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ГЛАГОЛИ НА -АТИ СА ДВОЈАКОМ ПРЕЗЕНТСКОМ

ОСНОВОМ

VII

Глагол и са општим делом на т, д., с

102. Од тих глагола само је један са безвучним фрикативом

с (сис-ати) и такође само један — са звучним експлозивом д (зид

-ати). Сви остали на том месту имају безвучно експлозивно т.

И у правописном речнику највише је сложених, с префиксима

(нпр. запретати, разбуктати се), а мање је оних који су и про

сти и сложени (на пример: клеветати и оклеветати, шетати и

одшетати, прошетати и др.). Неки су, међутим, наведени само

као прости (нпр. бенетати, сретати).

Најпре ћу узети у разматрање глаголе са општим делом

на с и д.

Глагол с и с а т и

103. У Правопису су наведени и сложени глаголи — с пре

фиксима: за-, из-, на-, по-, пре-, y-, који се налазе и у Вуковом

речнику. Код Ристић-Кангpге и Деановић-Јернеја нема глагола

засисати. Уосталом, ту глаголску реч, с презентом на -сам, Вук

даје у изразу засисало дијете (тако се каже „кад жена на ново

затрудни, а још дијете није одбила“). Затим, глагол пресисати,

сишем код Вука значи vertrockmen, exaresco („Јордан вода туна

пресисаше“), а у Деановић-Јернејевом речнику упућује се на рre
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164 На ш је зи к

sahnuti; тако је и у речнику Ристића и Кангpге, само што они то

значење узимају под 2. Треба рећи и то да је код Деановића и

Јернеја и глагол насисати се, saziarsi succhiando, без презентског

облика. У овим речницима као пресисати и глагол усисати има

презент само на -шем (усишем). Презент осталих глагола је с ду

блетним облицима, и то на првом месту је увек облик на -сам

(други, на -шем, код Вука је у загради, свакако као мање обичан

у његовом језику).

Међутим, материјал који имам из језика писаца показује

нешто друкчији однос облика с двојаком презентском основом.

То ће се сада видети из примера. На једној страни су ови:

— Ти крв полако памуком сисаш (Ј. Ст. По по ви ћ,

Даворје, СКЗ, 89);— Венецијански ваздух сисајућ” (Ђ. Јак

ш и ћ, Дела II, 1911, 93); — . . . да им она (гуја) отров

изсиса (Змај - Јован Јовановић, Певанија, 1882, 490; у

прози); — ако сисају своју снагу из осећања и нада масе

(Б. Кнежев и ћ, Закон реда у историји, 1921, 138); —

(сви одлични Мароканци сисајући наргиле поспано гледају)

(Ф. М а ж у ра н и ћ, Од зоре до мрака, 1927, 76); — Ја

хоћу да ме из земље усиса цвијет (И. Вел и ка нов и ћ,

Сријемске приче, 1915, 14); — . . . одговори Серавим,

сисајући и он врх од чибука (С. М. а та в у љ, Изабране

приповетке, 1946, 246); — те му чак дозвољавале и да их

сиса (Св. Ћор о ви ћ, Цел. дела I, 31); — Не дам да ме

латинац и математичар исисају (Исидора Секул и ћ, О

моме народу, 1948, 34); — слатки двопеци, који из пуне ча

ше исисају вино наједном (М. Бог дан о ви ћ; Р. Ролан,

Кола Брењон, 1946, 51; превод); — И неки корен зна, ка

жу, што сисајући га уопори се крв (М. На стас и је

вић, Хроника моје вароши, 1938, 85); — сисајући оловку

попуњују укрштене речи (О. Да ви чо, Песма, 1953, 49);

— прихватио даље да сиса (Вј. Кале б, Бијели камен, 1969,

133); —У сну како посиса. . . (и с то, 134); — Сисају ти крв

на памук (А. Вучо, Распуст, 1954, 211); — Сисајући ци

гарете . . . зетског дувана (М. Лалић, Свадба, 1950,

242); — па узе да исиса цигарету (Ч. Вук о ви ћ, Виси
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не, 1952, 241); — Не дај да Зорку (овцу) сиса јагњешце

(Б. Ч и плић, Дивље јато, 1952, 31); — штите оне који

нам крв сисају (Б. Ч и плић, Јаруга, 1953, 43); — сваку јој

капљу исисаш (Б. Ч., Дивље јато, 46); — Сву ову мржњу

усисај у груди (Григор В и те з, Пјесме, 1950, 28); — Оно

ће да сиса из ње (Миливоје Р и стић, Очи, 1938, 109);

— река, која далеко горе сиса Јастребац (М. Перов и ћ,

Хроника о Пустој реци, 1951, 156); — само што не сиса

прст (М. М. о с ко в љевић, И. Тургењев, Месец дана

на селу, 1951, 66); — сиса своју лулицу (Д. С у ш и ћ,

С пролетерима, 1950, 44); — хоће да сиса шећер (В. Де

д и је р, Дневник II, 1946, 465).

Дакле, према овим примерима може се рећи да су глаголски

облици са основом презента на -а- присутни у књижевном

језику на читавом простору, иако нису толико бројни.

Према њима су, на другој страни, ови примери за облике

Са ОСНОВОМ Сише

— сише отров из свију посматрања (Св. Вулов и ћ;

Е. Фајxтерслебен, Прилози дијететици душе, 1880, 154); —

усишући пуним плућима оштри ваздух (Т. До в и ја н и ћ;

Пјер Лоти, Исландски рибар, СКЗ, 8); — . . . па ме сише

ка смукови краву (Ст. Срема ц, Вукадин, 1903, 278); —

сишу крв . . . (Ст. Срема ц, Приповетке IV, СКЗ, 87);

— сишу (мотиве) из својих ноката (Р. Д. о м а нов и ћ, Цел.

дела II, 512);— сише живот из њега (Милица Јанковић,

Плава госпођа, СКЗ, 56); — као пијавице сишу крв сељаку

(Ј. Скерлић, Писци и књиге V, 1923, 114); — непре

стано сишете киселе бомбоне (И. Андр и ћ, Лица, 1960,

80); — Сише зрак кроз хавану (М. Крлежа, На рубу

памети, 1954, 36); — Створи се грдна јама која сише сву

ону воду (В. Н. а зор, Речник МС); — (сељака) кога сишу

сеоски и градски зеленаши (Бран. Ћосић, Покошено по

ље, 1953, 317); — Он и овако сише не само нас, него и цео

срез (Х. Хумо, Адем Чабрић, 1947, 87); — (кишне капи)

сише младо сунце (М. Кашан и н, Трокошуљник, 1930,

53); — пућио је усне као да ситне (В. Десница, Прољеће
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у Бадровцу, 1955, 324); — То су паучићи што сишу овај

јадни народ (Н. С. и ми ћ; Речник МС); — Сише топлину

војникових руку (Ст. Гал о га жа, Чудне силуете, 1928,

6); — на тој врлети сише камен као лишај (Анте К о ва

че ви ћ, Од данас до сутра, 1936, 9); — . . . гдје се од

врућине сише логорска прашина (М. В у ја ч и ћ, Гавран

на звонику, 1953, 5); — почеше да сишу мезгру (Р. Пе

тров и ћ, Бурлеска . . . , 1955, 82); — дјеца доје и сишу

колико хоће (И. Сам о ко вл и ја, Приповетке, 1964,

105); — поче да сише (Е. К о ш, Као вуци, 1958, 136); —

џелати су га терали да сише крв (Бора Ћосић, Приче о

занатима, 1966, 77).

Такве облике овог глагола више употребљавају песници.

Јер у стихованом изразу гласовно сазвучје речи са палаталним

фрикативом ш (сише-) чини је акустички мелодичнијом него кад

је са поновљеним денталним сибилантом (сиса-). Да и за то наве

дем известан број примера.

— Он задуван тако да дах једва сише (Д. Стано

је ви ћ, Л. Ариосто, Бијесни Роландо II, СКЗ, 125); —

Слатко тепа, слатко дише . . . | и ручицу малу сише (С. С.

Кр а њ че ви ћ, Изабране пјесме, СКЗ, 6); — Сунце је

пламено сише (М. Крлежа, Лирика, 1949, 53); — Квр

гавим рилом дрво свако сише (и сто, 192); — Дај ми да

сишем језера дубока (М. Бојић, Песме и драме, СКЗ,

37); — Верујмо вечно у наш живот свежи, | увеле смокве

плод сишући свенут (и с то, 15); — И крв да ми сишеш,

док ти жудње вену (и с то, 8); — Као крв две ноћне са

бласти што сишу (Ј. Д у ч и ћ, Песме, 1956, 133); — Но

цвет сна отровног не преста да сише! (Ј. Д у ч и ћ, Песме,

1968, 167); — Нараштаји, који сишу к'о пауци (Влад. Пет

ковић-Д и с. Песме, 1939, 118); — Дотле нек струји и нека

ме сише | крв моја . . . (и с то, 71); — Борба крв пролива

а влага је сише (Влад. С та ни мир о ви ћ, Изгнаници,

СКЗ, 73); — Док здрав и снажан корен моћно сише храну

што земља нуди у обиљу (Д. Марков и ћ, Тренуци и

расположења, 1928, 77); — А он сиромах и крв своју сише
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(В. Рај и ћ, Песме, СКЗ, 95); — Умор и јад их као

суша сише (В. Живој и нов и ћ - Маssukа, Стихови,

СКЗ, 114); — Живот, кроз жиле, сише подмлађење (Св.

Стефан о ви ћ, Б. Поповић, Антологија новије српске

лирике, 1936, 197); — Црна весла црпе, пију, сишу снагу

(Ј. Ђ. он о в и ћ, Горски токови, 1947, 100).

У овом смислу карактеристични су примери из језика Вељка

Петровића. Он је у прозном тексту употребио презентски облик

сиса: — пожудно сиса цигару (Варљиво пролеће, 1954, 381), а у

песми је облик сише: — Ја сам ко лептир у мрежи паука || који

му рилом сок живота сише (На прагу, 1913, 142).

Разуме се да то не значи да се у језику једног писца облици

с двојаком презентском основом, сиса- и сише-, потврђују само

на овај начин. И за глагол сисати има примера у материјалу, и

то више, да исти писац кад пише у невезаном слогу употребљава

и једне и друге облике. Да и те примере наведем.

— . . . пчела, која сише мед из отровног цвећа (В. Пе

ла г и ћ, Стварни народни учитељ, 1903, 94): — сиса се,

док вино не почне цурити (и с то, 934); — Те се животиње

зову сисавци јер сишу прву своју храну (М. Ђ. М и ли ће

в и ћ, Историја педагогије, 1871, 413): — сад да дам народу

крштене спахије да му крв сисају (Кнез Милош у причама,

189); — припио се па му сише снагу, као што пијавица крв

сише (Ј. Весел и нов и ћ, Хајдук Станко, 1896, 225);

— (пчелица) марљиво сише све до дна (Слике из сеоског

живота III, СКЗ, 53); — обноћ дође вештица . . . да га

сиса (Слике из сеоскога живота I, СКЗ, 35); — (пчеле)

падаху на липе да се меда насисају (Слике из сеоског живота

III, СКЗ, 60); — стално сишу кесе странака (Ст. Ви на

ве р; Ф. Рабле, Гapгантуа и Пантагpуел I, 1950, 428); —

Не могу ваљда из малог прста да исисам колико он људи има

у воду (Ст. Ви на вер; Ј. Хашек, Доживљаји доброг

војника Швејка III, 1949, 55); — сише крв свима рибама

(И. Секул и ћ, Хроника паланачког гробља, 1962, 289):

— Зна се само како радницима сиса крв (Записи, 1941, 98);

— сишући палац (М. Црњански, Сеобе I, СКЗ, 67): —
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Немој искати да сисаш (и с то, 425); — кажу да га дијете

у млијеку усише (М. Б о ж и ћ, Курлани, 1958, 53): — да

те други пут живо посиса (и с то, 103).

Овде нису наведене све потврде за књижевну употребу

глагола сисати у облицима с презентском основом. То и није по

требно јер се и на овим примерима може видети колико су ти

облици, са основама сиса- и сише-, заступљени код писаца. Види

се, наиме, да се облици са измењеним сугласником у основи више

употребљавају, да су фреквентнији, нарочито кад се мисли и на

њихову несумњиво доста већу употребу у песничком језику. И

они се, као такви, стално шире у свим семантичким остварењима

ове глаголске речи у односу на друге облике, са основом сиса-,

осим у једном — када се она узима у основном значењу: „устима

извлачити млеко из дојке, вимена . . .“ (Речник МС). Тада се

ови солици сигурно много више употребљавају. Они су тако упо

требљени и у књизи Ви и Ваше одојче др У. Ружичића.

Ево неколико примера:

— Нађе се и неко похлепно одојче које брзо сиса (стр.

87); — сва одојчад не сисају увек истом снагом (89); — неко

одојче . . . толико (се) насиса да се ноћу уопште не буди

(92); — одојче посиса увек нешто мање млека лети него

зими (95); — „љути се“ и сиса своје прсте (116).

Рекао бих да при том у језичком осећању на употребу овак

вих облика глагола сисати подстичу и блиске, сродне речи, као

што су: сиса, сисање, сисанче, сисат(а) и др. На другој страни,

бројни глаголи са -исати, као што су: бегенисати, битисати,

брисати, писати, дисати, дембелисати, калаисати, кидисати, кон

тролисати, куpталисати се, мирисати, оперисати, ујдурисати

и др. имају основу презента искључиво на -ише- (нпр. брише-),

и тако могу утицати да и од глагола сисати све чешће настају

облици с таквом основом.

Из свега што је овде изнесено о дублетним облицима гла

гола сисати излази да се и једни и други употребљавају пуно

важно код писаца савременог књижевног језика. Али је такође

сигурно да су у њему облици са основом сише- бројнији и све
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чешћи. Зато се може сматрати да ће се сам појав, као такав, и

даље развијати у том правцу.

104. Према речнику ЈАЗУ у нашем старом језику (западних

крајева) није било такво стање у употреби тих облика. Наиме,

од два презентска облика, сисам и сишем, који су и ту наведени,

за први је написано — да је обичнији, „особито ако је ријеч о

млијеку“. А могло се рећи и више од тога јер су се у грађи за овај

речник нашла само два примера с презентом на -ем: један је упо

требио Ј. Па н ч и ћ (— . . . уста су пружена у . . . сисаљку,

којом храну сишу), а други се налази у Елезовићевом Речнику

косовско-метохиског дијалекта (— Сише ли дете?). Међутим, за

облике са основом сиса- има већи број потврда у језику писаца

из разних крајева (М. Држић, Ветранић, Д. и Н. Рањина, Вр

чевић, Д. Обрадовић, Вук, Даничић), а има их које су и из Лике,

Славоније и Црне Горе. Све то значи да су облици са том осно

вом раније били у изразитој доминацији на пространом делу је

зичке територије.

105. И ова реч има прасловенско порекло. Налази се нај

пре у старословенском језику као sasati c презентом soso (Hand

wörterbuсh) и конјугира се по обрасцу зљкатн, зокж, дакле, од

нос основа је: -a- : —e/o- . Миклошич у Цехicon-у има и глагол

скitaтн, -tax, -caешн (поред скcaтн), али то није реч старосло

венског језика у правом смислу. — У руском језику је однос

основа као у старословенском, тј. -а-:-e-(о), при чему је само

у изговору умекшан претходни сугласник с; дакле, у том језику

је сосатв, сосу, сосеutb, cocут, императив соси, сосите. — У запад

нословенским језицима, пољском и чешком, презентска основа је

различита: у пољском је ssać, ssie, a у чешком — ssati, praes. ssajt,

bás. ssam, импер. ssај. Према томе, презентски облик пољског

језика одговарао би нашем сише, а облик у чешком стоји према

српскохрватском сисам. — Од јужнословенских језика ове гла

голске речи има и у словеначком: sesati, a презент је само на -ām,

императив је sesaj –ajte! Ово је први глагол који у српскохрват

ском језику има дублетну презентску основу, а у словеначком је

та основа јединствена. У речнику ЈАЗУ за бугарски језик се
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наводи презент сисама, али у великом речнику савременог бугар

ског књижевног језика (1959) те речи нема.

Глагол зид а т и

106. Видели смо да се као сложени глагол употребљава све

ћим бројем префикса. Од свих тих глагола у првом издању Срп

ског рјечника Вук има само ове: зидати, зазидати, назидати и

подзидати, и они су наведени с презентом на -ам. А то значи

да су се с таквим обликом, односно с таквом презентском основом,

употребљавали у тршићком говору. Међутим, у другом издању

речника њихов број је увећан, и сада су сви — међу њима и они

из првог издања — с дублетним облицима у презенту. Презент

на -ем и с јотованим сугласником код Вука је свуда у загради, на

пример: зидам (зиђем), чиме је обележено да то није главни облик

презента. Можемо се овде запитати да ли то значи да је Вук ка

сније видео да у говору његовог родног краја постоје и облици

са основом зиђе- или је на такве облике наишао кад је „по различ

нијем крајевима народа нашега“ „купио“ речи за ново издање

речника, а путовао је, како сам каже у Предговору, „овога посла

ради . . . којекуда, као н.п. у Хрватску, Далмацију, Дубровник,

Боку и Црну Гору“. Мислим да је реалније претпоставити ово

друго. Јер су поменути облици глагола зидати, са основом зиђе-,

највише регистровани у књижевним делима писаца на тим језич

ким подручјима, као што ће се видети.

На другој страни, у речнику Деановића и Јернеја ови гла

голи имају у презенту јединствен облик, и то на -ам, сви, осим

глагола президати, који је с два облика: президам и презиђем.

И у Боранићевом Правопису је зидам и призидам. Међутим, у

Ристић-Кангргином речнику глаголи: назидати, президати, сази

дати и узидати наведени су с дублетним облицима презента; нпр.

назидам (назиђем), а глагол зидати и остали сложени с једним

су обликом, на -ам (нпр. зидам). А већ је наглашено да у том

речнику има доста неуједначености и недоследности при наво

ђењу појединих граматичких облика речи и да се то огледа и на
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овом примеру (НЈ књ. ХIX, 112). Мислим да је требало осврнути

се и сада на ова два речника. Јер ако је први заснован на јужном

ИЗГОВОру, а други — на источном, онда овакво представљање

презентског облика ових глагола не одговара стању које стварно

постоји у језику писаца. А у њиховим књижевним делима очито

су уопштени облици ових глагола са основом зида-, и за то није

потребно давати примере. Али ни облици са другом основом

(зиђе-) нису сасвим непознати. Навешћу све које имам. То су

прво ови:

— Вјенчам духом вас могућим, | у свебићу који влада,

. . који прахом горе зиђе! (П. П p e p a до ви ћ, Дјела II,

1919, 8); — Ту се зиђу горске цркве зиди (О. М. О стро

ж и н с ки, Недјељко, 1888, 65); —Ћуд јој не могући штоно

ријеч pиђу да поколебају, још мање да сломе, | присташе,

и на њој наду своју зађу (Д. Стан о је ви ћ, Л. Ариосто,

Бијесни Роландо II, 1896, 169); — Погледајте: све што

машта зиђе, | тешке збиље с коријеном руше (Т. А ла у —

по ви ћ, Пробране пјесме, 1902, 2 ); — Земан зиђе по ко

тару куле, | земан зиђе, земан разиђује (М. Огризо

в и ћ, Хасанагиница, 1909, 120); — Он није клео коби своје,

| та знб је, гдје се вјечност зиђе | да туј и тјеме крваво је

(С. С. К. р а њ че ви ћ, За народ, 1933, 115); — Да се

ријечима градови оснивају и зиђу, Хрвати би имали — шта

. . . (К. Ш. Ђал с ки, У ноћи, 1913, 325); — Није то била

Бог зна какова кућа, као што их сада зиђу (zidju) (Ј. Ву

ген Том и ћ, Пошурице, 1887, 120); — Турија ожалостио

се већ онда, кад почели да га (мост) зиђу (Д. Ш. и му но

в и ћ, Посмртне новеле, Загреб, 116); — И тако је почео

Трнин да зиђе на фантастичкој бази Меланијину хисторију

(М. Крлежа, Три кавалира, 1920, 41); — Неки се неу

кусни градови зиђу (М. Крлежа; Речник САНУ); —

Сетио се он, да је ту . . . где сада зиђу . . . зградуpину,

стајала у цветњаку . . . приземница (М. Крлежа; Књи

же в на реп у бл и ка, 1924, 115); — Покрајном стр

мом улицом, коју зиђу с једне стране војне зграде . . . (М.
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Б о ж и ћ, Курлани, 1954, 169); — клесари клешу, зидари

зиђу (Ђ. В и лов и ћ, Звоно је оплакало, 1938, 82).

Овим примерима треба додати још један забележен код М.

Лалића, а то је: — Да подигнем нешто као зид око тога, као

гроб да то изидјем да ми више не долази? (Зло прољеће, 1953, 13).

Овако је презентски облик одштампан у ћириличком тексту си

гурно према рукопису који је написан латиницом, а у којој се

глас ђ, као по правилу, обележава, у машинском слогу, са два зна

ка — д и ј.

Разуме се да то не значи да писци код којих су забележени

ови облици глагола, са основом зиђе-, употребљавају у свом је

зику само такве облике. То, свакако, не значи. Чак ће пре бити

да они иначе знају за стандардне облике, са основом зида-, а да

им се ови други само изузетно поткраду под пером. Ипак је важно

као чињеница да се ти облици код њих налазе у језичкој свести.

У материјалу имам ова два примера за облике са основом зида

које су употребили М. Лал и ћ и М. Б о ж и ћ:

— ништа од онога што зидају златна брда (Хајка,

1967, 102); — наговорио их да разидају ограду (Курлани,

1958, 268).

Тако је и М. К о р о л и ја у „драмском поему“ Зидање

Скадра (Загреб, 1920) на самом почетку у прозном тексту упо

требио презентски облик зиђу: — зиђу се трагичне Скадарске

Зидине (с. 15), а после, у стиховима, употребљава облике са осно

вом зида-; на пример: — Но, вараш ли се, вараш, ти, што зидаш |

од века (55); — у којој Народ и живи и зида (55).

107. Облици са основом зиђе- нађени су затим и у народним

песмама, не само у уметничкој поезији. За те облике су ови при

мери:

— Дувар зиђе, дукатим га ниже.

(В. Ст. Караџић, Српске на р. пјесме

(из Херцеговине) VI, 1866, 126);

— Кулу зиђу до неба ведрога . . .

(Вила год. IV, 1868, 674);
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— „Зиђи, Раде, изгубио главу! . . .

(Б. Петрановић, Српске на р. пјесме, јуначке,

књ. III, 1870, 538);

— Ђе је своју мајку погубио,

Онђе зиђи цркве и олтаре . . .

(Хрв. на р. пјесме, 1896, 110).

Само у песми Зидање Скадра има неколико примера за упо

требу ових глагола у облицима с презентском основом. И, ШТО

је интересантно, ту се мешају облици и с једном и с другом ос

новом. Да их наведем.

— док не нађеш Стоју и Стојана,

а обоје брата и сестрицу,

да зазиђеш кули у темеља . . . (ст. 23)

— доведи их Скадру на Бојану,

да зиђемо кули у темеља . . . (ст. 38)

— зиђите је кули у темеља (ст. 74)

— да ј“ у темељ кули узидамо . . . (ст. 87)

— „Не дај мене, добри господару,

да ме младу у град узидају! (ст. 203)

— нек ти купи роба ил” робињу,

те зидајте кули у темеља“. (ст. 207)

Пада у очи да у завршној стилизацији песничког стварања

облици с једном основом стоје у песми један за другим. Као да је

народни певач у том случају прво саопштавао стихове са глагол

ским облицима које је усменим путем добио с песмом, а затим оне

које је имао у свом језичком осећању. У истој песми се и презент

глагола дозивати јавља с двојаком основом: — он дозива слугу

Десимира (ст. 26) — и: — Па дозивље из планине вила (ст. 64).

Уопште, ови и овакви примери у традиционалном народном ства

ралаштву које се оформљава језичким средствима представљају

неоспорно живе трагове анонимних учесника.

108. То би били сви примери које имам за употребу облика

са презентском основом зиђе- у књижевном језику. Дакле, врло

ограничен и оскудан број, док су они други, за облике са основом

зида-, многобројни. Наведени примери из народне поезије и из

језика писаца потврђују да су се такви облици овог глагола (са

основом зиђе-) архаизирали, тако да су најзад у књижевној упо
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треби постали толико ретки да се данас чини као да их више и

нема. Цитирани примери затим показују да се облици са основом

зиђе-, толико колико их је, налазе у уметничким творевинама

писаца и народних стваралаца на језичком терену западних и ју

гозападних крајева; дакле, у зони ијекавског књижевног изго

вора. (Деановић и Јернеј у речнику, а донекле и Боранић у Пра

вопису, испустили су из вида такве облике ових глагола). А нема

ниједног примера који би био из језика писца са источног, екав

ског подручја. Ако су Ристић и Кангpга били убеђени да таквих

облика нема на тој страни, онда не знамо зашто су поменуте гла

голе навели и с презентом на -ем. А ако су при том мислили на

наш књижевни језик у целини, што би сигурно било најисправни

је, онда су могли тако навести и друге глаголе. У сваком случају,

модернији лексикографи не би погрешили да су овде поступили

као што је поступио Вук у своме речнику.

109. Такве су облике, међутим, више употребљавали писци

раније, у старом језику. То се види из речника ЈАЗУ, где се на

воде примери за облике: дозиђем, презиђите, сазиђе, сазиђе се,

сазиђу. Прост глагол зидати такође је наведен с дублетним пре

зентским облицима (зидам и зиђем), за које се каже да „се под

једнако налазе“, што је потврђено већим бројем примера. Од њих

ћу навести само ове: — Јао вам, који зиђете гробjе од пророка

(Н. Рањина); — Од старих бијеше дни (јоште се зиђући) пукал

им опћени, ну танко, зид кући (Д. Златарић); — С овијем гра

дом, с нашијем складом ки се оди зиђе сада . . . (Џ. Палмотић);

— Ах, прем зиђе на пржини и врх морске трчи пјене . . . (И.

Гундулић); — дувар зиђе, дукатим га ниже (Нар. пјес. херц.);

— а бише им одлука овака да ју зиђу тија до облака (М. А. Рељ

ковић).

110. Ову реч, као просту и сложену с префиксима, имају

и други јужнословенски језици. Наравно, у речницима тих језика

она се даје у облику који има књижевну вредност. И овај глагол

је у свима њима с презентском основом на -а-. Тако је у маке

донском: sида, изSида, наsида, надоšида, обsида, подsида, поšида,

и увек тако (са африкатизованим денталом — s м. з); у бугарском:
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зидам, -аш, изаздам, обзидам, подзидам; у словеначком: zidati

-am, nazidati -am, podzidati -am, pozidati -am. — Међутим, у ста

рословенском од глагола зbdati (са слабим ступњем кореновог

вокала) презент је 2iždo, -šaеši, a од сложеног глагола sazidati

-sozid-lajol (Handwórterbuсh); дакле, наставак -je- којим се завр

шава основа у непосредној је вези са глаголским кореном, због

чега је дошло до јотовања сугласничке групе -dj- (X-žd-). Код

Миклошича (Lexicon) други облик глагола зидатн, на -дана.

-данши, означен је као редак („rarius“), а од глагола сквидати пре

зент је сљЗидања, -анеши и скЗиждж -ждеши. Значи, у старословенском

језику, који је фиксиран у споменицима IX—XI века, презент

ових глагола био је с дублетним облицима. Али је исто тако ја

сно да облици са основом на -је- нису били у подређеном односу.

Штавише, могли су то бити главни облици, па, према томе, и са

примарном основом. Питање је да ли треба претпостављати да је

таква глаголска основа била и у данашњим јужнословенским је

зицима. Ако се тако узме, онда су у њима, осим у српскохрват

ском, новији облици, са секундарном основом на -aje-, истиснули

друге из употребе. У нашем језику они су се задржали до данас,

али то су, у књижевној употреби, њихови последњи трагови,

толико скривени да се једва налазе. Поменимо овде и то да у ча

кавском дијалекту, који, као што је познато, доста верно чува

архаичне језичке црте, међу њима и морфолошке црте, стари

писци, према речнику ЈАЗУ, имају, на пример, и ове глаголске

облике: сазијем, сазијеш, сазију; раззију (Луцић). А у хрватским

народним песмама „што се пјевају по Истри и кварнерских ото

цих“ забележен је облик императива истог глагола: сазиј (= са

зиђи).

У руском језику је то глагол созидатњ, и у Ушаковљевом реч

нику је наведен с презентом на -ано, -aешњ, али је у загради назна

чено да је то књишка и реторска реч („книжное и риторическое“).

»k

111. Као што је већ речено, са безвучним денталом т у

општем делу наведено је, у правописном речнику, више глагола

овога типа, тј. са дублетним облицима презента (императива и

прилога садашњег). Прво ћу се задржати на простим глаголима
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за које у материјалу има највише потврда, а онда ћу прегледати

и друге.

Глагол бене т а т и

112. Мислим да то није општепозната реч иако се налази

забележена у свим речницима који су у овом раду коришћени.

Код Вука значи „говорити којешта“. У правописном речнику је

наведена као акценатски дублет: бенетати, бенећем и бенетам,

поред бенетати, бенећем. Као да су облици с презентском основом

одређени према томе какав акценат има глагол у инфинитиву:

кад је дугоузлазни акценат, презент је с дублетним облицима, а

ако је краткоузлазни на истом месту, онда — има само једну ос

нову (бенеће-). Од глагола бенетати презент је бенећем и бенетам

у речнику САНУ (1959), за чим су се, вероватно, повели и са

стављачи правописног речника. Јер на другим местима, пре тога,

свуда је презент само бенећем: код Вука, Ристића и Кангpге, Деa

новића и Јернеја, као и у Белићевом Правопису (код Боранића

и Бакотића речи нису акцентоване). С другим акцентом у инфи

нитиву (бенетати) и с презентом бенећем овај глагол је записан

само у Ристић-Кангргином речнику; тако је унет и у правописни

речник. -

У речнику САНУ презент бенећем дат је на првом месту,

испред облика бенетам. Тај облик је у речнику МС и МХ у за

гради и са одредбом „ређе“. Дакле, очигледно се даје предност

облику са основом бенеће-. А за наше раније лексикографе то је

чак једина презентска основа овог глагола. Међутим, у књижев

ном језику писаца однос облика са основама бенеће- и бенета- не

одговара таквом њиховом представљању, а поготову не одговара

ономе што стоји у претходним речницима, а то је — да поновимо

— само презентски облик бенећем уз инфинитив бенетати. Шта

више, у речничким грађама примери за облике с том презентском

основом малобројни су према другима — за облике са основом

бенета-. Могу да наведем само ове:

— Нека бенећу и нек клепећу . . . (Зборник И. Ру

вар ца I, 1934, 291); — он се . . . наднео на плот . . . и
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бенеће којешта (М. Ђ. Гл и ш и ћ, Приповетке I, 1879,

21); — Нити вам се ту . . . бенеће све што низ глaчави језик

плане . . . (М. П. Шапчан и н, С Дрине на Нишаву,

1889, 95); — Шта је теби? Већ све ове дане бенећеш нешто

слично . . . (А. Це са рец, Бјегунци, 1933, 86); — Излу

ди и почима да бенеће о незнаним баштама (А. Це са рец,

Речник МС и МХ).

Много више има потврда за облике са основом бенета-.

И њих ћу навести све. То су:

— . . . и самљ са собом коешта бенетаноћи, повикнемљ

изненада (Ра и ћ њ Поаннљ, В. Гете, Страдании младога

Вертера, 1844, 2); — вештије гата и бенета него што торбе

ушива (Ј. Грчић Миленко, Цел. дела, 270);— Шта ко

жељка и бенета? (Змај Јован Јовановић, Певанија, 1882,

113); — Рат је мета! — Тако он бенета (и с то, 540); — Шта

овај бенета? (и с то, 574); — Па још бенетате којешта по

механи с оним . . . попом! (М. Ђ. Глишић, Приповетке

II, СКЗ, 98); — Ма шта бенеташ, сумани зликовче . . .

(Б. Ђ. Ну ш и ћ, Сабрана дела ХVIII, 205); — Зулумћар

нијесам, чим сам те пустио да ми ту бенеташ (Св. Ћо

ров и ћ, Цел. дела VII, 506); — А шта ћу друго кад оћете

да бенетате? (С. М. а та в у љ, Бакоња фра-Брне, 1945,

124); — Тако бенетају нешто, а у ствари ништа (Е. С. Пе

тров и ћ, На делу, 1939, 28); — Ајде, не бенетај ту

ваздан (Р. Чол а ко в и ћ, Записи II, 1948, 135); — Бе

нетају ли о течности као укусности или као отекућини? (Ст.

Ш и ми ћ, Језик и пјесник, 1955, * ), — „Шта бенета ова

будала?“ рече Дон Кихоте (Ђ. По по ви ћ, М. Сервантес,

Дон Кихоте II, 1895, 105); — Давно се је рекло: здравица

девета по брду бенета (Л. Грђић-Бјел о ко с и ћ, Из на

рода и о народу I, Мостар, 40); кад девета (чаша) почне да бе

нета, излазе и ови у кућу (Крсно име у околини Сарајевској,

Б. Вила год. II, 1887, 248); — Св. Саво једнако је . . .

сједио у механи и слушо што свијет бенета . . . (Свети Саво

у народном предању, забиљежио Љ. М. у т и ћ, Б. Вила,

1901, 212).
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Не може се знати да ли овим облицима, са основом бенета-,

у изговору писаца који их употребљавају, одговарају облици

са инфинитивном основом бенета-, као што би се очекивало према

ономе како је у правописном речнику то представљено. Али је

једно јасно: такви облици овога глагола убедљиво већом употре

бом у књижевном језику стоје испред других облика, са презент

ском основом бенеће-. Имају их, у својим текстовима, разни писци

у времену до данашњих дана и на простору који захвата више

говорних области. А што тих писаца ипак нема у већем броју,

разлог је у оскудној употребљивости саме речи.

113. Ова реч се налази и у речнику ЈАЗУ, где је наведена

с презентом бенећем и са значењем које јој је дао Вук. Затим је

написано: са мо у на ше врије ме. То значи да у тако бо

гатој језичкој грађи, која је била намењена изради овог речника,

није било података да је она у прошлости употребљавана. Зато је

за Даничића, као обрађивача, то реч новијег времена, управо

времена када ју је Вук унео у прво издање речника. А она је и

пре тога забележена: на истом месту Даничић се позива на Сту

лићев речник (Rječosložje, Дубровник, 1806), „гдје је рraes. и

бенетам“, и као пример за њену употребу наводи пословицу:

Бенеће као пијан на даћи (На р. по сл. Вук.)

Глагол за н ове т а т и

114. Ову глаголску реч и сродне речи Даничић изводи из

корена пи на тај начин што се самогласник „шири у аи, од чега

у словенским језицима пред самогласним бива оту“, а значење

тога корена клон у ти „приближује се к значењу пре не

ма га ти се“ (Коријени, 1877, 121). У Броз-Ивековићевом реч

нику глагол зановијетати значи „као блебећући досађивати“.

Али семантичка вредност ове речи није тако сигурно одређена.

Постоји више значењских категорија и нијанса у њима које ту

вредност најближе представљају. Тако се у речнику САНУ на

првом месту дају ова значења: на лаз и т и све му мане,

за мер к е (обично неоправдано), сит ни чар и т и, це
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п и длач и т и, за к е рат и. А у речнику МС и МХ занове

тати значи: пр и г о в а рат и, говор и т и не важ не

ствари, бес м и с лице. Итд.

Чини се да је по гласовном саставу ово сложена глаголска

реч, с префиксом у првом делу, иако је јасно да то није, јер у је

зичком осећању недостаје глаголски део такве сложенице. Зано

ветати је, дакле, јединствени глагол имперфективног вида,

који се само као такав и осећа.

115. Пре Правописа од 1960. године глагол зановетати у

речницима и у Боранићевом правописном речнику има презент

зановетам (зановијетам); само је код Белића у речничком делу

Правописа поред тога и облик са основом зановеће- у загради. А

не треба и сада истицати да је у најновијим речницима — САНУ

и МС и МХ — исто као у речнику Правописа, тј. уз инфинитив

глагола презент је с дублетним солицима, који стоје напоредо.

