања), а у роману О. Давича има 120 сложених именица

(55 је грађено помоћу чистог слагања).

Укупно је из свих поменутих извора ексцерпирано преко 3 хиљаде

сложених именица (3465), међу њима има и индивидуално-ауторских

речи (оказионализама), грађених према постојећим моделима у књижев

ном језику (уп.: „Оказионално за лексику није увек оказионално затвор

бени систем“ ). Навешћемо неколико примера коришћења сложеница

(међу којима су и ауторски индивидуализми) прво у Ћопићевим делима:

— Па ти још не вјерујеш, обер будало! (стр. 34). — Онај пожмиреп, брат

Сава, већ је био стигао (стр. 40). — Показало се да је гост из Лике незгодне

и плахе нарави. Не зову тебе џабе дрмогаћа тамо у Лици (стр. 85). —

Опробао дједда се посавјетује сасвојимрођаком Савом, познатимлоповом

изгубиданом (стр. 51). — Мени одједном дође нешто жао тога сирака,

истуреног пред бездушан фронт три коморџијске набигузице (стр. 128).

У роману О. Давича је језик главног јунака — интелектуалца, који се

налази у затворској самици, филозофски обојен, сликовит, обилује ап

страктним сложеним именицама, међу којима су оне са првом компонен

ТОМ СамО— : самоПосматрање, самосаопштење, самоодржање,

самоиспитивање, самосвест, самосажаљење, самоодбрана, самоосећање,

самокритика, самозадовољство, самоопредељење, самосентименталност,

самообмана. Има интересантних пишчевих кованица, између осталог, с

- компонентама страног порекла у хибридним образовањима: Псеудокpто

ле висе с грана, вуку низ мреже (стр. 23). — Снимао сам слике с псеудова

зом квазИЦвећа на зиду лево, квазИкраљеве псеудофотографије у флору

над главом шефа (стр. 43). — Инфрапигмеји цуре из мојих рана (стр. 97).

— У момдирективофилству било је и трагова љубоморе (стр. 220). — Како

бих иначе изишао из засвођености очинског хигијенотропства, мајчин

15 Н. А. Жнко-Триницкан, Закономерности свазећ словообразователЊHњих и лек

сическихзначениИв производнњих словах, у зб. Развитие современного русского изика, Изд.

АН СССР, М., 1963, стр. 94. -
-
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ске промајофобије (стр. 78). — Где ћемо се наћи? — У интерпаклу, број

три! (стр.46). — Микроби су вребали као неки антибогови са свих страна

(стр. 76). — Помислим у контрапункту с узбуђењем (стр. 92), последња

три примера могу се разматрати као префиксална образовања. Код О.

Давича има индивидуализама и из „домаћег материјала”: — Ударајте,

ништаци, никонигдаци, барабе (стр. 101). — Били су Срби, као и пали

куће и палилpуди (стр.“218). — Плиткоумниче! Зар не схваташ да јој све

људско подваљује? (стр. 232). — Има једна вододелница за људе, тачније,

једна човекоделница што упућује човечанство низ две стране да тече. У

сваком човеку постоји унутрашња рододелница (стр. 298). — Не памтим

послеколикодана проведених напосту итврдолежу(стр. 320). — Одлежао

сам пет дана о посту и кратковезу (стр. 333), у последње две реченице се

радиоданима које је затвореник провео у мрачној самици на тврдом поду,

чврсто везаних руку и ногу, па су зато ту употребљене кованице: тврдолеж

и кратковез.

Уовом роману О. Давича се среће и доста сложених именица са првим

делом полу- (то је основа речи половина). Ево неколико примера: — Све

неке жељице, полужељице. Можда само полутрен, пре ударца у бубрег. -

Прелетео сам преко полустепеника у простор (стр. 58). — Његови су

преци полутурци, полуарапи (стр. 76). — Жандар их је то за мог полубу.

нила поквасио (стр. 82). — Кроз полутмину допре слика Лилипуткомпо

зиције. Сажимље све бојељуди, све полутоновеимеђу црноги белог (стр.

95). — Полупажња то не допушта (стр. 184). — Из те полуизгубљености у

неким полумутним струјама извуче ме улазак двојице пандура (стр. 314).

— Показао ми је свој шупљи полупрофил (стр. 315).

