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ОКВИРИ УПОТРЕБЕ НАСТАВАКА -А И -И

У ГЕНИТИВУ МНОЖИНЕ ИМЕНИЧКЕ ДРУГЕ

ДЕКЛИНАЦШЕ

Приказившье (дескрипци]а) именичке деклинащце састо^и

се превасходно од три поступка. Прво: регистрован»е падежних

наставака, сво]сгвених именицама пс^еднних група (врста), уз

дефинисазье правила дистрибутив варщабилних наставака.

Друго: сатледаван>е сугласничких и самотласничких алтерна-

щца ко]е долазе до изража]а у именичким ооновама, све до

подава крн1ен>а односно прошириван>а основе. Трепе: описиван>е

прозодщских гощава у именичким парадигмама и сврстава-

н>е парадигми у прозоди)ске (акценатске) типове.

Свака од наведених трщу операщца има сво] облекат: ^едно

од специфичних обличких обележ]а чи]Ом комбинациям се

оформл»у^у по]едини падежи, што изиску^е посебну, самосталну

анализу тих подава. Диференцирано прилажен>е а\тернаин1ама

и вариран>у наставака, односно принцишцелно разграничение

морфолошких и морфонолошких феномена, битно ]е свойство

модерних граматичких десюрипци^а. Такав исграживачки пос-

тупак омогупу^е концизни^е приказиван>е ^езичке стварности.

Изгледа да ]е то перспективно, измеЬу осталог, за дал>е

проучававье обличких вари}анти генитива множине именица

женског и мушког рода ко]е се у ном. ]д. завршава^у са -а

(ма.)ка, ватра, газда и сл.), а у ген. мн. има^у наставке -а, -и, -у.

Цримена наведених наставака уоквиру)е се овим општим

правилима:

/. Именице ко]"е има)у на кразу основе (1) вокал 4- консо

нант (жена, трава и сл., сейм нога, рука, слуга), (2) слоговно

р + консонант (свеюрва и сл.), (3) два сутласника измеЬу ко

зих се у ген. мн. умепе тзв. непосто]ано а (сестра, девойка, зем-

ЛуЗ. и сл.), (4) сугласнички скуп зд, жд, шт, шк, шч (звезда,

нужда, ласта, ташта, гошпа, бошча и сл.) — доби^а^у у ген. мн.
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наставак -а. Поједине егшзодичне девијације регистроване су

код имеинца 4. лрупе (бразда — ген. мн. бразда и бразди, ба-

шта — башта и башти, одежда — одежда и одежди).1 М. Цр-

њански је једном употребио такоће ген. мн. јетрни: . . . Била је

уобразила да је иомева код јетрви (М. Црњански, Сеобе. Но-

лит, Београд, 1978, кн>. 2, стр. 422), поред регуларног облика

ген. мн. коврџа: пун је коврџа (стр. 340).

77. Именице нога, рука, слуга завршавају се у ген. мн. на

-у. Нормативни језички приручници наводе као равноправие

или допустиве још и облике с наогавком -а, али они се појављу-

ју у савременим прозним текстовима изузетно ретко. У неко-

лико десетина књижевних издања коришћених за ову сгудију

запажвн је само једаи пример с -а: Двориште поплочано било

је пуно слуга, који су спремали коње . . . (М. Црњански, Сеобе,

књ. I, стр. 30). Иначе су у овом извору више пута заступљени

облици с -у: гомиле жена и оматорелих слугу I 49, наочитлед

слугу и слушкиња II 99, неколико старик слугу II 268. У пое-

зији меВутим облици с -а бивају добродошли ради риме. Радо

их је употтребљавао у ту сврху Алекса Шантић, исп.: витешких

рука римује се с вашијех мука С^еоба"), жул>евитих рука —

чудесних звука („Сијачи"), али: И са твојих руку пану гвожђа

тврда („Бока").

///. Именице чије основе имају на крају сутласничке ску-

пове различите од наведених зд, жд, Ст, шт, шћ, шн, а у којим

уз то изостаје уметнуто (.ДЈепостојано") а (лопта, вожња и сл.)

могу имати у ген. ми. наставке -а и -и. Дистрибуција ових ал-

тернативних наставака у геяиггииним облицима именица назна-

ченог типа није сасвим јасна.

Све до пре неколико година у лингвистичким публикација-

ма 1Изношена су на инидивидуалним импресијама заонована ми-

шљења да је интензивност употребе генитивних облика с -и у

неизоставном опададоу, да се генерализују облици с наставком

-а. Јоваи Вуковић је, на пример, једном приликом писао: „ . . . У

новије вријеме појавлтује се . . . тенденција да се избјегне и -и и

непостојано а у гениггивним заиршецима: канта, молба, борба

(мношгво именица са сонантним вриједностима у гласовним ску-

повима). И ова падежна форма стварно улази у језички стан-

дард и тежи постепено да се стабилизује, и мимо свих прописа

падежних форми пгто их налазимо у граматикама. Форме са

-и . . . још потсоје, али су све више изложене ишчезавању . . ."2

1 В. П. Гурков, Прилог проучавању варијабилних именичклх облика

гегоггива множине. — Наш језик, юь. XXVII, ов. 1—2, 1986, стр. 72—76.

8 Јован Вуковић, Стабилност и нестабилност појединих граматичких

категорија и иновације у књиженном језику. — Акааемија наука и ум-

јетности БиХ. Радови, књ. XXX. Сарајево, 1966, стр. 21.
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тош одсечни]е ]е пресудио Д. Бар]актареюип: „Могло би се

репи, према ситуацищ, да се ова] процес уогацтаванъа наставка

-а у геннтиву множине именица жемаког рода истакнутог типа

налази у завршно] фази."3

Об^авл^ивала су се и сасвим супротна мишл>ен>а о истра]но-

сти, стабилности и продуктивности генитивних облика с -и.

Степан Бабип ]е, «а пример, у ]еднам предававьу говорно: ,Ако

основа завршава на сутласнички скуп, ]авл>а]у се три могуЬно-

сти: наставци -а или -и без непосто]анога а, и наставак -а с не-

посто^аним а: в]ежба, в]ежби, в]ежаба. Наставак -и све внше

продвре у ту категогяцу, што граматичка и щтдистичка литера-

тура настави спрщечити, али, чини се, без правога успееха, и

можда без правога ралзога. То ]е питавье тако сложено да ва-

л>аног одговора нема без огшшрних истраживавъа . . ."4

УоредсреЬвно проучаваяье вари ]абилних облика генитива

множине ни]е изостало, па ]е уродило вал>аним плодовима.

Милица Радрвип-ТешиЙ, пошто ]е покупила и класифици

рала генитивне облике са -а и -и у текстовима од по 130 страна

осамнаест саюремених киижевника, констатовала ]е: ,,Прису-

ство наставка -и у кшижевном ]езику ]е толико интензивно да

нема никакиих изгледа да Не допи до нъеговог нестанка . . ."5

Готово истовремено ]е об^анио резултате обраде обилних

података о употреби вари]абилних облика тен. мн. Степан Те-

жак. Према нъеговим запажашима, обликованъе форми ген. мн.

наставком -и доживл>ава експанзиуу: ,Дродорни наставак -и

незадрживо потиску^е остале дни]е могупнюсти . . ."в

Сазнан>е да се наставак -и чврсто укоренио у формама ген.

мн. чини _]ош актуелни]им нужност омеЬиваньа употребе алтер-

(нативних обличких варщаната с -а и -и. Цитиране студите не

садрже задовол»ава}упет одговора на ово питан>е. Обилна граЬа

кю^у ]е обрадио С. Тежак ни]е у нужно] мери пробрана и до

кументирана. С друте стране, М. Радовип-Тешип назначу]е из

вор сваког податка, што ]е кра}н>е важно за проучаванье ди-

5 Давило Бар]актаренип , Генитив множине именица типа амепьа,

смйква, молба, лотгга. — 1ужнословеиски филолог, юн>. XXX, 1973, стр.

241.

4 Ст^епан Бабип, Проблем морме у хрватском 1КН»нжевном ]езику- —

Зборник Загребачке славистичке школе, год. IV, жн>. 4, 1976 (штампано

1978), стр. 234.

* Милица Радовий-Теший, Дисприбуцща «аставака генитива мно

жине именица женског рода с основом на лрупу сугласника. — Наш

]език, кн>. XXIV, св. 1—2, 1979, стр. 49.