Међутим, ни једно ни друго се не слаже потпуно са оним што је

у речничким грађама забележено код писаца. Да то кажем одре

ђеније: не може се, прво, рећи да у њиховим књижевним радо

вима уопште нема облика са презентском основом зановеће-; нити

је, затим, тачно друго — да ако такви облици постоје, да их имају

у тој мери да су равноправни с другим облицима, од основе за

новета-. Истина, међу многим примерима за облике са овом ос

новом (зановета-) у језику писаца само је један — за облик са

основом зановеће

— А што баке зановећу

Зато нама стало није (Ј. Илић, Цел. дела, 29).

Али је и то знак да таквих солика може бити и на другим местима и

да су овде изостали више случајно. У збиркама речи које чине добар

део речничке грађе — јер речник САНУ није само речник књи

жевног језика, већ и народног — за поједине говорне крајеве

дају се и облици овог глагола, и то са основом зановеће-. Тако у

збирци речи из западног косовског дијалекта, Вучитрна и око

лине, Гл. Елез о в и ћ има и овај пример: — Сад ли си нашао

да ме зановећеш на овај гороглав . . . Презент зановећем је затим

и у Левчу (Бушетић), као и у крушевачком крају (— Шта занове
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ћеш?). Такав презентски облик овог глагола (зановеће) налази се

и у збирци речи из некадашњег јасеничког среза (крагујевачки

округ). Кад је тако у народним говорима поменутих крајева, може

се претпоставити да такве облике ГЛaГОЛa зановетати, Са ОСНОВОМ

зановеће-, имају или треба да имају и писци на овој језичкој те

риторији. Зато је, мислим, више случајно што они овде недостају.

Што се тиче примера за облике са основом зановета-, ре

чено је да их има велики број. Од њих сам одабрао да наведен ове:

— за нов је та ш, за но в је та ша, м. (јуж.)

који зановијета којешта (В. Ка ра џ и ћ, Српски рјечник,

1898, 194); — Први сердар. Шта ти ту зановеташ? (Ј. Ст.

По по ви ћ, Драматски списи I, 1902, 122); — неколико

сеоских беспосличара седе око главања и зановетају (Љуб.

П. Не на до ви ћ, Цел. дела ХХ, 1895, 49); — Ти не

зановетај (М. Ђ. Ми ли ће ви ћ, Живот Срба сељака,

1894, 207); — Не зановиетај ми циели божји дан! (Е. Ку

ми ч и ћ, Госпођа Сабина, 1883, 199); — Не зановијетај и

не преди, гдје конци пуцају (А. К о в а ч и ћ, У регистра

тури, 1919, 111); — Клаудије се наиме није никада усудио

да много приговара и зановијета (К. Ш. Ђал с к и, Под

старим крововима, 1912, 161); — Ама оће да зановета (М.

Ђ. Гл и ш и ћ, Приповетке I, 1879,9);—Доктор нареди . . .

да га нико не дира ни зановета . . . (Л. К. Лазаревић,

Приповетке I, 1898, 143);— . . . него вас само зановетам које

каквим беспослицама (и с то, 13); — њему је за сада било

највише до тога, да му Америка барем за неко вријеме не

зановијета (В. Цар Е ми н, Иза плиме, 1913, 194); —

Мољака и јалово зановијета (М. Крлежа, Господа Глем

бајеви, 1928, 51); — Молим вас, Silberbrandt, не зановије

тајте! (и с то, 43); — зановијетајући за сваку ситницу

(М. Крлежа, На рубу памети, 1954, 23); — Немој ту

да ми зановијеташ хоџаларске мајсторије (Гр. Божовић,

Приповетке, 1926, 62); — Пецка, зановета (Р. К о шут и ћ,

Гозба, 1935, 106); — Немојте да ми ту зановетате . . . (Ст.

В и на вер, Ч. Дикенс, Мала Дорит II, 1952, 262); —

Просто проби уши зановијетајући . . . (Ст. Ви на вер;
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Ј. Хашек, Доживљаји доброг војника Швејка III, 1949,

245);— О како смо постали деликани под старост! — занови

јета и даље Сaramaneo, пуше, уздише и шути. (Р. Ма

pин ко ви ћ, Понижење Сократа, 1959, 13); — да даље

зановетам са вама (Ђ. Јован о ви ћ, Плати па носи,

1948, 396); — тај загрејан човек зановета (В. Живој и —

н о в и ћ, По трагу, 1935, 66); — плачно зановијетају дјеца

(Б. Ћопић, Пролом, 1953, 319);— Само зановијетате, вје

трогоње (Н. С им ић, Иза завјеса, 1946, 39); — Немој да

зановијеташ. (Р. Чол а ко в и ћ, Кућа оплакана, 20); —

„Еј, ви тамо, што зановијетате!“ (Ч. Вук о ви ћ, Висине,

1952,11); — развитак (хрватскога језика) о какву зановије

тају посљедњих година . . . (Ст. Шим и ћ, Језик и пјесник,

1955, 10);— ретко се „ајначе“ („ћалапрдају“, зановетају) . . .

(Ј. Цв и ј и ћ, Говори и чланци II, 1921, 106); — Јесам . . .

јесам . . . а шта он зановета? (М. Грол, Бомарше, Фига

рова женидба, 1925, 134); — . . . ко ли оно зановета . . .

(М. Бог дан о в и ћ; Р. Ролан, Кола Брењон, 1946, 264).

Ова глаголска реч у књижевном језику има екавски и ије

кавски гласовни лик. Једни писци је узимају у једном, а други

— у другом облику, према томе којим књижевним изговором

пишу своја дела. То се види и из наведених примера. Али у ма

теријалу за ову реч има и таквих примера који то „правило“ не

потврђују. Другим речима, има ијекавских писаца који облике

овог глагола са презентском основом употребљавају, или кат

кад употребљавају, у источном изговору. За то могу навести

ове примере:

— Илија: „Нека зановетају Турци, ми ћемо га сврћ”

стије имена, ако Бог да (М. М. и ља нов, Живот и обичаји

Арбанаса, 1908, 108); — Поче каматник да тежаку зановета

(Стј. М. Љ. у б и ша, Причања Вука Дојчевића II, 1903,

59); — А суђа: „ . . . кажуј право, рашта нијеси извр

шио у три љета материну задужбину, но зановеташ и од

мичеш, као да ће те сном проћи.“ (Стј. М. Љуб и ша,

Приповијести, 1875, 217); — Ако покушате бјежати или
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што зановетате, убићу вас! (Св. Ћор о ви ћ, Цел. дела

VI, 546); — Онда што зановеташ, бештијо! (И. Ћ и пи ко,

Приповетке I, 1947, 129); — усуђује (се) да зановета ње

говој кћери (Н. Бар ту лов и ћ, На прелому, 1929, 38);

— Зановета и приговара једна другој, све док дјед не сазна

за препирку (Ј. К о за рац, Мале приповијести I, 1909,

132).

Овде ћу навести и пример који је Ђ. Лопич и ћ дао у

збирци речи (Цетиње): — Не зановетај са мном.

Али у истој грађи (речника САНУ) има и потврда да су

Ћоровић, Ћипико и Козарац другом приликом употребили облике

ове речи у ијекавском изговору, То су ови примери:

— Ја сам само слушкиња и немам времена с вама за

новијетати (Св. Ћоров и ћ, Цел. дела VII, 432); —

непрестанце (је) зановијетао (Ј. К о за ра ц, Изабране

приповијетке, 1912, 123); — Ну ти увијек зановијеташ (И.

Ћ и пи ко, Приповетке I, 1947, 89).

Ови и овакви примери чине још загонетнијом појаву екав

ског рефлекса у облицима овог глагола код поменутих писаца,

а сигурно је да нису у питању само они. Чини ми се произвољном

помисао, која се иначе у сличним случајевима намеће, да то може

бити штампарска грешка, или — да је посреди омашка настала

више случајно при језичком редиговању текста од стране стручног

лица са домаћим екавским изговором. Зато се засад морамо задо

вољити самом чињеницом — да је то, у ијекавским говорима, је

дан екавизам више, који се врло ретко јавља, при чему има и не

доследности и колебања.

116. Све што је казано о глаголу зановетати може се, углав

ном, свести на ово. То је релативно доста употребљива реч, која

се чешће чује у говорном оптицају, а исто тако се налази и у пи

саном књижевном језику, употребљена у делима многих писаца;

међу њима су и они који су у књижевности најпознатији, Код тих

и других писаца овај се глагол јавља у облицима са презентском

основом која се од инфинитивне разликује само у изговору —

зандвета-(м): зановета-(ти). А облици са другом основом (за
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новеће-) имају, по свему изгледа, спорадичну употребу. У језику

наших писаца они су изненађујуће ретки. Такав се утисак добија

кад се прегледају сви примери наведени и они који су изостали.

— На крају, треба рећи и то да је глагол зановетати само наша,

домаћа реч, нема је у другим, сродним језицима. Као општена

родна, она је одмах ушла и у савремени књижевни језик, где је,

широм употребом, такође добила општи карактер.

Глагол к леве т а т и

117. Ни у једном издању Вуковога речника нема глагола

клеветати. То треба да значи да те речи није онда било, најпре,

у народном говору тршићког краја, а затим и у многим другим

говорним срединама у којима је Вук боравио скупљајући нове речи

за друго (и треће) издање Рјечника. У Броз-Ивековићевом реч

нику, који је у целини заснован на Вуковом речнику, тај глагол је

наведен, али се упућује на глаголску реч биједити („види би је

дити“), и примери су из језика старих писаца, који су цитирани

у речнику ЈАЗУ, одакле су и узети (нпр. П. Зоранић: — На њих

говорено клевећући). Ова реч сигурно није позната ни у другим

говорима нашег језика. Тако је, на пример, нема ни у говору

крушевачког краја: тамо је у народу никад нисам чуо, и она је

„страна“ у тој дијалекатској средини, наравно, уколико, у годи

нама после рата, није дошла преко школе, радија и телевизије.

Мислим да реч клеветати на тај начин и добија све уопштенију

употребу код представника нашег језика. Јер она свакако има

ограничену фреквенцију у народним говорима. У речнику ЈАЗУ

за сложени глагол оклеветати, као и за клеветати, стоји да се,

према Богдановићевој збирци речи, говори у Лици. (—„Како ти

она мудро чојка клевета“). На целом простору који захвата реч

ничка грађа — то не мора бити само у Лици. Али, у сваком слу

чају, било је потребно да се каже где та реч, према добивеним

подацима, живи у народном језику.

118. Наши ранији лексикографи наводе глагол клеветати

с презентом клевећем (Броз-Ивековић, Деановић-Јернеј, Ристић
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-Кангpга, Бакотић); тако је и у Боранићевом Правопису. Међу

тим, код Белића је: клеветам = клевећем, а у застарелом српско

-немачком речнику Ђ. Поповића презент је само на -ам. Такав

презентски облик има и глагол оклеветати код Ристића и Кан

грге. — Дакле, основа клевеће- има више лексикографских „гла

сова“. И у правописном речнику на првом месту се дају облици

(презента, императива и прилога садашњег) с том основом

(клевећем и клеветам, клевећи и клеветај, клевећући и клеветајући),

а у другим случајевима, као по правилу, то место заузимају

облици с презентском основом на -а-.

У речничким грађама нема много потврда за употребу гла

гола клеветаши (и оклеветати), односно — за њихове облике

с презентском основом; из прегледаних књижевних дела имам

свега неколико примера за то. Ако је остваривање ове речи, због

изразите и специфичне семантике, актуелно, нарочито кад се ми

сли на политички живот једног народа, онда треба да буде и више

података о њеној употреби, па, према томе, и више материјала за

питање које се овде има на уму. С обзиром на то се и очекује да

примери треба да буду бројнији него што их у ствари има. Али ја

сматрам да и ови који су забележени могу представљати однос

једних и других облика у писаном књижевном језику. Зато ћу

ИХ СaДа НавеCТИ.

а) Облици са основом клевета

— . . . науку и просвештеније народа злослове, клеве

тајући и посмејавајући им се мисле да њима вреде (Д.

Обра до ви ћ, Басне I, СКЗ, 145); — клеветници кле

ветско наћипоштенiе лкоде (Г. Л. Зор и ћ њ, Расадљ му

дрости . . . , 1839, 20); — Нит” клеветај моје труле кости

(Ј. Ст. По по ви ћ, Даворје, СКЗ, 100); — Ал' не можеш

од проклетог света . . . ! || Већ ме, чујем, стао да клевета

(Вл. М. Јован о ви ћ, Из брачног живота, 1896, 148); —

Народи морају награђивати опадаче, који их клеветају (Ђ.

Ч о корило, Тајна историја аустријске политике . . . ,

1906, 46); — Зар други да ћуте, а он сам да ме клевета? (Ј.

М. - Be c e љ и новић, Слике из сеоскога живота II,

што
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СКЗ, 7); — Ти си се нашао да клеветаш своју власт (М.

Ж и в к о ви ћ, Босанчице, СКЗ, 71); — . . . са последњим

људима који измишљају, клеветају и подмећу (Б. Ну

ш и ћ, Народни посланик, 1932, 100); — Зашто га клеве

таш? (Милица Јанк о ви ћ, Плава госпођа, СКЗ, 96);

— Њега оклеветају и отпусте због неких поклона (Ст. С ре

ма ц; Речник МС); — готови да се оклеветају (М. Цр

ња н с ки, Сеобе . . . I, СКЗ, 527); — Он грди и клевета

Вука (М. С те ван о в и ћ, Савремени српскохрватски је

зик I, 1964, 43).

б) Облици са основом клевеће-:

— Докажи им јасно, да лажу, који на те клевећу (А.

Шеноа, Златарово злато, Виенац III бр. 31, 1871, 495);

— госпође, које се умију разговарати, а да не клевећу друге

(Вјенц. Нова к, Тешки животи, 1911, 80); — Код нас

се клевеће почевши од најпрве палаче (К. Ш. Ђал с к и,

У новом двору, 1913, 112); — Ето, убише ме. И још клевећу

(Вл. На зор, Садиоци мојих њива, 1930, 101); — све је

то почело да клевеће (М. Крлежа, На рубу памети, 1938,

46); — Код нас много се оговара и клевеће на све стране

(М. Крлежа, исто, 19); — . . . мјесто да Панкраца

похвале, радије га клевећу (А. Це са рец, Златни младић,

1947, 186); — клевећу га (И. К о за рча н и н, Туђа жена,

1937, 183—184); — они су из пакости били узели да клевећу

Чубрановића (М. Пет к о ви ћ, Дубровачке маскерате,

1950, 73); — Ето, што треба одговорити свакому, тко Аlgir

клевеће (Стј. Рад и ћ, Модерна колонизација и Славени,

1904, 153); — После тога Нодило је нападнут да клевеће

језуите (Виктор Нова к, Натко Нодило, 1935, 168); —

Свет их клевеће (Ј. И г њ а то ви ћ, Милан Наранџић,

СКЗ, 314); — Ја нећу да клевећем ову намеру (М. Ђ. Ми

ли ће ви ћ, Монтескије, Разматрања . . . , 1866, 137).

То су примери нађени код писаца савременог језика. Навео

сам их све. Иако је, дакле, њихов број оскудан, ипак се види да
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се облици са основом клевеће- налазе најв и ше код ијекавских

писаца, а да су други, са основом клевета-, распрострањени углав

ном код писаца са екавским изговором. То стоји као чињеница.

Али овде није однос као што је код многих других сличних гла

гола: кад се све сагледа, онда излази да су облици са ос

новом клевеће- обичнији и чешћи у употреби, да су фреквентнији

у језику писаца. А они се све више срећу и у савременој дневној

штампи, као у примерима:

— Сада он на сав глас псује и клевеће (Борба, 1949, 237,

5); — клевећу нашу херојску Партију (и с то, 1949, 116, 2); —

руководиоци данас тако безобзирно клевећу . . . још и тиме да

водимо кулачку политику (Пол и т и ка, 1949, бр. 13259, 3);

— „Работническо дело“ клевеће СКЈ (Пол и т и ка, 4. IX 1968, 2).

Такав је и пример: — руководећи људи . . . клевећу Сов

јетску армију (Књижевне но в и не, 1948, бр. 21, 1).

Облици са том основом глагола данас ће се пре чути и у го

ворном језику, као и на радију и телевизији. Све то несумњиво

значи да се, у новије време, они експанзивно шире, а дуги, са

основом клевета-, као да већ стагнирају. Ти су солици још нај

постојанији једино у језику и стилизацији законских прописа и

одредаба, на пример: — Ко клевета једно од ових лица, казниће

се строгим затвором . . . (Кр и вич ни за к о н и к, 1931,

112) — где су, у вези са именичком речју кл е вета, која се

на истом месту такође више пута узима, толико устаљени да бар

засад ту тешко продиру облици са другом презентском основом

(клевеће-).

119. У речнику ЈАЗУ глагол клеветати је с презентом

клевећем (клеветам), и то одговара примерима који се дају за ње

гово значење и употребу: бројнији су за солике са основом кле

веће-, тако да су, према томе, то свакако и главни с блици. Ме

ђутим, сложени глагол оклеветати наведен је само с презентом

оклевећем, иако је затим дат пример за облик с другом основом:

— Једали ти се добро види, да ме оклеветаш (М. А 1 b e r t i,

* Из говора Ђ. Салаја.
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Оficij b. Marije . . . U Bnecih, 1617). — И код старијих писаца,

дакле, сбичнији су били сблици са основом клевеће-.

Глагол клеветати је стара, прасловенска реч. У спомени

цима старословенског језика је klevetati (-što -šteši), а сложен

с префиксом о-: oklevetati (- jo u. -što -šteši) (Handwórterbuсh).

Код Миклошича, у Цехicon-у, и прост глагол клеветати је с дво

јаком презентском основом: клекаштљ -штеши и -танћ -танеши.

Од живих јужнословенских језика, у словеначком књижевном је

зику је: klevetati, -ām, oklevetáti, -am (Rečnik), а у другима је пре

зентска основа на -и-: у македонском— клевети („сегашно време—

-и- група, тип: несам, носиш, носи, носиме, носите, носат), у бугар

ском — клеветн, -шин (II врста, презент као: работл, рабдтиш,

работи, работим, рабдтите, рабдтлт). — У руском основа

презента завршава се на -је-: клеветатњ, вешу, веидетињ

(У шак о в, Словар5). — И најзад, у чешком језику инфинитив

је на -а: и -iti: klevetati, dělati klevety (Hubic zašit (žene), jenž

kleveta !; — (Básnik) všelijak žvástā, kleveta = nevážné mluviti,

žvaniti); klevetiti (o kom, na koho), klevetivě hovofiti (Priručni

slovnik jazyka česk ho. Dil II, 1937—1938). А у Slonik-y jazyka

(dělati klevetу).

Одавде се види да је у појединим словенским језицима раз

личита презентска основа, а у некима је измењена и основа ин

финитива.

Глагол ле ти а т и

120. Постао је од глагола летети (у југозападном изговору

летјети) наставком а. О томе и у вези с тим треба рећи ово. Пре

свега, глагол летати изведен је од трајног глагола на -ети. Има

га код М а рет и ћа“ међу глаголима другога разреда V врсте:

лије, ати, скакати, сватати, који су изведени „од основа других

глагола“. М. С те ван о ви ћ“ је навео велики број деверба

* Граматика хрватскога или српскога књижевног језика, III изд., 404.

* Савремени српскохрватски језик I, 618—619.
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тивних глагола посталих наставком -а- „који се додаје на општи

део основних глагола“. Међу овима су на -ети само извидети

(: извиђати) и свидети се (: свиђати се). Али то су глаголи пер

фективног вида, први још и сложен. А наставком -а- постају дру

ги глаголи, чешће од сложених свршених, „ређе од простих“.

Од таквих глагола имперфективног вида изведени су, на пример,

глаголи: нбсати (од носити), водати (од водити), возати (од во

зити). Зна се да су и ови овде основни глаголи (носити и др.)

првобитно били итеративни јер су постали од других глагола који

се одавно вишенеупотребљавају као прости (-не с ти, -вести).

Основни глагол летети је прост, али се, у инфинитиву, завршава

на -ети, а не на -ити, као ови, свакако, малобројни глаголи.

И летати је можда једини глагол који је тако изведен — додава

њем наставка -а- на општи глаг. део који се завршава сугласни

ком (лет-а-ти). — На истом месту Маретић, затим, вели да гла

голи носати, водати, возати имају „особито учестано значење,“

„гдје се не мисли само ношење, вођење, вожење које траје дуље

времена (макар и с прекидима), већ и на различне стране, сад

овамо сад онамо.“ Затим додаје да су такво значење „зацијело има

ли испрва и глаголи гđнати, ходати, али је данас затрто“. И то

је тако. Али о значењу глагола летати Маретић не каже ништа.

А, у ствари, и тај глагол је са сличним значењем које имају по

менути глаголи. Тако, код Вука, у речнику, летати значи hin und

herfliegen, као и код Броз-Ивековића: тамо и амо летјети. Ме

ђутим, у Ристић-Кангргином речнику као прво значење је um

herfliegen“, које имају и Деановић и Јернеј (svolazzare attorno,

што значи и „ођlijetati“).

Глагол летати употребљава се и као сложен с многим пре

фиксима. Међутим, као што смо видели, од њих је с дублетним

сблицима у презенту, императиву и прилогу садашњем наведен

само глагол слетати. Већ сам рекао да ћу на овом месту дати и

потврде за облике глагола с другим префиксима“, заједно с пот

врдама за облике глагола летати и слетати. Али најпре треба

* У Вуковом речнику глагол носати значи umhertragen.

* На ш је зик књ. ХIX, 78.
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рећи да се, за савремени књижевни језик, у речницима пре Пра

вописа (1960) и у правописима Белићевом и Боранићевом та два

глагола наводе с презентом лећем и слећем“. А, после тога, у реч

нику МС и МХ презент глагола летати је летам и лећем. Виде

ћемо сада како се код наших писаца јављају облици с презент

ском основом ових глагола — летати и сложених с префиксима.

Ти облици у извесном смислу могу бити „спорни“ јер их већина

лексикографа није узимала у обзир при писању речника. А они

у књижевном језику постоје. И у познатим грађама налази се не

баш мали број потврда за то. Њима су додате и друге — из пре

гледаних књига. Наводим најпре ове:

— Сад тишина лета || преко српска света . . . И овуда

лета || та тишина света (Змај-Јован Јовановић, Пе

ванија, 1882, 515); — недавно видио његову покојну пу

ницу гдје лијета над зградом котарскога суда? (К. Ш. Ђал

ски, Под старим крововима, СКЗ, 55); — Дух им смео,

бујан, хтео би да лета (М. П. Шапчан и н, Жубори и

вихори, 1883, 10); — То је тако, кад из кута, | мој пјесниче,

поглед л"јета (С. С. Крањчевић, Изабране пјесме,

1898, 65); — Летају лептири и грају скакавци (М. Ја к —

ш и ћ, Љ. Недић, Цел. дела I, 388); — неке шаролике бубе

зује, летају и одблескују се у сунцу (И. Ћ и пи ко, Цел.

дела II, 382); — Мисао моја к теби лијета (Драг. Дом

ја н и ћ, Изабране пјесме, 1924, 109); — око њега (стабла)

пчеле лијетају (Г. Кр кл е ц, Жубор живота, 1955, 6); —

око њега пчеле летају (у екавском изговору; Сребрна це

ста, 1921, 24); — . . . И наша душа лета || кроз простор

сурог неба, у оне старе краје (Д. Ф и л и по ви ћ, Мо

равске даворије, 1930, 47); — легло врапца који ниско

лета (В. Петров и ћ, Родољубиве песме, 1921, 13); —

fочице) које у почетку летају, лутају по угловима (В. Пе

* Код Ј. Бенешића је лијетати, лијећем и лијетам (Хрватско-пољски

рјечник, 1949).

- * Из књижевног састава (На кумановском бојишту) који је написан

у екавском изговору (Цел. дела II, 382).
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тров и ћ, Варљиво пролеће, 1954, 377); — ониско летају

(косови) из једног жбуна у други (и с то, 404—405); —

Лијета по соби као луђакиња (Н. С им и ћ, Смотра дје

војака; Хрв. књ. и ж, а л м а нах, 1934, 118); — . . .

људска душа (је) . . . неистражен предио . . . којим лијетају

фантастична привиђења (Ј. Хер геш и ћ, Рirandellov hu

morizam; Хрв. кол о ХVI, 1935, 237); — залијетајући

се (И. Сам о ко вл и ја, Приповијетке, 1964, 164); —

Па онда хоће силом да се брани од мисли што на њу налије

тају (И. Ћ и пи к о, Са острва, СКЗ, 184); — Гром на

муњу крваву налета (Д. Ф и л и по ви ћ, Косовски бо

жури, 1935, 41); — И, као птице, душу облетају нове стра

сти (Г. Кр кл е ц, Сабрана дела I—II, 20); — Цвет, на

који пчеле слетају (Б. Т. од о ров и ћ, Воћке и поће,

СКЗ, 86);— . . . сад ћата понова слета : и упре колена своја

о трбух беднога кмета (В. Ј. Ил и ћ, Песме II, СКЗ, 249);

— возови . . . прелетају нове пруге (Ј. По по ви ћ, Из

бор, 1953, 70); — И чунак стално пролета кроз нити . . .

(В. Рај и ћ, Песме, СКЗ, 101).

Интересантно је да и овде има ијекавских писаца који пре

зентске облике глагола лијетати и пролијетати пишу и екавски.

За то су ови примери:

— Иво се трже, испред очију му пролетају меке сјен

ке (И. Ћ и пи ко, За крухом, 1904, 36); — Раскошна прва

ноћи, уз криеснице : на тисуће што летају по зраку, | и уз

полине на прекид пјесмице! (М. Бег о ви ћ, Врело, 1912,

38); — лета тамо амо у свакоме смјеру (Ст. Креш и ћ;

Ч. Дикенс, Посмртни списи Пиквикова клуба I—II, 1953,

359).

Мислим да су ови с блици, тако написани, са -е- м. -ије- у

општем глаголском делу, настали према солицима глагола летје

ти, који су се тиме у једном психолошком тренутку могли „намет

нути“ јер су у језичкој свести употребом присутнији, а онда и зато

pшто су итеративни глагол лијетати и трајни летјети као такви
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семантички врло блиски, а често означавају и јединствену рад

њу која неограинчено траје, и тада се по томе изједначују“.

Код неких наведених писаца, који имају облике с презент

ском основом лета- (лијета-), забележени су такође и примери

за облике са основом леће- (лијеће-), као што је то досад потвр

ђивано и за многе друге глаголе. Тих писаца има неколико и зато

ћу и њих навести све. То су:

— Око свеће лептир леће (Ј. Ј. Змај); — пролијећу

све боље и брже (И. Ћ и пи ко, За крухом, 1904, 61); —

И цео лелек на спрудове слеће (Вој и слав Ил и ћ;

Н о л и т, 1964, 49); — У бурном ветру томе : што преко

поља леће . . . (М. Ја к ш и ћ, Песме, (СКЗ), 5); — поп

Јота облeће цео град (Ј. По по ви ћ, Реда мора да буде,

1955, 56); — Често помислим, како лијећемо по туђим стра

нама свијета (К. Ш. Ђал с ки, У новом двору, 1913, 29);

— А на Калемегдану гугутке лећу од дрвета до дрвета (В.

Петров и ћ, Времена и догађаји, 1954,91); — Ја мишљах:

ево под небеса л"јећем (С. С. Крањчев и ћ, Изабране

пјесме, СКЗ, 69); — ја на лептире личим поћне | што ли

јећу око свијеће касне (Г. Кр кл е ц, Жубор живота, 1955,

253); — залијећу се (И. Сам о ко вл и ја, Приповијетке,

1964, 131).

Код Самоковлије, на истом месту, има и других глагола

с таквом основом у облицима, на пример: лијећу голубови (371),

излијеће (386), полијеће (169), прелијећу у башчу (131). Рекао бих

зато да је облик прилога садашњег залијетајући се употребљен из

потребе за дисимилацијом гласа ћ који се понавља у два суседна

последња слога: —ћући (ce): -тајући (се). Али то не мора бити

једини разлог за употребу облика залијетајући се м. залијећући се.

Ствар је једноставнија: ти писци, као и други, у свом језику има

ју, у исто време, и једне и друге облике глагола, који тако постоје

* Тако је и А. Шантић употребио презентски облик леће млијеће

у једном од стихова у причи Мајчина суза, где је иначе све остало написано

ијекавски: — А наш Марко с јатаганом, , а на груди, једном раном, | кроз

душманске чете леће || сијече им снажно плеће. (Цел. дела II, 100).
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у њиховом говору или је један од њих накнадно усвојен на овај

или онај начин.

За облике с презентском основом леће-(лијеће-) има много

више примера. Од њих сам одабрао да наведем само известан број,

и то су ови:

— Али свуда, куда леће (облак) || пред њиме се храшће

страви . . . (М. Ј. М. и тров и ћ; — лудо лећу по њој

(магли) (М. Гл и ш и ћ); — И једна душа кроз сву веч

ност леће (В. Ј. Ил и ћ); — Где са гора поветарац || леће

благ . . . (Ј. Ве се л и новић); — О, шево мила! Зашт”

небу лећеш || плаветном? (J. Грчић Милен ко); —

Скромна је молба ова што у твој л"јеће сјај (А. Шант и ћ);

— Јер свјетлост и из њих ево ти леће (Д. Стано је ви ћ);

— хор селица птица лeће (С. Д. М. и ја л к о ви ћ); — Во

диља их једна креће | што пред њима чило леће (Р. К о —

ш у ти ћ); — Копном и морем глас о теби лијеће . . . (Мих.

К о м бол); — кокице лећу (Ст. Лук о ви ћ); — Мирис

зова леће (С. Па н д у ров и ћ); — магичне моје ријечи

лијећу крајином тихом (М. Крлежа); — Шапат испраз

них молитава лијеће (М. Ф. р а н и чев и ћ); — лијећем око

туђе трнке (Б. Ћопић); — некуд леће (М. Кор о ли ја),

— Из даљине дол јеће ми један лахор лакокрили (А. Шан

т и ћ); — налеће нешто (М. К о р о л и ј а); — Опет мене

наде облијећу (А. Шантић); — облeћу страсно, мекани

лептири (М. Кор о л и ја); — Тамо, куд ми мис'о одавно

одлјеће (А. Ш. а нт и ћ); — Док уздаси одлећу к'о ждрали

(Ст. Беше ви ћ); — и блага ласта одлећући ласно (М.

Кор о л и ј а); — Мисли ми одлијећу троме (И. Г. Ко ва

ч и ћ); — Не пол јеће осмјех с лица јој умилног (А. Ш. а н

т и ћ); — Јато орлова свежих, што полеће (М. Бој и ћ); —

Прел јеће санак нечујно и благо (А. Шант и ћ); — Нечујно

пролећу задоцнела јата (М. Рак и ћ); — И тако седим, а

часи пролећу (Даница Марк о ви ћ); — И туде се на ро

чиште слећу (Б. Рад и че ви ћ); — Чему да анђели слје

ћу (С. С. К. р а њ че ви ћ); — У милошту тајну што из
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звезда слеће (М. Рак и ћ); — птица слеће у гнездо своје

(Љ. Недић); — орлушина се слеће двоглава (Л. Ко

ст и ћ); — На завесу ветрић невидљиви слеће (В. Пет

ковић - Д и су; — На који (цветак) се слећу несташни

лептири (М. Ј. М. и тров и ћ); — Час на рујне усне слjе

ће (А. Шантић); — А радосно звезде чак на Земљу сле

ћу (Ст. Беше в и ћ); — Анђео и демон тобом с неба слећу

(М. Бој и ћ); — слеће само рујно иње (М. Кашан и ну;

— Голубови слећу на храст (Р. Петров и ћ); — на тополе

слијећу гугутке (М. Сел и мо ви ћ); — слијеће голуб до

голуба (Н. С. и ми ћ); — Ни вране још на слијећу (Ч. Ву

ко в и ћ); — Птице слијећу на плотове (Ћ. С и ја рић);

— у ројевима слећу за богати ручак (Б. Ч и плић); — Са

криком узлеће гавран (В. Ј. Ил и ћ); — узлећу соколови

(М. К о р о л и ј а); — улеће војник (Пол и т и ка, 19. Х

1974).

Пада у очи да су ови примери у великој већини из песнич

ких дела. Само је неколико из прозног језика. Одмах ћу рећи да

их нисам узимао с намером да ствар тако представим. Тако је у

материјалу који имам. Према томе, ове глаголске речи, у обли

цима с палаталном африкатом ћ, највише употребљавају песници.

Мноштво примера тако искоришћених као да указује на потребно

средство за потпуније осликавање песничког израза. То се намеће

само собом и мислим да је такав утисак сигуран и сталан. — Друго,

што се такође види у прегледу примера, јесте ово: ти су примери,

опет у великој већини, заступљени у језику новијих писаца, писаца

нашега времена. Као да су ове речи биле далеке старијим писци

ма. У сваком случају стоји да су оне, у облицима с презентском

основом, тако узете из ексцерпираних књижевних дела.

Затим је, према датим примерима, јасно да су облици са

основом леће- ти који у књижевном језику имају главну употребу.

И више од тога: они су толико уопштени код писаца да су, како

изгледа, преплавили читаву територију на којој ови живе и пи

шу. Облици с другом основом (лета-) у сваком погледу се упо

требом своде на примере који се доста ретко јављају, али не то
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лико да им нема места у речницима књижевног језика. Они чак

могу ући и у нормативну граматику тог језика, истина, као гла

голски облици који се сигурно све више губе из књижевне упо

требе.

Према речнику ЈАЗУ ови облици глагола лијетати, са ос

новом лијета-, имали су, рекло би се, много ширу употребу у

старом језику код писаца из чијих дела потиче речничка грађа.

Иако је презентски облик лијетам наведен у загради, дакле,

као мање обичан, у примерима за употребу и значење ове лексичке

речи има двапут више облика с таквом основом презента — кад

се ту уброје и облици у икавском изговору (лита, литају, литај,

литајући).

121. Ову глаголску реч имају и други словенски језици,

иако не сви. Од јужнословенских језика у словеначком је то гла

гол létati (и Пetati) с презентом /etaт и императивом Пetaj,-ajte!

У Rečniku peЧеница: ves dan je letala po hiši rласи у преводу: цео

дан је лет е ла по кући. А пример је наведен за значење под 2.

— трчати (тамо амо), јурити, летети. Ово последње показује да

писци речника нису имали глагол letati. у свом језичком осећању.

У македонском и бугарском језику нема ове речи. У њима је само

трајни глагол летети, који у македонском има основу презента

на -а-: 3. л. једн. лета (своме, летам! = ево ме, лет и м; балонот

лета = балон лет и, летаат годините . . . — лете године) (Реч

ник). У бугарском језику је то глагол са основом на -и-: лета,

—иш (пчела лети) (Речник). — Руски језик има итеративни и не

свршени глагол летати, ако, аешљ. У Ушаковљевом речнику

каже се да исто значи што и глагол летети (под 1. и 2), али с том

разликом што лет ет љ „означает движение водин прием и в

одном направлении, а лет а т љ — движение, повторикошцееса

и совeршакошееси в разное времн, в разних направленинх“. При

мер је: Птици летанот. Дакле, као и наш глагол летати у ос

новном, итеративном, значењу. Уз сложени и свршени глагол

слетати, ако, аешњу истом речнику стоји: (разг.), што значи да

се та реч употребљава само у разговорном језику. — У чешком
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језику овај глагол има два гласовна лика — са вокалом е и са

вокалом i у корену: létati (ретко) и litati, a презентска основа се

завршава на -а-: pták . . . lita, děti litaji; letaji (Slovnik jazyka

českého – P. Vaša a F. Travniček). И у чешком се овај глагол упо

требљава и као сложен с више префикса (па-, od-, po-, s-, vy-,

vз-, za-), и сви ти глаголи имају основу као и lé(i)tati: vzle

tam, vyletaji и др. — За пољски језик у Наndwörterbuch der deut

schen und polnischen Sрrache (Wien, 1904) наводи се итеративни

и имперфективни глагол latać, с презентом на -tam-. — У реч

нику старословенских текстова (Наndwörterbuch) нема овог гла

гола, а у Миклошичевом Lexicon-у налази се гл. л'kтати -тању.

-Такеши из Маterialy dlja istorii pisњmen vostočnych, grečeskich,

rimskich i slavjanskich (Moskva, 1855).

Као што се види, у свим овим језицима презентска основа

је на -а-. Према томе, само у нашем, српскохрватском језику овај

глагол има двојаку основу, што све затим значи да је старија она

која је једино заступљена у другим словенским језицима. Међу

тим, основа леће- (лијеће-), као нова, настала у језичком раз

витку, све више потискује облике са првобитном основом, нaрo

чито кад су они у сложеном саставу (с префиксима).