У роману М. Крлеже се приказује рафиниран, суптилан, несигуран у

себе сликар, који као професионалац осећа све нијансе боја, светлости,

сенке. Лексика романа обилује сложеним именицама и придевима, међу

којима су са правом компонентом полу-: полумрак, полутмина, полу

тиШИна, полусутон, полусмијех, полутама, полубожанство, полусвије

тло, полусјај, полусјена, полудивљак, полуципеле, полуцилиндар. — Ти

полупијани образи у вјечној полутами између пијанства и страха. (стр.

65). — Натим пјегама било је угодно одмарати свој полуотворени поглед

још у полусну (стр. 69). Има много сложеница са компонентама страног

порекла, као и целих страних речи: психоанализа, нимфоманка, литогра

фија, олеографија у четверобојном тиску, газометар, грамофон, паралело

грам, хексаметар, антропософија, биолошка морфологија, мизантропија,

дерматолог.
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Дакле, то су три различита писца, три разне језичке средине и ра

зличита језичка средства која се користе ради приказивања различитих

КЊИЖЕВНИХ ЛИКОВа.

А сада ћемо прећи на анализу сложених именица ексцерпираних из

Матичиногречника. Анализу ћемо почети одкратког прегледа одвојених

компонената као дела сложеница који у речнику представљају речничку

одредницу, тј. свака компонента се разматра одвојено од речи забе

лежених у речнику са конкретном компонентом. То су најфреквентније

код сложеница прве компоненте:1) заменице само-, свако-, једино-, (само

критика, сваковрстан, јединорбг); 2) бројеви (свега 8): једно-, треће

(трећо-), тридесето-, тринаесто-, триста- (тристо-), четверо-/четворо-,

шесторо-шестеро-, тро-тролист, четворопрег; 3) компонента полу- по

лукугла, полуспрат, 4) прилози и придеви (22), домаће компоненте (по

пореклу), веле- (велемајстор), више- (вишеспратница), мало-(малопрода

ја), много- (многоженство), високо- (високоградња), ситно- (ситногори

ца), крупно-(крупногорица), меко-(мекокбрка), метало-(металотехника),

природо- (природоистраживач), мило- (милодух), кратко- (краткоглав),

мртво- (мртвождер), ново- (новоградња), разно- (разнобојан), риђо

(риђокос), мрко- (мркоглед), свето- (светогрђе), сиво- (сивобрадац), сред

њo- (средњошколац), црвено- (црвенокожац), шарен- (шаренперка), 5)

три компоненте, сличне глаголском облику императива, са значењем

„Псеудо”, „лажни”; назови- (назовибрат), лажи-(лажицар), надри-(надри

лекар). Многа од ових компонената се истовремено користе приликом

образовања сложених придева (нпр.: много-, разно-, црвено- итд.). У горе

наведеном списку компонената нисмо дали те прве делове сложеница

који се употребљавају само за грађење придева.

У Матичином речнику у посебним одредницама има још неколико

примера сложеница и полусложеница чије прве компоненте представља

ју окрњену (скраћену) основу именица или придева, углавном с интерна

ционалним (грчко-латинским по пореклу) коренима“ , образовањима

карактеристичним пре свега за научно-техничку терминологију (слична

је ситуација и у руском језику): агро- (окрњена основа речи аграрни)

(агробиологија), ауто- (скраћено: аутомобилски, ауто-гаража), авио

(авио-механичар), електро- (електроинсталатер), енерго- (енерго-си

стем), зоо- (зоогеологија), мото- (мотодруштво), психо- (психофизика),

радио-“ (радиологија), стерео- (стереофонија), теле- (телегледалац), тер

16. Овде се дају само оне компоненте које смо нашли у Матичином речнику, потпу

нији списак основа страног порекла као првог дела сложеницев. код С. Бабића:Tvorba riječi,

стр. 322—325.
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мо- (термоелектрана),турбо-(турбореактор), физио- (физиотерапија), фо

то“- (фото-апарат).

Поредокрњенихоснова страногпорекла, има и везанихоснова такође

страног порекла. Али обе врсте основа се у Речнику презентирају у одред

ницама на исти начин, иако би требало да се разликују, нпр.: „мото- као

први део сложеница значи да је нешто у вези са мотором” (ту је окрњена

основа мотор, моторни); „гео- као први део сложеницазначи: који је у вези

са Земљом” (ту је везана основа), али се обе основе тумаче на исти начин.