• Ст^епко Тежак, Генитив множине именица Е врете с вншесугла-

оничким основним завршетком. — тезик, год. 28, св. 1, Загреб, 1980, стр.
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слрибуцир'е морфолошких варираната, али прегледани фрагмен

ти ааьижевних текстова нису дружили обимну граЬу. „Ексцер-

пирани материр'ал нире довол>ан — закл>учуре аутор студир'е —

да покаже у корим се случар'евима поред модела -и шире упо-

требл>ава и модел -а (радши и радгаа и сл.)"-7

Пошто ре недвоомислено расно да треба наставити с при-

купл>ан>ем и осмишл>аван>ем отнирнир'е граЬе, овар" рад садржи

податке поцрпл>ене из више томова кншжевних и научних из-

дан>а. Ти подаци биг\е наведени збирно и табеларно да он бар

делимично избила на видело, дошла до изражара кн*ижевноре-

зичка дистрибутива обличких варираната с -а и -и.

Као основни извор информационе граЬе искоришЬена су

дела седамнаест книжовника и филолога XX века, чир'и ре ре-

зички израз разнолик али и типичан за реализацир'ски распон

српскохрватског юьижевног резика. То су текстови (у укупном

обиму од око 15000 страна) Ива АндриНа, Мирка БожиЬа, Ан-

туна Барца, Владана Деснице, Мирослава Крлеже, Михаила Ла-

лиНа, Душана МатиЬа, Мирр'ане МатиЬ-Хале, Владимира На-

зора, Велжа Петровича, Миодрага Поповийа, Исидоре СекулиН,

Бранка Копира, Боре НосиКа, Бранимира НосиКа, Милоша Цр-

н>анског и Петра Шегедина. Тежило се исцрпнор ексцерпцири

података (што наравно не эначи да су евентуални нетгожелхни

превиди потпуно избегнут).

За ефикасно и ефектно експониран>е реэичких факата нире

подесно узастопно навоЬеиье података према азбучном редо-

следу писаца. Бол>а прегледност се постиже ако се извори и

граЬа распореде према пишчевор припадносгги екавскор', ирекав-

скор централнор (ружнор) или ирекавскор западнор' юьижевноре-

зичкор зони, што кореспондира с уделом, пропорциром -а/-и об

лика у делима сваког писца-информанта. С обзиром на то

писци следе у овор поступности: И. СекулиК, М. Црн>ански,

В. Петровип, Бранимир Носил, Д. МатиН, Бора БоснЬ, М. По-

повий, Б. ЕопиК, М. ЛалиН, И. АндриН, В. Десница, В. Назор,

М. Крлежа, М. МатиЬ-Хале, М. Божий, П. Шегедин, А. Барац.

Наводе се у азбучном реду само облици без непостор'аног

а, изузев речи чира се основа завршава са зд, жд, ст, шт, шк,

шч.

Преглед граЬе по писцгша и делима

Исидора Секулик, Госпа Нола. — Антологира српске прозе.

Саставио Велибор Глиториг!. Кн.. II, Београд, 1955 (лат.), 100

(247—347) стр.

7 М. Радовий-Теший, наведено дело, стр. 54.
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Потврда за наставах -а нема.

-и: бенталских ватри 329, белосветских ггуотоловки 291, тих

седелжи 290, игра сенки 248, помопу санки 263, питан>а и сулыьи

264, од цнгли 247, пар штифлепни 309.

Исидора Секулик, Из прошлости. Беоцрад—Сара]ево, 1919,

326 стр.

-а: «еких тежн>а 291.

-и: разних банки 152, маЬароких банки 152, свежих булки

46, отровних гр/иьи 96, неколико эбирки 166, эвекетаае манер

ки 263, многих молби 261, нема слупьи 42, свакеОаких слупьи

246, сузних тужалжи 96, до размирица и тужби 8, четири хи-

л>аде форинти 134, из оних цркви 268, националних чежн>и 96,

велеизда}ничких читанки 24.

Исидора Секулик, ЬЬегошу, книга дубоке одаиости. МС,

Београд, 1961, 461 стр.

Ген. мн. са -а нема.

-и: ткиво борби 13, симбол борби 137, беэбро] борби 137,

духовтга борби 205, трагичних борби 216, «овнх борби 271,

свет борби 273, хришпанских догми 214, ето казни и самокаэпш

264, разних легенди 262, пуна магли 178, владичиних молби 174,

ткиво неправди 13, црногорских плочки 26, бежева и пл>ачки

454, иэмеЬу правди и неправди 13, без радгаи и кафана 147.

много сенки 23, од сенки 23, колико сенки 409, има сенки 421,

икаквих слупьи 27, далеких слупьи 147, притисак слупьи 354,

кагоце та^ни 11, пуне су . . . та^ни 14, васионских та^ни 120 и 207,

писмо та}ни и чудеса 206, хаоских та]ни 237, у свет та_)"ни и

истина 250, тьених та]ни 272, има и та}ни 366, из та]ни 445, мно

го форми 392.

Милош Црььански, Сеобе. Кн>, I — III. Нолит, Београд,

1978, 250 + 462 + 483 стр.

-а: тела нимфа III 50, болова и папьа I 93 (види дал>е об

лике са -и), при натезашу штримфла II 421.

-и: црвених булки II 29, преко булки II 29, травултину, пу

ну булки II 141, пуно булки II 145, у трави, нужу булки II 167,

у житу, пуном булки II 354, у бо^ама булки II 370, пуно булки

II 404, увелих булки III 372, парада, вежби I 242, неколико ве

черинки III 115, приликом вечеринки III 328, за великог дукто-

ра во^ки II 459, еврюпеких войски III 236, стотине главурди II

27, смешних загонетки III 297, неких закачалжи II 338, ктдаач-

ких замки II 250, нихових зурли II 419, варош игранки, песама

II 223, ових казни I 137, неправедних казни II 229, сребрних

шара и кйпанки I 13, дево]ачких клетви III 127, писмом, пуном

клетви III 164, кроз дреку команди II 27, седамдесет копезки
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III 353, хиладе копчи I 36, сщ'асет копчи III 172, има курви

II 402, четрдесет курви III 150, цврчане левчи III 98, око левчи

III 109, станова лорфи II 216, купама лорфи II 223, бечких лорфи

II 325, мирних маэги III 171, сво]их молби II 229, толиких мол

би III 363, десет молби III 435, против неправди II 114, пампене

неправди III 147, стотине ножурди II 27, црвених ноздри III

200, оних ноеилтКи II 305, ногу и шьушки I 67, свих оптужби III

50, телесних иатши II 114, н>егових патиьи II 165, толико патиьи

II 230, ручкова и гпцанки I 96, сво^их писанки I 97, због тцан-

ки I 132, туча и гатанки III 104, тих писанки III 407, било ]е пи

санки III 434, било ]е проститутки II 223, српских поовки I 35,

стотине ручурди II 27, неколико седелки III 115, тих селидби

II 403 н 416, III 150, 234 и 478, мноштво селуанки I 167, сиротих

селзанки III 196, тамних сенки I 98, великих сенки I 224, свет

сенки III 175, служби и обавеза I 164, има та}ни II 327, сво.]их

тезги II 165, теэга, трговаца III 315, колико ]е тундри III 477,

тих перки II 92, двеста форинти II 369, звекет цезви II 193, Па

наева и цомби I 18, убо}них ша]ки I 117, II 288, раГних ша}ки II

289, Нтвгових шетни II 440.

Ве.ысо Петровик, Разговору никад кра}а. (Сабрана дела, V).

МС, Нови Сад, 1956, 341 стр.

-а: ових левента 120, неколико ни^анса 118.

-и: из ба}ки 238, ратних „богенлампи" 60, нихових бомби

58, груван>е бомби 142, лубавних борби 309, сво]их „вандров-

ки" 224, спржених жудгаи 309, ударничких значки 138, из кан-

ци 233, разних лести 44, кюмшщских Лтул>ашки 339, на]про-

стщих метли 182, кииарских наранци 161, напетих Ьутавьа и

претньн 143, хитьаду очи)'у претни 184, крушака ранки 184, май

ских вечери пуних слуттьи 284, везовима сна}ки 160, зелених

униформи 261, ]еменских урми 161, више хил>адарки 133.

Бранимир Носик, Покошено пол>е. Просвета, Београд, 1955,

565 (25—565) стр.

-а: тих перла 255.

-и: уместо алии 424, свакодневних борби 339, психолошких

варки 32, запалтених ватри 57, грленог тукана гугутки 152, ло-

вачких двоцевки 354, плавичастих искри 390, системом казни

184, поред касарни 455, белих лопти 185, неколико маэги 113,

книга наредби 203, пет хилтада ПетровиКа и Петровипки 295, од

поморанци 79, околних радн»и 221, гасних светилжи 313, без

сенки 145, главе сусетки 399, пословних та^ни 236, нихових

тазни 301, жандармских униформи 514, разних цркви 286, реч-

них школки 190.
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Душан Матик, Избор текстова. Библиотека Српока кн>и-

жевноет у сто юьига, кн>. 83. МС — СКЗ, Нови Сад — Београд,

1966, 335 (21—335) стр.

Примера с наставком -а нема.