Глагол с к и т. а т и се

122. Тако је — као рефлексивни глагол — наведен у пра

вописном речнику. А тако је и у речницима: Вуковом, Броз-Иве

ковићевом, Деановић-Јернејевом и Бенешићевом. Међутим, тај

се глагол у нашем језику употребљава и без повратне речце се.

Таквих глагола има више. М. С те ван о в и ћ је у Савременом

српскохрватском језику II, на стр. 545, набројио неке, који су ме

дијални по значењу (нпр. блештати и блештати се, блистати и

блистати се и др.). Ту није споменут глагол скитати, као ни

журити, одмарати, јер су примери за такве глаголе дати у огра

ниченом броју. Ристић и Кангpга имају скитати, али га упућују

на рефлексивну форму, са се (скитати се). Сложени глаголи,

префикс - скитати, свуда су само с том речцом: до-, из(c)-, на-,

3 Наш језик
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од-, по-, про-скитати се. У Белићевом Правопису, као и у Бора

нићевом, нема ниједне од ових речи.

Мислим да није потребно примерима потврђивати ове гла

голе као повратне, са речцом се, и кад су употребљени без тог

морфолошког знака. Јер примера за то има и међу њиховим обли

цима са презентском основом, одн. са презентским основама.

А код писаца се налазе и са једном и са другом основом. И то су,

углавном, примери за облике основног имперфективног глагола

скитати (се), који се сигурно много чешће употребљава као та

кав него кад је с префиксима. Из грађе за речник САНУ, где их

има највише, узео сам, као и увек у сличном случају, оне који се

налазе у делима познатијих писаца. Сада ћу навести те примере

и друге које имам.

a) Примери за облике са основом скита- (ce):

— Слабо се скитају по селима (В. Ст. Ка ра џић,

Први и други српски устанак, 1947, 36); — И скита се (ста

рац) по манастирима, да спасе душу своју (В. Ка ра џић;

Рј. ЈАЗУ); — не скитајте се више никуд (М. Ђ. Ми ли

ће ви ћ, Краљевина Србија, 1884, 41); — Луда Смиљанка

. . . скита по селу и по шуми . . . (М. Ђ. Ми ли ће ви ћ;

Рј. ЈАЗУ); — Кроз облаке раздеране, блед се месец скита

(Змај-Ј. Јовановић, Певанија, 1882, 173); — Куд год

Марко скита, све пита за тај срез (Р. До ман о ви ћ,

Цел дела II, 30); — Нико не зна куда хита || куда хита —

куд се скита (Ј. Грчић Миленко; Бранков о ко

л о ХI, 755); — А куд се скиташ (М. Ја к ш и ћ, Црно маче,

1921, 7); — није лијепо да се једна дјевојка скита по туђим

кућама (Св. Ћоров и ћ, Мајчина Султанија, СКГл. ХVI,

241); — Кажи, ди се скиташ? — понови главар (И. Ћ и -

п и ко, За крухом, 1904, 124); — гомила, која „скита“

. . све више расте (Б. Ну ш и ћ, Бранков о коло,

1896, 1110); — Сад се скитају (И. Андр и ћ, Одабране

приповетке I, 1954, 59); — Од јутра до мрака скита мрак

на све стране (М. В у ка с овић, Савремене басне, 1940,

27);— скита по околини (Ј. По по ви ћ, Реда мора да буде,

(182)



Глаголи на -ати са двојаком презентском основом 197

1955, 114); — . . . а он се скита ђаво би га знао куда (М. С.

М. o с ко в љ ев и ћ, М. Шолохов, Тихи Дон III, 1946,

459);— скитају се да краду (М. Црњански, Сеобе . . . ,

СКЗ, 130); — само зато што скитају (Исидора Секул и ћ,

Кроника паланачког гробља, 1962, 306); — па се скита

(и с то, 360); — (бескућник) који се скита од села до села

(Б. Јевтић, Дани на Миљацки, 1935, 47); — Не скитај

се ванка поваздан (Вл. Де с н и ца, Прољеће у Бадровцу,

1955, 182); — А како и неће кад се по вас божји дан ски

таш по сунцу (и с то, 181); — да се скита по сокацима

(И. Сам о ко вл и ја, Приповијетке, 1964, 110); —

. . него се скиташ по свијету (Б. Ћо пић, Глуви барут,

1957, 229); — Скитајте по свијету (Ћ. С и ја рић, Рам

-Буља, 1953, 9); — само желим да скитам (М. Бул а то

в и ћ, Ђаволи долазе, 1964, 256); — Срета, скитајући се

сремским равницама, био (је) чест гост . . . (Р. Чол а ко

в и ћ, Кућа оплакана, 1949, 203); — само се бојим да ми се

дијете не поскита (Н. Л. о пич и ћ, На камену, 1953, 74);

— па би грехота било да се проскита (Ј. Весел и нов и ћ,

Слике из сеоског живота III, СКЗ, 80); — око њених по

тока проскитам у риболову највећи дио љета (Б. Ћопић,

Дјечак прати змаја, 1956, 257).

б) Примери за облике са основом скиће- (ce):

— . . . да се до судњега дана скиће од немила до не

драга (А. Шен о а, Изабрана дјела I, 1931, 84); — Цијели

се божји дан скиће Илицом (Е. К у м и ч и ћ, Госпођа Са

бина, 1883, 198); — његове се мисли скићу некуда по урал

ских шумах (А. К о в а ч и ћ, Сабране приповијести, 1910,

111); — Скићем се свијетом ко проклета душа гробљем (Ф.

М а ж у ра н и ћ, Лишће . . . , 1916, 136); — . . . а она,

кó брижљива мати, што се за махнитим сином скиће врх

ждриела (А. Тресић-Пав и ч и ћ, Валови мисли и чувстава,

1903, 192); — Да се скиће, лудо губи || с меких вјеђа пјесни

кови?? (С. С. Крањчев и ћ, За човјека, 1934, 29); —

. . . што се полуголи скићу по свој Индији (Стј. Радић, Мо
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дерна колонизација и Славени, 1904, 128); — он је романтик,

који се скиће по старим градовима (Стј. Радић, Чешки на

род . . . , 1910, 225); — Цигани к'о Цигани — скићу свуд

(Р. Петров и ћ - Не вес и њ с к и ; Дел о год. IX,

1904, 314); — чујем крештање врана што се у јатима онуда

скићу (В. На зор, Славенске легенде, 1930, 7);—Ту се скиће

цијелу ноћ (М. Крлежа, Три домобрана, 1950, 36); —

Господин . . . се са цурама скиће (М. Крлежа; Речник

МС); — то знају . . . и оне танковрхе јеле, куд се јунак

наоружан скиће! (Ј. К о с о р, Мирис земље и мора, 1925,

130); — читав дан (се) скићу по дворишту (А. С тип че

в и ћ, На граници, 1950, 134); — Он се овако вуцара и скиће

од најраскошнијих локала до периферијских јазбина (Н.

С и м и ћ, Иза завјеса, 1946, 176); — знам да се зло скиће

свијетом (П. Шег е д и н, Свети враг, 1966, 165); — Скићу

по печалби од мора до мора (Гр. Б о ж о ви ћ, Приповетке,

1924, 111); — често је видео из далека спахије где се скићу

(Ст. Но в ако ви ћ; Крџалија, од М. Чајковског, 1863,

313); — У предвечерје (се маистрал) ипак некако доскиће

(В. Је л и ћ; Речник МС и МХ).

То би били примери из књижевних дела писаца. С обзиром

на то да је језичка територија којој припадају писци прве групе

примера много пространија, они су само у том смислу бројнији

од других, који су за облике са презентском основом скиће-(ce).

Али је од свега најзначајније то што се из наведених примера види

код којих су писаца забележени једни, а код којих други облици

глагола. Види се, дакле, да су облици са овом другом основом —

скиће-(се) — нађени највише код писаца на хрватском подручју.

У језику којим су писана њихова дела има и облика са основом

скита-(се), али је истина да су такви примери незнатни, као што

су код писаца на читавом осталом простору незнатни примери за

облике са основом скиће-(се). Тако је однос дублетних облика у

конјугацији глагола скитати (се) јасно одређен самом територи

јалном припадношћу писаца. Да се на поменутом језичком под

ручју могу наћи, чак и код истих писаца, и облици са основом
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скита-, показују примери забележени код Крлеже и Назора.

Крлежа је употребио презентски облик скитају се у стиху:

— По списовима ето се црне сјене скитају (Лирика, 1949, 74).

На зор, такође у стиху, има облик скитам (Поезија, 1953, 200).

А код Вл. Де с ни це, у наведеним примерима, видели смо,

одрични облик императива не скитај се и презент скиташ се.

Али то су, може се рећи, усамљени примери.

На другој су страни облици са основом скита-, који, као

знатно распрострањенији, сигурно имају и општију употребу.

Тако нам се чини као да се данас само они чују у говорном књи

жевном језику, а и у писаном као да су такође сасвим преовла

дали. Такви се облици, затим, налазе употребљени и у језику на

родних песама и пословица. За то ћу навести ове примере:

— Оде право у приморје равно, | све се скита, а за

Мусу пита (Српске на р. пјесме II, 1958, 394); — Кад

се само по планинам скита (К. Нбrmann, Народ не пје

сме Мухамедоваца . . . ; Рј. ЈАЗУ); — Ко пита, не скита

(Српске нар. по слов и це, 1900, 184); — Скита се као

пас без госе (и с то, 362); — Тко много пита, празан се

скита (Љ. Капетановић, Народно благ о . . .; Рj.

јазу).

Од ових глагола Вук има у речнику: скитати се, поскитати

се и проскитати се с дублетним облицима презента, нпр. скитам

(скаћем) се. А код Ристића и Кангpге исте глаголске речи су наве

дене само с првим презентским обликом (скитам). И рекло би се

да је то тако код писаца са источним књижевним изговороМ, Иако

на том терену има говора у којима је од глагола скитати (се) пре

зент скиће (се). Између ових речника је речник Деановић-Јерне

јев: глаголи скитати се и доскитати се имају презент с дублет

ним облицима (скитам се и скићем се), а поскитати се и проски

тати се — на -ам (прдскитам се). Тако су се писци речника, у

овом случају, нашли и на једној и на другој страни. Нема сумње,

појав дублетних облика ових глагола у књижевном језику као

целини најбоље је представљен код Вука.
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У овом смислу интересантан је материјал дат у речнику

ЈАЗУ за глаголску реч скитати (се), с презентом скитам (се) и

скићем (се). Има свега три примера за облике без речце се; један

је: — Иде и скиће по вашој нахији (Гол у б и ца; „употребљена

су . . . писма Карађорђевих времена“), а један — скита — из

Милићевићевих Летњих вечери, напред наведен. За значење овог

глагола једини је пример за презент скићеш се — из језика А.

Канижлића, Пожежанина (ХVIII в.), а за облике са основом ски

та- (се) има доста потврда. Међу њима су и ове:

— Да се још скита по водах и по мору (Ш. М. е н -

че ти ћ); — Сву ноћ се скитате (М. Држић); — Нити

се куд скитам (М. Ветра ни ћ); — Не мниј, себар ники

oвда да се скитам (Х. Луцић); — Тер сам . . . скиташ

се по гори (И. Гундул и ћ); — О душо моја, што се ски

таш иштући многа добра? (М. Д и в к о ви ћ).

Најстарије потврде у грађи су из ХVI века. Примери који

су у речнику наведени показују да су облици са основом скита

(се) у старом језику имали општију употребу, док су други, са

основом скиће (се), једва потврђени. У савременом (књижевном)

језику такви облици су постали обични.

123. Ову реч имају и други јужнословенски језици, а има

је и у руском. Тако је у словеначком језику: skitati se, -am se

(Rečnik); у македонском: скита се, у бугарском скитам, -аш и

скитам се, —аш се. Дакле, у свима је основа презента скита-.

У Ушаковљевом речнику руског језика је скитатњсл, аноcs, deињсл

и у загради стоји книжн., тј. кн и ж но е, што означава: „своћ

ственно преимушественно книжному изљшку; употребленноe в

разговорноћ речи, все же сохранает отпечаток книжности“ (об

јашњење скраћенице к н и ж н o е). Са истом презентском ос

новом овај глагол је наведен и у Миклошичевом Lexicon-у:

скЂтати сам —ант, сл -анеши сл., а нема га у речнику старословен

ских текстова (Наndwórterbuсh).

Значи, првобитна основа ове глаголске речи је skita (je)-,

а у нашем језику добивена је у новије време језичког развитка
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и друга, skiće-, која досад има ширу употребу код писаца у се

верозападним крајевима.

Глагол с рет а т и

124. Један је од многих глагола у нашем језику који су по

стали од перфективних наставком а : срести (<“sret-ti): срет

-а-ти. Према томе, основно му је значење итеративно: „више

пута, често или редовно срести (се)“ (Рј. ЈАЗУ). Као рефлек

сивни глагол, са речцом се, има реципрочно значење: с рет а т и

се с ким, с чим. У правописном речнику је само сретати. Ова

глаголска реч је првобитно имала у корену стари глас јат, и тако

су у говорима штокавског дијалекта добивени гласовни ликови:

срjeтaти, сретати и сритати. А по правилу, кратко јат иза р,

испред којега је сугласник (овде су, дало је е, а не је. У таквом

случају на ијекавском подручју развила се екавска замена јата.

У Вуковом речнику за јужно наречје има и сријетати, сријетам

(сријећем), а иза ознаке за то (ј у ж.) пише „у пјесми мјесто сpe

тати“. Затим су наведена два примера којима се то потврђује;

један је: — Но сријеће на буљуке Турке, | а ђе носе мртве и ра

ене. Међутим, пример у реченици: — У таквим приликама

пастире сријећу укућани (Ст. Д у ч и ћ, Живот и обичаји племена

Куча, 1911, 56) показује да се облици овог глагола са двoсложним

рефлексом јата (ије) у корену не налазе само у песмама.

У речницима наших познатих правописа глагол сретати је

наведен с дублетним облицима презента (сретам и срећем). Тако

је и у речнику Матице српске. У другим речницима књижевног

језика, тј. у Вуковом, Броз-Ивековићевом, Ристић-Кангргином,

Бакотићевом и Бенешићевом речнику, презентски облик је само

сретам (се). Значи, тај облик је свуда заступљен, и то на првом

месту, а други, срећем (се), увек се даје иза њега или се уопште

не наводи. Лексикографи и писци правописа тако одређују пре

зент глагола сретати (ce): једни узимају само сблик са основем

срета-, а други имају и солик са основом среће-. Први је, дакле,

сталан, и као такав има главну употребу.
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Да видимо како је то код писаца. У прегледаним одабраним

делима, као и у грађама које постоје за израду речника Академи

јиног и Матичиног, има довољно материјала и за питање о обли

цима с презентском основом глагола сретати у књижевном јези

ку. Примера има за облике и са једном и са другом основом.

Најпре ћу дати оне који су за облике са основом срета-. То су:

— сретају га Караман-паша, Мехмет-паша . . . (П. П.

Њего ш); — Кажи право да се не сретамо . . . (Ј. С у бо

т и ћ); — Сад се истом мисао јетка | са истином голом срета

(Змај-Ј. Јовановић); — Где ти је кућа, где колиба,

кад сјајне дворе тако презиреш, у којима те срета богаство?

(Ђ. Ја к ш и ћ); — Ил” није мома, што му поглед срета

(М. Ј. М. и тров и ћ); — Срета се истина с гостима ју

тром и вечером код извора (Л. К. Лазарев и ћ); — Не

беше то обично лице, које ми сваки дан сретамо (Ј. Весе

л и нов и ћ); — и по погледима којима је сретамо (Ст.

Срем а ц); — Како ко кога срета, одмах га и пита (Св.

Ћор о в и ћ); — што чешће се са мном срета у кући (Св.

Ћор о в и ћ); — на сваком кораку (их) сретају (Св. Ћо

ро ви ћ); — Не сретају живе душе (И. Ћ и пи ко); —

Буни га све што га срета у послу (Св. Ранк о ви ћ); —

Коњаници иду у битку и сретају рањенике . . . (М. и Стан

ка Гл и ш и ћ); — Срета он по паланци не једнога (И.

Секул и ћ); — Илији Добрићу излажаше пред очи како

га ови подругљиво сретају (В. М. и ли ће ви ћ); — И

пркосним миром среташ свакога ко те сретне (Ј. По по

в и ћ); — Свуд ме бл“јесак твога лица срета (А. Шан

т и ћ); — Не сретај ме хладним гледом (А. Шантић);

— Питања наша шум нејасни срета (Ј. Д у ч и ћ); — И

суморан бол ме твоје ране | на путу моме срета (Ј. Рад у -

ло ви ћ); — Свак је штује и радо је срета (В. Наз о р);

— Нерадо њега сретају људи (Д. Цесар и ћ); — стоти

ну лица сретам (Г. Кр кл е ц); — после чије смрти се

оне сретају у њега све ређе (М. Кашан и н); — нигде

му се не срета с кћерком (М. Кашан и ну; — Сретамо
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рањенике (Ст. Ја ко в љевић); — за све што ме у животу

срета (И. Сам о ко вл и ја); — сретајући га често (И.

Сам о ко вл и ја); — А ни онај споменик не сретам ола

ко (П. Шегед и ну; — срета он браћу (Ј. К у шан); —

Ево нас једни прате, а други сретају (М. Ла ли ћ); —

сретају се (М. Лал и ћ); — Свуд се сретате с успламте

лим погледима (Ј. Пр о да нов и ћ); — неки (стубови)

се сретају и у Далмацији (Ј. Рад о н и ћ); — пребегао у

Србију, где се срета у другој половини септембра (Васиљ

По по ви ћ).

За облике са основом среће- могу навести ове примере:

— реална лица, каква се у животу срећу (Ј. Ж и ва

н о ви ћ, Л. К. Лазаревић, Цел. дела, ХХХVIII); — лица,

која се не срећу често . . . (Влад. Чер и на, Јанко Полић

Камов, 1913, 164); — Гдје само шапат бјелих вила срећем

(С. С. К. р а њ чев и ћ, Пред визијама, 1934, 127); — и

људи, које на путу срећем (Д. Вас и љев, Антологија нај

новије лирике С. Пандуровића, 131); — богатији од оних

врачева што се срећу (Р. Петров и ћ, Бурлеска . . . ,

1955, 30); — . . . које срећемо, кад путујемо (М. Црњан

с ки, Сеобе . . . , СКЗ, 332); — сви ликови који се ту срећу

(Н. С им и ћ, Прољеће, 1952, 191); — Среће очев поглед

(Д. Ћос и ћ, Корени, III изд., 77); — које се често срећу

у људи (П. Шег е д и н, Свети враг, 1966, 83); — како

се (сликарство) среће код Николајевића (Б. Петр о ви ћ;

Летопис МС, април 1951, 345); — пријатељи који се срећу

после 15 година (Пол и т и ка, 26. нов. 1969, 17); — Сре

ћем се са ретким феноменом (Илустрована Пол и т и ка,

5. јун 1973, 56); — „човек какав се не среће ни у романима. . .

(и с то, 29. авг. 1967, 20).

Видимо овде да су, у знатном броју примера, облици са пре

зентском основом срета- употребљени у делима познатих писаца

на целој језичкој територији. У тој распрострањености је и стабил

ност њихове опште употребе, која се потврђује наведеним приме
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pима. Писци, сигурно у великој већини, кад пишу знају за те

облике глагола сретати. Али се на основу материјала у прегле

ду примера не може ништа рећи, на пример, о томе код којих су

писаца такви глаголски облици ипак обичнији или чешћи. Ме

ђутим, нема сумње да је томе најјачи разлог што су други облици

овог глагола, са основом презента среће-, такође на целокупном

простору нашег језика, много ређи, толико да изгледа као да осим

датих примера за њих и нема других. Тако су, на овом месту,

представљени. Па ипак, њихову употребу не треба никако пот

цењивати јер је потврђена и примерима из језика врло познатих

новијих писаца. Штавише, ти облици могу бити ближи и другима,

поготову ако одговарају стању које је у њиховом домаћем говору.

На пример, од глагола сретати у крушевачком крају презент је:

срићем га, срићемо га (перфекат је: ја сам га срићао), и мени

је зато, по гласовном сазвучју, „природнији“ књижевни облик

срећем него сретам.

Облици са основом среће- нађени су затим и код језичких

стручњака. Те примере, као и друге, за облике са основом срета-,

употребљене у њиховом језику, ја сам издвојио од осталих да бих

то посебно истакао. Сада ћу их навести. То су:

а) — Овде се већ сретамо са једним појавом декли

нације (А. Бел и ћ, О језичкој природи и језичком развит

ку, 1941, 230); — Супституције . . . тих сугласника не сре

тамо на целокупном простору (А. Пе цо; Од је к год.

ХХII, бр. 3, 1969, 16); — . . . доказ презимена Бугарин

(које се срета углавном у источном Срему) (Б. Н и ко л и ћ,

Сремски говор, СДЗб. ХIV, 21); — (именичка промена)

која се срета у свим периодима (Ж. Станој ч и ћ, Језик

и стил Ива Андрића, 1967, 50).

б) — (у виду) какав се често среће (М. С те ван о

в и ћ, Н.Ј. књ. ХIX, 139); — у народној песми где га несум

њиво најчешће срећемо (М. С те ван о в и ћ, Функције и

значења глаголских времена, 1967, 76); — у потоњим гра

матичким списима Вуковим срећу се облици изданије . . .

поњатије . . . (П. Ђорђић, НЈ год. IV, 1936, 105); — Анти
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ципација се најчешће среће код упитних реченица (Љ. По

по ви ћ, НЈ књ. ХVI, 19).

Видели смо да је П. Шегед и ну једном примеру употре

био презентски облик не сретам, а у другом — срећу се. И то је

овде једина потврда да исти писац у свом језику има дублетне

Облике ОВОГ ГЛaГОЛа.

125. Већ је речено да сложени глаголи пресретати и сусре

тати имају у правописном речнику облик презента, императива

и прилога садашњег по V врсти, тј. са основом (—)среће- (НЈ

књ. ХIX, 78). Само сусрећем (се) је и код Ристића и Кангpге, Де

ановића и Јернеја, код Бакотића, као и у Бенешићевом речнику.

А пресрећем је у Матичином речнику и код Бенешића, као и у

Белићевом Правопису, где је од сусретати: —там - сусрећем.

Међутим, Вук у речнику и ове глаголе даје с презентом на -там,

као што је, наравно, и код Броз-Ивековића. Само (пресре)-там

је и у Ристић-Кангргином речнику. -

Тако су ови глаголи наведени у речницима: с презентом

на (—)срећем или на (—)сретам — једно или друго. А код писаца

налазе се облици и са једном и са другом презентском основом.

Али треба одмах истаћи да однос тих облика није као код простог

глагола сретати. Наиме, овде су бројније потврде за облике са

основом (—)среће- него за друге, са основом (−) срета-. Ево

примера за то:

а) — Не беше то лице које сваки дан сусрећемо (Ј. Ве

се л и нов и ћ, Цел. дела II, 51); — Сусреће слуге и децу

(Б. Стан ко ви ћ, Стари дани, СКЗ, 127); — Млако и

хладно струјање у ваздуху се сусреће (Љ. Ђ. o p и ћ, Анто

логија најновије лирике С. Пандуровића, 1927, 27); — Када

те сусрећем сваким својим ходом (Б. Ђ. у к и ћ, Четврти

јахач апокалипсе, 1932, 33); — дах из страна света | сусреће

ме (А. Са в и ћ - Ребац, Песници III, 1966, 94); — Ту

већ почеше да сусрећу . . . свијет (И. Андр и ћ, Одабра

не приповетке I, СКЗ, 1954, 143); — Њихове се речи не

сусрећу (Десанка М а к си мо ви ћ, Лудило срца, 1931,
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101); — сусрећем добре и рђаве људе (М. Сел и мо ви ћ,

Дервиш и смрт, 1967, 110); — сусрећући се с ријетким про

лазницима (и с то, 355); — као да се случајно сусрећу на

улици (В. Је л и ћ, Домино, 1969, 44); — Тигар се сусреће

с другим Мрким (Б. Ћопић, Глуви барут, 1957, 271); —

по пети пут сусреће (га) (Р. Мар и н ко в и ћ, Руке, 1956,

112); — тада нам се очи сусрећу (Н. С им и ћ, Прољеће,

1952, 276); — и сада вас сусрећем у поноћ (и с то, 295); —

У сваком хладу сусрећемо вреву (Г. Кр кл е ц, Жубор жи

вота, 1955, 230); — Мекани прсти сусрећу чупаву косу (И.

К у шан, Зидом зазидани, 1960, 98); — тешкоће с којима

се и моментано сусрећу рудници угља (Пол и т и ка, 1. јул

1970, 7); — А кад те Лујо Крстанов пресреће у јелику, ти

шутиш (П. Ко ч и ћ, С планине и испод планине, СКЗ, 40);

— Што наше војске пресрећу са палмом (М. Бој и ћ, Песме

и драме, СКЗ, 100); — Пауни царице пресрећу га свагда

(Ј. Д у ч и ћ, Песме, СКЗ, 1968, 214); — Он га пресреће

једном . . . речи (И. Андр и ћ, Одабране приповетке I,

1954, 326); — пресреће лоше градске ловце (М. Б о ж и ћ,

Курлани, 1958, 268); — сви ликови који се ту срећу и пре

срећу (Н. С. и м и ћ, Прољеће, 1952, 191); — Пресреће га

(Ч. В у ко ви ћ, Висине, 1952, 218).

б) — Грдно нам се очи сусретају (П. П. Њего ш,

Горски вијенац, 1947, 51); — како се каткад сусретају очи

пламном муњом (А. Шеноа, Златарово злато, 1933, 182);

— погледи им се љубазно сусретају (И. Ћ и пи ко, За кру

хом, 1904, 195); — Мајка га кротко сусрета и гледа (А.

Ш а нт и ћ, Претпразничко вече, песма); — не сусретају

се наново тако површно! (П. Шег е д и н, Свети враг,

1966, 12); — вели Мата и пресрета руком бардак (М. Ђ.

Гл и ш и ћ, Приповетке I, СКЗ, 174); — Кад ће Турци

поћерати благо || да идемо да их пресретамо (В. Караџић,

Српски рјечник, s. v. пре с ретати).

Овде треба указати на то да су примери за облике са основом

(–)среће- из језика писаца новије књижевности. Управо, осим

(192)



Глаголи на -ати са двојаком презентском основом 207

Ј. В. е се л и нов и ћа, то су, по књижевном стварању, писци

овога века, све до данашњег времена. Кад се узму у обзир и при

мери који су дати за облике са истом основом глагола сретати,

онда све то има вредност податка да су ти и такви облици ових

глагола један конјугацијски појав који је настао у недалекој про

шлости књижевнојезичког развитка, наравно, са кореном у на

родним говорима разних крајева. И у ширењу је узео видног маха

у промени ових, сложених глагола, тако да су њихови облици са

основом (-)среће- досад постали сасвим обични и све више поти

скују друге, са основом (—)срета-, што није случај и са простим

глаголом. Видели смо да су Веселиновић, Дучић и Крклец упо

требили презентски облик тог глагола са основом срета-, а исти

облик сложених глагола им је са основом (−)среће-: сретамо: су

срећемо, срета: пресрећу, сретам: сусрећемо. Нарочито нам се

такви примери намећу као језички материјал да су глаголи у сло

женом саставу „наклоњенији“ процесу гласовног разједначавања

глаголских основа. За то сигурно има примера и код многих дру

гих глагола овога типа. Мени је при том стално на уму народна

пословица: Сипајући у њу (у тикву) просипљу и мимо њу. Али

наведени примери који су нађени код П. Шегедина, у његовом

Светом врагу (не сретам — срећу се — не сусретају), свакако не

и једини, могу да оспоре исправност таквог гледања на овај појав.

126. У речнику ЈАЗУ од глагола сретати (се) презент је

сретам (се). Само тако. А ова је реч нађена у грађи од почетка

ХV века, као транзитивни глагол, без речце се, и у рефлексив

ном облику са реципрочним значењем. Облици са презентском

основом срета- (у западном изговору срита-) потврђени су многим

примерима из језика дубровачких и далматинских писаца до про

шлог века. Један пример је из Рајићевог језика: — Препоне, које

се с нама сретају на путу добродетели, — а један из Јукићеве збир

ке Народне пјесме босанске и херцеговачке (1858). — Гдје ког срјета,

ту му главу скида. Дакле, у нашем старом језику, код писаца,

глагол сретати (се) имао је само облике са основом срета-/срита

Према томе, облици са другом основом, среће-, нови су облици

у савременом књижевном језику.
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127. И ово је стара глаголска реч. Има је у старословен

ском језику: sorétati [ajo), begegnen (Handwórterbuсh), тако је и

у Миклошичевом Lexicon-у: слуkтати - ант, -анеши У данашњем

бугарском језику то су глаголи: срецам, —аш, несв. (срецна, -еш,

св.) и срдицам се, -аш се (Речник, 1959); тако је и у македонском,

али само с повратном речцом: срецам се, —аш се несвр. У руском

језику је основа презента као у старословенском: встречатљ, ако,

deиљ несв. (према перфективном ветретити) и встречатљса аноcs,

deињсл (речник Д. Н. Ушакова). Код Кошутића глагол встрђ

тити значи, на првом месту, пред у срет а т и кога (Речник).

Као што се види, у бугарском и руском језику овај глагол има у

општем делу ц („спој ш и ш“), односно предњонепчано ч, што,

и једно и друго, одговара српскохрватском палаталном гласу ћ,

а у руском је и с префиксом в. Међутим, за нас је од интереса

сама презентска основа; и она се, у овим језицима, завршава на

-аје- и на -а-, а таква је и основа срета- у српскохрватском језику.

У том језику новијега времена овај се глагол, захваћен помену

тим снажним процесом разједначавања презентске и инфинитив

не основе, употребљава и у облицима са основом среће-, и не тако

ретко.

Глагол и е т а т и

128. У истом значењу (spazieren) употребљава се и као ре

флексивни глагол, са речцом се (шетати се). Код Вука, у речнику,

то су лексичке одреднице. По томе иде са глаголом скитати (ce).

Али шеташи, без повратне речце се, може се употребити и са

прелазним значењем: „шетат и н. п. коња, тј. водати га“ (Рјеч

ник Броз-Ивековића). Разуме се да су овде у питању само облици

овог глагола у вези са презентском основом у свим случајевима

његове употребе.

Има више префикса са којима се глагол шетати (ce) упо

требљава као сложен (до-, и (3)-, на- се, од-, по-, пре-, про-, ca-,

y-). У сакупљеном материјалу највише је примера за облике про

стог глагола. Има их у великом броју. Зато сам употребио углав

ном те примере; других је врло мало.

(194)



Глаголи на -ати са двојаком презентском основом 209

Глагол шетати (се) и сложени с префиксима нису у речници

ма наведени подједнако што се тиче презентског облика, према

томе и основе презента. У Вуковом речнику је шетам (шећем);

тако је и код сложених глагола. Ристић и Кангpга имају већину

тих глагола с презентом по VI врсти (нпр. дошетам, ишетам),

док је прост глагол као код Вука, а такође и пошетати и проше

тати; од ушетати презент је: ушетам, ушећем. Деановић и Јер

неј дублетне облике свих глагола дају као шетам и шећем. Ме

ђутим, код Бакотића је шетам (шећем), а остали су глаголи с јед

ним презентским обликом, и то као дошетам. У Белићевом Пра

вопису је најнеуједначеније; на пример: шетам = шећем, уше

там (ушећем), пошећем (пошетам), прешетам. Код Боранића је:

шећем (шетам), ишетам = ишећем. Сви се, дакле, више-мање,

разликују у одређивању презентског облика ових глагола. Као

да је сваки од њих ту поступао према властитом језичком осећању,

а не према томе како је код представника књижевног језика.

Из материјала који имам види се да се у делима наших писаца

налазе употребљени и облици са основом шета- и облици са ос

новом шеће-. Према томе, то су пуноправни књижевни облици

глагола шетати (се). Као и онда кад је сложен с префиксима.

И овде је питање само у томе колико су ти облици заступљени

и код којих писаца. То треба показати. Прво о облицима са пре

зентском основом шета-, и то првенствено о облицима простог

глагола. За све њих има највише примера, толико — да није по

требно наводити их као остале. Зато ћу дати само облике и писце

код којих су употребљени. Као и обично, при томе нисам узимао

мање познате писце. Тако сам одабрао ове:

Ђ. Јакшић (шетају), А. Г. М. а то ш (шета се, шета

јући), Л. К. Лазарев и ћ (шетам), Б. Стан ко ви ћ

(шетам), И. Ћ и пи ко (шеташ, шетамо, шетају, про

шета се), Св. Ћоровић (шета, шетају), В. Цар Е ми н

(шетајући, прошетамо), И. Секул и ћ (шетају, прошетај),

И. Андр и ћ (шета, шетајући), Бран. Ћосић (шетају),

С. Па н д у ров и ћ (шета се), В. Ж. М. a s su ka (шетају),

Ј. Д у ч и ћ (инета), Ст. В и на вер (шетају), Ј. По —
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по в и ћ (шеташ), Ст. Ја ко вљ ев и ћ (шетају), Д.

Ђу ров и ћ (шетајући), Гр. Б о ж о в и ћ (шетају), Ђ.

Јован о в и ћ (шета), Десанка М а к си мо в и ћ (шета

се, шетајући), М. М. и лан ко в и ћ (шета), Б. Ч и плић

(шетају, прошеташ, ишетај), М. Кашан и н (шетају,

шета), Ј. Ђон о в и ћ (шетају), Ст. Гал о га жа (ше

таш се), Гр. Витез (шета), Д. Це са рић (шета), Влад.

В и др и ћ (шета), Н. С. и ми ћ (шета), Вл. Де с ни ца

(шета, прошета се, прошетам се, шетајући), Ч. В у ко

в и ћ (шета се), Н. Лопич и ћ (шета, шетајући) Ђ.

С и јарић (шеташ, шетај), Е. К о ш (шетају), Мили

воје Р и ст и ћ (шета), М. Бул а то в и ћ (шеташ, про

шета се), Илустр. Пол и т и ка (шетају се), Л. Ко

ма рч и ћ (ишетамо), Н. Барт у лов и ћ (прошетају се),

Д. Шим у нов и ћ (одшетамо), Ст. Срема ц (одшета),

П. Марков и ћ А да мо в (пошета се), М. Црњан

с к и (прошета), Д. Ћосић (прошета), М. Бојић

(шета).

Оваквих примера има код писаца, на целом простору нашег

језика, тако рећи напретек. А и ови који су наведени потврђују

да су облици са основом шета- у општој употреби. Мислим да

су и они сасвим довољни за такву констатацију. И нема потребе

задржавати се на томе. Сада ћу дати примере за облике који су

са другом основом, шеће-. То су ови:

— Па кроз гору шеће весела и ведра (Ј. Ил и ћ, Цел.

дела, 324); — Знаш каква си кад се теби | по образу осмех

шеће? (М. П. Шапчан и н, Цел. дела I, 61); — По цвећу

шеће као паун млад (Војислав Ил и ћ; Н о л и т, 1964,

57); — Па још када шеће и плећима креће . . . (А. Ш. а н -

т и ћ, Емина, песма); — Свуд је тако мирно, свуда санак

шеће (А. Шант и ћ, Цел. дела I, 186); — Кроз перивој

цвјетни Назида се шеће (и с то, 186); — По њему шећу ко

црне чавке жене (Х. Хумо, Песници III, 1966, 110); —

Скочим, прошећем — затим опет седам (Даница Марко

в и ћ, Тренуци и расположења, СКЗ, 42); — . . . шећући се
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сам самцит по околини (К. Рувар а ц, Скупљени списи I,

1866, 134); — Та погледајте . . . како лепо шећем (Ђ. По

по ви ћ, Приповетке Н. В. Гогоља I, 1864, 84); — . . . да

ти се читајући их, чисто чини, е шећеш по раскошну пери

воју! (Љ. Недић, Цел. дела II, 494); — шећући се по

улицама напуљским (М. Јован о ви ћ, Горе доле по

Напуљу, 1898, 64); — туђин шеће по њој (Х. Хумо, При

поветке, 1932, 118); — Нек се шеће по чаршији (П. Ко

ч и ћ, С планине и испод планине, СКЗ, 104); — у слободи

шеће (Ј. Рад он и ћ, Слике из историје и књижевности,

1938, 258); — шећући се једном по околини Мостара . . . (И.