Навешћемо везане основе страног порекла, ексцерпиране из Матичиног

речника, које служе као прве компоненте сложеница: аеро-“ „који се тиче

ваздуха” (аерологија), аеро.“ „који се односи на авион” (аероклуб), антро

по- (антропологија), ауто-“ „само—“ (аутобиографија), гео- (геодезија),

изо- (изобаре) ихти- (ихтиологија), кардио- (кардиограм), квази- (квазиу

метник), моно- (моногамија), мулти- (мултивитамин), нео- (неореали

зам), нитро- (нитро-лакови), прото- (прототип), псеудо- (псеудонаука),

фито- (фитогеографија), хелио- (хелиоскоп), хромо- (хромопласт), крип

то- (криптограм), некро- (некролог), тетра- (тетрапак), хемо- (хемологи

ja), фото-“ „који је у вези са светлом” (фотохемија). Овој групи припадају

и прве компоненте сложеница, пореклом такође грчко-латинске, које се

користе за мерење и значе повећање или смањење неколико пута: кило

(килохерц), мили- (милиграм), центи- (центилитар), мега- (мегават), ми

кро- (микроорганизми), макро- (макрокозам).

. Као први део сложеница страног порекла у Матичином речнику дају

се обер- из немачког (оберкнез, оберлопов, уп. обербудала код Б. Ћопића)

и кара- из турског (каравранац).

Већина првих компонената страног порекла, као што смо видели,

завршава се на-о. Завршни самогласник-отаквих компоненатадоприноси

фреквентности и продуктивности тих компонената у слагању, пошто

одговара творбеном систему српскохрватског језика (о је најпродуктив

нији спојни вокалу сложеницама). У Матичином речнику се као посебне

одреднице укупно даје 86 оваквих компонената (ми смо издвојили оне

који служе за грађење сложених именица), од којих је 49 страног порекла

a 37 домаћег.

Што се тиче сличних компонената сложених именица, који се упо

требљавају као други део сложеница, таквих је у Речнику издвојено у

посебне одреднице веома мало — свега пет. Од њих су три компоненте

страног порекла, то су интернационалне компоненте: -фил (библиофил),

-фоб (германофоб), -метар (барометар), а има и две домаће: -годишњак

(педесетогодишњак) и -годишњица (десетогодишњица). Две последње
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компоненте се употребљавају уз основе бројева у функцији прве компо

ненте. Изгледа да би списак компонената сложеница, и то најфреквентни

јих, у Матичином речнику могао бити опширнији.

А сада ћемо прећи на анализирање сложених именица без спојног

вокала, ексцерпираних из Матичиног речника. Има их укупно 973 (319 +

153). Таква се образовања, зависно од прве компоненте сложенице која се

сматра за главну, деле на неколико група: |-

1) са глаголскимобликом, сличним облику императива, као првом компо

НентоМ“ ,

2) са падежним обликом заменице или именице,

3) са бројем,

4) с компонентом полу-,

5) са речима веле-, више-, много-, мало-,

6) лексикализоване синтагме (сраслице).

Најбројнију групу сачињавају сложене именице са обликом импера

тива у првом делу. Сличних сложеница има и у руском језику (скопидом,

горицвет), али овај творбени тип није сада продуктиван и шире је заступ

љен у дијалектима“. У нашој картотеци има 122 императивне сложенице.

Са гледишта творбене структуре све су оне идентичне: први део се

завршава вокалом -и, као и у облику императива (згубидан, тецикућа),

осим сложенице кљујдрво. У таквим сложеницама -и природно припада

глаголском облику као његов неодвојив део и не игра улогу спојног

вокала, какото сматраС. Бабић. Триимперативнесложеницеимајуокрње

ну глаголску основу: навлачкапа, ћушкапа, шоркапа (од глагола на

влачити, ћушити, шорати) — то су називи народне игре са капом. Са

гледишта семантике, издваја се неколико основних група императивних

сложеница. 1) Већина њих (93) значи неку особу, углавном то су пејора

тивни називи: пробисвет, набидрбб, приливода, мутикаша, мрчикњига,

испичаша. Свакиод тих називајевеома сликовити прозиран. Тип је доста

продуктиван (уп. кованице из књижевних дела: пожмиреп, палилуди и

др). 2). Знатно су ређи називи животиња, птица, инсеката итд. (16):

скочимиш (глодар), летилист (лептир), тресигаћа (птица). Од тих назива

7 се могу користити и као пејоративни називи за човека: смрдибуба „1)

биљна стеница, 2) пакостан човек”, летипас „1) сисар из пор. нетопира, 2)

ветропир”. (3) Посебну групу чине називи биљака: висибаба, лезибаба

(укупно 9) и (4) називи предмета: вадичеп, кажипрст, кажипут(укупно 14).