-и: свеет бро.)ки 270, сто варвцанти 318, многобро] них вари-

]анти 318, низ варианти 319, што се тиче збирки песама 267, а

эбирки песама имамо 267, самих збирки 268, купце збирки пе

сама 268, по примерцима збирки 278, матроских крагни 181,

оних лампи 176, матроских мавжетни 181, эбог мили}арАи 155,

низ мрж№и 40, свих неправди 98, са щвепа поморанцн 250, свих

правди 98, одмах )е било примедби 318, петнаест секунди 155,

167, неколико секунди 176, гране сенки 118, мутних сенки 310,

свих сумной 254, надвиших форми 255.

Душан Матик, Коцка ]е бачена. СКЗ, Београд, 1974, 321 стр.

За ген. ми. са -а нема потврда.

-и: огромних дирки 18, младих до,)ки 57, набреклих до]ки

96, уобича^ених замерки 119, водника, сслобоЬених цокула и

команди 157, окружиих команди 173, од манистри 115, од тр

еке и манистри 132, укрштених мотки 115, эбог оправки 259, ли

стова палми 103, толиких година патн>и 94, неких патши 289, са

црним зодщаком перли 307, од полусенки 311, хил>аду претпо

ставки 299, од дупана и радши 132, официрских сабл»и 13, ка-

ишева и сабл*и 157, од те игре сенки 117, тмурних сенки 136,

издужених сенки 160, шце било сенки 218, тих слутньи 95, без

сумни 87, кути)е пуне та}ни 22, преплитане та^ни 233, из торби

115, н>ених урми 44, ушеперених урми 53, стидних чарки 175.

Бора Восик, Приче о занатима. Нолит, Београд, 1966, 160

стр.

Примера с -а нема.

-и: квислиншких банди 107, испред блага]ни 113, крхотине

бомби 28, потребе вешерки 53, напорних вожжи 131, божиЬних

]елки 129, из канци 123, неколико конзерви 87, из конзерви 87,

итали}анских курни 27, ужас ма^ки 54, електричних пегли 132,

мужеви портирки 138, конфискованих радгаи 68, осталих рад-

ныи 127, сурових 'радгаи 144, играм сенки 57, кухинских чарки

130, бабиних чорби 105, крпачи терпи 160, та]анствених школ>-

ки 130, прошлогодиппьих шунки 69.

Бора Носик, Содома и Гомора. МС, Нови Сад, 1963, 252 стр.

-а: оном врстом гирланда 107.

-и: блуутавих арабески 108, шл>ам арабески НО, класичних

басни 32, дидактичких басни 34, неексплодираних бомби 171,

звиждаае бомби 241, уличних борби 242, у гомили варки 55,
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мамутских гозби 113, паитагруеловских гоэби 128, од душегуп-

ки 211, у редоследу замки 122, сваковроних замки 145, пуни

замки и завера 154, наших игранки 103, л>удских ]елинюи 111,

ородних ]единки 133, из канци 118, знача^инх компонента 101,

Аладинових лампи 65, дословне примене лозинки 251, вопних

маски 114, визита мили^арди 196, шест милиарди 197, кипьа-

сгих 'надграднл 108, на]демонски}их надградныи 159, нагих ним

фи 112, основних норми 150, од норми 162, гомилан>а одвртки

185, (шутачни^их одредби 189, ,различитих акретал>ки 127, мили

он Олга 240, смирених опаски 202, смишл>ених поенти 14, пси-

холошких поенти 58, до поенти 111, коначних поенти 136, не-

попраюлхивих поенти 141, суму препьи 162, конструкци)е псовки

232, од пуцал>ки 61, оваквих радшн 12, метафоричних радши

49, забран>ених радши 72, №ених радн»и 78, у одбиру радн>и 122,

№егових резона/нци 139, списак ренти 45, игром сенки 49, позо-

риште сенки 55, више сумной 247, без та}ни 84, пщачних тезги

218, по блесаво] срючености фирми 23—24, берберских фирми

240, великих форми 190, Лзубавних чежши 100, свадбених чес

титки 97, од шатри 55, иэузетних шепьи 44.

Миодраг ПоповиРг, Бранко Радичевип. Народна кшига, Бе-

оград, 1953, 94 стр.

Облика ген. мн. с наставкам -а нема.

-и: сем ба^ки 12, нихових пратки 9, позоришних приредби

12, Вукових реформи 54, меЬусобних та.)ни 45, ослободилачких

тежгаи 50, породичних шепьи 9.

Миодраг Половик, Вук Стеф. Карацип. Нолит, Београд,

1964, 479 стр.

-а: две стотине форинта 300 (усамл*ени облик с -а, поред

многобро}них примера ген. мн. форината и форинти; сви су из

гледи да зе по среди штампарска грешка).

-и: дугах арнаутки 54, српских ба^оси 390, из ба^ки 429,

сетипе се ба}ки 475, княну ба]ки 478, на^жешпих борби 38, кр-

вавих борби 291, толико борби 456, дево]ака и варошамки 73,

туВиНоких вовеки 117, без грдши 214, од грдн>и 286, оваквих

грлнти 395, од буке дилижанси 85, сво)их збирки 183, Вукових

збирки 264, 324, 1ьегоаих збирки 322, од балова, играики 85,

полищуских канци 254, чи)их клопки 163, градип, пун крчми

290, првобитних легенди 324, лелек ма]ки 22, цриих .Гуговипа

ма.)ки 378, дебелозеровоких негви 71, лажних оптужби 246, од

оптужби 278, 398, 421, 461, паорских паланки 65, панонских

паланки 386, српских паланчанки 121, сенком патньи 267, на

челу поворки 391, озбил>них претньи 176, яьихових претаи 462,

по вароши, пуно] проститутки 243, од псовки 286, у називима
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раджи 65, одво}ити токове радни 373, због увоЪен>а реформи

247, Вукових реформи 464, две}у служавки 54, због сметки 177,

демагошких смупъи 257, каквих сумн»и 234, ланаца, дувана,

урми 177, тамошнаих фирми 27, четири стотине форинти 156,

пет форинти 213, уз игру Циганки 37, измеЬу чалми и фесова

403, бакарних цезви 54, трговачких шатри 177.

Миодраг Поповик, Траган>а за труним. Кн>ижевноистор1ц-

ске студите. Нолит, Београд, 1959, 279 стр.

-а: нема шцедне гютврде.

-и: иолитичких бодли 152, зьегоних бодли 159, против

догми 219, из жалби 172, слободарских искри 149, меЬусобних

кавги 254, свих кавги 255, практиканата, Ьака, калфи 146, из

канци 75, истакнутих константи 193, толико неправди 137, на

несе!гих неправди 264, естетичких норми 201, песникових патн>н

212, толиких патн>и 267, из написа и распри 192, садашндгх

тежнти 77, револуционарних тежн>и 104, демократеких тежн>и

114, иолитичких тежни 151, антивуковских тежжи 175, патри-

отаких тежни 219, наместо пифги 125, 20000 форинти 141, лу-

бавних чежн>и 262, из шала^ки 220.

Бранко Еопик, Сабрана дела, кн>. I. Бо10вници и б]'егун1Ш.

Београд, 1964, 484 стр.

-а: малих канца 416, ормани пуми плахта 326.

-и: из варки 25, празних канти 249, Д)ечачких крепьи 479,

петролеумаких лампи 122, упалених лампи 354, празничких пи

санки 91, испод пленки 480, каквих препирки 191, прозорских

решетки 313, животом сменки 394, пичаних слутаи 306, препу-

них софри 297, пуно сумши 188, лудаких сумн>и 189, ]ата чавки

480.

Бранко Еопик, Сабрана дела, кн>. 9. Приче испод зма]ених

крила. Београд, 1964, 396 стр.

-а: колико има бодла 75.

-и: у Земли ба]ки 188, Земл>а ба}ки 192, пет банки 241, де-

белих двеуиси 180, нопних знщерки 246, сноп искри 70, оштрих

канци 115, сво}их канци 192, дивних коски 102, тужних поворки

41, Ьачких свески 180, влажних сенки 77, |ата чавки 45, од

шунки 194.

Бранко Еопик, Пролом. Просвета, Београд, 1955, 740 стр.

-а: занатли)ских калфа 84.

-и: осам бомби 346, офанзивних бомби 511, тешких бомби

629, вксплози)е бомби 673, последн,их борби 704, измеЬу в^ежби

266, било ]е грани 277, разноразних замки 206, других замки

370, од ]адиковки 87, око касарни 426, гвоздених клампи 657,
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гласних команди 334, пун команди 680, стричевих кретн>и 577,

цепних лампи 133, 136, усташких лампи 137, влажних н>ушки

32, свакозаких патши 62, властитих патши 507, дундастих Под

горании 705, бескра.)них препирки 427, увиу'ених при]етн>и 572,

сво]их прим]едби 460, поАругЛтИвих прилцедби 653, уобича]ених

псовки 130, пискавих псовки 639, у прозоре радши 674, спуште-

них ролетни 37, око ролетни 352, рЬавих слутоьи 301, неколико

ноЬи пуних стри^епши 506, недоречених сумаьи 87, осталих сум

ной 507, никаквих та]ни 290, 295, нових униформи 571, без уни

форми 573, из хауки 311, 615, сво]их шепни 120, минулих шетвди

554.