С то ја новић, Дубровачка књижевност, 1900, 150); —

игре (се) наиграмо и шетње нашећемо (Ф. Кур ел ац,

Флуминенсија, 1862, 23); — И шећући великим корацима

по цјепилњаку . . . (А. К о в а чевић, Посљедњи Нена

дић, 1913, 113); — Саламун се шеће по башћи (Ф. М а —

ж у ра н и ћ, Од зоре до мрака, 1927, 131); — вечер је

лијепа, а свијет шеће (Е. Кум и ч и ћ, Госпођа Сабина,

1883, 110); — Фишкал . . . шеће по овим собама (А. Ко

вач и ћ, Дјела I, 1950, 86); — сваки дан шећем изван града

(Анте Ковачевић, Од данас до сутра, 1936, 131); —

шапати и боје се крећу и шећу (А. Г. М. а то ш, Ново ивер

је, 1900, 91); — и дух вам се шеће по берлинских дворанах

(В. Ја г и ћ, Спомени мојега живота I, 1930, 258); — Ди

гоше се сви, да се прошећу стрником (Ј. К о за ра ц, Мрт

ви капитали, СКЗ, 61); — нервозно шеће и пуши (М. Кр

лежа, Господа Глембајеви, 1928, 110); — беспомоћно шеће

собом горе доље (М. Крлежа, У агонији, 1931, 81); —

шеће међу њима (и с то, 69); — Она се . . . прошеће до се

кретара (и с то, 74); — Лаура се прошеће до портијере

(и с то, 76); — Планети се блистави шећу (В. На зор,

Етерика, 1947, 20); — Краљевско дијете са оком ко прича

милује цвијеће и снатрећи шеће (Д. До мј ан и ћ, Пјесме,

1933, 44); — дјевојке шумицом шећу (и с то, 44); — ка

заљке се шећу по удесном кругу (Влад. По по ви ћ, Сви

јетло на пепелу, 1951, 29); — Сад гледа натраг и натрашке

4 Наш језик
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шеће (М. Ком бол, Данте, Пакао, 1948, 156); — О видим

те, видим у духу, гдје шећеш по обали (Б. Л и вадић,

Новеле, 42); — шећем сваки дан послије ручка (Љ. Јон ке,

Књижевни језик у теорији и пракси, 1964, 32).

У грађи за Академијин речник на листићима су исписана

и ова три примера:

— шеће ка медјед у гајби (А. Шеноа); — Ово је

наш поручник, што се шеће по дворишту (Ј. Тур и ћ); —

вечерњача шеће мед звјездама (М. а рет и ћ — И вш и ћ).

Ово нису сви забележени примери за облике са основом

шеће- Има писаца код којих су, поред тога, нађени и облици са

другом основом (шета-). Примери за то су бројнији него што

је то случај код сличних глагола. Ја ћу их овде навести.

То су ови:

— Неки кажу да су га познали, | ђе се с пушком испред

двора шета; | када цари с пушкама шетају? (П. П. Ње

гош, Шћепан Мали, стихови 377–379); — А оџа се чуди

шетајући (Горски вијенац, 1947, 29); — ал” је свеђер ше

ћеш и колебаш | како вјетар на гори младику (Мање пјесме,

1912, 93); — Очи к небу она шета . . . (Б. Рад и чев и ћ,

Песме, МС и СКЗ, 351); — Мома право ка менека шета

(и с то, 50). — Ено шеће из горице соко (и с то, 160); —

Нема злата по трави и цвећу, | туђе моме преко луке шећу

(и с то, 56); — Да свак од њи дркће и трепеће | када госа

крај њега прошеће (и с то, 115); — Трбух напред шеће тио

(стих из песме Безимена); — очима по читавој сали шетају

(Љ. П. Не на до ви ћ, Писма из Немачке, СКЗ, 159);

— оду да се шетају по Тиргартену (и с то, 96): — Само

месец што се креће, | те по тавној ноћи шеће (О Црногорци

ма, СКЗ, 156); — шећем, шеће, шећу, али и: шета се (Ј.

И г њ а то в и ћ; Н а ш језик књ. ХII, 259): — Кад се

шеће, за њим слуге трче (Дјела II, 1878, 23); — Шета се

учитељ полагано по механи (М. Ђ. Гл и ш и ћ, Приповетке

I, СКЗ, 21): — ћурану се некако распетљала узица с ногу,

па шеће по соби (Приповетке II, СКЗ, 109); — Претурио
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толике године, а шета као паун (Ј. Весел и новић,

Цел. дела IV, 323); — Или спавам, или се шетам (Слике

из сеоског живота III, СКЗ, 52); — кад помислим како се

прави кривац безбрижно шеће по Црној Бари, у мени се

узмути утроба! (Хајдук Станко, СКЗ, 268; говори лице);

— Кад си их видео у парку, да се шетају ко други људи...

(Ст. Срема ц, Зона Замфирова, СКЗ, 21); — једнако се

шета уздуж (и с то, 75); — (мачак) који се полако шеће

по ћерамидама (и с то, 96); — Шетам се ноћу око Славије

(В. Петров и ћ, Сабрана дела III, 179); — Који пут

ишетам до Кошутњака (и с то, 157): — са сељачким мом

цима (се) шећу под руку (В. Петр о ви ћ, Варљиво про

леће, 1954, 266); — шетајући по соби (М. Црњански):

— учини им се да шећу безбројне, шарене сенке (Сеобе,

1956, 22); — Што се бајним чаром вашим 1 једна тужна сјета

шета (С. С. Крањчев и ћ, Изабране пјесме, СКЗ, 85):

— Трут се бани, трут се | шеће (и с то, 35); — Зашто да се

не шетам . . . (Н. Бар ту лов и ћ, На прелому, СКЗ,

61); — пођоше да шетају (и с то, 83); — вријеме проводио

шетајући се по Шкверу (и с то, 90); — . . . да ли Дора

знаде уопће, да се он због ње ту шета (и с то, 38). — Ето

на примјер, — ти се шећеш Шквером (и с то, 96; говори

лице); — Овуда се шета пред излет у ништа . . . (Т. У је

в и ћ, Ојађено звоно, 1933, 35): — Водоскок воли полу

таме | када се љубав парком шеће (и с то, 122); — То се

он шета кроза село! (Вј. Калеб, Бијели камен, 1969,

88); — газећи траву као да шетају (и с то, 116): — шеће

као љубимац (и с то, 62); — . . . да се ово не шећу мало по

зраку (и с то, 145); — смрт шета градом (В. Је л и ћ,

Домино, 1969, 160): — јер се одмах с малиганима човјек

под руку шеће (и с то, 92); — Шетам (П. Шегед и н,

Свети враг, 1966, 24); — камен по којему шећем (и с то,

28); — гледао сам вас како шећете (и с то, 96; речи лица);

— Сјећам се, шећући овуда . . . (исто, 28);—Молим вас . . .

прошетајте са мном (и с то, 43), речи писца): — Па про

шећите са мном (и с то, 44); — Мухе се шећу по сунчаној
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пјеги на његовом кревету (Дјеца божја, 1946, 94); — ту

млади шетају (Р. Мар и н ко ви ћ, Руке, 1956, 118); —

бахато шета по граду (и с то, 227). — Све тако шећући . . .

(и с то, 225); — Она зађе да шета по трави: — А жена све

неће ливадом (Прича Пол и т и ке, 19. јан. 1969, 22).

На овим примерима треба се задржати. Јер облици са осно

вом шеће- изазивају посебну пажњу: они су у књижевној упо

треби ређи од других, са основом шета-, који сигурно имају

стандарднију вредност. Примери који су наведени показују да

се први облици највише налазе у језику хрватских писаца. Чак

су толико обични да је Боранић у Правопису, као што смо видели,

на прво место ставио презентски облик шећем, а шетам је у за

гради. У том смислу још је карактеристичније оно што је учинио

Крклец са употребљеним обликом глагола шетати у 3. л. множ.

презента у једној својој песми (Пјесма сутрашњих). Наиме, већ

је речено да је од глагола кретати употребио граматички непра

вилан облик кретају (се) јер му је била потребна рима (. . . по

коме се сунца кретају: и звезде се безбројне | свемиром модрим

шетају). Тако је у Сабраним делима I—II, која су изашла у Бео

граду; и песма је ту штампана у екавском изговору. Међутим, у

Изабраним пјесмама (Загреб, 1947) на истом месту су стихови: —

И опет по тврдом закону вјечности, по коме се сунца крећу,

по коме људи живе и умиру , и звијезде се безбројне свемиром

модрим шећу (стр. 73)". Крклец је пре последњег рата једно време

службовао у Београду, где је од глагола шетати могао чути само

облике са основом шета-. И то је сазнање свакако било пресудно

при преиначавању поменутих стихова.

Облици са основом шеће- могу се наћи и код других, рани

јих песника не само са ијекавским већ и са екавским изговором.

Они узимају те облике зато што су у обичној употреби заиста ретки

и што са палаталним гласовима ш и ћ освежавају звучну слику

стихова. Иначе се у прозном језику јављају у доста ретким при

мерима. Видели смо да је Љ. П. Ненадовић употребио двапут

презент шетају (се) у прозном тексту, а у стиху је облик шеће.

* Пјесма сутрашњих је из 1921. године.
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Представници књижевног језика, говорног и писаног, на најве

ћем делу територије немају данас те облике у језичком осећању.

Они су им далеки јер их не употребљавају, нити их имају у свом

домаћем говору.

Неколико речи и о примерима друге групе, за дублетне об

лике код истих писаца. Јер их има више него што би се можда оче

кивало. И то су све врло познати књижевници, старији, као и

новији, пореклом из различитих говорних средина. Код Б. Ра

дичевића и Ј. Игњатовића, као и код П. Шегедина (и Вј. Калеба),

забележено је више примера за облике са основом шеће-; код

осталих обично само по један. То, колико-толико, значи да

су, на једној страни, ти облици, у језику појединих писаца, некад

били обични, а онда су, на другој, они такви данас. Затим, код

Ј. Веселиновића и Н. Бартуловића има по неколико примера

за друге облике, са основом шета-, а презентски облици шеће и

шећеш су у говору лица јер је жеља писца била да на тај начин

диференцира књижевне и локалне језичке особине. У ствари,

то значи да су у свести присутни дублетни облици глагола, истина,

једни су испред других, али то није од већег значаја.

129. У Рјечнику ЈАЗУ уз инфинитив глагола шетати пре

зент је: шетам или шећем. За солик шетам вели се да је „ста

рије и чешће“. Затим се набрајају писци који имају инећем, тј.

сблике са основом шеће-, међу којима је и М. А. Рељковић. Ту

су онда и Хрватске народне пјесме (из Истре и са кварнерских

острва) и Петрановићеве Српске народне пјесме из Босне, као

и потврде из Отока у Славонији и из Буковице у Далмацији.

Уопште, у језику хрватских народних песама, као и срп

ских које је Вук записао, налазе се потврде и за једне и за друге

сблике глагола шетати, али су и у њима чешћи они који су са

основом шета-. Има народних песама и са примерима за дублетне

сблике. Тако су у песми Косовка дјевојка и ови стихови: — . . . па

се шеће по разбоју млада,— . . . кад се шета војвода Милошу. А у

песми Мусић Стефан ови: — . . . па пошетај пред господског дво

ра; — . . . па ишета пред господске дворе;— . . . па се шеће коњма

у ахаре, — . . . па се шеће у господске дворе. Облици са основом
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шеће- срећу се и у приповеткама; на пример: — седне на коња, па

све поред језера шеће (В. Караџић, Српске народне приповијетке,

1853, 22). Ако су и ове народне умотворине поникле у западним

крајевима, онда је стање дублетних облика слично оном стању

које се и до данас огледа код писаца.

130. Ову реч имају и други јужнословенски језици. У Рјеч

нику ЈАЗУ испоређује се словеначки језик с презентом: šetam se

и Šečem se. Међутим, у Slovenačko-srpskohrvatskom rečniku (1964)

презент је само šetam se. Такву презентску основу овог глагола,

на -а-, имају и македонски и бугарски језик: шетам, —аш. У ста

poсловенском језику је старије стање исте основе: šetati se [–ajp)

(Handwórterbuсh), код Миклошича: шлтати сл. -тан сА -танеши

сА (Lexicon).

Тако је ова глаголска реч наведена у речницима ових је

зика. Према томе, она једино у српскохрватском има облике са

двојаком основом презента. Новији облици, са основом шеће-,

који су у речнику загребачке Академије потврђени већим бројем

примера из језика наших старих писаца, у савременом књижевном

језику као да имају све ограниченију употребу према другим об

лицима, са основом шета-, који су, нарочито у најновијој фази

развитка, увелико захваћени граматизацијом одређених морфо

лошких елемената. — На крају, узгред и ово. У старословенском

и словеначком језику ово је само рефлексивни глагол, а у бугар

ском и македонском је без повратне речце се, док у српскохрват

ском има шетати и шеташи се.

Глаголи с к а к у т а т и, с р к у т а т и, ш у ш к е т а т и

131. Као што се види, то су девербативне глаголске речи:

постале су од несвршених и учесталих глагола: скакати (према

перф. скочити), сркати (према перф. сpкнути), шушкати (према

перф. шушнути) — наставцима -ут- и -ет- између општег гла

голског дела (скак-, срк-, шушк-) и инфинитивног завршетка

-ати. У нашем језику велики је број глагола који су тако изве
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дени и многим другим наставцима.“ Јасно је да су глаголи ср

кати (и сркнути) и шушкати (и шушнути) по гласовном саста

ву ономатопејског порекла. А што се значења тиче, глаголи ска

кутати и сркутати су деминутиви од скакати, сркати. У Рјеч

нику ЈАЗУ скакати значи „ситним скоком, лагано скакати“,

а у Речнику МС: „поскакивати“, „трчкарати“ . . . ; у овом реч

нику глагол сркутати има под 1) значење „пити помало у малим

гутљајима“. Глагол шушкетати у Броз-Ивековићевом речнику

значи „говорити као шапћући и тепајући“, које значење има и

шлагол шушкати под 2) (под 1) је основно значење: rauschen;

„шушка н.п. гуштер идући по суху лишћу“).“

М а рет ић вели да глаголи које је навео са наставком -ут

„иду у други разред“ (V врсте)“, тј. мењају се као везати, вежем;

дакле, и од скакутати презент је скакућем, од сркутати — ср

кућем. Јер су тако наведени и у Вуковом речнику. Само такав

презентски облик ови глаголи имају и у другим речницима — у

Броз-Ивековићевом, Ристић-Кангргином, Деановић-Јернејевом и

Бакотићевом речнику. Међутим, у најновијем, Матичином реч

нику глагол скакутати је с презентом скакућем, а у загради је:

ређе скакутам, од сркутати је сркућем и сркутам, како су оба

Глагола дата и у правописном речнику. Код Белића је скакућем

(скакутам) и сpкућем, а у Боранићевом Правопису: скакућем и

сpкућем.

Тако је у нашим речницима и правописима: презентски сб

лик ових глагола у њима није једнако одређиван. Али се у свему

томе види да су облици скакућем и сpкућем свуда заступљени, а

други — мање; па и тада се увек налазе иза ових, каткад чак у

загради. Сада треба показати како је то код писаца.

132. Узећу прво глагол скакутати.

*“ Т. Марет и ћ, Граматика хрватскога или српскога књижевног језика

— III изд. (1963), 405—407.

* У речнику ЈАЗУ наведен је и пример из Елезовићевог Речника

косовско-метохиског дијалекта: —Тако он шушкеће, кад збори, још од детињ

ства. Само с таквим значењем и с акцентом шушкећем, та се реч употребљава

и у говору крушевачког краја.

* Граматика, III изд., 407.
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Има доста примера за његове облике с презентском основом.

И то су углавном примери за облике са основом скакуће-. Наве

шћу

могу

ОВО .

— . . . дробни пламечци скакућу по буковој клади (А.

Ше но а); — Пак сад опет хајде кући, скакућући, квоцка

јући (Змај-Јован Јовановић); — цвркуће и скакуће (М.

П. Шапчан и ну; — А гавран један . . . | крај дворских

врата скакуће и лети (М. Ј. М. и тров и ћ); — Скакуће

по кујни као шипарица (Св. Ранковић);— О игра се, о

скакуће с гране на грану (Ј. Весел и нов и 5); — не ска

куће више с ноге на ногу (Ст. Срем а ц); — његова деца

, , скакућући преко њива и ливада, журе њој (И. Ћ и пи

ко); — А овамо ниси кадар ни као . . . обичан врабац да

скакућеш (М. В у ка с овић); — Где наше дете скакуће

и цупка . . . (Ст. Луков и ћ); — Скакућући полети најпре

оцу (В. Цар Е м и н); — скакућу мишићи (И. Г. Ко ва

ч и ћ);— . . . па све баба скакуће! (М. На стас и је ви ћ);

— Стеван скакуће уз плот (И. Секул и ћ); — Скакућу

(Ј. По по ви ћ); — Његови ритмови скакућу (А. Бар а ц);

— Дивјак скакуће низ Бpгат (М. Крлежа); — он скакуће

звјераво по очима (Н. С и ми ћ); — скакуће палцем по вр

ховима осталих прстију (Р. Мар и н ко ви ћ); — Сви

јетло ко срна скакуће бјелином (В. Вл а и са вљ е ви ћ);

— (пламен) скакуће с лица на лице (Б. Ч и ш ли ћ); —Из

лази скакућући (М. Гр о л); — Гле, шта ли то скакуће пре

ко точила? (Т. Ђук и ћ); — стане да скакуће с ноге на

ногу (И. Сам о ко вл и ј а); — љутио се . . . скакућући

као врабац (М. М. о с ко в љ ев и ћ); — Иза једног стада

скакуће јагње (Влад. Дед и је р); — Пред прозором моје

куће | април игра и скакуће (Пол и т и ка, 12. IV 1973).

На другој страни, за облике с презентском основом скакута

навести само ове примере:

— Ко птица скакута (А. Ј у р је ви ћ; Речник МС);

— Мurelli ce клања, скакутајући и сладко се смиешећи (Е.

Кум и чић, Зачуђени сватови, 1910, 219).
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Код Е. Кумичића, у истом делу, забележен је исти глагол

ски облик и с другом основом: — врати се у собу . . . лагано ска

кућући (стр. 44).

И у телевизијској емисији Карава н (16. IX 1974) ко

ментатор (М. Коваче ви ћ) у једној реченици употребио је

облик прилога садашњег скакутајући.

То је све. У материјалу нема више примера за овакве об

лике глагола скакутати. Њих је, значи, тек толико да се може

казати да и они постоје у (књижевном) језику. Према томе, те

облике не треба узимати као равноправне са другима, који су са

основом скакуће-; чак нису ни ређи у односу на њих: они су по

свему сасвим усамљени у употреби код писаца. Зато је разумљиво

што их ранији лексикографи нису бележили. С друге стране,

облици са основом скакуће- толико су потврђени у књижевним

делима писаца да се други губе међу њима. За то су довољни и

наведени примери. Наши писци, све до данашњих дана, на целој

језичкој територији употребљавају такве облике овог глагола.

Отуда су они са најопштијом стварном вредношћу. — За наш ста

pи језик у Рјечнику ЈАЗУ дат је презент с дублетним солицима:

скакућем и скакутам. Али примери су сви за први облик; други

— није потврђен.

133. Видели смо да је у правописном речнику и у речнику

МС глагол сркутати наведен с презентом сpкућем и сркутам.

У другим речницима савременог језика, као и у Рјечнику ЈАЗУ,

свуда је само први облик (сpкућем). И примери које имам — сви

су за тај презентски облик. Истина, њих је свега неколико, али

су употребљени у књижевним делима познатих писаца. Да их

наведем. То су:

— Полако, сpкући и слажи таван по таван (Св. Ран

ко в и ћ); — Сркућу тако ракије (Р. До ман о в и ћ); —

сpкућу кахву и једу халву (Св. Ћор о ви ћ); — уз смешне

здравице сркуће вино (Д. Рад и ћ); — А има људи који

сpкућу своју (чашу) (М. Бог дан о ви ћ); — С ужитком

сpкућу медну садржину трубљастих латица (И. Г. Ко ва
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ч и ћ); — У хану поред огњишта сеђаше већи број узалудних

Иброваца, сркућући ракију (Гр. Б о ж о ви ћ).

Према овоме требало би претпоставити да у нашем књи

жевном језику, и старом и савременом, нема облика са другом

основом (сркута-). Али би то онда значило да су састављачи

правописног речника, као језички стручњаци, презентски облик

сркутам дали на своју руку, а тако што сматрати, сигурно не би

било умесно. У њиховом сазнању свакако је било и то да има пи

саца који употребљавају и такве облике овог глагола. Међутим,

уколико их има, они су, у сваком случају, незнатни.

134. Осим у правописном речнику, глагол шушкетати има

у презенту дублетне облике и код Боранића (шушкетам и шушке

ћем). У речницима савременог књижевног језика, као и у Бели

ћевом Правопису, наведен је само с презентским обликом шу

шкетам. Код претходних глагола, као што је показано, то је об

лик скакућем, сркућем; дакле, с другом основом. У грађама за

речнике МС и САНУ има потврда за облике са основом шушке

та- забележених у делима писаца. Ти примери су и овде малоброј

ни. Зато ћу их навести све. То су ови:

— Ако човеку по који од предњих зуба фали, онда

тај човек шушкета (В. Пелаг и ћ); — прошапта осетно

шушкетајући (Св. Ћор о ви ћ);“ — изазивачки шушкета

(Б. Ћо пић); — а брезе почеле уплашено да трепере и

шушкетају (Б. Ћопић); — (бабе) по клупама шушкетају

зрњем круница (И. Г. Ко в а ч и ћ); — Хеј, што шушке

тате тамо? (И. Г. Ко в а ч и ћ); — говорушност, каквом

се говори и . . . зипара и шушкета (Ст. Шим и ћ); —

Раде Филиповић, шушкета он — партизан (М. Ђорђе

в и ћ).

За облике са презентском основом шушкеће- могу навести

само овај један пример: — сад ће и да шушкеће (Л. Р. Кнеже

* Да наведем и овај пример: — час ходаше по соби, час застајкиваше,

шушкетајући . . . (Милован и Станка Глишић, Л. Толстој, Рат и мир

IV, 1968, 374).
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в и ћ; Х. Сјенкјевич, Потоп III, СКЗ, 133). И то свакако значи

да су такви облици овог глагола у књижевној употреби реткост,

као што су то облици са основом скакута- и сркута- код прет

ходних глагола — према забележеном материјалу.

135. Нема сумње да се глаголи скакутати, сркутати и шу

шкетати, што се тиче облика са основом презента, управљају

према глаголима скакати, сркати и шушкати, од којих су изве

дени, иако им је различит сугласнички глас испред -ати у инфи

нитиву (к-т). Глаголи скакати и сpкати имају у промени облике

са презентском основом на -е и са измењеним веларним експло

зивом к у ч (скачем, срчем). Истина, у Рјечнику ЈАЗУ s. v. ска

кати стоји да „поред лика са през. скачем има неколико потврда

и за скакам“, а глагол сркати је дат с дублетним облицима (срчем

и сркам). Али у савременом књижевном језику познати су само

облици скачем и срчем. У речнику МС презент сркам је наведен у

загради као дијалекатски облик и потврђен је примером : — Без

шећера сркај кафу и не бој се вражје дреке (Њего ш). Тако су

према овим глаголима са основом презента скаче-, сpче- психоло

шком везом и изведени глаголи деминутивног значења скакута

ти и сркутати добили облике са сличном основом, тј. на -е- и

са јотовањем измењеним денталом ту ћ (скаче-| скакуће-, сpче-|

сpкуће-). — Од глагола шушкати презентски солик је искључиво

шушкам; отуда је и од шушкетати на првом месту шушкетам.

Облици са другом основом ових глагола, тј. са основом скакута-,

сркута-, шушкеће-, са спорадичном су употребом код писаца, уко

лико се налазе у њиховом језику.

О стал и глагол и са дент ал о м т

136. У групи глагола са општим делом на дентал т који су

у правописном речнику наведени такође с дублетним облицима

презента (императива и прилога садашњег) налазе се још и ови

глаголи: прости — гњеветати и чекетати и сложени — с пре

фиксом за-: загонетати, зазвекетати, заклететати, заклокотати,
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заклопотати, закрктати, запретати и с другим префиксима:

одгонетати, угонетати и разбуктати се. На њима ћу се сада

Задржати.

137. Међу глаголима који испред -ати у инфинитиву имају

наставак -et- М а рет и ћ, у Граматици, наводи и глагол гњеве

тати са значењем „говорити споро и неразумљиво“ (III изд., стр.

406). Спада у глаголе „којима се коријен не зна“, ако није у ети

молошкој вези са глаголом гњавити. У речнику САНУ упућује

се на тај глагол у значењу под 3): „бити несносан, досађивати

(својом спорошћу, развученим причама и сл.); споро радити,

одуговлачити, отезати“. И у речнику МС и МX гњеветати се

испоређује са глаголом гњавити кад овај значи „досађивати

(дугим причама, спорим радом“ и сл.). Ове глаголске речи, да

кле, имају у семантици заједничких елемената. У речницима и

правописним речницима (код Боранића и Белића) глагол гњеве

тати је с дублетним облицима у презенту; само је код Ристића

и Кангpге с краткоузлазним акцентом (гњеветати) и с презентом

на -ам. У речнику САНУ презентски облици су потврђени са по

једним примером: — само гњевећу и друге окривљују (Јавор,

1875); — Гњеветају као мајчине мазе (Вл. Ђорђев и ћ). И то

је све. Јер ова глаголска реч има врло ретку употребу у језику,

сигурно много ређу од глагола гњавити; а онда — има доста го

ворних средина у којима се она не може ни чути. Зато у речнич

ким грађама недостаје више потврда за њене граматичке облике;

према томе — и за облике са двојаком презентском основом. Тре

ба се задовољити оним што пружају лексикографи, а одатле

се види само толико да глагол гњеветати има презент с дублет

ним облицима (гњеветам и гњевећем): једни узимају на првом

месту један облик, а други — други, што, уосталом, није нарочито

значајно.

138. Још мање материјала има о глаголу чекетати. То је

ономатопејска реч, која значи „чегpтати“ „клепетати“ (правописни

речник), „лармати чекеталом“ (Бакотић). Нема је у речницима

Вуковом, Броз-Ивековићевом и Деановић-Јернејевом, у Борани

ћсвом Правопису, као ни у речнику ЈАЗУ. Код Ристића и Кан
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грге, као и код Бакотића и Белића, у Правопису, наведена је

с презентом на -там. Дублетне облике има у правописном реч

нику и у рукописном тексту речника МС. Овде је за презентски

облик чекеће дат пример: — Настаде глуво доба . . . Само чекало

чекеће (Гл и ш и ћ). Може се рећи да су обичнији облици с пре

зентском основом чекета- свакако и зато што је глаголско зна

чење у вези с именичком речју чекетало. Али ни за облике овог

глагола не могу посебно навести примере из језика писаца јер је

и ово реч која има врло ограничену примену.

139. У првом делу овога рада (НЈ књ. ХIX, 77) указано је

као на недоследност — да су у правописном речнику прости гла

голи : звекетати, клететаши, клокотати, клопоташи, претати

дати с презентом на -ћем, а као сложени с префиксом за — с ду

блетним облицима, на -ћем и -там. Требало је и просте глаголе

навести тако јер и они имају облике с двојаком презентском осно

вом. Исто се може рећи и за глаголе: загонетати, одгонетати,

угонетати према гонетати. У нашим речницима пре Правописа

од 1960 год. ови (прости) глаголи имају облик 1. л. једн. презента

на -ћем, осим глагола гонетати који је у Бакотићевом речнику

с презентом на -там, а код Бенешића на -ћем (-там), као и у

Рјечнику ЈАЗУ. У речнику САНУ исти глагол је с дублетним

облицима, и ти су облици потврђени примерима, а од звекетати

презент је звекећем, императив звекетај (!). У Матичином реч

нику двојаке презентске облике, поред гонетати, има и глагол

клепетати; остали су с презентом на -ћем. Може се зато рећи да

ови глаголи имају углавном облике са основом презента на -ће-.

Тако у речнику САНУ има више примера за облике глагола за

клокотати с таквом презентском основом, међу којима су и ови:

— заклокоће вода у језеру (И. Вук и ће ви ћ); — заклокоћу воде

(Е. Петров и ћ); — да заклокоћете вилицам (А. Г. М. а то ш);

— вода заклокоће (И. Д о н чев и ћ); — глас глуво заклокоће

(М. Сав к о ви ћ). Према њима су облици са основом на -та

врло ретки и усамљени, уколико се уопште јављају у књижевном

језику. На пример, за глагол клепетати у речнику МС и МХ

наведено је неколико примера за облике са основом клетеће- (Ђ.
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Јакшић, Шеноа, Матош, Ћоровић, Крлежа), а само је један за

облик са основом клепета-: — Мало звоно . . . оног јутра нао

штрило свој гласић . . . клепетајући у сав мах (И. Војно ви ћ).

За исти глагол је у речнику ЈАЗУ написано: „На једном мјесту

ХVIII вијека има рraes. 3. pl. клепетају . . . мј. клепећу, али је

то само ради слика“, од глагола клопотати презент клопотам

је само у Јамбрешићевом речнику.

Слично је и са овим глаголима кад су сложени с префиксом

за-, а гонетати— и с префиксима од- и у-. У ранијим речницима

и правописима налазе се наведени с презентом на -ћем; други за

вршетак, —там, има једино глагол угонетати у речницима где је

та реч дата; затим, глагол загонетати у Бакотићевом (-там), а

закрктати (-ктам) у Бенешићевом речнику. Међутим, у речни

цима САНУ и МС и МХ имају, у 1. л. једн. презента, дублетне

облике, осим глагола зазвекетати који је с обликом зазвекећем,

а у другом речнику је и заклепећем од заклететати, иако је као

прост глагол, без префикса, наведен с презентом на -ам и —ћем.

У Академијином речнику дублетни облици ових глагола

потврђени су примерима:

— Наја поче и да загонета (Ј. В. е се л и нов и ћ):

— Тамо се редовито приповиједају приповијести, загонеће

(М. Марк о в а ц)“; — чује како . . . шалваре зашуште,

налуне заклопотају (З. По по ви ћ): — Чујеш, амице,

како би то било угодно, да се наједанпут јави мала, па да

заклопоће (М. Ше но а); — Дванаеста је одбила, ватру

запретајте (А. Ше но а); — Ишла сам утреником, онда

се хватим гуште, запретам у траву и преспавам (Б. Буди

са вљ ев и ћ): — Запрећем ти се напола мокар у сијено

(Бр шља н, 1885).

У грађи за овај речник, као и у грађи за речник МС и МХ,

има више примера за облике заклетета, заклокота и запрета, али

то је сигурно аорист. На пример:

** И у речничкој грађи Матица има потврда за облике овог глагола

с двојаком презентском основом. На пример: — Воли да ми загонета (А. Г.

М а то ш); — па се искупимо около те причамо или загонетамо (Р. До ма

н о в и ћ): — Приповедају, загонећу — па онда певају (М. П. Шапчан и ну.
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— Одједном са стране заклетета митраљез (В. Пе

тров и ћ); — Крв шикну . . . заклокота у опанцима (М.

Л а ли ћ); — Мргуда запрета у кући ватру (П. Ко ч и ћ).

Прегледајући грађу за речник МС и МХ запазио сам да су

на исписаним листићима за глаголе одгонетати и заклокотати

облици са једном основом — одгонета- одн. заклокоће-, што значи

да презентски облици уз глаголску одредницу нису одређивани

према материјалу, већ по личном нахођењу или угледањем на

правописни речник. Међутим, ако је речник заснован на богатој

грађи, као што је и ова, онда у оваквим случајевима треба истаћи

оно што одатле произилази.

Све што је изнесено упућује на то да код једних глагола

изразито преовлађују облици са једном презентском основом, а

код других — са другом. Управо, глагол гонетати, као прост

и сложен с префиксима за-, од-, y-, најчешће има у промени об

лике са основом гонета-, а остали глаголи, као прости и сложени

с префиксом за-, тако се употребљавају у облицима са другом

основом презента, тј. на -ће-. У првом случају врло су ретки об

лици са основом гонеће-, а у другом — са основом која се завршава

на -(т)а-.

Ономатопејски глаголи клокотати, клепетати и клопотати

налазе се и у другим словенским језицима. Тако се у речнику

ЈАЗУ за први глагол вели да је прасловенска реч. Има је, најпре,

у словеначком језику. У Rečniku je klokotati c дублетним облицима

у 1. л. једн. презента: -otam и -бČет; дакле, као и у нашем језику.

У бугарском је клокотл, -иш, клокоча, —иш (Речник М. Младе

нова). Ово је и реч старословенског језика: klokotati (-što, -šteši)

(Handwórterbuсh). Има га, затим, и у руском и чешком језику:

рус. клокотати, кочу, кбчешљ (Словарљ Ушакова); чеш. klokotati,

-tam (zastar.) (Váša — Travniček, Slovnik jazyka českého). —Та

кође у словеначком језику постоје глаголи klepetati, -am

и — реčет, с префиксом за-: zaklepetati, -petam и -реčет;

klopotati; -am и бčет, с префиксом за-: zaklopotati, -otam и бčет-;

има га и код Миклошича у Lexicon-у: клопотати - штж - шташи vb.

stridere. — Налазе се и у чешком: klopotati (O jak mně srdce klo

pota ! tluče). У овом језику употребљава се и глаголска реч kle
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petati se ned. chvéti se, trásti se (Staffk si sáhl klepetajicimi se prsty

ke krajině srdečni; — klepetaš se naději). Значи, двојаку презент

ску основу ови глаголи имају само у српскохрватском и слове

начком језику.

140. Сад о глаголу разбуктати се, који је у правописном

речнику дат с презентом разбукћем се и разбуктам се и императи

вом разбукћи се и разбуктај се. На њему се треба више задржати.

Пре свега, ово. У речнику ЈАЗУ има да значење сложеном

глаголу разбуктати се (од раз-буктати се) „одговара буктјети“,

јер прост глагол буктати значи само sonare, crepitum edere. Ta

реч је наведена с тим значењем у Даничићевој обради и уз то је

означено да се употребљава „у наше вријеме“. Глагол буктјети,

буктим, који је „од прошлога вијека“, значи „силно горјети у

пламен“, flagrare. Према Даничићу и једно и друго је од бу

кати. Белић, у Правопису, такође семантички разликује те гла

голске речи: буктати, букћем, з. н. букћи значи „издавати звук,

шум,“ а буктети, -им — „горети“. Међутим, у речнику САНУ

глагол буктати упућује се најпре на основно значење глагола

буктети, а то је „горети јаким пламеном, пламтети“. У сарајев

ском Правописном приручнику дати су заједно: буктјети, букти

(и буктати, букће).

Што се тиче сложених перфективних глагола разбукт(ј)ети

(се) и разбуктати (се), они се у речницима у којима се наводе на

лазе на једном месту и стоје напоредо (Белић, Деановић и Јернеј,

Бенешић, речник МС); нпр. разбуктјети . . . == разбуктати . . .

у Белићевом правописном речнику, разбуктати . . . и разбукте

ти — у Матичином речнику, наравно, са истоветном семантичком

вредношћу: „учинити да почне интензивно горети, распалити

(ватру, пламен)“; у рефлексивном облику — „почети интензивно

горети, распалити се“.

У нашим правописима и речницима, који се овде најчешће

цитирају, заступљен је свуда само глагол буктети (буктјети, док

* У На шем је зик у год. IV (1936) штампана је „језичка поука“ у

којој се вели да глагол буктати у реченици: „. . . а ватра је буктала“ —

„значи нешто друго, треба: буктети, буктела“ (стр. 157).
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понеки од осталих глагола у њима недостаје. Тако ни у једном

издању Вуковог речника, као ни у Броз-Ивековићевом, нема

ни буктати, ни разбуктати (се), ни разбукт(ј)ети (се). Значи,

Вук није имао тих речи у свом језику, нити их је чуо у другим

крајевима сакупљајући речничко благо“. Затим, глаголи раз

буктати (се) и буктати не налазе се ни у Ристић-Кангргином

речнику, а ни код Бакотића. Глагола буктати нема ни у Деано

вић-Јернејевом речнику. Боранић, у Правопису, није навео сло

жене глаголе разбуктати (се) и разбукт(ј)ети (се), док су про

сти, без префикса, узети. И најзад, у речнику ЈАЗУ нема глагола

разбуктјети (се). Треба ли то да значи да ови глаголи нису оп

пштепознате речи? Ипак би се пре рекло да су писци речника про

пуштали да их доследније узимају.