17 М. Стевановић је у чланку Императивне сложенице (в. горе) доказао да је прва
компонента императивних сложеница пореклом баш глаголски облик императива (а не

презента), што потврђују и акценат и значење (стр. 6—18).

18 В.: Русскал грамматика, стр. 164.
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Све императивне сложенице имају унифициран акценат (краткоу

злазни на првом слогу): мамипара.

Другу групу сложених именица без спојног вокала сачињавају обра

зовања са падежним обликом неких заменица (15): себе- (себезаборав,

себељубац); свак- (свагдан, свагдашњица), сам-- (сампас у смислу „пасење

стоке без надзора), с падежним обликом именице семе (2): cèмеводупоре

до са семеновод (са спојним вокалом), семеглавац (уп. семеноглавац са

спојним вокалом о). Вероватно овој групи припада и сложена именица

дангуба „беспослица, беспосличар“ (уп. згубидан), али није искључено да

је то окрњена глаголска основа глагола дангубити, уп. шантапрца „хром

човек” од шантапрцати „храмати”. -

Трећа група се састоји од сложених именица са бројевима као првом

компонентом (нема их много, само 10): десетлеће, десетгодишњак. Од

бројева се употребљавају девет, десет, дванаест, двеста, хиљада (у облику

хиљаду), додају се и суфикси: двестагодишњица, десетлетник. Тип није

продуктиван. -

Четврту групу сачињавају сложене именице с првом компонентом

полу- (у Матичином речнику има их 153). Вокалуми сматрамо као орган

ски део целе компоненте (без овог вокала има само 4 сложенице: подне,

поноћ, политра, полчетвртак). У Матичином речнику компонент полу-се

обрађује у посебној одредници, што индиректно сведочи о његовој про

дуктивности. То потврђује и многобројност и разноврсност сложеница са

компонентом полу- у књижевним текстовима. У српскохрватском јези

ку, као и у руском, изузетно је широк кругоснова за које се везује елеменат

полу-, а његове творбене могућности су заиста неисцрпне са полу- се

граде имена лица (полуцрнац, полусестра, полусељак), апстрактне име

нице(полулудило, полунесвестица), називи предмета (полуципеле, полу

лопта) и др. (в. сложенице са полу- на стр. 188).

Пета група — то су сложене именице са првом компонентом веле- (5

речи), више- (16), много- (37), мало- (42). Прилог веле- означава велике

размере, високи степеноногашто означавадруга основа: велеград, велећа

даја, велетрговина. Иако се у Речнику налази само 5 таквих образовања, у

језику их има знатно више (уп.: велеиндустријалац код М. Крлеже, веле

филм, велеум код С. Бабића).

Са првом компонентом више- (то је компаратив прилога много) у

Матичином речнику је нађено 16 сложених именица: вишеспратница,

вишебој, вишејезичнбст. Међу сложеницама са више- има раЗЛИЧИТИХ,

ако их гледамо са аспекта творбене структуре, нпр.: вишекут, вишебој

(чисто слагање), вишешколац, вишеженство (сложено-суфиксална обра
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зовања), вишесложност, вишегласје (производно-сложена образовања,

грађена од сложених придева).

У Матичином речнику забележено је много сложених именица са

| првим компонентом много- (37) и мало- (42), које такође припадају ра

зличитим творбеним групама. Доминирају производно-сложене имени

це, углавном направљене од сложених уридева, пре свега апстрактна

имена са суфиксима -ост, -је, -ство: многоликост, многострукбст, мало

вредност, малодобнбст, многогласје, многозвучје, многобоштво. Овај тип

је продуктиван. -

Најзад, међу сложеним именицама без спојног вокала се налазимања

група лексикализованих синтагми, чији делови су се објединили у једну

целину због њиховедуже употребе као деловаједне номинативнеједини

це (понекад се такве сложене именице зову сpacлице): крстикумедете

„врста детелине“, данинбћ„врста цвећа“, зеленгора „бршљан”.Ту се могу

издвојити сложенице направљене помоћу чистог слагања: бабадевојка

„уседелица“, бубашваба „црни жохар”, наџагбаба „злажена” (укупно 34).