Михаила Лалик, Изабране лриповИ]етке. Народна кнлга,

Цеттпье, 1950, 270 стр.

Примера с наставкам -а нема.

■и: разношен* алатки 23, прип|рем.\>вних бомби 180, настав-

л>аьье борби 12, првих борби 248, на]ео се конзерви 67, тали-

]анских конзерви 79, тали|анаких мазти 22, од ма.)ки 80, грцан.е

машинки 131, црних поворки 59, оних препирки 137, мрежа

с|енки 25, луубичастих сменки 59, лууди и сменки 92, злих слутн>и

215, сво]их тадни 189, из пушака-тализанки 159, у остатке уни

форми 208, лиферантаких фирми 107, преко хумки 155, првих

чарки 78, од честитки 90.

Михаиле Лалик, Леле]ска гора. Нолит, Београд, 1962.

-а: Примера нема.

-и: залуублтвних гимнаэи)алки 477, других эв]ерки 126, од

исправки 252, нема канци 217, од конзерви 83, 490, 501, эбог

корпи 146, од при)етн>и 315, тих простирки 131, без ^еики 7,

ситних е)енки 154, од сменки 186, злих слутгаи 490, никаквих

та^ни 61, ланац хаз'ки 155, од ха|ки 462, [капилад чедоморки 104.

Михшло Лалик, Раюкид. Народна киига, Цетин>е, 1955, 352

стр.

-а: Нема потврда.

-и: нема метака ни бомби 317, свих варки 137, двадесет

вожгаи 148, европских вовеки 195, десет хил>ада драхми 153,

прстенастих дупли 84, пошак магацина конзерви 233, карбит-

них лампи 176, 196, од при]етн>и 200, л>убавнипи проститутки

194, тали}аис1ких псовки 15, од псовки 200, л>удских сменки 81,

эбрка с]еики 196, дуж сменки 245, од <уенки 303, откинутих

травки 160, сувих травки 313, зелених униформи 48, жутих уни

форми 282, издужених хумки 158, првих чежши 75.

Иво Андрик, ГоспоЬица. Просвета, Београд, 1961, 223 стр.

-а: много низ'анса 185, са одбитком такса 49, неких такса

169.
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-и: ноЬ пуна варки 200, крупних заклетви ПО, у мору Ло-

ванки 161, великих патти 145, црвенкастах петстотинарки 217,

сталиих препирки 212, иеверовапгих претн»и 98, нових псовки

135, много резерви 185, турских рушпи 218, са сноповима сто-

тинарки 216, дрвених купина и тезги 180, официрских унифор

ми 80, утврЬених форми 145, десет фунта 218, са сноповима

хил>адарки 216, шва]царских хил>адарки 217.

Иво Андрик, На Дрини пупрвца. Просвета, Београд, 1955,

394 стр.

-а: од бронза 259, во^ничких консерва 168, безразложних

мржн>а 70, свих упутстава и препьа 186, позединих радн>а 69,

национа.\истичких тежн>а 294.

-и: игром дивиденди и новца 263, кьених до]ки 125, нема ни

жалби 369, тих клетви 106, разнобо}них писал>ки 249, од по

чивки 218, бескрайних препирки 340, много претпоставки 303,

двадесет форинта 244, тихових шетаи 307.

Иво Андрик, Одабране приповетке. Кн>. I и II. СКЗ, Бео

град, 1954, 468 + 542 стр.

-а: за време борба II 233, великих катакомба I 111, из ка

такомба I 112, 123, кутите од конзерва II 243, мачке се хватазу

перда I 289, измеЬу перда I 438, снопове ракетла I 257, крупних

тежььа I 114.

-и: многих ба]ки II 177, експлоэи]е бомби II 380, 430, 431,

440, эапаливих бомби II 383, 384, од погодака бомби II 451, екс-

плодираних бомби II 492, ту ]е било заклетви II 141, похита^те

с то 1аспри I 118. од свих казни I 97. има клетви II 217. куппа

од конзерни II 205, било ]е ма|ки II 444, толиких милщарди II

127, има молби II 217, збщених мржжи II 261, ради набавки II

415, укорен>ених неправди II 260, сво1;их патн>и II 292, страшних

пипайки I 16, збирке писал>ки I 286, врете пиеал>ки I 286, збирку

писал>ки I 317, кондуктерских пиштал>ки II 250, металних пиш-

тал>ки II 452, првих ил>ачки II 467, без претил I 310, од претн>и

II 358, чабанских псовки I 54, сенка ролетни II 328, траговн

сенки II 423, овданпьих сел»анки II 439, несталих сменки I 79, од

с]енки I 81, не^асиих слупьи II 194, неколико стотанарки II 272,

нездравих тлагаьи II 309, бечких фирми II 493, сто форинти

II 89, вепина Циганки II 225, осветл>ених шатри I 252, заломл>е-

них школзки II 493.

Иво Андрик, Проклета авлига. МС, Нови Сад, 1954, 93 стр.

-а: неких смупьа 47.

-и: свих клетви 42, црних вести и неправди 89, давнашнлх

препирки 5, сочних псовки 83, позоришта сенки 20, углова и

сенки 80.
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Иво Андрик, Травничка хроника. Просвета, Београд, 1961,

631 стр.

-а: н>ему энаних борба 27, унутарнтих борба 448, свирка

зурла 25, поред молба 390, два реда претна 29 и 583, м$]е било

претн>а 42, рЬавих радньа 47, духовних радньа 104, источн>ачких

секта 331, сво|их слутньа 478, упутканих сумн>а 76, дани и не

деле сумн»а 367, од свих сумн>а 376, осталих сумн>а 414, нера-

зумлтивих та]на 138, смелих тврдн>а 424, сво|их шетн,а 96 и 166,

кратких шетн>а 142, нестаде речи и шетн>а 361.

-и: многих варки 82, пун замки 366, окретних зверки 481,

са списком молби 293, тих молби 605, без претаи и погрда 225,

малопреЬапиьих псовки 31, ниу'е било псовки 42, глаоних псовки

225, В1!ше резерви 430, Селимових реформи 53 и 212, томила

оел>анки 308, неживих сенки 355, од сенки 406, много та}ни 229,

супротких тежши 14, свих униформи 127.

Владан Десница, Зимско л>етован>е. Београд, Космос, 1957,

220 стр.

-а: авионоких бомба 102, малих пажн>а 146, конац патньа

78, сурови]их радша 75, полопривредних радгьа 82, из ташна

125.

-и: «еексплодираних бомби 34, по упутама граЬанки 121,

малих лименки 41, празних лименки 54, у низу молби 119, не-

колмко хилтадарки 13.

Владан Десница, ПролтвКе у Бадровцу. Просвета, Београд,

1955, 368 стр.

-а: звон бронза 151, сцепам се вояаьа 109, «е}асних жудн>а

197, дрнданае канта 224, у крутовима касарна 103, од конзерва

179, гвоздених корпа 92, несигурних крепьа 178, у низу радньа

84, наших сеанса 164, 168, сво}их тлагньа 10, друштвених форма

252.

-и: огорчених борби 344, ритмичких в]ежби 202, н>егових

жалби 274, ера застава, поварки 76, дт'уу служби 159, других

служби 262, таквих та^ни 96, спарушених травки 270, из чи-

ханки 266, од школжи 132.

Владимир Назор, Истарски болови. Загреб, 1930, 113 стр.

(лат.)

-а: колико паттьа 67, с]ети се патньа 84, квьижевних радвьа

5, на врх хелебарда 20.

-и: двиуе хилтаде мотки 30, редови мотки 33.

Владимир Назор, Сабрана Д]ела. Свезак XIII. Новеле. За-

греб, 1977, 347 стр. (лат.)
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-а: живот пунизи борба 150, руковет виз'оз'ла 61, каконих

карпа 86, тешких крепьа 102, 242, без крепьа 234, живахних

крепьа 290, тво]их крепьа 313, наглих лз<упьа 67, туЬих панца

137, босанеких сепетка 86, празних торба 284, самотних шепьа

294.