О презентској основи глагола буктети/буктјети и сложе

ног с префиксом раз- Може да се каже само толико да је као и код

свих других глагола на -ети (нпр. видети — видим, ослабети —

ослабим, „постати слаб“, стидети се — стидим се); дакле, букти

(буктим), разбукти — (разбукти се). Тако су наведени и у речни

цима. Међутим, глаголи на -ати, буктати и разбуктати (ce),

немају код лексикографа јединствену презентску основу. У Бе

нешићевом речнику и у речнику МС и МХ, као и у правописним

речницима код Белића и Боранића, презент простог глагола је

букћем. Али у речнику САНУ је букћем и буктим, дакле, друга

основа се завршава на -и-. Сложени глагол разбуктати (се) има

презент с дублетним облицима, осим у правописном речнику

још и у речнику МС (разбукћем и -уктам). А код Бенешића презент

је само разбуктам се, као што је и у много старијем Поповићевом

Српско-немачком речнику. У Белићевом Правопису презент је

разбукћем. Деановић и Јернеј наводе на једном месту оба глагола,

на -ати и на -(ј)ети: разбуктати се рrf., разбуктјети се, -букта

ce tr. prf. Не зна се да ли је ово заједнички облик презента или

само за глагол уз који је дат. С обзиром на то да у овом речнику

има глагола који су наведени без презента, као што је већ истак

** У речнику ЈАЗУ за глаголску реч разбуктати се пише да се говори

и у Славонији.

5 Наш језик
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нуто (НЈ књ. ХIX, 113), мислим да ће пре тако бити и у овом

случају.

Овде се, дакле, виде три лика презентске основе:

(раз)букће

разбукта

букти

Питање је затим како то стоји код писаца, у језику књижев

них дела. Ради тога сам и овог пута прегледао речничку грађу

МС, као и грађу за речник САНУ. Ту има доста материјала који

ове глаголске речи може одређивати и са морфолошке стране,

не само са семантичке. Али најпре треба истаћи да је употреба

глагола на -ети — букт(ј)ети и разбукт(ј)ети (се) — углавном

ограничена на писце са ијекавским књижевним изговором; код

других су сасвим ретки. Да наведем за то ове примере:

а) — буктио рат свуд око ње (С. М. а та в у љ); —

. . која је учинила те се разбуктио пламен у његовој души

(А. Ш. а нт и ћ); — Пламен је буктио . . . (Св. Ћ o po

в и ћ); — притајена се снага разбуктјела у младом тијелу

(Д. Ш. и му нов и ћ); — Пред њима буктјеле ватре (Ј.

Ко с о р); — разбуктјела страст (Ј. К о с о р); — газећи

све што је мало прије у њој буктјело (В. Цар Е ми н); —

сад се то разбуктјело (В. Цар Е м и н); — што је долазио

оданле, гдје су облаци буктјели (В. На зор); — А они...

због прогона буктјели су . . . (А. Це са рец); — кладе

су буктјеле (Ј. То р бар и на); — Самовар је . . . бук

тио пламеном (Ј. Бе не ш и ћ); — Смијех се још јаче раз

буктио (П. Шег е д и н).

б) — очи у којима је некад жива буктела ватра (Б.

А та на цк о в и ћ); — као да није давно било кад је још

силним пламеном буктела (Св. Вулов и ћ); — Покрај

пута буктела је ватра (М. Ја к ш и ћ).

Овде су само примери за радни глаголски придев на -ио

(мушки род) јер је то облик који имају глаголи на -ěti. Облици

за женски и средњи род и за множину такође са и испред -ла,
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-ло, -ли, -ле, -ла по правилу граматички одговарају глаголима на

-ити, иако су они, и у овом случају, највероватније производ

аналогије. Навешћу неколико таквих примера:

— (ломача) што је буктила под прозором: — пламен

зубље буктио је немирније (А. Шеноа); — Буктило у

њима нешто посве одлучно (К. Ш. Ђал с ки); — сва му

крв . . . буктила (К. Ш. Ђал с ки); — Мајка је ста

јала крај огњишта с лицем на којем је буктило нешто весе

ло . . . (Ј. Д у ч и ћ); — буктиле су (боје) као огроман та

ласав пожар (Н. С и ми ћ); — дивље весеље би буктило

у друштву (И. Ћ и пи ко); — (осјећаји) што су буктили

у њему (Д. Ш. и му новић).

Такав облик забележен је и код Љ. Не на д о в и ћа: —

Обале . . . буктиле су у пламену.

На неким листићима с овим примерима, као и с примерима

за облик буктио, одредница је глагол буктити, и то више пута.

Значи да су за исписиваче употребљени облици од глагола на

-ити. Такав облик инфинитива може се наћи и код писаца. На

пример: — прети Мргoдићу да ће му . . . кућа над главом бук

тити (Ј. И г њ а то в и ћ); — Разбуктит ће се тај тако дуго

суздржаван пламен (М. Бегов и ћ). Али у речнику САНУ

инфинитив буктити је означен као некњижевни облик у источ

ном и јужном изговору.

За облик глаголског придева буктио да наведем и ове

примере:

— О, кадљ бљи увекњ младњимљ у прсима | овако пламент, кљ

лепоме буктio! (Ј. С. По по в и ћ а Давор"b, 1854, 114); — мо

раде погасити онај свештени огањ који је буктио у срцу му (Ст.

Срема ц, Путујуће друштво, 1910. 6).

Они не иду са осталим примерима јер су употребљени у је

зику писаца чија су дела написана источним изговором. Овде је

то позната карактеристична црта војвођанских говора — непо

знавање односа -ети: -им код глагола типа видети: видим (VII

Белићева врста). У тим је говорима завршетак -и- из пре
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зентске основе унет и у инфинитивну (видити према видим)“.

Облик буктио, дакле, није ништа друго до потврда тог морфоло

шког појава. И зато то, у овом случају, није књижевни облик

глагола буктети. Љуб. Стојановић, као приређивач за штампу

Поповићевих песама у издању СКЗ, вели да је имао и задатак

да поправи „граматичке погрешке у језику“. Ту спадају и облици

глагола типа видити, видио, које је он вратио у „четврту врсту“,

тј. на лик -ети, -им. Тако је у наведеном стиху облик буктио,

који је употребио песник, заменио обликом буктео (— овако пла

мен к лепоме буктео). Може бити питање колико је у сваком

посебном случају оправдана оваква интервенција од стране из

давача, али је, нема сумње, похвално што се у Задругиним из

дањима зна шта је све измењено у језику писца.

За облике са инфинитивном основом на -а- има највише

примера. Од њих ћу навести ове:

— У младом се срцу разбуктао пламен (И. Вел и —

ка нов и ћ); — У пећи је буктала буковина (М. У с ко

ко в и ћ); — Од тога дана . . . буктала је њена срећа као

приморско сунце (М. Ја н ко ви ћ); — Небо је још увек

буктало црвенилом зашлог сунца (Бран. Ћосић); — Про

леће буктало (Д. Рад и ћ); — па је у њему буктало (В.

Петр о ви ћ); — разбуктали, опојни дах (и сти); —

Рат је буктао (Ст. Ја к о вљ е ви ћ); — високо горе бук

тале су разорне гранате (и сти); — губио (се) у оном

жарком црвенилу пожара што је буктао (Д. Вас и ћ); —

Страст (се) у теби разбуктала до беснила (и сти); — Болест

је буктала (Д. Ђуров и ћ); — када ми је душа буктала

од заноса (Т. У је ви ћ); — Страст што је буктала (С.

Пандур о ви ћ); — у његовом оку буктала најжешћа

мржња (Р. Зог о ви ћ); — Крв је буктала (И. Са мо

к о вл и ј а); — буктао је (Петар) (П. С. Петр о в и ћ);

— иза којих (положаја) је буктало сунце (Е. Пет ро

вић); — Кров је сада буктао цео (А. В и да ко ви ћ); —

Дуж колоне буктале су . . . ватре (Р. Чолако ви ћ); —

“ Б. ми лет и ћ, Годишњак ЗСВС св. VII, 1939, 29.
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у то време је . . . буктала потмула свађа (М. С. М. о с —

ковљев и ћ).

И код П. Шег е д и на и М. Ја к ш и ћ а забележени су

примери за облике глагола разбуктати се (са инфинитивном

основом на -а): — опет се у Петру разбуктао страх (П. Ш.); —

У јарки се огањ разбуктала (М. Ј.) — поред већ наведених при

мера за облике глагола на -ети.

Одавде се види да ове глаголе са завршетком -ати у инфи

нитиву употребљавају новији и најновији писци на целом језич

ком подручју, а нарочито и највише они на источној страни.

Истина, код писаца у западним крајевима претежнију употребу

имају ови глаголи на -ети, али кад се њихова фреквенција узме

у целини, онда су глаголи на -ати, према њима, у знатној пред

ности. По гласовној формацији, они иду са сличним глаголима,

као што су, на пример: хуктати, суктати, бректати, јектати,

фрктати, пуктати и др. Отуда потиче стабилност њиховог по

стојања. У исто време то чини да су они све обичнији. Тако су

својом употребом потиснули глаголе на -ети у језику писаца на

широком простору. Разуме се да је тако и у многим народним

говорима.

Пре тога смо видели какав презентски облик имају глаголи

буктати и разбуктати (се) у речницима и правописима. Мате

ријал из речничких грађа садржи и већи број примера за њихове

облике са основом презента. Ту су, на првом месту, од глагола

буктати облици са основом букће-. За то су ови примери:

— Огањ букће у веселим груд"ма (М. К у јун џ и ћ);

— као да под њом (водом) букће ватра (Т. До в и ја н и ћ);

— ватра шушти и букће (Св. Ранк о ви ћ); — Њој букћу

очи (И. Вук и ће ви ћ); — као да се усијала (планина)

те пламти и букће (Б. Ну ш и ћ); — големе ватре букћу по

двориштима (Б. Ну ш и ћ); — У ждрелу му огањ букће

(Р. К о ш у т и ћ); — Плач и смех врве у вреви, букћу

као смола (М. На ст а си је ви ћ); — Гуштер букће уврх

куће, плете гаће да путује (Срп. на р. за гонет к е Ст.

Новаковића).
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За такве облике сложеног глагола разбуктати (се) није за

бележен ниједан пример. Заиста је неочекивано да за њих недо

стају потврде у толиком броју ексцерпираних књижевних дела.

Јер се на основу тога сигурно не може закључивати да тих облика

нема код писаца савременог језика.

Затим долазе примери за облике с презентском основом

ipaЗбукта-. И то су једино ови:

— Бајном моћи разбуктај ми срце (В. Ж и в к о ви ћ,

Песме, 1907, 95); — А ви, пупци, једри, мали, | у руже се

разбуктајте! (С. Ма ш и н, Ђелма; М. а т и ца, 1867,

753); — А благо и нама, што си дошо амо, | да о твојој пје

сми душе разбуктамо (И. Велика новић, Отмица,

1901, 32; непроверено); — при нападу на Рујански поло

жај, наравно ако се на њему разбуктају озбиљније борбе

(М. Л а за рев и ћ, Српско-турски рат 1912. године књ. I,

скз, 55).

За сличне облике простог глагола буктати нема примера.

Према томе, облици са основом разбукће- и са основом букта

остају непотврђени код писаца чија књижевна дела представљају

одабрани језички материјал као извор лексичке грађе. И кад је

у питању глагол буктати, то не мора значити да се његови об

лици са основом букта- не налазе у употреби. Али би они, у

сваком случају, били врло необични.

Од свих примера за облике ових глагола на -ети и -ати

у речничким грађама највише има примера за облике са основом

презента (раз)букти-. Зато их нећу наводити све, већ само оне

које су употребили познатији писци. То су:

— уста и викну буктећ: „Хазур момци . . . (И. Ма

ж у ра н и ћ); — Пламти, букти, у дрво се вије (Б. Рад и —

че ви ћ); — у руци је имао буктећу машалу (Б. А та -

на цк о в и ћ); — чежња стална не букти жестоко у срцу

(А. Ше но а); — пламен добродетељи ваља увек да букти

(М. Ђ. Ми ли ће ви ћ); — буктећа луч поезије (А. Ко

вач и ћ); — даље отуд живот безбрижно букти (Ј. Ле
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с ко вар); — (славни ратник) букти праведним гњевом

(Р. Дом а нов и ћ); — Луч невоља стално букти (Влад.

Пет к о в и ћ - Д и су; — Дајте ми ветра таласања прва,

згашене њиме да разбуктим ватре (М. Бој и ћ); — чекају

на њен повратак па да изнова разбукте (В. На зор); — у

њему већ одавно букти (П. Ко ч и ћ); — Обујмила те ва

тра и букти (Св. Ћоров и ћ); — заметак . . . букти пла

меном страсти (И. Ћ и пи ко); — како је жесток пламечак

љубави, кад се разбукти (Д. Шим у нов и ћ); — У јуна

ковом лицу букти мисао уједињена (М. Цар); — Јер за

тобом једном сва три | грешном букте! (М. К о р о л и ј а);

— Ја сам већ на телефону примијетила да у њему букти

(М. Крлежа); — ми буктимо и сагоревамо (Ј. С к е р

л и ћ); — велико незадовољство . . . почело је да букти

(Б. Је в т и ћ); — угљен у пећи букти (Ј. Ђ. он о в и ћ);

— у њој букти младо и непобедно срце (Ст. Ж и вад и —

н о ви ћ); — Очи Мијине букте (Н. С и ми ћ); — букте

ерупције . . . вулканских страсти (О. Да в и чо); — као

да у земуници букти ватра (М. Петров и ћ).

Из наведених примера се види да су ови глаголски облици

заступљени код наших истакнутих писаца све до данашњих дана

и на читавом језичком подручју. Јасно је да су то граматички

облици глагола на -ети.“ Али, као што знамо, у речнику САНУ

и од глагола буктати презент је буктим, поред букћем. Ако је

тако, онда се не зна од којег су глагола облици у овом прегледу

— да ли је то (раз)буктети или (раз)буктати. На основу онога

што је већ показано, може се претпоставити да писци са екавским

изговором имају у свом језику инфинитивну основу (раз)букта-,

а други углавном употребљавају облике глагола на -ěti. Значи

да би у првом случају облици са основом презента (раз)букти

стајали према инфинитиву глагола на -ати, а у другом, разуме се,

одговарају глаголу на -ети. Поводом ових примера може се рећи

само толико. Међутим, има доказа да је однос инфинитивне и

** У сарајевском Правописном приручнику (1972) глагол буктјети

наведен је с презентcм букти, а у загради је буктати, букће. Тако се ти гла

тоил употребљавају на босанскохерцеговачком језичком тлу.
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презентске основе (раз)букта-(ти):(раз)букти-(м) остварен у је

зику писаца. Више примера за то налази се у речничким грађама.

Ја ћу их овде навести.

М. П. Шапчан и н: — А у мени љубав букти (Жу

бори и вихори, 1883, 78): — Драгомир плане као жар, што

је дотле тајом тињао, па се напрасном промахом разбуктао

(Цел. дела III, 171);

В. Ј. Ил и ћ: — Кад оне крваве ноћи кроз варош бук

тећу прођох (Песме II, СКЗ, 220): — Док сјајни букташе

плам и муње блистаху плахе (исто, 153);

Ј. Весел и нов и ћ: — Осећао сам како ми букте

образи (Цел. дела IX, 376): — Она није могла веровати да

се она мала сумња . . . кадра толико разбуктати, да се чо

век од тога поболи (Слике из сеоског живота III, СКЗ, 106);

Ст. Срема ц: — Букти слама посута по свинчету

(Поп Ћира и поп Спира, СКЗ, 185): — свештани огањ

који је буктао у срцу му (Приповетке II, СКЗ, 4);

И. Секул и ћ: — Фитиљи букте, на читавој

својој дужини, широким, наглим пламењем (Записи о моме

народу, 1948, 88): — Сунце је, одиста, буктало непријатно

и страшно (и сто, 54);

Ј. По по в и ћ: — Ала букти бензин (Истините леген

де, 1949, 9): — Сећаш се како се ширио устанак у Србији:

на све стране је буктало (исто, 177);

М. Ка шан и н: — букте мутни прозорчићи (Троко

шуљник, 1930, 10);—А буктим од жеље да одавде . . . подиг

нем буру над Европом (исто, 92):—Али се не би сјао понос

у нашим ропским очима . . . , ни буктало одушевљење с пре

плашених лица (Јутрења и бдења, 1926, 6);

Г. Кр кл е ц:—У срцу тешки чемери букте (Изабране

пјесме, 1947, 159); — Јутро се разлијева, пјени, пропиње,

расте, букти (исто, 59): — Игра би дуго буктала (М. Гор

ки, Дјетињство, 1950, 197);

Б. Ћоп и ћ: —Дјевојка се исправља у мјесту и букти,

зажарена и обневидјела. (Не тугуј бронзана стражо, 1958,
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44): — Зима нам неће полет да сатре, | по земљи цијелој

буктеће ватре (Распјевани цврчак, 1955, 54);

Миливоје Р и ст и ћ: — Букти ватра (Очи, 1938,

24);— Букти у њој пламен страшан (исто, 142):—Прозор је

буктао као бели пламен (исто, 93);

Д. Ћосић:— Гледа војводу: какве и чије све ватре

букте у његовој души (Деобе II, 1961, 97); — а сам је веро

вао да та одмазда букти испод планине (Далеко је сунце,

1952, 143): — Страх и радост заједно . . . буктали су по

селима (исто, 315); — у којој је тишини) буктао пожар

две непомирљиве и страшне мржње (исто, 453);

Д. Бар ан и н: —То у мени букти љубав (Њих троје,

1954, 132); — око њега букти неки огроман пожар (исто,

212): — Тополе на улазу у парк . . . кликтале су разбукта

лом западу (и сто, 60)“.

Такав однос глаголских основа забележен је и у народним

говорима. У речнику САНУ s. v. буктати наведен је пример:

— Ала се разбуктала ова ватра, види како букти — који су дали

Св. Марковић за Срем и Бер. Николић за Мачву. За шумадиј

ски говор у Гружи И. С те во в и ћ даје више глагола на -ати

„деминутивне фреквентативне формације са т или ут или от,

који се изводе од узвика и ономатопеја“. Ти глаголи имају

презент на -им. Међу њима је и глагол буктати с презентом бук

ће и букти. Стевовић затим вели да глагол у облику по V врсти

значи радњу („активност субјекта радника“), а у облику по VIII

врсти — да је глагол стања („субјекат је захваћен јаком стихиј

ном појавом“); нпр. звекће сабљом: звекти, букти . . . На тај се

начин дублетни облици ових глагола, у говору Груже, диферен

цирају у смислу дијатезе. А у грађи за речник Српске академије

на једном листићу је глагол буктати с примерима: букти нешто

из пећине, букти пламен — из рукописног текста Ј. Јово ви

** Исти однос основа (-a-: -u-) глагол (раз)буктати свакако има и

код В. Ж и в к о в и ћа јер према наведеном облику императива разбуктај

треба сматрати да му је и инфинитив на -ати, а код њега је забележен и при

мер: — Где на чисти љубве пламен букти (Песме, 1907, 11).

** И. С те во в и ћ, Шумадијски говор у Гружи с особитим освртом

на акценте, СДЗб. књ. ХVII, 1969, 481. -
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ћа: Варваризми и провинцијализми у говору старих Црмничана,

Бокеља и Барана (1956). — Свакако да има и других говора у

којима се овај глагол тако конјугира.

Интересантно је како су исписивачи наведених примера (у

речничкој грађи МС) одређивали инфинитив дотичног глагол

ског облика са основом презента (раз)букти-. За подвучене так

ве облике они су као одредницу стављали више инфинитив бук

тати него буктети (16 : 13). За облике екавских писаца обично

стоји први лик глагола, а други је за облике писаца који су пи

сали дела на ијекавском изговору. На неким листићима првобит

но је био написан инфинитив на -ати, па су стручнија лица после

то преправила на -ети (код Радичевића, Домјанића, Давича,

Сремца, Ћосића), јер је за њих само то био инфинитив за облике

с презентском основом на -и- . Њима, дакле, није било познато

да према тој основи у књижевном језику може стајати инфинитив

на -а-, тј. (раз)букти-: (раз)букта-. Или се при том свесно гра

матизирало морфолошким елементима.

Све ово што је изнесено и речено о глаголу (раз)буктати

треба да покаже колико је у његовој промени стабилан и развијен

однос основа (раз)букта-(ти): (раз)букти-(м). На први поглед

тај однос је јасан: настао је тако што је језичким осећањем пре

зентска основа глагола (раз)буктети — (раз)букти- спрегнута са

инфинитивом (раз)буктати, као што је случај и код глагола ћу

пати: ћутим (према ћутети) и дрхтати: дрхтим (према дрхте

ти). Али такав однос основа (-a-: -и-) могу имати и неки други

глаголи који су по гласовном сазвучју и по творбеној формацији

слични глаголу буктати а који се употребљавају једино са ликом

на -ати у инфинитиву. У књижевном језику то су, на пример,

глаголи суктати и хуктати. Они су у правописном речнику, а и

у другим речницима, наведени с презентом сукћем, хукћем, а код

писаца потврђени су и њихови облици с презентском основом

на -и-. За то су ови примери:

— Рана ти се дере, из твојих недара | сукти и куља

огањ, дим и крв (Ј. Јовановић Змај, Речник МС,

у рукопису); — Слапови горски језиво хукте . . . (Г.
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Крклец, Изабране пјесме, 1947, 159; римује се са обли

ком букте у напред цитираном примеру.

Зато мислим да су и ови глаголи у промени могли добити

облике с презентском основом на -и- према глаголима: звиждати,

пиштати, режати, зујати и сл., који су такође ономатопејског

постанка и који имају такву презентску основу према примарном

завршетку -ěti. у инфинитиву.

х

141. Из овог се излагања види да глаголи са општим делом

на т, д., с према употребљеном материјалу имају, код писаца,

различит однос дублетних облика. Једни се, и у данашњем књи

жевном језику, врло често употребљавају у облицима с презент

ском основом на -а- (нпр. глагол зановетати), док се други још

чешће налазе употребљени у облицима са основом на -е- (нпр.

глагол сркутати). Затим су код неких глагола на једној страни

језичке територије обичнији једни облици, а на другој — други

(нпр. глаголи клеветати, шетати). Код неких су, међутим, сву

да приближно распрострањени облици и са једном и са другом

основом (нпр. глаголи скитати (се), сретати). Ови глаголи,

дакле, и по томе представљају своју групу у односу на друге гла

голе, о којима се овде расправља.

VIII

Глагол и са о пшт и м дел о м на к, г, х.

142. Речено је да у ту групу глагола спадају и глаголи с ден

талном африкатом ц (квоцати, ицати се) јер они имају у основи

презента и предњонепчани глас ч (квоче, иче ми се), који иначе

стоји према веларном к. Међу овим глаголима најбројнији су

са безвучним експлозивом к; с фрикативним x има их свега не

колико, док је само један са звучним веларом г (вагати). Ја ћу од

њих прво узети оне који имају општију и чешћу употребу у је

зику јер самим тим има и више материјала за њихове облике с пре
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зентском основом. То су ови глаголи: вагати, хркати, мљаска

ти, пљескати, стискати, притискати, духати, пухати, кихати,

њихати и махати.

Глагол в а г а т и

143. Пре свега, тај глагол је постао наставком а од именице

вага, која је дошла из немачког језика (die Wage); према томе,

одговара немачком глаголy wagen. Отуда му је основно значење:

мер и т и вагом. Дакле, имперфективног је вида. Вук у речнику

има само перфективни глагол вагнути и у загради је означио да

је ту реч чуо у Војводини. Зато што је није имао у свом говору и,

поготову, што је страног порекла, Вук је за оба наведена значења

упућује на наше речи: 1) abwägen (vide из мјер и т и) — 2)

wiegen (vide теж и ти). За Бакотића је то имперфективни гла

гол и значи: „мерити вагом“, „имати извесну тежину“, као и

(под 2) „спустити се, нагнути се на једну страну“. Јасно је да гла

гол вагнути не може имати то видско значење јер је постао од

општег дела несвршеног глагола (ваг-ати) наставком -ну-, који

је „морфолошко средство за перфектизацију . . . глагола“.

И ово значи да је лексикографу недостајала лингвистичка спре

ма за поуздану обраду речи. — У другим нашим речницима налази

се и глагол вагати. Код Ристића и Кангpге је с презентом вагам,

а у речницима Броз-Ивековићевом, Деановић-Јернејевом и Бене

шићевом је важем. Ово треба истаћи. Дублетне облике у 1. л.

једн. презента овај глагол има у најновијим речницима — САНУ

и МС и МХ: вагам и важем одн. важем и вагам. Узгред и то —

да се у Боранићевом Правопису, као и у Белићевом, глагол вагати

Не НаЛаЗИ.

144. Писци савременог књижевног језика употребљавају га

у облицима и са једном и са другом презентском основом. У мате

ријалу има доста потврда за то. Најпре ћу дати примере за облике

са основом важе-. То су:

** М. С те ван о ви ћ, Савремени српскохрватски језик I, 1964, 623.
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— Ту се важе, мјери, слаже . . . (А. Шеноа, Фељ

тони и расправе, 1932, 28); — Судите, разабирите, важите

(А. Шен о а; Речник МС и МX); — . . . неизречним ужит

ком важе у руци њихову тежину (К. Ш. Ђал с ки, Све

укупна дјела, сер. IV св. II, 22); — Дошао он у граду на

глас, да важе као ни један други месар (Вјен. Но в а к,

Тешки животи, 1911, 65); — По три краветине музаре са

силним вименима њишу се и важу тамо у шљивару . . .

(А. К о в а ч и ћ, У регистратури, 1919, 287); — Свака

крајцара важе становити дио живота (Ј. К о за ра ц; Реч

ник САНУ, значење: „вредети“); — Људи . . . у нас се

важу по доброти свога срца (Стј. Рад и ћ; Речник САНУ);

— Ко на живот свој полаже — || тај се врло често важе!

(И. Г. Ко в а ч и ћ; Речник САНУ); — Пођите . . . к свом

човјеку, чија вага право важе (И. Г. К о в а ч и ћ, Дани

гњева 1936, 53); — у дућану . . . научници у модрим прега

чама . . . важу (Ј. Ле с ко в а р, Сјене љубави, 1898, 96);

— Што је њему требало да важе криво? (М. Крлежа,

Господа Глембајеви, 1928, 20); — Европа важе, испитује и

мјери разлоге . . . (М. Крлежа; Речник САНУ); —

Ето и тај дебели редовник . . . важе најмање деведесет кила

(М. Крлежа; Речник САНУ); — Је ли . . . опазио, да

ја људе мјерим, важем, лучим по вјери (Б. Буд и са в ље

в и ћ, Из старог завичаја, 1914, 149); — А кад се . . . гега

јући се, важући се . . . докопао Јаковина своје кућице . . .

(П. Петровић Пец и ја; Речник САНУ); — Знам:

ви волите да важете ријечи, да их одмјеравате (Е. С. Пе

тров и ћ, Мартица, 1947, 127); — Бркајлија с куљама,

што важе преко стотину килограма . . . (Ст. Шим и ћ,

Далекозор духа, 1937, 177); — па ме изазива и важе про

дoрно (В. Је л и ћ, Домино, 1969, 23); — покојни јој се

муж . . . обогатио . . . важући на кривој вaзи (Н. С им и ћ,

Иза завјеса, 1946, 35); — он гради своје дело промишљено,

важући опрезно сваки детаљ . . . (М. Ф. о те з, ХХ век,

1939, књ. 1, 209); — Тетак обично изабере с хрпе повећи

комад, важе га у испруженој руци (Б. Ћопић, Дјечак
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прати змаја, 1956, 94); — Примирише се . . . мjeрeћи Уроша

. . као да му важу сваку ријеч (Б. Ћо п и ћ; Речник МС

и МХ); — гласови се броје, али се не важу (В. Кр и шко

вић, Хрв. кол о књ. ХVII, 1936, 3); — (ми не мислимо

да их важемо) (М. Па н и ћ - С у реп, Филип Вишњић,

1956, 128).

Из језика народних умотворина су ови примери:

— Сабља важе, колик Турчин каже (Хрватске на р.

п је с ме. Јуначке пјесме II, 1897, 19); — Свети Михаљ

душе важе (и с то, књ. I, 1896, 32); — Важи сабљу, Мер

меду ковачу (Хрв. на р. пјесме, Речник САНУ); —

А за пасом до два ледењака, | сваки важе по сто маџарија

(Јуначке пјесме (мухамедовске) IV, 1899, 28); — На

долами девет жутих копча? || свака важе девет литар“ злата

(На р. пјесме, Виенац уздарја . . . ; Речник САНУ); — Ја

не важем у неђељу злата (Српске на р. песме из Срема,

Лике и Баније, 1889, 701); — Кад га је мање више важе,

а кад га је више мање важе (Нар. по слов и ца; Вукова

преписка IV, 1909, 301); — Истину тражи, правицу важи

(На р. cлавонски обичај и, 1846; Речник САНУ).

За облике са другом основом презента (вага-) могу навести

ове примере:

— Срце ми вагај — онда суди . . . (В. На зор, Нове

пјесме, 1930, 23); — И свијет чулних утисака има своје ва

лере, које пјесник у првом реду вага (Тин У. је ви ћ; Реч

ник САНУ); — знају . . . колико којему вага чојство (Д.

Ђ у ров и ћ, Звезде над планином, 1956, 327); — Домо

вину не вагају на длану као своју кесу (Р. Зого ви ћ,

На попришту, 1947, 174); — Он (Русо) каже: „мерите,

бројте, вагајте, поредите . . . “ (Р. В. у ч и ћ, Основи педа

гогике, 1934, 147); — . . . желећи да претходно одвага сваку

реч (Пол и т и ка, 10. април 1971, 15)“.

** Глагола одвагати нема у правописном речнику.
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У грађи за речник САНУ има још примера за облике са

основом важе-. Употребили су их мање познати писци са исте

територије, и зато су изостављени. Примера за облике са другом

основом (вага-) више нема. Одавде се види да глагол вагати у

облицима са основом важе- употребљавају, до данашњег времена,

ијекавски писци, највише они који су са хрватског подручја.

То се односи и на примере који су нађени у народним песмама,

као и на онај један у пословици. Од писаца чији су примери на

ведени треба изузети само М. Панића Сурепа, који је из Мачве.

На другој страни, примери за облике са основом вага- нису те

риторијом тако ограничени. Али је њих овде толико мало да и

свако уопштавање у вези с тим мало вреди. Једно се ипак може

рећи, а то је — да глаголска реч вагати није свуда једнако рас

прострањена и нема уопштену употребу. Зато су Ристић и Кангpга

сматрали да треба дати и њено значење на нашем језику („мерити

вагом“); а са сличним значењем наведена је и у Вујаклијином

Лексикону страних речи и израза. Знам да се она не употребљава

у крушевачком крају; тамо се „мери на вагу“, а не ва га се одн.

не важе се. Зато мислим да није случајно забележен тако

мали број примера за облике са основом вага- (и важе)- изван

поменуте територије, где је та реч, како изгледа, сасвим одома

ћена“. И са примерима за облике од инфинитивне основе не би

се у томе ништа изменило.

Према наведеним примерима глагол вагати употребљава се

много више у облицима са основом важе-. То у овом случају није

ништа изузетно јер се слични облици и других глагола на -ати

налазе више код истих (хрватских) писаца. За облике са другом

основом (вага-) већ је напоменуто да се на основу њих не може

ништа ближе констатовати зато што има свега неколико примера

које су употребили савремени писци из разних и удаљених кра

јева, тако да се о томе не може добити једна општија представа.

Као што је речено, глагол вагати значи мер и т и вагом,

на ваги. У неким примерима видели смо да су у истој реченици,

напоредо, употребљени облици: важе и мјери (Шеноа, Крлежа),

** Зато је Б. Кл а и ћ није унео у свој Велики рјечник страних ријечи,

израза и кра тица (Загреб, 1972).
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мјерим и важем (Будисављевић), мjeрeћи и важу (Ћопић). Ме

ђутим, ту су облици глагола вагати употребљени фигуративно,

у преносном смислу, и имају више значења: одмеравати, расуђи

вати, ценити и сл., како је то означено и у речницима у којима се

ти примери наводе. Сличну употребу има и глагол мерити. Ове

две речи, вагати и мерити, ако се за њих може тако рећи, које

су у основном значењу синонимске, сада су семантички издифе

ренциране.

145. У речнику ЈАЗУ глагол вагати је дат с презентом ва

гам и важем. Затим се вели да се налази (у грађи) од ХVII века.

Иако је облик вагам на првом месту, примери су за облике са ос

новом важе-; међу њима су и примери из хрватских народних

песама. То значи да су у старом књижевном језику у западним

крајевима били у употреби у првом реду такви облици овог гла

ГОЛа.

Ову глаголску реч има и словеначки језик: инфинитив је

vagati, a презент је на -am (Rečnik). У Бенешићевом речнику

нашем глаголу вагати одговара у пољском: zvagy“, зграŠaći; - se —

zvazyć siе. У Slownik-у јеzyka polskiego (МСМLIII) je zavažać, a, al;

дакле, основа презента је на -а-, али општи глаголски део има

на крају сугласнички глас š.

Глагол хр к а т и

146. Од глагола са веларом к у општем делу узео сам најпре

тај глагол.

Глагол хркати је ономатопејска реч. Као таква и са безвуч

ним фрикативом х испред самогласничког вибранта рона у из

говору може бити и без тог почетног гласа. Вук ју је тако дао у

другом издању речника: pКати, fчем. И не само Вук. Ристић и

Кангpга хрка . . . упућују на рка . . . , и код њих је глагол pxa

ти. Код Деановића и Јернеја такође је рKaти, а хркати је у за

гради. У Броз-Ивековићевом речнику је хркати, а Вуковорк . . .

се упућује на хрк . . . , и уз то се додаје да је тако „у крајевима

гдје се глас х не чује у говору“. Међутим, не би се рекло да и
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глагол pКати може бити пример за губљење етимолошког гласа х.

Јер су речи са таквим х тако штампане у II изд. Вуковог речника,

а ова реч је без тога гласа, као и у издању од 1818. Пре ће бити

да је у самој ономатопеји звукова х мање изразито или га уопште

нема. У речнику МС pкати се упућује на хркати, као што је и

у Белићевом Правопису. Бакотић одвојено даје оба лика. А Д.

К о ст и ћ је у Није-него написао: pКати — не хркати; он се,

дакле, држао Вука. У нашем данашњем правопису је, разуме се,

само хркати јер је узето да је ту глас х постојан. То је устаљен

гласовни лик те речи у писаном књижевном језику.

У свим нашим познатијим речницима уз инфинитив (х)рка

пи презент је хрчем. Тако је и у Боранићевом Правопису, као и у

сарајевском Правописном приручнику. Али у Белићевом Пра

вопису је: хрчем (хркам). У речнику Правописа од 1960. године

на првом месту је облик са основом на -а-: хркам и хрчем, хркај

и хрчи, хркајући и хрчући. То, дакле, треба да значи да у савре

меном књижевном језику овај глагол има напоредо и једне и друге

облике. Међутим, то се не потврђује материјалом у речничким

грађама, као ни код писаца чија сам дела прегледао. Штавише,

сви забележени примери су само за облике са основом хрче-. А њи

хов број није мали. Навешћу ове (без дела у којима су употре

бљени):

— Стара Магда хрче ко јазавац (А. Ше но а); —

хрче, као да је поноћи (Л. К. Лазарев и ћ); —Хрчу, као

да су пос'о довршили (Змај - Ј. Ј о ван о ви ћ); — За

оне који у сну јако хрчу . . . (В. Пелаг и ћ); — Што то

хрчеш . . .? (А. Т. pе с и ћ — Па вич и ћ); — спава Јошка

и хрче (Ј. Бенеш и ћ); — Човјек хрче (М. Крлежа);

— хрчу живи мртваци (М. Крлежа); — па хрче и тесте

ра (И. Андр и ћ); — Црна прошлост хрче у тмасту сокаку

(Т. У је ви ћ); — разговарао у сну . . . хрчући (М. Цр

ња н с ки); — дубоко хрче (И. Сам о ко вл и ја); —

леже и хрчу (М. Б о ж и ћ); — Добро би било и да хрчете

(Ст. Ја ко в љ е ви ћ); — коњовоци и економ тихо хрчу

(Е. К о ш); — А Аћим сада хрче (Д. Ћосић); — забу

6 Наш језик
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шанти хрчу свој поподневни сан (М. Лалић); — Ко хрче,

не срче (нар. по слов и ца).