Има и неколико сложено-суфиксалних образовања (15), која су грађена од

конкретне синтагме уз помоћ суфикса: будибокснамњак „ђаво”, мождаби

тић „неодлучан човек“, незнабожац „онај који не зна за једног бога”

џабахлебовић „муктаџија“. Овај тип није продуктиван.

Дакле, од сложених именица без спојног вокала продуктивна су два

творбена типа: с компонентом полу- и с глаголским обликом, сличним

облику императива. -

Сложене именице са спојним вокалом. Најчешће се користи спојни

вокал о крајобер, земљотрес. Понекад се после непчаних сугласника

среће е очевидац, душегубац, кућевласник. Имаидублета средњешколац

— средЊОШКОЛац.

I. Сложене именице са другом глаголском (базном) компонентом,

без суфикса. У нашој грађи има 385 таквих образовања типа кишобран. У

Руској граматици сличне сложенице се посматрају као образовања с нул

тим суфиксом: скороход, трубопровод(стр.251). Најфреквентнија су обра

зовања с глаголским компонентама -вед (краевед), -вод (лесовод), -воз

(панелевоз), -мер (вљIcoтомер), -провод (газопровод). |-

У српскохрватском језику већина сложеница овог типа има именицу

као прву компоненту: мравдјед, ватромет (укупно 321 од 385 сложених

именица). Остале сложенице се деле зависно од врсте речи прве компо

ненте на следећи начин: а) прва компонента је придев или прилог (24):

далековод, брзојав, б) прва компонента је заменица (22), од тог броја 19

сложеница је са заменицом само- самоук, самоник, 2 са све-: свеждер,
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светвор, једна сложеница је са земеницом свашта: сваштождер, в) прва

компонента је број (укупно 16), користе се углавном основе једно-, дво-,

тро-, четворо-, шесторо- (заједно са спојником): једносед, двопев, г) две

сложенице имају као прву компоненту глаголску основу: ругопев „руга

лица” и ругопће „сатиричко дело” (ругати се). -

Сложeнице са другом глаголском компонентом могу се поделити на

две семантичке подгрупе: називи лицаи називи предмета. a) Прва подгру

па — то су називи лица по њиховој струци (земљомер). од којих неки

садрже негативну карактеристику човека: кожодер, људождер. -“

б) Друга подгрупа, — то су називи предмета, оруђа, животиња, биљака:

двопек, глибодер, дрвотбч, хладолеж (нелична имена укључују 35 назива

животиња и 21 назив биљки). По броју доминирају називи предмета (255

према 73 назива лица).

Међу називима предмета се издваја неколико група сложеница са

најфреквентнијим компонентама: група сложеница с компонентом-мер

(мерити) обједињује називе уређаја за мерење тлакомер, топломер, стру

јомер, светломер (22 назива); сложенице са компонентом -вод — називи

техничких објеката за премештање, транспортовање нечега (од глагола

водити); топловод, нафтовод, далековод (17 назива), сложенице са компо

нентом-бран (бранити) — називитехничких уређајаи објеката за одбрану

од нечега: мостобран, лукобран, громобран, ледобран (16 назива). Доста

је велика група сложеница са компонентом -ждер (ждерати) — 25 речи.

Група се дели на два семантичка подтипа: а) називи животиња:

сваштождери, бубождери, зрнождери, травождери итд. (овај тип је про

дуктиван у терминологији природних наука); б) подругљиви називи љу

ди: муктождер, лукождер, рибождер, свињождер и др.
-

Доста фреквентним глаголским компонентама, осим наведених горе,

могу се сматрати следећи: — пис (писати) (22): брзопис, -дер (дерати):

небодер, глибодер (13); -мет (метати): топомет (12), — рез (резати): каме

норез (12); —љуб(љубити): човекољуб(11); —мор (морити): чедомор (10),

-лом (ломити); бродолом (9) и др. (укупно 21 основа). Дакле, у најплод

није у савременом језику спада 21 глаголска основа. Ове основе учествују

у грађењу 238 сложених именица од 385 анализираних.