-и: во1ьа соли и алги 209, у бро]ен>у банки 211, од св^етло-

сти жера шеи 51, двиз'у игли гумбашница 131, двиз'е главице игли

гумбашница 132, мушкарачкога хода и кретай 152, шихових

локви 187, иьегових мазги 22, имена маэги 34, копитима маэти

36, по кожи мазги 86, неколико мазги 182 двадесетак мазш

185, оваца и маэги 193, од аво}их маз'ки 188, гвожЬа решетки

197, што нише спртви 87, губитак спртви 88, неких туЬинки 253,

гвоздених шипки 188, двиз'у шипки 188.

Владимир Назор, Сабрана дз"ела. Св. XVII. Путописи. С пар-

тизанима. Партизанка Мара. У эавича}у. Загреб, 1977, 386, стр.

(лат.)

-а: зелених алга 274, 1улизоких Алла 81, више бомба 145,

авизатичароких бомба 155, партизанских борба 126, толиких

борба 207, совзетских воз'ска 143, двадесет драхма 24, ндгхових

крепьа 237, сел>ачких крепьа 307, живахних крепьа 368, хра-

стових кропиьа 104, тамноэелених кропльа 129, о халлшама

кНерка 50, из луюьа и оканаца 150, зесених магла 106. моркгких

нимфа 263, мршавих палма 26, иэмеЬу палма 37, из шихових

панца 157, камених врхова Пинча 79 (исп.: на трима Пинчама

80), зашилтених ушка 77, побзедничких фаланга 53, угарских

форинта 92, 550000 форинта 108, дрвених харфа 36, племенигпгх

чежн>а 223.

-и: од бусена алги 378, на врховима Алпи 340, толиких бом

би 202, прасак бомби 232, од капл>и 298, свозих л>уски 355,

стараца, ма)ки 250, плач мазки 316, дрвореди од палми 55, „Пз'е-

сама партизанки" 213, главних приповизетки 385, администра-

тивних реформи 108, пар сел>анки 195, састанке сел>анки 297, че-

тиристо форинти 104, оштеЬених школлои 265, назплеменитизих

школжи 356.

Мирослав Крлежа, Глембаз'еви. Проза. (Сабрана дз'ела Ми

рослава Крлеже, св. 4). Загреб, Зора, 1961, 315 стр. (лат.)

-а: жутих з'акна 236, н>ених крепьа 273, у полураевз'ети,

пуноз низ'анса 266, залових папьа 192, математичких радн>а 152,

венецизанских радаа 252, четрдесет секунда 100, преко траверза

221, провинцизалних фразла 154, о хил>адама фунта 113, холан-

деских шпарга 300.

-и: преко з'еднацби 181, кравллга клепки 227, златних плом

би 285, првих примзедби 78, педесет и три хил>аде форинти 84,
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пет стотина фунти 43, неколико хи.ъада фунти 103, тиролских

цркви 56, барокних цркви 233.

Мирослав Крлежа, Европа даиас. (Сабрана д]ела М. Крле-

же, св. 13). Зора, Загреб, 1956.

-а: обиуач благата 81, болеЬивих дисонанца 175, эвижда-

н>е кугла 239, с новограддьа 51, можданих огша 236, због пала-

чинка 52, популарнмх сентенца 302, мрачних слутаа 134, без-

бро}них смепьа 139, пословних та^на 263, коаашгчких трубла

53, наших чежн>а 188.

-и: филозофоких ]еднацби 303, смртних казни 73, селам

милщ'арди 87, отрцаних прелоцби 53, низ предоцби 303, поти-

траван>е сменки 185, неколико хил>ада фунти 9.

Мирослав Крлежа, Излет у Руси|у 1925. (Сабрана Д)ела

М. Крлеже, св. 17). Зора, Загреб, 1960, 362 стр.

-а: социзалних борба 346, мили^ардерских захта 34, Ьавол-

ских канца 59, наших магла 251, духовних нщанса 320, мудрих

сентенца 74, иэговорених сентенца 100, наших слупьа 15, иде-

алних тежн>а 260.

-и: звогьаву балалайки 235, сюци)*алних борби 346, уличних

борби 358, оптичких варки 74, триста мили]'арди 139, седам

мили]арди 262, педесет мили^арди 263, седамнаест мили^арди

333, л>уске с]еменки 191, у треперен>у с]енки 234, врхунарав-

ских та^ни 31, сви}у та^ни 73, тих та}ни 79, по]единих фирми

330, двице миллиарде фунти 338, осамнаест милщуна фунти

339, эидовима цркви 158, московских цркви 226, 240, има цркви

228.

Мирослав Крлежа, На рубу памети. (Сабрана Д)ела М. Кр

леже, св. II). Зора, Загреб, 1954, 291 стр. (лат.)

-а: златних кола^на 247, из оне гужве 1кретн>а 39, неколико

секунда 67, пословних та^на 83, посли]еподне®них шетньа 16.

-и: црних бровки 253, кривих предоцби 164, давних приред-

би 108, фотографирана стотшьарки 281, сиггни]их тужби 286,

три хил»аде фунти 263, циркуских шатри 144, брбл>авих шо^ки

109.

Мирослав Крлежа, Новеле. (Сабрана д]'ела М. Крлеже, св.

VIII). Зора, Загреб, 1955, 614 стр. (лат.)

•а: по двориштима касарна 156, из ясасарна 221, колико

кола^на 120, седам кола^на 142, запал>ених креиьа 391, финих

кретоьа 471, много крепьа 581, црвених лампа 244, пет мили-

]арда 107, миллиарду мили]'арАа 107, седам миллиарда 313, ака-

демских наобразба 470, у грозници новограддьа 316, лавлдюс

панца 103, игру утвара и сменка 597, элих слупьа 194, београд-

ских твртка 484, гвоздених траверза 16, у звекету трубл>а 612,
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аутомобилских трубл>а 466, эвекета трубл>а 612, мацарских фра}-

ла 428, по наслага.ма питан>а и чеж1ьа 309, муни мириса \Л^С-

школжа 598.

-и: жутих ауерки 17, тих маски 343, на|више наруцби 121,

^една од фирми 101, шест форинти 161, 245, селам форинти 354.

Мирослав Крлежа, Повратак Филипа Латиновипа. (Сабра-

на Д)ела М. Крлеже, св. III). Зара, Загреб, 1954, 271 стр. (лат.)

-а: гвоздених блага)на 123, црвених гласил>ка ИЗ, уобича]е-

них кретанй 155, изнад кровова и крошььа 71, сво]их л>убовца

157, далеких магла 240, разних смепьа 90, дубоких та^на 54, чуд-

них та)на 58, звон>ава харфа 179.

и: селам хил>адарки 244, безврщедних шпилмарки 213.

Мир)ана МатиН-Хале, Липе. Зора, Загреб, 1957, 321 стр.

(лат.)

-а: д)еч)их басна 39, угодних варка 124, свилених госпа 311,

очних дупл>а 125, сво1>гх жуддьа 46, лимених канта 290, у зипки

клетва 291, металних копча 39, н>ених кретьа 193 кратких крет-

1ьа 193, Рефкиних крепьа 203, дрвених кутла 94, приче успомена

и легенда 301, пет мурва 263, на]|интимни}их патн>а 106, под

штандонима перла 284, здела, пуна рибизла 20, густим редо

вима рибизла 50, обраслих сценка 28, великих стрегиьа 36, од

сумн>а 316, Д]еч}их цртанка 51, тих цуцла 141, свих чежла 18,

због чежн.а 102, великих чежн>а 188, чопор чркн>а 188, кратких

шетн>а 203, танюих шипка 125.

-и: женских до^ки 321.

Мирко Божик, Неисплаканги. Зора, Загреб, 1955, 431 стр.

(лат.)

-а: н,ених до]ка 325, црних дупл>а 8, горюих ]'езгра 209, пет-

роле|ских канта 118, граблзивих гсанца 234, десет кинта 43, нез-

наних магла 329, стотину омча 284, црних перла 423, аних при-

\ет\ш. 195, десет рунда 298, наших севдалинка 77, икаквих смет

ка 175, сво^их срцба 415, проматрач та}на 324, укварених ха-

ринга 141.

-и: циктавих врагол»анки 82, обручийи дводинарки 117,

№вних до}ки 29, тврдих до]ки 224, проливених капл>и 271, шум

каплей 390, зауставлтвних креотш 248, узаконивних норми 106,

матери]алистичпоих поставки 94, мало пролетерки 363, неэнат-

ну количину с^еменки 40, толико сметши 365, оних спрлдьи 195,

снопий стотшьарки 193, врхове травки 277, снопове хил>адарки

40, из школ.ки 60.

Петар Шегедин, Гетсемански вртови. Либер, Загреб, 1981,

323 стр. (лат.)
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-а: на|раэнолики)их бурлеска 183, дищу зебра 189, из канта

82, шум крохшьа 13, борових (кроипьа 43 и 53, у о'ени крошаа

130, иэнад крошаьа 132, испод кронпьа 138, жамор кроипьа 257,

гранье крохшьа 288, шумор крошил 318, у шумору кронпьа 318,

на^разноликицех легенда 183, ншов^ерлтивих маска 9, тих маска

11, страшних маска 181, куцан>е при)етн>а 108, с]л] при)етн>а

250, злих слупьа 60, аво]их сумгаа 144, мноштво та]на 267.