Кад је тако, тј. да се овај глагол употребљава у облицима

с презентском основом хрче-, Онда то тако треба представити у

правопису. Истина, не може се тврдити да облици са другом

основом (хрка-) не постоје. Познато је да грађу за израду речника

САНУ чине и многе збирке из разних крајева. У Змајевој збирци

за ову реч је наведена пословица: — Удри Грка, да не хрка. А у

једној другој — са речима из Далмације и Херцеговине — од

хркати је забележен презент хркам поред хрчем. Али се такви

облици не налазе и код писаца у прегледаном материјалу.

147. Међутим, изгледа да су ти облици раније били обични.

У речнику ЈАЗУ глагол хркати је наведен с презентом хрчем и

хркам. Међу примерима су и два за облике са основом хрка-. Је

дан је: — Врли медвјед хрка и режи (И. Гундулић). Ова реч је

потврђена у грађи од ХV века. У старим речницима је свуда за

ступљен презент с обликом хркам; у Белином и Јамбрешићевом

само тако, а у Белостенчевом, Волтиџијином и Стулићевом су

оба облика (хркам и хрчем). Значи да је у прошлости био друга

чији однос дублетних облика овог глагола. — У Академијином

речнику хркати се испоређује са глаголским речима: хропати,

хротсти, хропити, а под 2. је глагол хркати, такође с презентом

хрчем и хркам, и упућује се на хракати“, за који се глагол каже

да се у нашем језику јавља од ХVII века. За тај глагол се исто

тако вели да може бити „и ријеч праславенска“ (чеш. сhrkati;

пољ. charkać). На истом месту стоји да је hrkati („stertere“) оно

матопејска реч „као и 2. хркати“; међутим, одмах се додаје: „али

може не бити истога постања“.

Према Slovenačko-srpskohrvatskom rečniku (Пр о света,

1964) у словеначком језику глагол hrkati, с презентом на -ат и

-čет, значи под 1: хр а ка ти, накашљивати се, а под 2: хр

ка ти; то се, дакле, узима као једна реч која има два различита

ЗНаЧСНba.

** Та реч значи: „с буком и силом пљувати, избацивати слуз из грла“

(Рј. Броз-Ивековића).
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Глагол и са о пшти м дел о м на -ск

148. Дублетне облике презента, императива и прилога са

дашњег имају у правописном речнику и ови глаголи: мљаскати,

пљескати (и с префиксима: за-, над-, по-, пре-, раз-), притискати

и стискати. Ти су облици с презентском основом на -ā- и на

—шће-; на пример: стискам и стишћем, стискај и стишћи, сти

скајући и стишћући. Дакле, у облицима са другом основом су

гласничка група је -шћ-. Она је добивена од ск- испред ј, јер се

овде наставак основе -је- додаје на општи део који се завршава

тим сугласничким гласовима. Познато је да се гласовна група

skj у прасловенском језику развила у 5č (šč) и да има више ре

флекса те групе у нашем језику: у екавским и ијекавским гово

pима штокавског дијалекта је шт (нпр. искати: иштем), добивено

упрошћавањем Šč, тј. губљењем фрикативне компоненте код

африкате ч, а у западним икавским говорима је šć (išćem); у ча

кавском дијалекту је št", а у кајкавском се чува група šč. Исти

су рефлекси и за прасловенску групу Sč од sk“ (прва палатализа

ција). Чакавско štº и икавско šć je — по мишљењу Р. Б о шко

в и ћа — „тешко извести из прасловенског šč“.

Група šć, која стоји на месту прасловенског šč, налази се у

многим речима иу облицима речи. М а рет и ћ у Граматици хр

ватскога или српскога књижевног језика вели да се каткад го

вори шћ поред шт, и за то наводи као примере и глаголске об

лике: ишћем, пљешћем, запљешћем (поред иштем, пљештем,

запљештем). Он сматра да је ту, у тим речима и облицима, „шћ

дијалектизам“. Али се одмах ограђује настављајући да су „заци

јело“ дијалектизми именичке речи: шћета, шћене, шћаш, као и

глаголски облик отишће м. отиште (аорист глагола отиснути)

(III издање, 1963, стр. 103). Маретић, дакле, као да није против

употребе облика ишћем“ и пљешћем и у књижевном језику иако

** Р. Бошков и ћ, Основи упоредне граматике словенских језика

I Фонетика, 1968, 91, 84–85; — А. Бел и ћ, Основи историје српскохр

ватског језика I Фонетика, 1969, 114—116; — П. Ивић у Дијалектологији

српскохрватског језика истиче на више места (стр. 32, 33, 140, 141, 176,

181, 190) да је сугласничка група шћ (<“ski) изразита особина неких наших

говора на западу и северозападу.

** У правописном речнику је само иштем, нити, иштући.
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је рекао да се тако кат кад говор и, можда зато што и код

Вука у речнику има, у загради, поред запљештем, и запљешћем.

Међутим, Бел и ћ изричито вели да смо од sk испред ју прасло

венском „у књижевном језику редовно добивали . . . шт“.“

А видели смо (НЈ књ. ХIX,94) да је баш за облик пљешће речено

да је то покрајински облик који не иде у књижевни језик.

А ево како су глаголи мљаскати, пљескати, притискати и

стискати наведени у нашим ранијим речницима и правописима.

Код Вука (и Броз-Ивековића): мљештем, пљескам (пљештем);

код Ристића и Кангpге: мљешћем, пљескам (пљешћем), стискам

(се), притискам; код Деановића и Јернеја: мљештем и -скам,

пљенићем и -скам, притискам и притишћем; код Бакотића: мље

шћем, пљескам, притискам; код Ј. Бенешића: мљаскам, пљескам

и пљешчем, притишћем, стискам. Код Боранића је: мљаскам и

-ичем, мљескати: мљештем, пљескам и пљештем, а код Белића:

мљештем = мљескам (ј.), пљескам (пљештем). У Белићевом Пра

вопису је тако наведен и сложени глагол запљескати, а уз то је

облик запљешћем означен као не правила н. Такви облици

ових глагола, са сугласничком 1 рупом шћ, за Белића сигурно нису

имали књижевну вредност. Али, као што видимо, други нису

на њих тако гледали, иако сви нису свуда узети и у том гласовном

лику, као LLITO су то учинили СaСТаBJEaЧИ правописног речника.

Код њих се бар по један од ових глагола налази с таквим обликом.

Исто тако видимо да ови глаголи у речницима имају и пре

зентски облик са сугласничком групом шт. То, уосталом, треба

и очекивати јер ти гласови, пореклом од *skj, представљају фо

нетску карактеристику и оних говора који су послужили као

основа за постанак и даљи развитак данашњег књижевног језика.

Зато изненађује што у правописном речнику нису наведени и

облици са том гласовном групом. Да је то пропуст, показаће и

примери њихове употребе код писаца.

Сад о овим глаголима понаособ.

** Ор. cit., 114.
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Глагол м љ а с к а т и

149. Та је реч тако дата — са кореновим вокалом а — у пра

вописном речнику. И не само ту: мљаскати је и у Боранићевом

Правопису, у Бенешићевом речнику, као и у речнику МС. Ме

ђутим, она се налази забележена и са вокалом е у корену. Тако је

мљескати у речницима: код Вука, Ристића и Кангpге, Деановића

и Јернеја, Л. Бакотића, као и у правописима Белићевом и Борани

ћевом. У речнику ЈАЗУ Маретић, као обрађивач, мљаскати

упућује на мљескати, и то је узео за лексичку одредницу; дакле,

као што је у Вуковом речнику. На истом месту Маретић вели да

та реч, као ономатопејска, „не гласи свагда једнако“: поред мље

скати има и: мљецкати, мласкати, мљаскати, мљацкати. И у

другим речницима она се наводи и са гласовном групом -цк

Узгред и то — да и код Боранића, у ранијим издањима Пра

вописа (пре последњег издања од 1951. год.), овај глагол гласи

само мљескати. А видели смо да је код Белића у загради ознака

за јужни изговор (j.), као да је у корену било јат (е), па је по нај

новијем јотовању добивено мљ (исп. млети: мљети). Међутим,

јасно је да тога гласа ту није било јер је такав гласовни састав

реч добила непосредно у ономатопејском изговору.

150. Што се тиче облика овог глагола који су са презентском

основом, код писаца нема много примера за њих, чак и када се

узму укупно — из речничких грађа и одређених књижевних дела.

То је свакако зато што та реч и иначе није толико употребљива.

Ипак се и на основу забележеног материјала може казати да су

најраспрострањенији облици са основом мља(е)ска-. Налазе се

употребљени код разних писаца савременог језика. Да наведем

ОВе:

— Е. Кум и ч и ћ (мљаска, мљаскајући), Ј. К о за

рац (мљаскајући), В. Цар Е ми н(мљаска), Ј. Ле с ко

вар (мљеска), С. С. К. р а њ чев и ћ (мљескајући), Зв.

Ш у б и ћ (мљаска), И. Андр и ћ (мљаскају), И. К о за р

чан и н (мљаскајући), Вј. Кале б (мљаскајући), М. Бо

ж и ћ (мљаскајући), Љ. Јон к е (мљаска), Ј. Бенеш и ћ
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(мљаска), Б. Станковић (мљескајући), М. На ст а си

је ви ћ (мљаска), Ст. Ја ко в љевић (мљаскајући, мља

ска), Бран. Ћосић (мљеска), Миливоје Р и стић (мље

ска), М. М. о сковљевић (мљаскајући).

Међутим, за облике са презентском основом мља(е)шће

само су ова три примера:

— Катанчић . . . једе . . . облапорно, мљешће (Р. Чо

ла ко ви ћ, Кућа оплакана, СКЗ, 216); — Не мљашћу

прашчићи задовољно над мелом (Н. С им и ћ, Непозната

Босна, 1937, 49); — „Блаж код јелатако неестетски мљациће

језиком, да јој то живци не подносе“ (Стј. Вр та р, Велико

прољеће, 1933, 13).

А за облике са основом мљеште- могу навести једино овај

пример:

— Вечерамо. Младен мљеште као поток на извору

(А. Не има рев и ћ, 1914, 1937, 98).

Код Ст. Јаковљевића је нађен и овакав пример: —

Војници мљаште јабуке са хлебом (Девет сто четрнаеста, 1934,

119). Наведен је у речнику МС и МХ за глагол мљаштити, који

је означен као покрајинска реч и који се упућује на мљаскати.

У другим речницима нема тог глагола. Отуда излази да је на ос

нову једног јединог примера, у речничким грађама, направљена

лексичка реч (инфинитив мљаштити). Пре бих рекао да је овде

облик 3. лица множ. презента мљаште (место мљашту од мља

скати) настао према таквом облику ономатопејских глагола на

-ати и са сугласничком групом шт, као што су: вриштати, пи

штати, пљуштати, шиштати и др., мада су код истог писца

забележени и сблици са основом мљаска

Одавде се види да су облици глагола мља(е)скати с презент

ском основом мља(е)шће- и мља(е)ште- ретки у употреби код пи

саца, нарочито други, у односу на облике са основом мља(е)ска-.

Речено је да ова реч може бити и са сугласничком групом цк у

општем делу (мљацкати, мљецкати). Са тим гласовима је упо

требљавају и наши најсавременији писци. На пример: мљецка
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јући (Бран. Ћосић), мљацкају (И. Сам о к о вл и ја), мљец

ка (М. Лалић), мљацкају (Д. Ћосић), мљецкајући (Ј. По

по ви ћ). Граматички су једино могућни такви облици јер гла

сови цк као група не подлежу фонетској измени. Они су донекле

могли утицати да се група ск стабилизује у глаголској промени и

да затим добије ширу употребу. Тако је од глагола грискати/гриц

кати презент само грискам(грицкам; нпр. грискајући брк (И.

Андр и ћ).

151. У речнику ЈАЗУ глагол мљескати је дат с презентом

мљештем (мљешћем). Пример за облик мљеште је из Вукових

народних приповедака, а два примера за облике са групом ић

(млашћућ, мљешћу) из дела су Сплићанина Ј. Кавањина (ХVIII

в.). Али је Маретић навео и пример за облик мљаскају, који је

употребио М. Ветранић, дубровачки писац ХVI века. Зато се

не зна зашто код лексичке одреднице недостаје презент са осно

вом на -а-. Дакле, у грађи за овај речник потврђена су сва три

лика презентске основе овог глагола.

Ова глаголска реч налази се и у другим јужнословенским

језицима, као и у западнословенским. У словеначком је: тla

skati, -am и тlaskati, -ām, mlaskaj, -ajte (Pravopis); а у македон

ском: мласка (Речник). Презент у бугарском језику је мласкам,

—аш и млАсвам (Речник). У пољском језику је тlaskać, ska (Stow

nik, МСМILII), а у чешком: mlaskati, -din (Slovnik, 1946). Према

томе, у свим овим језицима основа презента је на -а-. И у корену

је тај самогласник са сонантом I, осим у бугарском језику у коме

је л умекшано (љ).

Глагол и љ е с к а т и

152. И ово је по постанку ономатопејска реч. Спада у бројне

глаголе који су од ономатопејских узвика: пљескати је постало

од узвика пљес, али преко именице пљесак, тако да се сада у је

зичком осећању издваја узвик као корен или општи део и -ка

као наставак којим је глагол изведен“. Место –љ- може бити и

** М. С те ван о в и ћ, Савремени српскохрватски језик I, 617,
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-л-. Маретић у речнику ЈАЗУ s. v. пљескати вели да се -л- на

лази м. —љ- „не само у источном говору, него и у јужном и у за

падном“. Као да је и овде било јат, па зато није чудно што у

екавском изговору има и пле- Међутим, на истом месту стоји да

има и пљаскати, тј. са самогласником а у корену, јер су код

cлнчних речи могућне такве гласовне замене.

У ранијим речницима савременог књижевног језика и у пра

вописима глагол пљескати је с дублетним облицима презента: на

првом месту је пљескам, а на другом — пљештем или пљешћем.

На пример, у Вуковом речнику је пљескам (и пљештем), а у Деa

новић-Јернејевом: пљескам и пљешћем. Дакле, нигде се не налазе

наведена сва три облика, а свуда је заступљен облик са основом

пљеска-. Значи да је за лексикографе то основни и главни пре

зентски облик овог глагола. Треба показати како је то код пи

саца. За то има доста материјала, а највише у грађи за речник

САНУ. Најпре ћу дати примере за облике са основом пљеска-.

То су:

— И пљескају к дјелу ти свакому (П. Пре рад о ви ћ);

— . . . рече прота . . . плескајући мене по рамену (М. Ђ.

Ми ли ће ви ћ); — томе се данас пљеска (Љ. Недић);

— Затим пљеска длан о длан (М. Ј. М. и тров и ћ); —

У тишини и миру живиш сама, | без света да ти замера ил”

пљеска (М. Рак и ћ); — једе . . . и пљеска устима (Р. До

ма нов и ћ); — пљескамо им, кад добро отпевају! (Р. До

ма нов и ћ); — Па пљескају чило (Р. К о ш у ти ћ); —

Играју своју грозну драму, којој нико не пљеска (И. Се

к у ли ћ); — Нит” нам когод пљеска нити нас разуме (С.

Па н дур о ви ћ); — пљескају и људи и жене (М. Ка

ша н и н); — и њен гломазни точак тромо се окреће и пље

ска (М. Марковић); — По пет минута се само пљеска

(Влад. Дед и је р); — Дјеца се окупе око њега пљеска

јући ручицама (Стј. Креш и ћ); — пљескајући прихватили

све браниочеве усклике (Ђ. Јован о ви ћ); — позив сви

прихватају и пљескају (В. Је л и ћ); — Матуранти на то

пљескају длановима (М. Ла ли ћ); — Машу рукама и

пљескају једнога по рамену (Ч. Вук о ви ћ); — пљескају
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један другог по леђима (Ћ. С и ја рић); — пљескају се

обавезно по стражњици (М. Б о ж и ћ).

Још више примера има за облике са основом на е и са сугла

сничком групом ић (пљешће-). То су ови:

— . . . кликне Милка, пљешћући у ситне своје ручице

(К. Ш. Ђал с к и, Под старим крововима, СКЗ (1905),

225); — Кликне весело и запљешће у обје руке (К. Ш. Ђал

с ки; Речник САНУ); — На извору хихоће и пљешће (вода)

(М. Л и c и чар, Приповијести, 1910, 15); — Скочих,

пљешћући (и с то, 92); — Уза то плешће рукама (Ј. К о с о р,

Мирис земље и мора, 1925, 4); — Чујеш ли, како пљешћу?

(В. Цар Е ми н, Нове борбе, СКЗ, 122); — Стриц Божо

пљешће га по раменима (А. К о в а чев и ћ, Од данас до

сутра, 1936, 10); — (клањају се с њиме друштву, које пље

шће . . .) (И. В. о јн о ви ћ, Дубровачка трилогија, 1902,

128); — лагано дланом по врату коња пљешће (Д. Ш и му

н о в и ћ, Посмртне новеле, Загреб, 94); — публика, која

плешће само домородним фразама (А. Т. pе с и ћ - Па ви

ч и ћ, Побједа криепости, 1898, 79); — а светина му за

пљешће рукама (Вј. Нова к, Тито Дорчић, СКЗ, 64); —

Поћи ћемо, поћи! — те запљешће рукама (И. Ћ и пи ко,

Са острва, СКЗ, 34); — са расвијетљених балкона пљешћу

бешћутни мушкарци (И. Андр и ћ, Ex ponto, 1920, 108);

— Газде се смију и пљешћу по боковима (И. Андр и ћ,

Одабране приповетке II, СКЗ, 89); — а муштерије . . . сми

ју се и пљешћу (и с то, 107); — Па га плешће по мокром

гуњу (Б. Јевтић, Дани на Миљацки, 1935, 64); — пље

шће дјевојчица и радује се (И. Сам о к о вл и ја, Припо

вијетке, 1964, 72); — пљешћу рукама (и с то, 359); — удара

ручицама као да пљешће (Е. К о ш, Као вуци, 1958, 135);

— Патролу дочека . . . пљешћући рукама (Б. Ћопић,

Глуви барут, 1957, 71); — други му пљешћу у ритму каза

чока (М. Божић, Курлани, 1958, 175); — пљешће бијесно

себе по стражњем месу (Р. Мар и н ко ви ћ, Прозе, 1948,

24); — Одлазе пљешћући (М. Лов ра к; Пол и т и ка
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(за децу), 21. март 1974, 2); — И даље рукама пљешћу

(и сто); — Пљешћу жене или плачу . . . (Ф. Штефан,

Пол и т и ка, 15. септ. 1973, 16); — пљешћите (Теле

визија Загреб, 19. III 1971); — Кад се растуре, пљешћу

рукама (С. Троја новић, Психофизичко изражавање, 1935,

160).

Такви облици овог глагола, са шћу основи презента, налазе

се и у народним песмама. За то су ови примери:

— А пљешће га по сапима руком (Б о са н с ка В и ла,

1902, 287; песму „пјевао уз гусле Мујо Џубур у Гацку“);

— Па све Шарца пљешћу по ункашу (Хрв. на р. пјесме.

Јуначке пјесме II, 1897, 188; песма је „из Бановаца код Ори

овца“ у Славонији); — Па Омера плешће по рамену (Нар.

пјесме Мухамедоваца у Босни и Херцеговини II, Сара

jeвo 1889, 38; сабрао К. Нбrmann).

За облике са основом презента пљеште- имам само неколико

примера. То су ови:

— Браво! викну први и вардијан пљештући рукама

(С. М. а та в у љ, Бакоња фра Брне, СКЗ, 100); — Кад се

чесница расплескава, не плеште се на лопару него на ву

неној врећи (Л. Грђић - Б је л о ко с и ћ, Из народа

и о народу I, Мостар, 131); — Кажу да мацарули . . . пље

шту рукама и подвикују (В. Ка ра џ и ћ, Срп. рјечник, s.

v. м а цар у о); — Радујмо се, рукама плештимо . . . (В. Вр

че ви ћ, Разни чланци, 1891, 106); — Попљешти бијесна,

да је бјешњи (В. Караџић, Срп. нар. по слов и це, 1900,

319).

Зато се може рећи да писци савременог књижевног језика

употребљавају углавном облике глагола пљескати с презентским

основама пљеска- и пљешће-. А из прегледа свих примера Види се

да се облици са основом пљеска- налазе код екавских писаца, али

их има и код других. Међутим, облици са основом пљешће- упо

требљени су у делима писаца који припадају западном језичком

подручју. И то сигурно није случајно тако. Такви се облици че
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сто чују на Загребачком радију и телевизији. Да наведем само

ова два забележена примера:

— Народ бурно пљешће (14. Х 1973); — Сто тисућа

људи пљешће (6. V 1972).

То што су облици са основом пљешће- овде бројнији, не

значи да су они и са много чешћом употребом у књижевном језику

На тој страни. они су само више привлачили пажњу стручних лица

која су, на одабраним текстовима, одређивала речи за израду реч

ника — као облици са доста измењеним гласовним саставом.

153. У материјалу за ову глаголску реч има и неколико при

мера за презентски облик пљешти. У грађи за речник САНУ

налазе се ови: — пљешти до мила у длане (Б. Буд и са вљ е —

в и ћ, С личке груде, 1913, 41); — стаде га љубити да све пље

шти (М. С рет е нов и ћ, Јетрве, 1927, 18); — Кад једе пље

шти (Ј. П. а вл о ви ћ, Збирка речи из крагујевачке Јасенице и

Божурње). А у речнику МС наведена су ова два: — Наједаред

осу (град) . . . А оно само сева, мумла и пљешти (Ј. Весели

н о ви ћ); — Киша пљешти, пљешти као непрестано жуборење

на каквој чесми (Т. Д. о в и ја н и ћ)“. И за овај облик презента

стављена је лексичка одредница пљештати, -тим са значењем

пље с кати, у да рат и шумећи (о киши, граду). Презент

ском облику пљешти, истина, одговаратакав инфинитив, на -ати и

са општим делом на шт. Али за облике са инфинитивном основом

пљешта- нема потврда. Зато мислим да је облик пљешти настао

у презенту са групом шт — према глаголима типа пиштати,

-им. Отуда је инфинитив пљештати у првом реду граматичка

творевина.

154. У речнику ЈАЗУ Маретић је дао глагол пљескати с пре

зентом пљескам. Али после тога вели да је у том глаголском вре

менском облику „не само пљескам него и пљештем (пљешћем)“.

Сва три презентска лика потврђена су затим примерима. Пада у

очи да тих примера има више за облике с презентским основама

** У грађи за тај речник има и овај пример: — Ал' вода пуца, разбија

се, пљешти . . . (Р. К о шут и ћ, Песма о аргатару и о шеви, 1938, 11).
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пљеште- и пљешће-. То, међутим, ништа не изненађује кад се зна

да основну и главну лексичку грађу чине дела старих писаца у

Западним крајевима. Од многих примера да наведем само ове:

— Ника (тј. р и ба) репом плешће, ника се примеће (П. Хекто

ровић, чакавац); — Невјесте теј лијепе гледамо . . . и по шији

плештемо (М. Држић); — Криоци плештући (тј. птица) (М.

Ветранић); — Грофица пљешћући барјактарицу по рамену рече

(М. А. Рељковић). — За сличне облике овог глагола наведени су

примери и из народних песама забележених у Босни и Херцего

вини. У Вуковим народним песмама и приповеткама има облика

са основом пљеште- (— Пак се смију и рукама пљешту), као и

са основом пљеска- (- Гласом поју, рукама пљескају).

За ову глаголску реч знају и други словенски језици, само

што она у њима нема увек исто или слично значење. Тако у нај

сроднијем словеначком језику глагол pleskati, -ат значи б о —

ј и т и (нпр. зидове), мол о в ат и (Rečnik). У македонском

је плеска, и то је наша реч пљескати, а у бугарском пласкам, -aut

има два значења: пљескати (по води) и ф и ј у кат и (бичем).

У том језику има и плескам у значењу: 1. прљати, замазати, фле

кати; 2. слабо сликати, мазати. Под 3. се упућује на плеица, а под 4.

на пласкам. Гл. плецл значи: брбљати, говор и т и ко је шта

(Речник М. Младенова), а у речнику Бугарске академије наука

глагол плеица -еш је означен као реч говорног језика. У старо

словенска је рleskati (-što -štešil zusammenschlagen (rokami), klat

schen. У Кошутићевом речнику глагол плескатљ у руском језику

је с презентом плеицу, плеицешњ, и то је имперфективни глагол

према перфективном плеснути, који под 1) значи за пљу с ну –

ти (вал). А у Ушаковљевом речнику плескатљ (ецу, вицешљ)

под 5. има значење а плод и р о в ат њ, руко плес кат њ

(устар.). Иначе глагол плескати у разговорном језику је с презен

том на ако, đешљ. — Од западнословенских језика, у чешком је

jрleskati, pleska ((Deštº) šusti, šelesti, pleska), pleskaji.
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Глаголи и р и т и с к а ти и с т и с к а т и

155. У Вуковом речнику нема тих глагола, а има притиски

вати (drücken) и стискивати (Zusammendrücken) као v. impf. и

притиснути и стиснути, који су, према њима, v. pf.; такође се

налазе и прости глаголи тискати и тиснути, који је означен

као јmpf., а ознака за вид рђ. је у загради. Нема их ни у Броз-Иве

ковићевом речнику. За Ивековића су глаголи сложени од пре

фикса и тискати — v. pf. (нпр. на-тискати), a v. impf. су пре

фикс-{- т и с к и ват и (нпр. из-тискивати); само је поред за

-тискивати v. impf. и затискати. Бакотић, у речнику, уз глагол

стиснути рi. даје стискивати impf., али глаголску именицу сти

скивање упућује на стискање. У речнику МС уз несвршени гла

гол притискати (се) наведен је и глагол притискивати (се), који

je, s. v., несвршен и учестали према свршеном притиснути (ce).

Међутим, глагол стискати (се) је несвршен и учестали према

стиснути (се), а несвршени глагол стискивати (ce) упућује се на

стискавати (се), који је несвршен и учестали такође према свр

шеном стиснути (се). У речнику ЈАЗУ притискати и стискати

су имперфективни глаголи према перфективним глаголима при

тиснути и стиснути.

Глаголи притискати и стискати не налазе се затим ни у

Белићевом Правопису, као ни у Боранићевом. Управо, у Борани

ћевом Правопису наведен је глагол стискати, али са звездицом

(*стискати), и у петом и шестом издању поред тога стоји: боље

стискивати, а у десетом — поред тога је само стискивати. У на

помени се вели да речи „означене звијездицом “ нека се не упо

требљавају у књижевном говору“.

Међутим, од свега што је изнесено о глаголима притискати

и стискати (са дугим узлазним акцентом) тачно је то да они стоје

према глаголима притиснути и стиснути, који су перфективног

вида (са основама на -ну-|-не-). Значи да су постали од општег

дела притиск- и стиск- наставком а, и да су по томе учестали,

а онда и трајни, несвршени. И они су сасвим обични у књижев

ном и народном језику. У речничким грађама има велики број

листића са примерима за њихову употребу, а тако их најчешће чу
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јемо и у свакодневном говору. Према томе, овим глаголским ре

чима са изразитијим наставком -ива- не може се приписивати

већа књижевна вредност јер притискивати ништа није употреб

љивије од притискати, а стискивати је чак необично поред сти

скати (нпр. — стискује усне — В. Цар Емин, — као да ми ко

ребра стискује гвожђем. — А. Шеноа, — стискујући ју њежно

— Ј. Козарац).

У Ристић-Кангргином речнику уз стискати и притискати

презент је стискам и притискам, а код Деановића и Јернеја је

такође стискам, али поред притискам — и притишћем; у Бене

шићевом речнику је стискам и само притишћем. У Матичном

је као у речнику данашњег Правописа.

156. И код ових глагола највише потврда у материјалу има

за облике са основом притиска- и стиска-. Толико је писаца у

чијим се делима налазе употребљени такви облици да није по

требно наводити их. Ово што при том треба подвући јесте чиње

ница да су они заступљени у свим већим деловима језичке тери

торије. Зато овде треба видети који писци употребљавају облике

ових глагола са шћ и шт. Примера за то има доста, и скоро два

пут више за оне од тих облика који су са гласовном групом -шћ-.

И то су најпре ови:

— А што то стишћеш у руци (А. К о в а ч и ћ, Са

бране приповијести, 1910, 45); — . . . застење милиционар

као да га огроман камен притишће (А. К о в а че ви ћ, Од

данас до сутра, 1936, 129); — уздисала је старица, прити

шћући рукама чело (Е. Кум и ч и ћ, Госпођа Сабина, За

греб, 8); — Топло му стишћући руку морао сам махом кре

нути даље (К. Ш. Ђал с к и, Под старим крововима, СКЗ,

206); — . . . кад вруће | љубави жеља младо срце стишће

. . . (М. Бегов и ћ, Изабране пјесме, 1925, 43); — И за

час о мом су врату || висјеле њезине руке, | стишћућ се чвр

шће . . . (и с то, 116); — притишћући цјелов на њене усне,

привине је страсно к себи (Ј. Ле с ко в ар, Приповијести,

1917, 118); — Руковали су се, стишћући живо и топло с обје

руке (С. Колар, Или јесмо или нисмо, 1933, 118); — И
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ја стишћем папир бјели (С. С. Крањчевић, За чов

јека, 1934, 2); — Тек срце нешто стишће се у груди . . .

(и сто, 25); — Стоји уз празни кревет, етерно притишће

чело (С. С. К. р а њ че ви ћ, Изабране пјесме, 1898, 76);

— И притишће гусле јаче . . . (и с то, 164); — . . . како

му се и усне . . . неопажено стишћу у некој крутости (И.

К о за рац, Проза, 1947, 48); — Баш ко да га притишће

тешки камен (И. К о за ра ц, Славонска крв, 1906, 44);

— с једне га стране притишћу Швеђани . . . (Стј. Крањ

чев и ћ, А. Толстој, Петар Први, 1950, 312); — прити

шћући руку на груди, покушавао је да се увјери . . . (М.

Буд и са вљ ев и ћ; Бранков о коло, 1904, 452);—

„Нисмо ми свиње у коцу, да се стишћемо“ (Вјек. М. a j e p;

Хрв. к њ и же в ни ал м а на х, 1934, 39); — Те руке

. као да му стишћу и чупају срце (А. Це са рец, Ца

рева краљевина, 1947, 60); — Заљубљеници — како се

стишћу (Д. Це са рић, Изабране пјесме, 1960, 74); —

А који га — руке му стишћући — бодре (и с то, 130); —

док руке стишћу се и милујући мазе (Драг. Дом ја н и ћ,

Пјесме, 1933, 21); — Усне стишћу прстима (В. Је л и ћ,

Домино, 1969, 178); — лијеву руку притишће уз груди

(и с то, 174); — стишће (је) рукама (И. С а мо к о вл и —

ја, Приповијетке, 1964, 140); — стишћући књиге под па

зухом (и с то, 109); — Стишће руку у песницу . . . (И.

Сам о к о вл и ја, Изабране приповетке, 1949, 233); —

стишће и превија рану (Ерих Кош, Као вуци, 1958, 33);

— притишћући трбух о даске (и с то, 118); — И ко сипња

га притишће сунчано олово (Скендер Куле нов и ћ,

Стојанка мајка Кнежопољка, 1945, 9); — двије ме крупне

младице притишћу у ранцу (Ск. Куле новић; По ли

т и ка, 24. IX 1972, 17); — Посматрао сам га како стишће

зубе . . . (Р. Чол а ко в и ћ, Кућа оплакана, СКЗ, 68);

— још га притишћу тмасти облаци (Н. С им и ћ, Прољеће,

1952, 284); — сапа је стишће у грлу (М. Б о ж и ћ, Курла

ни, 1958, 268); — тако ме ту у грлу држи и стишће (П. Ше

г е д и н, Свети враг, 1966, 119); — она их (очи) непре
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станце стишће (И. Ћ и пи ко, Са острва, СКЗ, 227); —

отишћући срце попут | грлице устрептале (М. К о р о л и —

ја, Песме, СКЗ, 56); — Лијежемо у сламу, | стишћемо се

једно уз друго (Ј. Ђ. он о ви ћ, Горски токови, 1947, 16);

— Ја не притишћем кваку . . . (Сл. Гал о га жа; Књиж.

н о в и не VII н. c. бр. 15, 6); — а фотограф, стишћући

на прса своје још несклопљено благо . . . (А. Т. и ш ма,

Ибикина кућа; Летоп и с МС, јул-август 1951, 59); —

боксер (се) не плаши никога као противника који га стално

притишће (М. Рад о јч и ћ; Пол и т и ка од 26. II

1971, 14); — Стишћу се чврсто деснице (Телевизија За

преб, 26. VIII 1972); — Наши притишћу (и с то, 26. Х.

1973).

И овде има примера за глаголске облике и са једном и са

другом презентском основом нађених код истог писца, За то могу

НаВеCТИ ОВе:

— . . . рудјеле би се рибице, цвиљеле и цврчале, сти

скајући се и пушећи се (Е. Кум и ч и ћ, Зачуђени сватови,

1910, 18). — Она осјећа, да јој Рибичевић руку стишће

(Госпођа Сабина, 1883, 36); — упита он тихо, стишћући

јој руку (и с то, 53); — стискам на прса ледени кип (В.

На зор, Поезија, 1953, 185); — гдје је са свих страна сти

ска обруч леда (и с то, 82): — у шаци стишћући крила злат

ног лептира (и с то, 102); — Дијете је све више притиска

(М. Б о ж и ћ, Курлани, 1958, 214): — притишћу се једна

о другу (и с то, 286); — баци (се) на њу, стискајући је све

јаче (Н. С им и ћ, Прољеће, 1952, 32): — лице јој се сти

шће (и с то, 83); — Јусуф се стишће за груди . . . (и с то,

133); — Жика стиска јој руку (Ј. По по ви ћ, Изабране

странице, 1972, 76): — . . . он би се прибрао, стишћући зубе

(Истините легенде, 1949, 76); — Једна рука стишће Све

тозара (Изабране странице, 56); — стискајући песницу (Б.

Ч и пл и ћ, Јаруге, 1953, 21): — стишћући зубе, покуша

да не прекине појање (и с то, 20); — стиска песнице (Д.

Ћосић Корени, III изд., 115): — стишћући песнице пође
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трoмо за Симком (и с то, 26); — стишћу песнице (Деобе I,

1961, 90).

То смо видели и код многих других прегледаних глагола:

исти писац употребљава њихове облике и с једном и с другом

основом презента. У таквим случајевима облик с једном основом

обично потиче из домаћег говорног језика, а други је накнадно

усвојен на овај или онај начин.

Од свих примера који су у овом прегледу наведени за облике

са основом стишће- и притишће- само су неколико, као што се

види, из језика писаца са подручја источнога, екавског изговора.

То су примери нађени код Ј. Поповића, Б. Чиплића, А. Тишме

и Д. Ћосића, као и пример из новинског написа М. Радојчића.

Ови писци, дакле, имају и облике са другом презентском основом,

и они су им, нема сумње, ближи. Остали примери, каквих у ма

теријалу има још, налазе се код писаца у највећем делу зоне ије

кавског књижевног изговора. На тој су територији такви облици

ових глагола заступљени можда исто толико колико и они са ос

новом на -ска-. У живој експанзији они су се тако почели јављати

и код најсавременијих писаца на другој страни, где се иначе зна

само за облике који су од основе стиска- и притиска-. На пример,

Д. Ћосић је облике стишћу и стишћући сигурно добио из књи

жевне лектире, а могао их је чути и у свакодневном говору пред

ставника нашег језика на западу. Јер тих и таквих облика уопште

нема у његовом домаћем говору трстеничког краја. Други су

писци (Ј. Поповић, Чиплић, А. Тишма), као што је познато, из

Војводине, и самим тим нису толико удаљени од језичке тери

торије на којој се употребљавају облици са том презентском ос

новом. Ти облици, као такви, могу затим бити привлачни.

Сада ћу дати примере за облике са истом основом презента,

тј. на -је-, односно на -е-, али испред тога није сугласничка гла

совна група шћ, него је шт (стиште-, притиште-). Као што је

речено, њих има мање, што ће се, уосталом, видети и ИЗ ОВОГ

прегледа:

— Снебивао (се) од чуда, како да му не стишту пр

сте оне уске и шиљасте ципеле (Е. Кум и ч и ћ, Госпођа Са

7. Наш језик
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бина, 1883, 126); — одасвуд притиште биједа (А. Шен о а,

Златарово злато, 1933, 171; — Мирно стојећи до прозора,

притиштући своје чело на стакло (Чувај се сењске руке,

СКЗ, 16); — И стиштем срце, нека бије лакше . . . (Т.