У малопродуктивне глаголске основе (компоненте) спадају такве

основе које се издвајају као друга (главна) глаголска компонента најмање

у 3 или 4 сложенице:-крет (кретати): сунцокрет, -лиз (лизати): чанкoлиз,

и др. (укупно 15 основа, помоћу којих је грађено 48 сложеница). У непро

дуктивна образовањаукључујемо сложене именице са глаголском компо

нентом, која се среће најмање у две сложенице (у нашој грађи има укупно
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15 таквих основа које се издвајају у 30 речи): -крп (крпити): котлокрп,

— пер (прати, перем): судопер ИТД. Забележилисмо и59 сложених имени

ца са компонентом која се више не понавља. Такве сложенице не можемо

сматрати моделима, али није искључено да ће се слична образовања

појавити у језику: скоростек (стећи) „онај који се брзо обогатио”, самоник.

(никнути) „биљка“.

Дакле, издвојили смо у овој групи сложеница преко 50 глагола, углав

ном беспрефиксних, који активно учествују у грађењу сложеница.

II. Сложене именице са другом (базном) именичком компонентом,

без суфикса. У нашој грађи има 306 таквих образовања типа дрворед

Због творбене разноликости у овој групи сложенице се диференци

рају према врсти речи прве и друге компоненте сложене речи, за разлику

од класифицирања сложених именица са другом глаголском компонен

том, где смо наглашавали продуктивност, односно, непродуктивностком

понената. Сложeнице овог типа су грађене према следећим моделима, где

се основе (или целе речи) спајају помоћу спојних вокала оје:

1) основа именице + основа именице: носорбг, рибогуштер (укупно 69),

2) основа придева + основа именице: златорбГ, брзовоз (укупно 119);

3) основа броја + основа именице: троног, двовласт (укупно 54);

- 4) основа заменице + основа именице: самодопринос, свемир, инорог

(укупно 52, од њих43 са само-, 7 са све-, 1 са своје-, 1 са ино-),

5) глаголска основа + именичка основа: врторог, шишобрк (укупно 8),

6) именичка основа + придевска основа: месопуст, зиморад, мореуз (3).

Забележена је само једна сложена именица, где су обе основе —

придевске (такво образовање се не рачуна као модел). горкослад (постоји

и у руском језику). Највише сложених именица је грађено према првом и

нарочито према другом творбеном моделу (типу).

Са гледишта семантике ту се издвајају три групе:

1) називи лица (47): дугобрад, кућегазда, крљозуб,

2) називи предмета (259): cлаволук, трозуб,

3) апстрактна имена (84); мрзовоља, двомисао, страховлада.

Међу именима бића се издвајају називи животиња, риба, птица (41);

свилдбуба, косторог, жутотрба. У посебну групу имена бића спадају нази

ви биљака (33): тролист, трношљива, златоглав.

Неке од именичких компонената се понављају у сложеницама разних

семантичких група изнаје део тела човека или животиње. -зуб (двозуб,

мравoзуб) (4), -рог (козорбГ) (7), реп (8): шиљореп, црнореп), -глав (6):

вијоглав, црноглав (птице), златоглав (биљка), -кљун (5): густокљун,

крстокљун и др. -
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У овој групи сложеница са именичком другом компонентом има

више појединачних образовања, него у групи са другом глаголском ком

понентом, а има мање експресивних, пејоративних назива. Ту је заступ

љен већи број сложеница сдругом компонентом него у претходној групи.

P e 3 КОМ e

Марианна Киршова

О НЕКОТОРЊЕХ ВИДАХ СЛОЖНБХ СУШЕСТВИТЕЛБНБIX В

СЕРБОХОРВАТСКОМ АЗњIКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИТЕРАТУРНБIX

текстови словарном материале)

Вработе расcматривакотси три вида сложнЊих сушествителЊНБIX B cОВре

менном литературном сербохорватском изљике: сложнЊе сушествителњнље без

coединителњноћ гласноћ (в. том числе с первљим глаголњнњим компонентом,

омонимичним повелителњноћ форме глагола), сложнЊле сушествителњнље с

coединителњноћ гласноћ и со вторњим глаголњнљим компонентом, не осложнен

нљим суффиксом, а также сложнBIе сушествителњнње с coединитељноћ гла

сНоћ и со вТорњим именHњим компонентом, также не осложненнЊим суффиксом.

Указаннље видљи сложнЊих сушествителњнљих анализирукотси с точки зрении

их словообразователњноћ структурњ и конкретноћсемантики. Сложниме суше

ствителњнЊle pacсматриваотса также в плане частотности и продуктивности

их компонентов. Вработе даетcн также краткић обзор самњих частотнњих компо

нентов расcматриваемњих сложнЊих сушествителњнњих.
|-
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