-и: игру кретн>и 223, сво}их шетши 15.

Петар Шегедин, Мртво море. Култура, Загреб, 1953, 163 стр.

(лат.)

-а: звукови клепка 37, сво]их кретиьа 95, шум кропиьа 48,

90, разгранатих кронпьа 144, пови]а!ье кропиьа 145, тих маска

69 и 70, на^вепих лри^епьа 38, пл>еснивих та] на 95.

-и: Нема нщедне потврде.

Антун Барац, 1утославенска кн>ижеиноаг. Матица хрватска,

Загреб, 1963, 266 стр. (лат.)

-а: тадапиыих борба 37, кгьижевних борба 100, из борба

197, «ационалних борба 227, политичких борба 251, питан>е

догма 39, низ эбирка 265, трговачких помойника, калфа 162, не

тто легенда 14, свих неправда 102, различитих тцанса 81, 92,

тих транса 175, исихолошких шцанса 210, гкуви^ест, пуна папьа

97, многих патаьа 128, колико патн>а 190, веЬих папьа 208, гье-

гових слупьа 261, кнзижевних тежк>а 59, напредних тежньа 173,

л>удских тежн>а 190, литерарних тежн>а 225, иэмеЬу тежка 250,

револуционарних тежгьа 261, писац хумореска 217, неизречених

чежн>а 216.

-и: н>егових збирки 93, друштвених неправди 134, л>удских

тежши 215.

Антун Барац, Чланци и есе^и. Зора, Матица хрватска, За

греб, 1968, 334 (31—334) стр. (лат.)

-а: на]жешг1их борба 122, изразитих борба 123, тснлгжевних

борба 137, 144, 204, поприште борба 307, естетских догма 201,

хрватоких эбирка 249, нмхових эбирка 249, битних эначаэ'ка

171, оклоп ри]вчи и [крепьа 31, проматран>е крепъа 238, безбро]

ласка 34, мноштво нщанса 62, на]више транса 69, узрок патн>а

170, доволуно предрал1ьа 67, нема предрадтьа 87, критизираних

раднъа 75, наших тежзьа 31, жилавих тежн>а 31, истих тежн>а

95, ваших тежньа 299, свих форма 60, на]разнострани]'их чежтьа

-и: нише борби 137, Ауготра]них гоцанки 206.

61.



51

I1п1ИПIIИ1Î
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Ради бол,ег увила у расподелу (дистрибуци]у) наставака -а

и -и, н>ихову употребу у облицима различитих по творбеним

карактеристикама именица и засшупленост у делима разних

писаца приложен ]е табеларни преглед граЬе. Именице су распо-

реЬене у табели по принципу инверзног, одостражн>ег речника.

Наведене су све именице забележене у текстовима осим именица

нестабилног (вари]абилног) рода: форинта (форинт), секунда

(секунд), Алпе (Алпи), Пииче (Пинчи), личних имена и етника:

тованка, Олга, Петровийка, Подгоранка. Именице у ко}им има

вариран>а по^единих гласова (конзерва — консерва, стотинар-

ка — стотин>арка) наведене су у фреквентшцем облику. Речи с

некадаппъим ^атом дате су у екавско] варианти. Ако некн пи-

сац употребл>ава дво]аке облике ген. мн. июте именице, назна

чен ]е бро] потврда.

Према заступлтености наставака -а и -и ступци табеларног

прегледа чине две целовите зоне: леву, у ко]о] су групнсанн

подаци из дела И. Секулип, М. Цтяьанског, Веллса Петровича,

Бранимира Косила, Д. Матипа, Боре Носипа, М. Поповнпа, Б.

ПопиКа и М. Налила, представника источног екавског и централ-

нои]екавског подручна, и десиу, у ко]о] су презентирани подаци

из текстова В. Деснице, В. Назора, М .Крлеже, М. Матип-Хале,

М. Божипа, П. Шегедина и А. Барца. Подаци из Андрипевих

дела пружа^у ман>е одреЬену слику па се та] стубац може сма-

трати сво]еврсном меЬузоном.

Код именица с основом на грутту сугласник + б (где ^е

-б- суфикс, нттр. у речима борба, примедба, или саставни еле

мент корена, нпр. у речима бомба, торба) у лево] зони рети-

стровани су облици тен. мн. безизуэетно с наставком -и. У дес-

но] зони и у Андрипевом ступцу очито ]е двойство: заступл>ена

су оба наставка. Фреквентну реч борба В. Десница ]е употре-

био с наставком -и, В. Назор — с наставком -а, М. Крлежа и

А. Барац — с оба наставка (пропорци]а потврда ]е 1:2 у корист

наставка -и код Крлеже и 9:1 у корист -а код Барца). У Андри-

Ьевим текстовима забележен ]е облик с -а.

Слично стан* — доминацица наставка -и с по]единим рет-

ким -а примерима опажа се у лево] зони у свим осталим случа-

^евима, док ]е десно] зони сво]ствена флекси^ска неу^едначеност,

изражена у вело] или маню] мери код именица различитих твор-

бених карактеристика. Чак и у групи именица с основом на

сутласник + к, за ко]е се у нормативно] граматичко] литера

тури иначе безрезервно наводи генитивни наставак -и (уколико
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се не ]авл>а непостсуано а),8 ретистровано ]е двадесетак потврда

употребе -а (демоса школ>ка, цртанка, паланчанка, <уенка, ста

венка, еевдалинка, палачинка, клепка, шипка, варка, кперка,

збирка, ласка, маска, бурлеска, хумореска, сепетка, терпка,8

ушка). Аидрипево обликоваяье генитива множине именица «а

-ка подудара се са ситуавдц'ом у лево]" зони.

Код неких група именица с друкчи)'им суглаоницима на

кра^у основе лева и десна зона изразито контрастира]у. Раз-

лике су веома упадлуиве у случа]у именица на -пл. У делима

И. Секулип, М. Цркьанског, В. Петровипа, Бранимира Босипа,

Д. Матипа, Боре Босипа, М. Поповипа, Б. Бопйпа и М. Лалипа

доминира^у генитивни облици с наставком -и, а у текстовима

В. Деснице, В. Назара, М. Крлеже, М. Матип-Хале. М. Божипа,

П. Шегедина и А. Барца — с наставком -а. У Андрипевом изразу

огледа се компромисно стан>е. Исп., нпр., флексщ'оке податке

за именице радвьа, сумньа, патн>а, препьа, слупьа.

Об]аш№ен>е особености Андрипевог обличког „манира" са-

држи се у пишчево] биографией. Као што ]е познато, Иво Ан-

дрип, ко^и ]е од пре другог светског |рата живео и стварао у

Београду, био се формирао као писац цретежно у загребачко]

кн>ижевно]еэичко] средини. Изгледа да неу]едначеност, колеба

ла у употреби генитивних облика с -а и -и у н»еговом писан>у

дугузу управо то] животно] околности.

Расправл»а]уйи питан>а морфолошке вари]абилности, лин

гвиста понекад олако одреЬу^у разво^не тенденци]е па, конста-

ту^уЙИ' ширу или ужу употребу по]единих обличких варираната,

квалифику^у савремено читьенично стан>е терминима ]езич-

ке динамике као што су продиранте, потискиванье и сл. Преглед

података, ексцерпираних из юьижевних дела насталих у пери

оду од двадесетих до седамдееетих година овог века, не да]е

уочлхивих индици]а за сагледаванье разводних токова у домену

вариравьа генитивних облика. За то су вероватно нужна истра-

живанга рани]е кшижевно]езичке стварности, почев од првих

децени]а формираньа српскохрватског юьижевног ]езика.

8 М. Радовий-Тешип }е забележила код В. 1елиЬа облике (наводимо

у синтагмама) селачких псовка и самих загонетка, али не придао'е овим

примерима симитооиатичног значаща. „Очигледно заюьучила ^е, да ]е

као катеторщско решенье за именице на -ка усво^ан модел -и (поред а-а)"

(М. Радовий-Теший, наведено дело, стр. 45, 46, 54—55).

• Вреди забележити да су у Правопису 1960. за именицу твртка на

ведши облици ген. дин. тврткй. и твртки.
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Допунска граЪа

Ради веНе об]ективности и вородосто^ности црихаэиваньа

кнлжевно]езичке реалности прилажем допунске податке о ге-

нитивним -а/-и облицима, поцрпеним из юьига (у опсету од

преко три хил>аде страна) четрнаестарице писаца са екавског

и централнои)екавског юьижевжг]еэичког подруч]а. Допунска

граЬа ексцерпирана ]е из ових извора:

Цемалудин АлиЬ, Трошенье грееха. Св]етлост, Сара^ето,

1980, 156 стр. (лат.).