Ала у по ви ћ, Пробране пјесме, 1902, 101); — а сада

ето притиште га као олово (Ј. К о за ра ц, Мртви капи

тали, СКЗ, 130); — Ал” је тешко, | што ми пуне прси сти

ште (С. С. Крањчев и ћ, Изабране пјесме, СКЗ, 72);

— То је небо к'о олово || а притиште крв пијући (и с то,

80); — Не стишту ли ме ручице малене? (Ф. М а p ко

в и ћ, Карло Драчки, 1917, 112); — На колодвору стишту

се к себи Славени обично негдје у каквом кутићу (Стј. Ра

д и ћ, Модерна колонизација и Славени, 1904, 287); —

. те нас (секте) јаче притишту (и с то, 305); — (каоc)

који притиште све духове (М. М. a p j а но ви ћ; С. С.

Крањчевић, Пјесничка проза, 1912, ХХХIII); — у Далма

цији млетачка власт притиште домаћи свијет (А. Бар а ц,

Југославенска књижевност, 1954, 56); — хватају их око

паса, стишту их, штипљу (В. Цар Е ми н, Старци, 1917,

151); — као што се притиште пуце на кошуљи (Влад. Вел

мар — Ја н ко ви ћ, Иван Мандушин, 1922, 27); — (у

дијелу града) који зими притиште магла (М. Лов ра к,

Пријатељи, 1946, 25); — све га нешто притиште (И. С о ф

та, Дани јада и глада, 1937, 92); — Куће се купе на окуп

и стишту од страха (Г. Кр клец, Нове песме, 1922, 29);

—„Ноћас се стишту тела, свијају, ломе и грче. . . (Сребрна

цеста, 1921, 14); — вечно једна рука стиште | и отимље тело

за се (Сабрана дела I—II, 30); — стаде бесно да је стиште

уза се (Х. Хумо, Приповетке, 1932, 123); — Ваздух ври

. . притиште и сагорева обронке (Грозданин кикот, 1927,

65);— прстима притиште земљу око пресада (И. Андр и ћ,

Одабране приповетке I, 1954, 57); — Тако сатима притиште

дланом то место (и с то, 219); — Оморина притиште и

дави (На Дрини ћуприја, 1953, 366); — притиштем лице у

шушкаву хладну траву (Ex ponto, 1920, 94); — стиште

их све више на груди (И. Сам о ко вл и ја, Приповијет
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ке, 1964, 223); — . . . а да га ипак не притиште сувише

(А. Милч и новић, Мали људи, 1919, 9).

Могу да наведем ова три примера за облике глагола прити

скати са основама притиска- и притиште- код истог писца:

— Тужна је ова сусталост, што нам притиска очи (В.

Цар Е ми н, Нове борбе, СКЗ, 132); — Ишао је погнуто

као да га ниске облачине притискају (и с то, 38): — глава

му тешка, све је више дланима притиште (и с то, 30); —

Хтио би и он да изнесе што му притиште срце (и с то, 42);

—притискајући један другоме (М. Сретен овић, Јетрве,

1927, 91). — Уз то их притиште и сиротиња ( и с то, 98);

— човјек притиска на зуб који боли (В. Де с н и ца,

Прољећеу Бадровцу, 1925, 19);—мјесечина што притиште

груди и одузимље дах (и с то, 71).

Осим М.(ихаила) Сретеновића, који се родио на Убу, остали

писци у чијим су делима нађени ови облици глагола стискати и

притискати пореклом су из западних крајева, највише из Хр

ватске. Дакле, иста језичка зона у којој су још више потврђени

облици тих глагола са групом ић у основи презента. Код екав

ских писаца нису забележени примери за облике са основом сти

ште-, притиште-. Јер наведени облик притиште који је упо

требио Сретеновић може бити и аорист перфективног глагола

притиснути, и чак се чини да је пре то.

Иако су облици са шт у презентској основи, као што пока

зују наведени примери, ређи од оних који ту имају шћ, ипак их

писци савременог језика, на великом делу територије, употре

бљавају толико да то не треба занемаривати. Јер при одређивању

књижевне вредности морфолошких јединица такав податак је

увек пресудан. Зато је и њих требало навести у правописном реч

нику, поготову кад се има у виду како је тај речник схваћен и шта

је све од језичког материјала нашло места у његовом обимном

оквиру. Исти пропуст учинили су и састављачи речника у сара

јевском Правописном приручнику: дали су дублетне облике

презента који су и у речнику Правописа наших Матица, и тако
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су остали нерегистровани облици које употребљавају писци и на

босанскохерцеговачком подручју, о чему се иначе водило рачуна

у многим другим случајевима.

157. Према речнику ЈАЗУ глаголи стискати и притискати

имали су и у нашем старом језику облике са сва три лика пре

зентске основе: -ска-, -ште-, -шће-. Они су тако и наведени,

с обликом стискам и притискам на првом месту. Најраније пот

врде су у речничкој грађи од ХV века. У многим примерима који

су дати за њихова значења најчешће су употребљени облици са

основом стиска-, притиска-. Значи да су ти облици знатно пре

овлађивали код писаца у прошлости. Други су потврђени врло

малим бројем примера. На основу тога, као и на основу онога што

је напред изнесено, може се констатовати да они у савременом

књижевном језику имају свој развитак, нарочито облици са ос

новом стишће-, притишће-. Наравно да се то односи на стање

код писаца одређене језичке територије, оне исте којој, углавном,

припадају и стари писци.

158. Глаголе стискати и притискати имају и други сло

венски језици. За старословенски језик је у Наndwörterbuch-y

наведен само глагол satiskati, zusammendrücken, с презентом на

-ајо, а код Миклошича је: сктискати -штљ штеши е -сканк -сканеши,

comprimere, као и притискати — шта. —штеши, stringere. У

данашњим живим јужнословенским језицима презентска основа

ових глагола је на -ска-: у словеначком stiskati, -am, pritis

kati, -am (Rečnik); у македонском: стиска, притиска (Речник),

као имперфективни глаголи од перфективних стисне, притисне,

а у бугарском је стискам (се),-аш, притискам, аш (Речник). —

У Ушаковљевом речнику руског језика стискатњ, ако, аешљ је

свршени глагол, и означен је као реч која се употребљава у про

стом говору („простореч.“), а стискивати, ако, аешљ је несвршен

према свршеном стиснути. Такав је и глагол притискиватљ, ако,

aешњ, са ознаком да се употребљава у говорном језику („разг.“);

другог глагола, са наставком -а- м. -ива-, нема. — У речнику

чешког језика (Váša-Траvniček, Slovnik) stiskati, -kovati (Na

štitu, jejž silná ruka stiska) упућује се на глагол tiskпоuti, као на
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реч књижевног језика. Глагол pritiskati je несвршен: А zas k

ћadrám je pritiska (matka ditëј), у књижевном језику је рritisko

vati (Priručni slovnik jazyka českého). У пољском језику је šciskać,

a, al, przусiskać, a, al (Stownik jezyka polskiego МСМЕ-II).

Ж

159. Овде смо видели да код писаца више потврда има за

облике глагола мљаскати, пљескати, стискати и притискати са

гласовном групом шћу основи презента него за оне који имају

групу шт. Таквих облика има и глагол искати (НЈ књ. ХIХ,

86—87). Напред је речено да шћакавизми карактеришу западне,

икавске говоре. Али је у дијалектологији познато да сви шћа

кавски говори нису икавски, тј. да има и других са том фонетско

-морфолошком особином. Као што је наведено, „у говорима цен

тралне штокавске зоне“ употребљавају се облици глагола искати

и бискати и са групом шћ, и то чак „са већом фреквенцијом“ него

облици са шт у основи. А. Пе ц о сматра да ић ту потиче из

прабалканске епохе и да је зато искључен утицај шћакавских го

вора, а да су, на уопштавање групе шћ (и жђ), могли утицати

примери новог и најновијег (јекавског) јотовања (ЈФ књ. ХХVIII

1—2, 183). Ипак остаје чињеница да солици ових и сличних гла

гола са шћ (од *skij) постоје у широј зони, у којој се налазе и икав

ски говори. Код писаца у другим деловима језичке територије

може се рећи да их нема, што значи да их нема ни у народним

говорима на том простору. Забележени примери су највероват

није дошли из крајева где су такви облици сасвим обични не само

у језику писаца већ исто тако и у говорним срединама.

Најзад, у материјалу за употребу ових глаголских речи

има и примера за њихове облике са групом шч у презентској ос

нови. И има их толико да скрећу посебну пажњу. Зато ћу сада

на једном месту дати све те облике. -

Од глагола мљаскати већ је наведен из Боранићевог Пра

вописа презент на -инчем (поред мљаскам и мљештем), као и

сблик пљешчем (поред пљескам) од глагола пљескати — из Бене

шићевог Рјечника. За такве облике овог другог глагола има при

мера који су нађени код писаца. То су:
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. кликне Милка, пљешчући у ситне своје ручице

(К. Ш. Ђал с ки, Под старим крововима, 1912, 214); —

Али јао, ја сам присиљен само да вам пљешчем као Римљани

(Стј. Крањчевић, А. Н. Толстој, Петар Први, 1950,

315); — Па би и опет почела да шета . . . , машући рукама

и пљешчући длановима (И. Андр и ћ, Травничка хрони

ка, 1945, 197); — а дечаци изговарали псовке пљешчући се

по стражњици (и с то, 29).

За облике глагола притискати могу да наведем само ове

две потврде:

— Он скочи и стаде скакати Урвином, притишчући

трбух (С. С. Крањчевић, Пјесничка проза, 1912, 10);

— притишче је, гњечи (Н. С им и ћ, Прољеће, 1952, 191).

Међутим, за облике глагола стискати има много више при

мера, тако да то чак изненађује. Њих треба такође навести све.

И то су ови примери:

— Регби, да вас не стишче под пазухом (Е. К у ми

ч и ћ, Зачуђени сватови, 1910, 167); — Антонио дрхташе

под зидом, стишчући држало оштрог морнарског ножа

(и с то, 114); — Шта си стишчете толи грчевито длане?

(А. К о в а ч и ћ, У регистратури, 1919, 76); — а на бачви

јахао пијан војник, стишчући жива прашчића умјесто гајда

(А. Шеноа, Златарово злато, 1935, 283); — рече уредник,

стишчући му руку (Вјенц. Нова к, Тешки животи, 1911,

112); — И љубио сам Верушку, стишчући ју страственом

снагом (Вјенц. Нова к, Два свијета, 1901, 242); — Што

се стишчете? (Стј. Крањчев и ћ, А. Н. Толстој,

Петар Први, 1950, 399); — стишче пјест (Ј. К о сор, По

мирење, 1926, 7); — поче забринуто, стишчући камиш међ

зубима (Ј. Дражен о ви ћ, Дјела II, 1947, 92); — Мора,

стишче Рашула шаке (А. Це са рец, Царева краљевина,

1947, 134); — и узе равнало, стишчући га десном руком

за леђима (Ј. К у шан, У процијепу, 1954, 201); — . . . те

стишче прстима рану (М. Крлежа, Три кавалира, 1920,
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141); — (Стишчући је уза се) (Пеција Петр о ви ћ,

Поша” по врагу, Загреб, 19); — понављам као за себе . . .

стишчући чудну . . . ствар у рукама (Ч. М и н дер овић,

Уска улица, 1945, 132).

Питање је откуд у облицима ових глагола шч место шт или

шћ. О томе могу да кажем ово. Да није толико примера за облике

глагола стискати, ја бих најпре сматрао да се ту ч поткрало онима

који тако изговарају африкату ћ, а онда је каткад тако и обележа

вају при писању, или је таква замена ових гласова настала у штам

парској слагачници, што су после и коректори пропустили да

исправе. Може се претпоставити да и међу наведеним примерима

има облика са таквим ч. Тако смо видели да је код Ђалског (Под

старим крововима) од глагола пљескати прилог садашњи на ис

том месту у једном издању (СКЗ, 1905) пљешћући, а у другом

(Загреб, 1912) — пљешчући. Тако је и са примером из збирке

приповедака Уска улица Ч. Миндеровића, која је, у издању

Култ у ре, штампана 1945. године ћирилицом и латиницом:

од глагола стискати прилог садашњи је стишћући одн. стишчу

ћи. И сигурно је да писац није тражио да буде као што је одштам

пано. Мислим да је ово друго сам лектор текста ставио на своју

руку, или у коректури није интервенисано ако је случајно овако

било сложено. — На 145. страни Миндеровић је употребио пре

зентски облик са основом стиска- (—Стискам безгласну виолину

под мишком). Такав је можда и наведени пример за презентски

сблик притишче поред притишће и притишћу у истој књизи Н.

Симића (Прољеће), а такође и презент глагола стискати у Це

сарчевој Царевој краљевини: стишче поред стишћу. Колико не

сигурности може бити у разликовању и обележавању ових гла

сова, ћ и ч, показује и то што се у речничкој грађи понекад нађе

исписан глаголски облик са ћ, а у тексту код писца је ч, и обрнуто.

Зато је требало проверавати примере да би сваки био верно на

веден, онако како стоји у књизи из које је узет.

Међутим, кад има оволики број потврда за облике са гла

совном групом ишч (према skij), могло би се исто тако претпоста

вити да је који од њих постао и на други начин. Наиме, као што је
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по сили аналогије, која „ремети“ гласовне законе, а која је у фо

нетици нашег језика дала тзв. пoднoвљено или подмлађено јото

вање, од сугласничке групе “stj добивено šć (према вратити —

враћен у екавским и ијекавским говорима штокавског дијалекта је

и частити — часћен – чашћен), тако се и место групе “skj могло,

на нашем језичком терену, јавити Šč. То би, дакле, значило да

је према викати-вичем настало и стискати-стисчем - стишчем.

А на то је могло подстицати и увек живо језичко осећање са већ

постојећим односом sk: šč у речима као што су, на пример: даска:

дашчара, дашчица, дашчан; гуска: гушчад, гушчар, гушче, гушче

вина, гушчица, гушчић, љуска: љушчица; пијесак, -ска: пјешчан,

пјешчаница, пјешчар, пјешчара и сл.“

Ипак ово што је сад речено постаје само као далека претпо

ставка јер се у вези с тим намеће питање: зашто таква аналогија

није показала своје дејство у нашем књижевном језику на

ширем простору. Као што смо видели, наведени примери

се налазе првенствено у делима хрватских писаца, што значи

да на тој страни језичког подручја треба тражити веро

ватније објашњење за појаву и даљи опстанак облика ових

глагола, који у презентској основи имају и групу шч. Познато је

да је рефлекс прасловенске групе šč (од skj) у кајкавском дија

лекту такође šč. Према речнику ЈАЗУ у речницима Белостенче

вом и Јамбрешићевом презент глагола stiskati y првом је зtiščem,

а у другом stiščem. А у тим старим речницима (прва половина

ХVIII в.) поред кајкавске лексике има и речи из других дијале

ката и из других крајева српскохрватског језика. Тако се, мислим,

може узети да су корени ове језичке особине, заступљене у доста

великом делу штокавске зоне, највише на тлу кајкавског дија

лекта. Природно је онда што је она најфреквентнија на суседном

терену, у говору, а затим и у језику писаца који ту живе и пишу

своја дела. Одатле се шири даље. Али су облици са шч у презент

ској основи, и поред тога што није тако мали укупан број забе

* интересантно је да је А. Шеноа, који у Златаровом злату поред на

веденог презента стискује или стиска (— Није ли лудо да човјек под старе

дане стиска, да се плаши зле године? — с. 104), облик стишчући употребио

на страни, на којој је пре тога реченица: — Пијани војници развалили Маг

дину дашчару.
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лежених примера, ипак ретки у употреби у односу на облике који

имају шћ. Затим се у прегледу свих примера доста одређено огра

ничава зона у којој се код писаца јављају облици глагола са тим

гласовним групама (шћ, шч) у основи презента.

Глагол д у x а т и

160. Као што је познато, на месту гласа х, који се, у току

ХVII века, изгубио у многим говорима штокавског дијалекта —

нестало га је, на пример, у екавским говорима на целом простору

— развили су се тзв. хијатски, прелазни гласови, и то у положају

између лабијализованих вокала у-o, y—a paЗвио се лабио

—дентални сонант в, а између вокала од којих је један палатално

e или и настао је палатални глас ј; дакле, и између и-а, и-е. Тако

су и глаголске речи духати и пухати добиле у тим говорима лик

са гласом в. дувати, пувати, а кихати и њихати — са гласом ј:

кијати, њијати. Узећу најпре глагол духати.

161. Употребљава се и као сложен, с префиксима, али су

такве речи уопште ретке, и зато овде материјал чине углавном

потврде за облике простог глагола (духати). Претходно, више

узгред, треба рећи да се у Вуковом речнику (изд. од 1852) на

лази и глаголска одредница дуати, с презентом дуам, дакле, без

х и в. А као што смо већ видели, дувати је с презентом који има

дублетне облике: -ам (душем). Тако је глагол дувати наведен и

у Ристић-Кангргином речнику. А то значи да у његовој промени,

поред одговарајућих облика инфинитивне и презентске основе са

секундарним гласом в у општем делу могу постојати и суплетивни

облици (дувати: душем), сачувани из првобитног односа (ду

хати: душем). Али и на овом месту треба истаћи да Ристић и Кан

грга духати упућују на дувати, а да Деановић и Јернеј имају

само духати, као што је и код Бенешића. Затим, у Белићевом

Правопису нема глагола духати, а налази се код Боранића. Сада

ћу показати код којих су писаца забележени примери за његове

облике са основом презента.
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У језику наших писаца глагол духати има облике с дублет

ном презентском основом: духа- и душе-. Бројнији су примери за

облике са овом другом основом. Од њих ћу најпре навести ове:

— Незахвално сунце моју зебњу пржи, | а цестама

душе, ветар пуше (Т. У је ви ћ); — (бура) која душе с коп

нене стране канала (В. На зор); — а плодове јој вјетар

разноси душући у њихову кунадру (В. На зор); — душу

у дугачке тромпете! (А. Це са рец); — Они дубоко душу

у се (А. Цет и не о); — више не душе у свиралу од танане

трстике (А. Б. Шим и ћ); — Неугодно бритки вјетрови

душу (С. Бат у ш и ћ); — отишао у град душући као паро

строј (Ф. Х о рват - К и ш); — Душе ли се у ватру . . .

то и ватра боље гори (Ђ. Тур и ћ); — (усну дупљу) мо

жемо испоредити са свиралом у коју се душе (Т. М. а ре

т и ћ); — душе га бршљан, испија му сок (И. Ћ и пи ко).

Писци су, дакле, са језичке територије на којој се глас х

изговара.

Затим се такви облици налазе и у народним умотворинама,

што потврђују ови примери:

— Вјетар душе пак барјаком њише (из на р. песме);

— Вјетар кад хоће да престане, онда највећма душе (нар.

по слов и ца).

Примери за облике са основом душе- налазе се и код писаца

на екавском подручју. Забележени су ови:

— душе (Б. Рад и че ви ћ; В. И. Илић, Песнички

језик Бранка Радичевића, 1964, 127); — Да л” душе с копна

ветар угодан (Л. Ко с т и ћ, Драме, СКЗ, 15); — Где ве

трић, премирућ” чисто, топлином љубави душе! (Војислав

Ил и ћ; Н о л и т, 1964, 118); — Штекће лисица гладна, и

вихор пољаном душе (В. Илић, песма Зимска идила); —

Страва душе из горских утроба (Д. Ј. Ф или по ви ћ,

Србљак, 1922, 14); — Ко би смео изаћи на тоциљајку кад

кошава душе (М. П. Шапчан и н; Речник сану); —
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носе се страном на коју ветар душе (Л. К. Лазарев и ћ,

Приповетке П, СКЗ, 162); — Из баште душе ветрић (Б.

Стан ко ви ћ, Стари дани, СКЗ, 3); — Бурни ветар за

душе (М. Гл и ш и ћ; Речник САНУ); — мученица хоће

да се издуше (П. Марк о в и ћ А да мо в, На селу и

прéлу, СКЗ, 141).

За облике са другом основом презента, духа-, могу да на

ведем ове примере:

— Свирац . . . устима духа (Ј.И г њ а то ви ћ, Дела

I, 1874, 31); — Или извади двојнице, духа у њих . . . (Л.

К. Ла за рев и ћ, Приповетке П, СКЗ, 136); — а он стао

на врата од ковачнице па духа (и с то, 129); — Ал' чудан

ветар кроз прозор духа (Змај Јован Јован о в и ћ,

Певанија, 1882, 34); — Ја им зујим око уха, | човек маше

трепће, духа. . . . (и с то, 199); — Ој у једра духај јаче,

духај, вјетре западњаче (М. Бан, Различне пјесме VIII,

1892, 47); — Вјетар је већ почео да прилично духа баш с југа

(Ј. Бенеш и ћ; Речник МС и МX); — Прије неће про

словити, док лулу не испуши и не издуха (Ј. И г њ а то

в и ћ; Речник САНУ); — Јусуф заустави, да се коњи изду

хају (С. М. а та в у љ, Из разнијех крајева, СКЗ, 224); —

Тек замишљено дјело коб раздуха (Ф. М а p к о в и ћ, Из

младих дана, 1883, 101); — Да л” духају приморски вјетро

ви? (Срп. на р. пј. III, 1846, 492); — Друга глава сту

ден вјетар духа (К. Нбrman, Нар. пјесме Мухамедоваца...

II, 1889, 12); — Духа као крмак на сјекиру (Срп. нар. по

слов и це, 1900, 86).

У материјалу има примера за облике и са једном и са другом

основом презента, душе- и духа-, и код других писаца, не само

код Л. К. Лазаревића. Тако је М. П. Шапчан и н употребио

дублетне презентске облике у сложеној реченици:

— Свирач то слабије то јаче духа у свиралу . . . ,

пригне им се самоме уху па душе све брже и брже (Цел,

дела III, 116).
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Те облике, духа и душе, има и Вук. У другом издању Срп

скога рјечника s. v. д. у x а т и наведен је пример: душе вјетар,

a s. v. са га на к пример је: вјетар духа на саганак“. Вук је

још на једном месту употребио тај облик презента. Уз пословицу:

Нема вјетра ни духа — стоји: „У Дубровнику“, а у загради: „ђе

се никад не говори духа вјетар, него пуха! (Српске нар. посло

вице, 1900, 248). Међутим, видели смо да је наведени пример

за облик императива духај употребио, у стиховима, баш Дубров

чанин М. Бан. Вук је у домаћем, тршићком говору имао и ову

глаголску реч са новим гласом в, како ју је навео и у првом из

дању речника (дувати). Кад је х постало графички и ортографски

знак у речима и облицима речи књижевног језика, Вук је могао

и сам употребљавати облике за које је знао да постоје у народним

говорима. У овом случају то су дублетни облици глагола духати.

За то има примера и код Да ни ч и ћа. Забележени су ови:

— . . . ласно ћемо опазити откуд вјетар душе (Сит

нији списи I, 1925, 36; Рат за српски језик и правопис):

— Врућом мастиком . . . , коју свештеници духајући хладе

(Рјечник Броз-Ивековића s.v. д. у x а ти: Писма о служби

Божјој. Написао А. Н. Муравијев. С руског превео Ђ.

Да ни ч и ћ).

И у говору новосадског краја у речима је в м х, и Даничић

је ове облике највероватније прихватио у Вуковој књижевној

iliколи.

У датом прегледу примера за облике глагола духати нај

више падају у очи они који су из језика писаца екавског књижев

ног изговора. Јер на екавском терену та реч, као што је већ истак

нуто, треба да има лик са гласом в. Број тих примера у односу на

друге није безначајан. У времену када се нови књижевни језик

формирао на граматичком и стилском плану и када су правописни

** У трећем издању речника (1898) на овом месту презент је дува (вје

тар дува на саганак). Не може се ништа сигурно рећи откуда сад такав лик

овог глагола, са в. Можда је сам Вук, у свом примерку речника, извршио

такву замену, дува м. духа. Јер је тешко претпоставити да су то учинили при

ређивачи овог издања. Први пример: душе вјетар — остао је тако.
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захтеви по правилу подразумевали, између осталог, и писање речи

и њихових облика са изворним гласом x, извесни писци су радо

узимали са тим гласом и оне речи које су иначе могли употребља

вати без тога, као и са другим гласовима. Тако је, на пример,

Лаза Лазаревић писао чак сахат и махрама, што данас по пра

вопису није више исправно. У језику тих писаца нашла се и гла

голска реч дувати у облицима који одговарају њеном првобитном

гласовном лику, са х. Нарочито су је као такву „користили“ пе

сници јер са облицима од основе душе- стихови добивају у музич

кој звучности, поред тога што се њима најчешће ствара утисак о

семантичкој деминутивности; каткад се осећа и далеки хипоко

pистички призвук (А пољем мећава душе — В. Илић). А Змај

је други наведени пример за облик духа употребио у песми Буха

и муха, у којој је те именичке речи намерно узео са пласом x,

као и њихове архаичне падежне облике (датив једн. буси, муси)“.

Поред свега што је речено о глаголу духати остаје као не

оспорно да се та реч најдоследније употребљава код писаца са

ијекавским изговором. А није искључено да се, и у наше време,

код њих понегде наиђе и на облик са гласом в. Тако је код С.

Батушића забележен и пример: — Дува вјетар мистрал (Пејзажи

и ведуте, 1959, 131), поред наведеног примера: — . . . вјетрови

душу (на стр. 387). — Такође се може рећи и то да облици овог

глагола са основом душе- имају доста више од употребе у књи

жевном језику него они са другом основом (духа-). У Деановић

-Јернејевом речнику, као и у речнику Бенешићевом, духати је

само с презентом душем, што не представља право стање облика

са којима се овај глагол јавља код писаца.

162. У речнику ЈАЗУ s. v. духати налазе се и примери за

дувати, међу којима је и овај за облик дува из језика славонског

икавског писца Ј. С. Рељковића: — Мрзли витар да на ње не

дува — поред примера: — Када вриме модроладно душе. Иначе

глагол духати је и овде с презентом духам и душем, али има свега

неколико потврда за облике са презентском основом. Од њих је

** У једној истој песми (Веверица и ветар) Змај је употребио облике

духаш и дувај: — Ух, ал” љуто духаш, господине ветре, — А ти онда дувај

ма са које стране (Сабрана дела V, Београд, 1933, 284).
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једна за облик духа: — Тко куха напришно у суду, често огањ

духа не прашћајућ труду (П. Хекторовић). Међутим, у речницима

Белином, Волтиџијином и Стулићевом презент овог глагола је

само духам.

Пореклом је прасловенска реч јер се налази и у другим

словенским језицима. У старословенском је duchati (dušo -šeši)

(Наndwörterbuсh), код Миклошича је и доуХаж -Xaеши.

У македонском језику је са гласом в. дува (дува ветар), а у бугар

ском: духам, —аш. У словеначком је duhati, -ат, са значењем

„мирисати, осећати мирис, њушити“ (Rečnik). — Од западно

словенских језика у чешком је douchati, douchant (према речнику

ЈАЗУ), док је у пољском језику са другим кореном: dmuchać,

chuchać (Ј. Бенешић) и с презентском основом на а.

Глагол и у х а т и

163. Има више префикса с којима је такође наведен у право

писном речнику; недостаје један — префикс уз- (успухати). Нај

више се употребљава као прост глагол. Зато овде нисам узимао

сложене глаголске речи, а неколико примера за њихове облике

само су се изузетно нашли у материјалу.

У основном значењу, blasen, глаголи пухати и духати (ду

вати) су синоними. И онда се у речницима пухати пореди са

духати. У књижевној употреби има такође два гласовна лика:

пухати, који је општији, и пувати. У Ристић-Кангргином реч

нику и у Матичином речнику пувати се упућује на пухати. Код

Вука нема лика са гласом в, место тога је у првом издању речника

само пуати, а у другом се то упућује на пухати. Тај глагол је

наведен с дублетним облицима презента, пухам и пушем, у реч

ницима: Вуковом, Деановић-Јернејевом, Бенешићевом и МС, као

и у правописима Белићевом и Боранићевом. У речнику Ристића

и Кангpге и код Бакотића презент је само пушем. Значи, свуда

је заступљен облик са основом пуше-. За глагол пухати код Вука

тај је облик, поред пуам, суплетиван. А знамо како су глаголи

пухати и пувати наведени у правописном речнику.
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У речничким грађама САНУ и МС има довољно примера

за дублетне сфлике глагола пухати, са основом пухa- и пуше-,

код писаца савременог књижевног језика. Прво треба навести

оне који су за облике са основом пуше- јер таквих примера и овде

има највише. То су:

— Тај Јурић богме на високо пуше! (А. К о в а ч и ћ);

— . . . ушчаврљао се сусјед „каноник“ пушући у зрак (А.

К о в а ч и ћ); — То је увреда — мумлаше Хрибар пушући

(Е. Кум и ч и ћ); — запуше кроз ноздрве (Е. Кум и —

ч и ћ); — . . . тако пролази човјек, који . . . не пуше у

исту тикву с Болићем (К. Ш. Ђал с ки); — Момак запуше

пуним грудима (Ј. Дражен о ви ћ); — Вјетар пуше,

пуца || трстика жута (М. Бегов и ћ); — а цестама душе,

ветар пуше (Т. У је ви ћ); — Не душе и не пуше под мје

сецом (В. Н. а зор); — викале су страже пушући у рогове

(В. На зор); — пушу љутито и очима сијеку (И. Г. Ко

вач и ћ); — чују се делфини где пушу (М. Крлежа);

— сви пушу на рила (Мих. К о м бол); — Пушу тако вје

трови (В. Је л и ћ); — Око њега пуше толики вјeтaр (Вј.

М а је р); — Затворио сам прозор, да не пуше бура (П.

Губер и на); — . . . а ти онда пуши у длане (В. Цар

Е м и н); — пуше кад једе (В. М. и ли ће ви ћ); — Чујем

само како бабо пуше кроз нос (Св. Ћор о в и ћ); — . . . a

ми бољи да пушемо у празне шаке! (И. Ћ и пи ко); —

Пуше бијесан Змаје, огањ сипа (И. Брл и ћ - М а ж у ра

н и ћ); — Непрестан чудан неки вјетар || њој из клете Шу

мадије пуше (М. Бан); — пушемо у трубе (И. Са мо

к о вл и ј а); — кашље, кише, стење, пуше и одухује . . .

(И. Андр и ћ); — Оњушила га је пушући (Н. С и ми ћ);

— И због тога ти пуше (Н. С и ми ћ); — Ето ти га, бје

сови с њим, — пуше Јовандека (Б. Ћо пић); — И Ђујан

је, срдито пушући и знојећи се, стао да чупа сламу (Б. Ћо

п и ћ); — (ветар) напуше му кошуљу (Вј. Кале б); —

Вjeтaр што пуше | и звижди којекуд (Пол и т и ка (за

децу), 10. јул 1975).
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Из Вукових Српских на р. пјесама су ова два

примера:

- — Те казује који вјетар пуше; — него крешу, а у лулу

пушу.

Такви примери су и у по слов и цама:

— Ко се један пут ожеже, и на хладно пуше (из Ву

кових Срп. на р. по словица); — Свака бака под свој

котао пуше (из Даничићевих По слов и ца; означена је

као „личанска“).

А од спикера Загребачке телевизије чуо сам ове:

— Пуше јаки леванте; — Пустите ме да се мало испушем.

За овакве облике овог глагола које су употребили писци

другог језичког подручја, са екавским изговором, има свега не

колико примера. И то су ови:

— пуше (Б. Рад и чев и ћ; В. И. Илић, Песнички

језик и стил Бранка Радичевића, 127); — Од некуд пуше

ветар и то тих (Л. К. Лазарев и ћ, Приповетке II, СКЗ,

111); — по прсима као да му пуше неки миришљав ветрић

(и с то, 33); — пуше мрзли ветар (Б. Ну ш и ћ, Деветсто

петнаеста I, 1938, 350); — почело је сад да пуше с југа (О.

Да в и чо, Бетон и свици, 1956, 363).

Према свим овим примерима и другима који нису наведени

потврда за облике са основом пухa- има мало. Ту, пре свега, спа

да оно што је Вук написао уз пословицу — да се у Дубровнику

„никад не говори духа вјетар, него пуха“. Међутим, ми смо видели

да М. Бан има у свом песничком језику и духај и пуше! Од дру

гих примера да наведем прво ове:

— Пуха ка” и хоџа на тикву (Српске нар. по сло

в и це, издао В. Караџић, 1900, 335); — Како који вјетар

пуха тако му се ваља обртати (и с то, 153); — Нек пуха,

кад не вјетри (По с лов и це, издао Ђ. Даничић, 1871,

77); — Чим баба пуха, дјед све искуса (и с то, 13); — Пуха
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к'о змија из круга (и с то, 105); — Ако се не пуха, огањ се

не чини (и с то, 3); — Тко у огањ пуха, у очи му искре

скачу (и с то, 134); — Кад успуха вихор из планине, рећ' ће

Але да га љуља мајка (Српске нар. пјесме из Херцеговине,

издао В. Караџић, 89);— а Циганин зачу хоџу да рња и пуха

(Нар. прип. Врчевић.; Pj. ЈАЗУ).

У препричаном краћем варијанту народне песме Дијете

Јован и мати му налази се овај пример:

— Јован рече мајци да излегне на таван ђемијин, да

види како из Дрине ладан ветар пуха (Српске нар. пјесме

VII, издао В. Караџић, 1900, 329).

Остали су примери из језика писаца. То су ови:

— Остатак љубице непрестано између длана трља,

пухајући у руке спрам роја (В. Врче ви ћ, Разни чланци,

1891, 55);— „ . . . просуо оно своје гладницима па сад пуха

у шакама“ (Стј. М. Љ. у б и ша, Приповијести, СКЗ, 51);

— Мотрио сам у морској пучини гдје оботница испуха пје

шчину на бјелавини (Стј. М. Љ. у б и ша, Причања Вука

Дојчевића П, СКЗ, 84); — Пуха као из мијеха (Б. Ђаја,

Наши поморци III, 1909, 34); — (ветар) пуха косо преко

обале Далматинске (F. Ti ce-U c се 1 i n i, Данте, Дивна

глума, 1910, 420);—У једну тикву пухају—што рекли Гачани

(Не вес и њ с к и, Дело ХХХIII, 304); — уздишући и

пухајући у озебле прсте (Тунгуз-Невес и њ с к и, СКГл.

ХV, 1905, 82); — Пухаш, Пиво, како делфин (И. Војно

в и ћ, Еквиноцијо, СКЗ, 26); — Словенци пухају и псују

блато (Ј. Ђ он о ви ћ, На леђима Апенина, 1953, 119); —

Халимача је изашао без ријечи, пухајући кроз нос (Ћ. Си

ja p и ћ, Бихорци, 1956, 92); — (крава) пуха кроз нос

(и с то, 36).

У речнику ЈАЗУ каже се за глагол пухати да је обичнији

у западним крајевима, „док је у источним крајевима обичнији

његов синоним духати (дувати)“. Мислим да се тако не може

8. Наш језик
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рећи кад је у питању употреба ових глагола у нашем језику. Према

материјалу који имам стање је друкчије. Глаголска реч пухати,

са одређеним значењем, распрострањена је, толико колико се

употребљава, у западној зони језичке територије. На другој стра

ни њену употребу представљају готово усамљени примери који

су „продукт“ чисто књижевног утицаја. Иначе је на истоку дува

ти са уопштеном употребом. А што се тиче облика глагола пухa

ти који су са презентском основом, из прегледа наведених при

мера види се да код писаца знатно преовлађују они са основом

пуше-, док се други, са основом пухa-, налазе употребљени нај

више у језику писаца на југозападу, у стилизованом пословичком

изразу, као и у другим народним књижевним производима. И то

никако не може бити случајно. Са тако ограниченом фреквенци

јом ти се облици не чују даље. Према њима су нам ближи они који

су са основом пуше-. Они су затим и животворнији.

164. Такав однос облика са двојаком основом презента,

пуха- и пуше-, био је и у нашем старом језику. То се види из реч

ника ЈАЗУ, где је глагол пухати наведен с презентом пушем и

пухам, и обрађен је на лексичкој грађи са потврдама од почетка

ХVI века. У примерима којима се приказује семантичка вредност

ове глаголске речи много су више употребљени облици са осно

вом пуше- него са основом пухa-. Ови други, колико их има, на

лазе се углавном код дубровачких песника. На пример: — Што

пухаим тврђе на њ (огањ), већи му даш пламен (Ш. Менчетић);

— Да у огањ пухаш (М. Држић); — Хроче и пуха вепар дивји

(И. Гундулић); — . . . тер од сад у та мијех не пуха“, нег њим пиј

(И. Гундулић). А то у извесној мери одговара ономе што је пот

врђено за савремени књижевни језик.