Стеван Була^ип, Шала^ко. „Веселии Маслеша", Сара]ево,

1978, 152 стр. (лат).

Данило Киш, Башта, пепео. Просвета, Београд, 1969, 224

стр.

Мирко Ковач, Ране Луке МештревиЬа. СКЗ, Београд, 1980,

185 стр.

Душан КостиЬ, Кр^еви и л>уди. Народна юьига, Цетшье,

1954, 332 стр.

Окендер КуленовиЬ, Попорница. Нолит, Београд, 1977, 255

стр. (лат).

Ненад РадановиН, Времена. „Веселии Маслеша", Сара^ево

1973, 193 стр.

Исак Самоковли]а, Ханка. Припови)етке, кн.. II. Св]етлост,

Сара]аво, 1954, 268 стр. (лат.)

Радомир Смил>анип, Бекство на Хелголаид. Просвета, Бео

град, 1977, 296 стр.

Павле Стефановип, Гаврило Кужел». Нолит, Београд, 1974,

235 стр.

Александар Тишма, Повратак миру. Нолит, Београд, 1977,

191 стр. (лат).

Никола Трауковий, ГоспоЬа из велике собе. Просвета, Бе

оград, 1955, 184 стр.

Павле Угринов, Задат живот. Нолит, Београд, 1980, 402 стр.

(лат.).

Хован ХристиК, Чехов, драмски иисац. Нолит, Београд, 1981,

230 стр. (лат.).

У иаведеним текстовома суверено доминира]у облици с на-

ставком -и. Наводимо граЬу инверэним, ,^достражялш'' редо-

следом.

свадба: шест свадби, Костип, 177.

примедба: ових примедби, Ковач, 170; уписивадьа прилцедби,

КостиЬ, 170.

вршидба: манастирсюих вршидби, Костип, 40.
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вежба: тмиаслгичких вежби, Стефановић, 225; поред вежби,

Исти, 226.

гајба: испражњених гајби, Ковач, 82; неколико гајби, Радано-

вић, 185.

настамба: околних «астамби, Радановић, 8, 44, 184.

бомба: бацањем бомби, Костић, 37; с траговима бомби, Исти,

185; експлозије бомби, Радановић, 141; пластичних бомби,

Сми.ъанип, 82; авионских бомби, Стефановић, 115, 131.

катакомба: ходници катакомби, Смиљанић, 270; из таме ката-

комби, Угринов, 71.

борба: у току борби, Костић, 157; поприште борби, Костић, 199;

уличних борби, Тишма, 135.

торба: терет торби, Смиљанић, 10; од торби, Тишма, 67.

једнаџба: ријешити се формула, једиаџби, Алић, 81.

тиква: с маскама од тикви, Алић, 144.

конзерва: рибљих конзерви, Костић, 62; неколико конзерви, Ра-

дановић, 112; војиичких конзерви, Самоковлија, 215; праз

них конзерви, Смиљанић, 18; доста конзерви, Смил.анић,

156; ту је било конзерви, Угринов, 32; количине конзерви,

Угринов, 122.

курва: више курви, Ковач, 96.

заклетва: својих заклетви, Киш, 41.

остве: држак остви, Булајић, 78.

тезга: тезги нема, Костић, 22; ред тезги, Исти, 88.

алга: од алги, Булајић, 64.

сфинга: а.\еју сфинга, Куленовић, 14.

черга: покрај черги, Самоковлија, 51.

банда: уличних банди, Алић, 69.

легенда: свих легенди, Киш, 91.

лубарда: од лубарда, Костић, 89.

милијарда: једиу од милијарди, Смил>анић, 155.

петарда: букетима петарди, Киш, 80.

хорда: опаких хорди, Радановић, 12.

главурда: тих главурди, Стефановић, 219.

менза: многолтудиост мензи, Угринов, 86.

служавка: у корпама служавки, Киш, 168.

плавка: било је плавки, Самоковлија, 138.

преправка: око преправки, Костић, 125.

поправка: око поправки, Костић, 125.

исправка: пун исправки, Киш, 45.

претпоставка: црв претпоставки, Стефановић, 33.

чавка: џакање чавжи, Булајић, 25; јато чавки, Ковач, 8; јата

чавки, Костић, 189; Радановић, 24; под ка.раваном чавки,

Радановић, 47, црмих чавки, Самоковлија, 79.
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]адиковка: теолошких ]аАиковки, Ковач, 182.

псовка: од псовки, КостиЙ, 26; каквих псовки, Смил>аний, 159;

сем псовки, Тишма, 121.

бак]а: били смо сити ба|ки„ Киш, 197; од ба]ки, Киш, 198.

ма|ка: библщских ма_)ки, Киш, 96; уз лелеке мазки, Стефано-

виЬ, 84.

петроле.)ка: чаЬавих петрол^ки, КостиЙ, 24.

копе]|ка: дванаест котики, ХристиЙ, 75.

плаво]ка: оних плавики, Угринов, 183.

до]ка: н>ених до]ки, Смиданий, 54.

халка: тих халки, КуленовиЙ, 14.

булка: румених булки, КостиЙ, 187.

ходалоса: мо)их ходалки, Буладой, 71.

носилхка: сасакутавих ноешьки, Огефановий, 75.

свешлзка: уличних св]етил>ки, Алий, 34; тих св]етил>ки, Исти, 34;

хил>аде ав]етил>ки, Исти, 114; безброршх св]етил>ки, Исти,

128; гроздови св]етил>ки, КостиЙ, 11; уличних светил*ки,

Угринов, 325.

пошил>ка: врете пошил»ки, Угринов, 175.

школ»ка: эаптивених школжи, Стефановий, 138; ушних школ>ки,

Тра^ковиЙ, 62.

замка: у поставл>ааьу замки, Алий, 44.

пастрмка: [река] пуна пасгрмки, КостиЙ, 40.

банка: службеници банки, Алий, 76.

граЬанка: граЬана и граЬанки, Стефановий, 234; добро обуче-

них граЬанки, Угринов, 182.

игранка: школских игранки, Алий, 60; тринаест игранки, Кос

тиЙ, 143; 1имназиг)ских игранки, Тишма, 87; Ьачких игранки,

Исти, 88.

семенка: прозирних семенки, Угринов, 286.

сенка: води, путех) с]енки, КостиЙ, 7; ливада и сменки, Исти, 24;

оштрих ^енки, Исти, 62; тихих сменки, Исти, 73; меких смен

ки, Исти, 214; дубоких с]ен1ки, Исти, 304; без сменки, Исти,

316 и 319; из сменки, КуленовиЙ, 132; чудесних с]енки, Са-

моковлода, 268; од сенки, Стефановий, 133; у игри сенки,

Исти, 140 и 179; из света сенки, Исти, 202; лини]ама светло

сти и сенки, Тишма, ПО; игре сенки, Тра]ковиЙ, 124; пуно

сенки, Исти, 159; изван сенки, Угринов, 18; из сенки, Исти,

36.

палачинка: наслаганих палачинки, Стефановий, 55.

]едночинка: н>егових зедночинки, ХристиЙ, 20; што целовечер-

н«их драма, што зедночинки, Исти, 43.

фараонка: фараона и фараонки, КуленовиЙ, 55.
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црнка: било ]е црнки, Самоковли^а, 138.

шалка: официрских шапки, Ковач, 8.

шипка: тих шипки, Стефановип,, 189.

барка: без барки, Костип, 98 и 101; р]ечних барки, Исти, 225—

226.

хил>аАарка: тридесет хил>адарки, Алип, 74.

плетешарка: дреко плетеньарки, Смил>анип, 91.

чарка: првих чарки, Костип, 156.

зверка: у ко]у врсту зв^ерки, Була.)ип, 20.

Курка: пурлик пурки, Куленовип, 130.

печурка: питомих печурки, Киш, 119.

маска: миотобро^их маски, Киш, 130; пар маски, Ковач, 97;

тридесет тоалета-маски, Смил>а«ип, 58; има лица и маски,

Стефановип, 209; избор маски, Исти, 210; нацрти маски,

Исти, 216; лутака и маски, Исти, 219; играчака и маски,

Угринов, 344; скидатьа маски, Христип, 200.

опаска: тих опаски, Христип, 21.

арабеска: н>егових арабески, Куленовип, 33; у тшьааъу арабе

ски, Исти, 150.

свеска: краЬу оловака и свески, Алип, 113.

фреска: фараонеких фрески, Куленовип, 41.

во_)ска: свих вовеки, Киш, 91.

плоска: из плоски, Куленовип, 195.

сплетка: ситнобуржоаских сплетки, Киш, 167.

осмол>етка: неколико осмол>етки, Костип, 158.

загонетка: пун заганетки, Смил>агаип, 69; венац загонетки, Исти,

233; критичких загонетки, Христип, 193.

решетка: измеЬу решетки, Ковач, 28; кра] решетки, Стефано

вип, 142.

прапка: из прапки, Ковач, 28.

плепка: испод плепки, Була]ип, 53.

ручка: две]у ручки, Стефановип, 225.

л>ул>ашка: неколико л>ул>ашки, Радановип, 164.

омашка: било ]е омашки, Киш, 197.

белешека: од бил>ешки, Алий, 38.

еполетушка: прикапчаванье еполетушки, Ковач, 62.

шушке: пуни су шушки, Тра.)коэип, 56.

табла: огласних табли, Ковач, 77.

кригла: куцкарье критли, Костип, 43.

кугла: бщелих кугли, Куленовип, 126.

перла: од перли, Смил»аиип, 264.

метла: продавци лонаца, метли, Алип, 52; довол>ан бро] метли,

Смил>анип, 155.
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кифла: сланих кифли, Самоковлща, 96; са корпама кифли,

Тра|ковип, 117; Груберових кифли, Тра^овиЬ, 144.

бодл>а: од бодла, Тра.]кавиЙ, 129; пун бодла, Иста, 129.

ракл>е: у облику раклей, Ковач, 62.

дупл>а: сво]их дупли, Куленовий, 244; Смил>анип, 153; очних

дупл>и, Смил>аний, 180; Угринов, 36.

рашлте: сво]их рашллг, Смил>анип, 222.

катаклизма: свих катаклизми, Киш, 92—93.

палма: у хладу палми, Киш, 99; редови палми, Костий, 87; под

с^енкама палми, Костип, 94.

фирма: симболичност фирми, Костип, 121.

форма: шихових форми, Киш, 141; мноштво форми, Ковач, 176;

у атмосфери форми и 1Конвенци)а, ХристиЙ, 223.

униформа: до униформи, Смилянип, 57; група униформи, Тра^-

ковий, 144.

хурма: смокава и хурми, Куленовий, 74; од хурми, Куленовий,

кратна: толико крагна, Костип, 233; неколико крагни, Киш, 151.

казна: вейих казни, Ковач, 151.

та]на: шених та]ни, Смил>анип, 181; нема та}ни ХристиЙ, 82;

на]присни]'их та]ни, Исти, 161 и 161.

касарна: во}них касарни, Ковач, 87; наших павилюна-касарни ,

Костип, 51; по зидовима касарни, Костип, 309; ]ато касарни,

Исти, 321; шемачких касарни, Радановип, 42.

зурна: врисак зурни, Куленовип, 218.

нахткасна: плоче нахткасни, Киш, 8.

крофна: миришл>авих крофни, Тра|ковий, 52.

радша: нецредвийених радши, Ковач, 112; прието]них радши,

Костип, 190; матазаци_)ских радши, Тра^ковйп, 56; кожарских

радши, Исти, 56; живот радши и улица, Угринов, 77; вейине

радши, Исти, 122; цвепареких радши, Исти, 182; сво.уих рад

ши, Христип, 85.

градша: поред градим, Костип, 53.

1надградша: богэнакаквих надградши, Стефановий, 136.

жудша: толико жудши, Костип, 26.

тежша: новик акцената и тежгъа, Костип, 120; без икаквих теж-

ши, Исти, 155; од тежши, Стефановип, 47; л>удских тежши,

Исти, 163.

чежша: мо}их чежши, Алий, 123; сво]их чежши, Стефановий,

сумша: наших сумши, Киш, 141; у бурама сумши, Стефановий,

197; од сумши, Тишма, 126; у часовима сумши, Исти, 129;

ослобоЬен сумши, Исти, 163; из сумши, Тра_)ковиЙ, 99.

97.

221.
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стретьа: свих стрегиьи, Куленовип, 202; емитовагьем стрешьи,

Угринов, 117.

папьа: испод патн>и, Угринов, 215; окутшцидских папьи, Исти,

361.

кретаьа: гошодствених крептьи, Раданавип, 109; елегантних

кретаьи, Исти, 145.

претаьа: обепаша и претгаи, Стефановип, 231; сем препьи, Тиш-

ма, 121.

шетььа : поподневиих шетн*и, Киш, 140; вечерььих шегн>и, Сте

фановип, ПО.

слутаьа: црних слутжи, Костип, 36; н>егових слутши, Раданавип,

119; са тим сликама слутши, Традковип, 99.

пупьа: мо]их пупьи, Куленовип, 15; измеЬу пупьи, Куленовип,

208.

ношзьа: до нонньи, Смил>аниЬ, 57; народних ношши, Т^уковип,

114.

кроипьа: храставих крошши, Була}ип, 53; Ковач, 65, ПО; рас-

кошних кроипьи, Смил>анип, 198; прореЬених кропльи, Угри

нав, 178; дрвепа и кроипьи, Исти, 325.

лампа: ацетиленеких лампи, Киш, 29.

корпа: преко цакова и корпи, Смиланип, 88; плетених корпи,

Исти, 91.

л>успа: усред л»успи кромпира, Смил>аиип, 18.

пуздра: масе мишйпа, пуздри, Стефановип, 36; масама пуэдри,

Исти, 113.

шатра: тих шатри, Тра^ковип, 171.

шифра: сложених система шифри, Стефановип, 196.

романса: сентименталних романеи, Киш, 112.

шанса: немам шанои, Киш, 208.

вариданта: дедну од вариданти, Стефановип, 220; колико вари-

данти, Исти, 229; безоро] варщанти, Тра^конип, 10.

канта: звекет кангга, Самоковлй]а, 55; из реда канти, Стефано

вип, 68; од триду канти, Исти, 76; около канти, Исти, 76;

празних канти, Исти, 87.

фунта: марака, фунти, Смил>анип, 253, 264.

лопта: ударци лопти, Алий, 155.

торта: стотине врста торги, Смил>анип, 35; разних салата, тор

ти, Исти, 40; остаци торги, Исти, 50; начетих торги, Тра^ко-

вип, 51.

пифта: гори од Нифгса, Традкавйп, 154.

консеквенца: евентуалних консеквенци, Киш, 85; болних кон-

секвенци, Киш, 92.

каденца: лирских каденци, Киш, 117.
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врпца: избледелих врпца, Тишма, 66.

калфа: зидарских калфи, Киш, 162; пекарских калфи, Исти,

172.

канце: сво^их канци, Киш, 95; из канци, Смил>аниЬ, 125—126.

Регистровано ]е свега девет примера генитивних облика с

-а (осам именица) у четири извора (у делима Д. Костийа, С. Ку-

ленонипа, А. Тишме и Н. Тра}ковипа), наиме: бодл>а, врпца,

граддьа, кратна (и крагни), лубарда, сфинта, тежн>а (поред теж-

гаи), Кифта. С друге стране, забележено ^е чак 142 именице

чщи се генитиви множине оформл>у]у наставком -и (око 280

потврда).

Ако се они подаци саставе с оним кози су ранще наведени

у цитатима и табеларно, обликован>е ген. мн. именица друге

деклинаци)е ко]е има]у на кра^у основе по неюу сутласничку

групу може се приказати, дефинисати са три генералне кон-

статаци]е:

1. Ако се у генитиву множине консонанггни скуп раставл>а

„непостозаним' -а, аутоматски долази генитивяи наставак -а.

2. Именице с основом на зд, жд, ст, шт, шк, шч има]у у ген.

мн. регуларно наставак -а, али по]едине именице епизодично

Аобица^у и наставак -и.

3. Остале именице са оугласничком групом у основи, у

кю]<у се не умепе „непостозано" -а, облику]у генитив множине

у екавским и ценггралнои]екавским регионима српскохрватске

кн>ижевно]езичк)е територи)е претежно наставком -и, док у за

пад!юм и]екавск)ам кшижев1ГО]езичком региону коегзистиразу

без наглашене превласти зедног обадва могуКа наставка гени-

тива множине.

Алтернаци}а а\\а (,иепосто]ано" а) у облицима генитива

множине друге деклинашуе биле тема посебне студите.

Владимир Гудков


	Front Cover
	Пола века од покретан>а „Нашег ]езика" (МИТАР ПЕШИКАН) 
	5ош ]едном о аналитичком компаративу у српскохрватоком (МИЛАН 
	О лексичким синонимима (МИЛОРАД ДЕШИБ) 
	О Речнику нових речи (ДАРИНКА ГОРТАН-ПРЕМК) 
	Мо]а пошьедоьа о мйлину (МИЛАН МОГУШ) 
	О именици стонало!стопала (СЕЛЕНА СЕФЕРОВИБ-АРСЕНОВИН) 
	Буричин или Бурицин (МИЛША СТАНИБ) 57 