Ову реч имају и други словенски језици. Али није свуда са ис

тим вокалом у корену“. У бугарском језику је пухам, -аш, у ма

кедонском — пува. У словеначком има два глагола: рihati, -ham

и —šem = дувати, пирити; расхлађивати (јело) и рићанi, -ат, који

значи: дахтати, бректати, фуктати, фрктати, дувати (у мех);

* Са глаголом пухати у нашем су језику етимолошки сродни глаголи

пихати, пијехати (Рј. ЈАЗУ).
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чурити (дуван); брзо пролетати . . . (Rečnik). У старословенском

језику је глагол птихати -анк -анеши (Миклошичев Lexicon). —

Од источнословенских језика у руском је пихатљ, пишу, пишешљ

и ако, аешњ. У Ушаковљевом речнику за овај други презентски

облик стоји ознака — да се употребљава у простом говору. —

Чешки језик има русhati (и застарело рејchati), с презентом русha

(рејсha, pejchäš) и императивом перусhej (Priručni slovnik jazyka

českého). У речнику ЈАЗУ за овај језик се наводи и инфинитив

риchati.

Глагол к и x а т и

165. У речнику данашњег Правописа има и кијати — са ј

на месту етимолошкога гласа х, као што је и дувати поред духати.

А тако је и у ранијим правописима — код Боранића и Белића.

У првом издању Вуковог речника, наравно, само је кијати, а у

другом — та се реч упућује на кихати. Иако је Вук кијати имао

у свом тршићком говору, како је, уосталом, и писао, када је књи

жевнојезичком реформом прихватио и писање х, он је предност

давао изворном облику кихати. И Деановић и Јернеј упућују

кијати на кихати. Међутим, код Ристића и Кангpге је обрнуто:

кихати v. кијати. И као да то обележава да је на једној страни

у српскохрватском језику главни облик ове речи са гласом x,

а на другој — са ј. У речнику МС и МХ наведени су равноправ

но: кијати = кихати, кихати = Кијати. Разуме се да је кијати

с презентском основом на а (кија-). А глагол кихати поред тога

може имати и другу основу. У правописном речнику наведен је

с презентским облициwa кишем и кахам (s. v. кихати), кијам (s. v.

кијати). Дублетне облике у 1. лицу једн. презента има код Бе

лића и Боранића (кихам = кишем одн. кихам и кишем), као и у

Деановић-Јернејевом речнику, код Бенешића и у речнику МС

и МХ. У Вуковом речнику кихати је с презентом кихам; исто је

и у речнику Броз-Ивековићевом, као и у Бакотићевом.

За облике глагола кихати који се налазе код писаца забе

лежено је мало примера. Требало би да их буде више. Исто је

тако неочекивано и то што су примери за облике с презент
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ском основом кише-, сви, осим једног. Такав случај није досад

био ни код једног испитиваног глагола. Ево тих примера:

— Кишући, црвена носа, . . . обилазила је грофица

Amadéе двораном (А. Шеноа); — У бури кашљу клисуре,

кишу валови (А. Г. М. а то ш); — . . . њушка гласно и кише

около баканача сатнијских (М. Крлежа); — Из тора се

чуле овце, гдје кишу (М. Ј. у р к и ћ); — ходам и кишем

помало (М. Јурк и ћ); — Зима им је па страховито кишу.

Како кишу, кад прије у тропима нису знали к и хат и , то

не знам (С. Бат у ш и ћ); — кише човјеку у распорену

утробу (С. Бат у ш и ћ); — пролазници на улици кишу због

прашине (И. Ку шан); — Кишем, да се озива у оној пу

стињи (В. Наз о р); — . . . кашље, кише, стење . . . (И.

А н др и ћ); — Стојан (што вазда кише) штроји по селу

крмке (Г. Ба нов и ћ); — псује и кише од мириса (М.

Ка шан и н); — поче да кашље, кише . . . (В. Пет ро

вић); — (магарац) кише, кашље, хрче, скаче и дува на

небо (В. Петр о ви ћ); — А попови кишу (Р. К о шу

т и ћ).

Одвојено дајем пример из народне приче, забележене у Са

рајеву:

— Куварица поче к и ј а т и, па кишући попрска јело

(Б о са н с ка В и ла, 1903, 196).

Досад смо видели да је Вук у речнику навео глаголе дувати

и туати и са суплетивним облицима презента: душем, пушем.

Овде је, у народном језику, на истом месту употребљен глагол

кијати са суплетивним обликом прилога садашњег (кишући).

Кад је губљењем х у гласовном саставу ове речи на том месту

добивено ј, у одређеном говорном региону могли су се још упо

требљавати облици са основом кише- (; кихати), и употребљавали

су се, као што то показује и наведени пример.

За облике са основом презента киха- једини пример је овај:
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— Кад киха као да муња сијева . . . (Ђ. Да ни ч и ћ,

Стари завјет, књига о Јову, гл. 41, 9).“

Речено је да је Вук у другом издању речника дао глагол

кихати с презентом кихам. Облике с таквом презентском основом

он је сигурно чуо да се говоре у народу или је знао да их има у

писаном језику“. Али није био обавештен да постоје и други,

са основом кише-. И могло би се помислити да је облик киха Да

ничић узео зато што је тако код Вука. Јер ма колико да је оскудан

језички материјал за ово питање, ипак се има утисак да су такви

облици глагола кихати врло ретки. Зато кихам и кишем не могу

бити у равноправном односу, како се обично наводе у речницима.

Тако је према примерима које имају речничке грађе. А очекивало

би се да облици са основом киха- буду обичнији јер се та основа

садржи и у гласовном склопу других, изведених речи: кихање,

кихавица“, кихав, кихавичав. На развитак таквих облика могао би

утицати и глагол кијати са својом основом (кија-).

Као што знамо, Ристић и Кангpга су за глагол кијати, а

Деановић и Јернеј — за кихати. Међутим, то не може остати без

замерке. Истина је да се на источном језичком подручју зна за

употребу глаголске речи кијати, али поред тога писцима нису

непознати ни облици глагола кихати. Овде их видимо забеле

жене код В. Петровића, а за то могу навести и пример: — Па да

је прав ка свијећа, само зато што те је уплашио, кихаће робијом

(Ђ. Јакшић). То исто вреди за облике глагола кијати на другој

страни, где, рекло би се, кихати има главну и општу употребу.

166. У речнику ЈАЗУ глагол кихати је с презентом кихам

(кишем). Дакле, други облик је означен као мање обичан. Међу

** Исти облик (киха) употребио је и П. Будма н и у дефиницији

значења глаголске речи кихати: — . . . није субјекат чељаде него оно што

излази из уста кад се киха (Рј. ЈАЗУ s. v. к и хати).

** У Српском етнографском зборнику књ. I, 1934, из Вукове грађе

објављен је, на првом месту, текст под називом Народно чаровање сујевјерија,

за који се у Предговору каже да га је писао „поп из Грбља“ ( = поп Вук По

повић, из Рисна, познати Вуков сарадник). Ту је и ово „чаровање“: —

Кад киха мачка и кад зачести проз нос као к и хати и крхати, зло је за

ону кућу . . . (стр. 18).

“ Тако је уз именичку реч кихавица употребљен презентски облик

киха у примеру: — Што се у почетку кихавише киха, то долази студ, што се

нерви . . . вређају . . . (Ј. Па н ч и ћ, Зоологоја, 1872, 73).
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примерима има по неколико потврда за облике и са једном и са дру

гом презентском основом. Осим наведеног Даничићевог примера,

ту је и Врчев и ће в : — Видиш, болан, да ти је назебла пушка,

те тако фино киха. И као да су такви облици овог глагола раније

били чешћи. Од старих речника — у Белином, Јамбрешићевом

и Стулићевом само је кихам, а у Белостенчевом и Волтиџијином

речнику и кишем.

Ову глаголску реч имају и други словенски језици. У реч

нику ЈАЗУ за старословенски језик наводи се глагол kyhati, aли

га у Наndwórterbuch-у нема, као ни у Миклошичевом Lexicon-у,

у коме се иначе налази именица кљуавица. У словеначком је

kihati, -ат. Тако је и у бугарском: кихам. Ова реч је са истом ос

новом и у македонском језику, али је прелазни глас в између и

(= прасловенско и, у) и а (исп. српскохрв. умивати). — У

пољском језику је kichać, a, al, a у чешком: kychati, -cham. —

У руском језику глагол има палатално ч м. етимолошкога велар

нога гласа к: чихатњ, -хано -xaешљ.

Глагол њ и х а т и

167. То је основни и „стандардни“ гласовни лик ове речи

у нашем језику. А она се тако не јавља увек и свуда. Пре свега,

место гласа х обично има хијатској (њијати). Затим је ту дошло

и н место њ, па је добивено нијати. Постоји такође и нихати.

Као што је познато, све је то настало у резултату фонетских про

цеса: појава прелазног гласа у међусамогласничком положају у

вези је са нестанком гласа х, а замена палаталног назала (њ) ден

талним назалом (н) на почетку речи извршена је по закону диси

милације (њишем - нишем, нихати; њијати, њијам - нијати,

нијам. Напослетку, у Вуковом речнику има и њиати, њиам, дакле,

после губљења х остало је тако, без икаквих даљих промена у гла

совном саставу речи.

У речнику данашњег Правописа наведен је глагол њихати

(и као сложен с префиксима) с дублетним облицима презента,

императива и прилога садашњег. Има и њијати, али уз тај гла
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гол стоји написано: „не него њих ати“; нихати и нијати —

нема. Према томе, за састављаче правописног речника књижев

ну вредност има само глагол њихати. Али у Белићевом Правопи

су (1950) није тако: поред њихати, с дублетним облицима, у

загради је и њијати с облицима презента и трпног глаголског

придева.

У речницима који су овде највише употребљавани налазе се

и глаголске речи њијати, нијати и нихати, али се оне, као такве,

упућују на њихати. Тако се у Вуковом речнику упућују „знаком“

vide. А приређивачи трећег издања П. Ђорђевић и Љ. Стојановић

веле да се дублети упућују тим знаком „на обичнији или правил

нији облик речи“. Ристић и Кангpга и речник МС и МХ упо

требљавају за то нашу скраћеницу в., а код Деановића и Јернеја

уз нихати у загради је њихати. У Матичином речнику наведена

су и по два-три примера за њихово основно значење. На тај начин

лексикографи потврђују постојање ових глаголских речи у је

зику и не одбацују их, већ им претпостављају глагол њихати

као реч којој они дају несумњиву предност у употреби. Да види

мо колико ове речи употребљавају писци.

168. На 25. страни овог рада видели смо да је у једној „је

зичкој поуци“ занишем покрајински облик презента. И ја сам у

вези с тим навео неколико примера за облике глагола нихати

(се), који се налазе у делима наших познатих писаца. Тада нисам

имао више примера у материјалу. После сам дошао до многих

потврда за ове глаголске речи и њихове облике. Највише их је

из речничке грађе МС, и то — за облике глагола нихати и ни

јати. Сматрам да неће бити сувишно да се и на њима овде за

Држим.

У речнику МС и МХ глагол нихати (се) наведен је с пре

зентом нишем (се), а први пример је за облик нихају: — Вечно

нихају јасике на друму душу немирну (Д. Макс и мо ви ћ).

Истина, нема много примера за облике са том основом презента

(нихa-), али их ипак има толико да не треба преко њих прелазити.

Да наведем ове:
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— Ниха мајка нејака Јована, нихајући тихо проговара

(из на р. песме);—А ја млада свога сина нихам (из на р.

песме); — Нихају се круне и приестоли (П. Пре ра

до ви ћ); — Ал' кад поноћ санком ниха, | с двора блесне

светлост тиха (М. М. и тров и ћ); — Као море, кад у

један мах заниха своје воде, тако светина поче да се љуља

и ниха нагињући се унапред (Б. Ну ш и ћ); — И у то тужно

доба, | када се мис'о ниха . . . (С. Па н дур о ви ћ); —

. чије се витке стабљике са чауром на врху лако нихају

(Ст. Ја ко в љевић).

Више је потврда за облике са основом нише-(се). Од њих

сам узео само ове:

Нiиха,

— Зелена се гора нише (из на р. песме); — Ветар

душе пак барјаком нише (из на р. песме); — Кад он ди

ше, све се гора нише (из на р. песме); — О пуцету спри

једа нише се кожна духанкеса (Ј. Ј у р ко ви ћ); — О

чврстој замци костурје се нише (С. С. Крањчевић); —

Нишу се зелене крошње | нишу се, тихо, нишу (Г. Кр

кле ц); — Ко јелова шума нада мном се нише (М. М. и —

тров и ћ); — као да их промаха нише на његовим удовима

(В. Петров и ћ); — Једноноге плесачице јеле I смеју се,

нишу, смеју (Д. М. а к с им о ви ћ); — Моје заклопљене

очи носе је полако и нишу (Б. Ч и плић); — вода, опто

чена баруштином . . . нише (се) (Б. Јевтић); — како се

њихова сјајна лица нишу у реци (Д. Ђуро ви ћ); — Нишу

се шарени лампиони (М. Кашан и ну.

М. Митровић је у истој песми (Лепа Ванда) употребио и

И Ht{ttle .

— Па опет главу сањиво ниха (стих 4); — А све се

скупа нише и гиба (стих 23).

И глагол нијати је доста чест у употреби код писаца, скоро

толико колико и нихати. Тако је према примерима које имам за

његове облике. И њих ћу дати у избору — да се добије бар при

ближна представа о њиховом присуству у језичком свету. То су:
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— Довешћу га двору бијеломе, | нек ти нија у бешици

сина (из на р. песме); — „Дур, јелене, не нијај галије

(из на р. песме); — тробојка се врх ње нија (Сил. Ст.

Крањчев и ћ); — У санак нијаш тих, љуљушкав! (С. С.

Кр а њ че ви ћ); — Већ сео си ту, па нијаш се ко гем?

(Л. Ко с т и ћ); — Ветар суморно душе и црни кипарис

нија (В. Ј. Илић); — У чистом зраку нијају се ждрали

(В. Ј. Ил и ћ); — већ и унуче нија (И. В у к и ће ви ћ);

— поче . . . да му се чаршија нија као љуљашка (И. В у —

к и ће ви ћ); — Таса се нија са забаченом капом (Р. До

ма нов и ћ); — занијају се по две грађанске главе мало

јаче (Р. До ман о ви ћ); — Суве гране | нијају се доле,

горе (М. М. и тро ви ћ); — А под небом у даљини језеро

се плаво нија (М. М. и тров и ћ); — А јоргован

се над потоком нија (Даница Марков и ћ); — Дуга коса

лепу главу свија, | ветрић чекpк на челенци нија (Д. Фи

л и по ви ћ); — И нија се топаз с модрог балдахина (М.

Бој и ћ); — (таман ветар) наше жеље нија (С. Па н ду

ров и ћ); — Таласи њени драге ми нијају (Р. Др а гу

т и но ви ћ); — Наше је све што на себи нија . . . (Ј. По

по ви ћ); — Високо, у руци светиљка се нија (Ј. Рад у

л о ви ћ); — а он се онда искриви у страну и нија се (Б.

Јевтић); — И шума се нија (Д. Ћосић); — Једна

жена тихо јечи и лако се нија (Ст. Јаковљев и ћ); —

занијају се и крену (Ј. Цв и ј и ћ).

За употребу глагола њијати (се) примери су:

— Ево данас три године дана, | како њијам чедо не

крштено (из на р. песме); — Ал' ето ти Грчића Маној

ла . . . | буздованом покрај себе њија (из на р. песме);

— Те ти њијај чедо у колевци (из на р. песме); — Море

се њија тише и тише (Љ. Не на д о в и ћ); — Ферхату

глава пада, а труп њија се (Ј. И г њ а то ви ћ); — Чедо

спава, а мајка га || песмом њија (Змај Ј. Јован о ви ћ); —

Зато ј“ песма такве среће, | зато с” тако лако њија (Змај Ј.

Јован о ви ћ); — Славујска се песма њија (Л. Ко с ти ћ);
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— Само мене јаче грли и њија се (Б. Стан ко в и ћ); —

И опојен пред њом лагано се њија (А. Ш. а нт и ћ); — и

земља под њих пође да се њија (Б. Ћо пић).

Наравно да постоје примери и за друге облике ових глагола

Да поменем неке: нихати (Шеноа), почне се нијати (Ј. Игња

товић), нијала се (Ђ. Јакшић), стаде се нијати (И. Вукићевић),

нијала се (М. Јанковић), нијала се (Ћ. Сијарић), нихао се (Б.

Ћосић); занихав се (Б. Станковић), њијаху се (М. Настасијевић),

као и глаголску именицу нихање (Андрић, Маssukа).

И само ово што је изнесено показује колика је стварна упо

требна вредност глагола нихати, нијати и њијати у књижевном

језику. Они нису ништа друго до гласовне варијанте глагола њи

хати (се), које писци узимају према тренутном нахођењу. И на

њих треба тако гледати. Зато се често код истог писца налазе

облици ових глагола и глагола њихати, нарочито у песничким

производима. На пример: код Шеное (нихало се, њише се), Ј.

Игњатовића (нихати се, њиха се), Л. Костића (њија, нијаш се,

њиха), Змаја (њија, њиха (се), Шантића (њија се, њиха се, њише),

Назора (њијао се, њишу), Пандуровића (њиха, нија), Ј. Поповића

(нија, њише се), Андрића (нишући, њишући се), Ћопића (њија се,

oдњиха), Д. Ћосића (нија, нишу се, њише се). Према свему томе,

глаголи нихати, нијати и њијати не могу се третирати друкчије

него онако као што то одређује њихова употреба у књижевном

језику.

169. У речницима Вуковом и Ристић-Кангргином, и у Броз

-Ивековићевом, глагол њихати је наведен с дублетним облицима

презента, и то с обликом њишем на првом месту, као што је и у

правописном речнику. Код Бенешића и у Деановић-Јернејевом

речнику само је с тим обликом. Међутим, у Белићевом Право

пису је њихам = њишем, а у Боранићевом — њихам (њишем).

Види се, дакле, да је презент овог глагола неједнако представљен:

однос његових дублета није исти или се признаје само један облик

(њишем). Материјалом за ову глаголску реч који чине примери

из дела писаца савременог језика потврђују се, у великом броју,

облици са двојаком презентском основом, њиха- и њише- И ту
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је много више примера за облике са овом другом основом. Њих

је управо толико да ће овде бити наведени само писци који су их

употребили. То су:

Шеноа, Кумичић, А. Ковачић, Вј. Новак, Ђалски, Ј.

Лесковар, Глишић, Шапчанин, Ст. Новаковић, Назор, А.

Шантић, Дучић, Ујевић, М. Беговић, Ј. Поповић, Х. Хумо,

Р. Петровић, Н. Бартуловић, Домјанић, Цесарић, И. Г. Ко

вачић, Андрић, Крлежа, Крклец, Д. Максимовић, Р. Ко

шутић, Ј. Радуловић, Маретић и Ившић, Д. Ђуровић, Н.

Лопичић, М. Лалић, М. Булатовић, Б. Ђукић, В. Живоји

новић — Маssukа, Ф. Алфиревић, М. Королија, Н. Симић,

П. Шегедин, Вј. Калеб, М. Марковић, Б. Чиплић, В. Попа,

Д. Ћосић, О. Б. Мерин, Милена Јововић и др.

Код неких има и по више примера (Назор, Крлежа, Ћосић,

Крклец). Сви ови писци, својим књижевним делом, представ

љају скоро читаву језичку територију. Толика је фреквенција

облика са основом њише-. Али се и овде види да велику већину

чине писци са ијекавским изговором. И сигурно је да су Деано

вићу и Јернеју и Бенешићу били познати само такви облици овог

глагола. Других писаца, оних екавских, једва је четвртина. Знам

да на тој страни има говорних крајева у којима се глаголска реч

њихати не може чути: место ње се употребљава која друга, слич

ног значења, а најчешће су то глаголи љуљати се, клатити се.

Писци из таквих средина добили су онда ову реч преко књиге

или школским образовањем.

Али тај се однос писаца донекле мења кад се узму примери

за облике са основом њиха-. Њих је мање од половине претходних

примера. Међутим, писци су у већини из источних крајева. Те

ћу примере навести јер они у ширем смислу имају такво регио

нално обележје. И то су ови:

— Мајка њиха свог нејака сина (из на р. песме); —

Сва се кула из темеља њиха (из на р. песме); — љето и

зима годину изњиха (нар. по слов и ца); — Морнар
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смјели на мору се њиха (П. П. Њего ш, Пустињак цетињ

ски, 1885, 22); — њихајући се на зефирна крила (П. П.

Њего ш, Луча микрокозма, 1926, 129); — Њиха се земља

са свијема, који живе на њој (Ђ. Да ни ч и ћ; Рј. ЈАЗУ

s. v. њ и хати); — они се дају да их њиха спољни свет

(М. Ђ. М. и ли ће ви ћ, А. Ескирос, Емило деветнаестога

века, 1872, 20); — Видео сам јој гипки стас, како се лако

њиха (Л. К. Лазарев и ћ, Приповетке II, СКЗ, 114); —

Ил” кад те уздах њиха дубоки (Л. Ко с т и ћ, Песме, 1909,

168); — На меком топлом крилу || јединка сина њиха (Змај

Ј. Ј о ван о ви ћ, Друга певанија II, СКЗ, 53); — А

брада се њиха ка” застава бела (Змај Јован Јован о в и ћ,

Певанија, 1882, 424); — Над главом јој њиха јаворика гра

ње (Ј. Грч и ћ М. и ле нко; Б ран ко в о кол о ХI,

756); — наслоне се једна на другу, па се њихају и смеју (Ст.

Срема ц, Поп Ћира и поп Спира, СКЗ, 23); — палме

непрестано њихају гранама (Р. Петров и ћ, Бурлеска,

1955, 110); — као да златна пшеница њиха по површини

морској (И. Секул и ћ; Б о с. Вила ХХVI, 1911, 231);

— на њима се равномерно њиха непокретно тело (Св. Ран

ко ви ћ, Цел. дела III, 121); — А кад се . . . зањихају

његове дугачке штркљасте гране . . . (и с то, 64); — Пру

жило се поље, свуд се цвјеће њиха (А. Ш. а нт и ћ, Цел.

дела I, 192); — подуприје главу, тужно њихајући њоме

(Св. Ћор о ви ћ, Цел. дела I, 174); — њихајући се лако

(М. Црњански, Сеобе и друга књига сеоба П, СКЗ,

108); — И људске сјенке се њихају (Ч. Вук о ви ћ, Ви

сине, 1952, 232); — у земљи стаза свака || одњиха свога ју

нака (Б. Ћопић, Распјевани цврчак, 1955, 34); — Пот

муло је жуборила вода . . . њихајући потонуле врхове хра

стових жбунова (М. М. о с ко в љ ев и ћ, М. Шолохов,

Тихи Дон IV, 1947, 344); — И с блаженства и миља сва се

њиха . . . (А. Х а рам баш и ћ, Изабране пјесме, 1895,

16); — . . . копљем њиха ко јабланом (Ђ. Димовић,

Војвода Момчило, 1919, 91); — Њихајући под јавором сина

(Т. А ла у по ви ћ, Пробране пјесме, 1902, 112).
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Сада се може рећи да се и једни и други облици овог гла

гола употребљавају у језику наших писаца на читавом штокавском

подручју, и у времену којим се обухвата цео књижевнојезички

развитак. Али су облици са основом њиха- обичнији на источној

страни од других, који се, опет, у целој западној зони узимају

далеко више. Отуда треба претпоставити да ће се ти облици и

убудуће даље развијати потискујући из употребе ове — са осно

ВОМ ЊИХd- .

170. Глагол њихати у речнику ЈАЗУ има у 1. лицу једн.

презента такође дублетне облике: њишем и њихам, а каже се да се

налази и нихати, као и то — да је у крајевима где се не изговара

х место њега ј. Примерима су потврђени сви облици ове речи:

њише, њиха, њијај, нише, нија, и обично су из народних песама.

Од њих су неки овде дати. Да сада наведем и овај пример: —

Кад се коло у троје занише, | и мајка се сама у себ” нише, | чини

јој се да ће полетити. (М. А. Рељковић).

Ова се реч налази још само у словеначком језику и то са

гласом н: nihati (se), -am (se) (Rečnik)“.

Глагол м а х а т и

171. Познато је да је у речима које су имале глас х између

два а (-aха-) после његовог губљења дошло до сажимања удво

јеног самогласника, и тако је добивен један дуг самогласник.

На пример: мала или мала је од махала, сат — од сахат, мана

— од махана („недостатак“), име Зарија — од Захарија и др.

Али тако није било и са глаголом махати. Та је реч у Вуковом

речнику од 1818. године наведена са обликом маати, што значи

да се тако изговарала у његовом домаћем говору, а сигурно — и

у многим другим народним говорима у којима је такође остала

без веларног фрикатива. Јер би се глаголске основе, презентска

и инфинитивна, тако свеле на једносложну основу ма-, а облици

*? У речнику ЈАЗУ s. v. њихати стоји да се глагол „истога значења и

постања“ налази и у бугарском — с презентом нишјам. Ту реч нисам нашао

у речницима којима сам се служио.
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би се често изједначавали са другим речима. Тако би радни при

дев гласио: м а о, мала, мало итд., а перфекат: он је ма о,

они су мали (м ал и или мах а ли?). Зато је овај глагол остао

са удвојеним самогласничким гласом — маати. Али није свуда

тако. У говору крушевачког краја облици са инфинитивном

основом имају јна месту гласа х; на пример, каже се: ја сам ти

мајао, ти ништа; ми смо му мајали да дође; ја му маја, он ти маја

(аорист); она ти мајаше (имперфекат), као и: пропадо мајаући

(прилог садашњи). Али презент је мđем, маеш, мае, маемо, маете

(ј се не чује у изговору између а-е), мају. Дакле, и акценат је

други. На тај начин, овде је то глагол типа трајати, трајем (II

глаголска врста). А у једној народној пословици, коју је Вук

забележио, употребљен је облик мава: — Обрљана крава с репом

мава да и друге обрља (Српске нар. по словице, 1900, 479).

Разуме се да овај глагол у књижевном језику има једино

облик махати од оног тренутка кад је х унето у графички систем

као знак за обележавање тог гласа у речима где је оправдан по

реклом.

172. У ранијим речницима, пре данашњег Правописа, гла

гол махати је дат с презентом машем, као и код Белића и Бора

нића, у њиховим правописима“. А у Матичином речнику пре

зент је с дублетним облицима: машем и махам, као што је и у

правописном речнику, али без примера којима би се обли

ци потврђивали. У речничким грађама и у прегледаним књижев

ним делима има примера за дублетне облике овог глагола. И они

су ту неједнако заступљени. Од примера за облике са основом

маше- НаВОДИМ СамО Ове:

— машући . . . копљем (А. Шеноа); — машући

с танким штапићем (Вј. Но в ак); — одздрав машем (Д.

Це са рић); — машу репом (И. Г. К о в а ч и ћ); — ле

пезама машу (М. Крлежа); — рече главом машући (Мих.

Ком бол); — машу ручицом пумпе (Вј. Кале б); —

** Постоји глагол махати, махам, дакле, с краткосилазним акцентом.

Има значење ађklopfen, brechen, a код Ристића и Кангpге у загради је и „трти

кудељу“. То је, свакако, мало позната реч.
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машући главом (Љ. Јон ке); — Машу руком (А. Шан

т и ћ); — маше главом (И. Андр и ћ); — машући рукама

(И. Андр и ћ); — машемо пруговима (И. Сам о ко в

л и ја); — машу рукама (Е. К о ш); — маше руком (Вл.

(Дед и је р); — машући главом (М. Сел и мо ви ћ); —

непрекидно машући репом (Р. Чол а ко ви ћ); — Маши,

маши (Б. Ћопић); — не маше (палма) (М. Кашан и н);

— машући рукама (В. Цар Е м и н); — машу рупцима (И.

Ћ и пи ко); — замаше главом (Д. Ш. и му нов и ћ); —

вијају с њима и машу (М. К о р о ли ја); — тако се маше

мо дуго (С. Ми лич и ћ); — маше пером (М. Лалић);

— машу рукама (Ч. Вук о ви ћ); — машући крпом (Н.

Лоп и ч и ћ); — машући рукама (М. Бул а то ви ћ); —

маше лако (Б. Радичев и ћ); — џаба не машем (Ј. Ве

се л и нов и ћ); — машу цветићи (Ј. Јован о ви ћ

Змај); — маше очима (И. Вук и ће ви ћ); — Маше

јој руком (Б. Ну ш и ћ); — А небо сетно, безнадно маше

(Д. Вас и љев); — машући по ваздуху (Б. Ћосић); —

машући руком (Д. Рад и ћ); — маше рукама (Д. М а к —

с и мо ви ћ); — лепеза замаше (Д. М а к си мо ви ћ); —

машући . . . крилима (М. М. о с ко в љ ев и ћ); — Облаци

машу (Ј. По по ви ћ); — машући . . . перушкама (М.

Црњански); — машем . . . мачевима (Б. Ч и плић);

— Машући руком . . . (А. Т. и ш ма).

За облике са основом маха- има много мање примера. Зато

ћу их дати све. То су најпре ови:

— Обичај је стари Венеције ( да све маха пред

Стамболом репом (П. П. Њего ш, Шћепан Мали, 1952,

37); — Старац оста махајућ главом (Стј. М. Љуб и ша;

Рј. ЈАЗУ s. v. м а хати); — На наст, ено Димитрiе маха

| бЂлимљ врбцемљ (М. Бан Ђ., Цвјети србске, 1865, 156);

— Махај, stupido, махај оној споркуји! (Р. Мар и н ко

в и ћ, Прозе, 1948, 216); — Једна звијезда дpшће, кано

да вјетар маха њезиним пламећком (И. Војно ви ћ,

Дубровачка трилогија, 1902, 143); — гледа у небо и маха

(275)



290 На ш је зи к

рукама (Ћ. С и ја рић, Бихорци, 1956, 8); — Да те . . .

гађам у капу, у ту што махаш пашиним снахама (Ћ. С и ја

р и ћ, часопис Живот 3, 1955, 109); — Перуника маха

главом у потврду (Л. Ко с т и ћ, Драме, СКЗ, 205).

Затим су забележени примери за такве облике и за облике

са основом маше- код истог писца. То су:

мера

— тужно махају главом (Св. Ћор о ви ћ, Записци

из касабе I, 1900, 233); — Нисам ти дошла у кућу махајућије?

шака (Цел. дела IV, 52). — изгледало јој као да се неко

испријечио па је маше (Цел. дела VI, 341); — другом ру

ком маха и говори њешто (С. М. а та в у љ, Бакоња фра

-Брне, 1945, 90): — Машем главом (Са Јадрана, 1891, 20);

— рекао је махајући неодређено руком (Н. С им и ћ, Про

љеће, 1952, 14). — Гласови машу . . . (Браћа и кумири,

1955, 30); — и сви се сјурише на друм, махајући већ закла

ним кокошима (Ст. Јаковљев и ћ, Српска трилогија I,

1938, 286): — Само коњи машу реповима (и с то, стр. 34).

Из народних умотворина забележено је ових неколико при

за облике са основом маха-:

— Често маха Мутапе Лазаре (В. Ст. Караџић, Српске

на р. пјесме IV, 1862, 317); — А Новица остром саб

љом маха, | једном мане, а два му падају (и с то, књ. V,

1865, 392); — На глави му маха стамболија (На р. пјес.

Вук.; Рј. ЈАЗУ s. v. м а хати); — Јако маха, полако удара

(Хрватске на р. пјесме. Јуначке пјесме II, 1897, 434);

— . . . што то све нешто мучиш и махаш главом? (В. Врче

вић, Срп. на р. при по ви је тке, 1882, 35);— Свијетла

круно, што махаш све главом а пођекујеш? (В. Врчевић,

Нар. при п.; Рј. ЈАЗУ s. v. м а хати); — Бошњо оде

махајући шака (Ј. Продановић, Антологија на р. при

по ве да ка, 1951, 301); — Попни лудо на високо, да

ногама маха. У Боци (В. Ст. Караџић, Српске на р. по

слов и це, 1900, 319); — Зове глуха, маха слијепа (По

слов и це Данич.; Рј. ЈАЗУ s. v. м а хати).
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У речнику ЈАЗУ 8. v. м а хат и вели се да је презентски

облик махам „на југу“. Као што се одавде види, за такве облике

овог глагола највише потврда има у језику класичних народних

песама и приповедака и код писаца у јужним и југозападним кра

јевима. Ван тог језичког подручја има их врло мало, али ипак

толико — да њихову употребу не треба територијално тако огра

ничавати. А сигурно су још мање у праву они наши лексикографи

и писци правописа у чијим је речницима презент глагола махати

само са обликом машем, јер то може значити да за њих облици са

основом маха- уопште не постоје у књижевном језику, или — ако

им је њихово постојање било знано — да немају праву литерарну

вредност. Међутим, истина је само да су ти облици данас сасвим

ретки код писаца. За савремено језичко осећање одавно су заста

рели и зато су нам далеки. Али ипак то још увек нису облици

који се не могу употребљавати у књижевном језику, како је, на

пример, Д. Костић означио облик прилога садашњег махајући.

То и поред тога што су облици са основом маше- сада уопштени

и сасвим уобичајени.

173. У речнику ЈАЗУ глагол махати је наведен с презен

том машем и махам. Ту затим има велики број примера за облике

са основом маше-, а има их и за облике са основом маха-, али

доста мање. Неколико примера одатле сам већ узео (из народних

песама, приповедака и пословица и из Љубишиних „приповије

сти“), а овде да наведем и ове: — Дошли сте гдје рука маха (М.

Држић); — А ње златим прамим коси вjeтриц маха (А. Сасин);

— маха руком дружбу своју (Палмотић); — Таки сpне (витез),

рукам маха (Гундулић). И ови примери су углавном из језика

дубровачких писаца. Одавде се такође види да су се у нашем

језику раније много више употребљавали облици са основом

маше- него ови други.

И ово је прасловенска реч јер је имају и други словенски

језици. У словеначком је то глагол mahati, -am (Rečnik) и та

hati, maham, mahaj, -ajte (Slov. pravopis), а у бугарском — махам,

-аш (Речник БАН). У великом речнику македонског језика ове

речи нема. Такође је нема ни у Наndwórterbuch-у, али се налази

9 Наш језик
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у Миклошичевом Lexicon-у: мауати -Xаж -Xакеши Међутим, у

редакцијској писмености основа презента је наше-: машете (<mah

jete) (П. Ђорђић, Старословенски језик, 1975, стр. 147). — Од

источнословенских језика — у руском је махатњ, машу, машеш5

и, у разговорном језику, махако, махаешљ. У чешком језику је

тасhati, -cham, а у пољском: machać, a, al. — Дакле, дублетне

облике у презенту, поред нашег језика, има и руски, а основа

маха- је у свим овим језицима, на основу чега се у речнику

ЈАЗУ махам узима као старији облик. Према томе, у развитку

српскохрватског језика преовладали су досад у употреби новији

облици, са другом презентском основом.

О с Та Л и Г. Ла Г о л и са вела p и ма к, х

174. То су ови глаголи: декати, жмикати, занекати, испси

кати, јалакати, нахукати, торокати, ћукати, фркати, халака

ти, хракати, цмакати, чалакати, опахати, као и: ишати се, кво

цати. И они су у правописном речнику наведени с дублетним

облицима презента (императива и прилога садашњег). У речнич

ким грађама има врло мало материјала за такве њихове облике,

а за неке — ни толико. Те се речи у језику ређе употребљавају,

а у већини су чак сасвим непознате у многим народним говорима.

Зато су издвојене од других глагола ове групе. И даћу их овде

у кратком прегледу — да се види како су забележене у нашим

речницима и другим правописима и којим се примерима могу

потврдити њихови облици са презентском основом.

175. Глагол де к а т и — Та реч значи: „терати узвиком

де“. Зато, по постанку, може бити и ономатопејска. У правопи

сном речнику је наведена као акценатски дублет: декати, -ам

и декати, дечем и декам. У речницима Вуковом и Ристић-Кангр

гином, као и у речнику МС и МХ, глагол декати је с презентом

дéчем. Вук је дао и пример: — шта га дечеш, удри га батином.

У Белићевом Правопису је дечем — декам. У речнику САНУ пре

зент је такође с дублетним с6лицима: дечем и декам. И за то су
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ови примери: — Теби . . . остало је имање да га декаш (Зла

т и бор, нар. лист, 1887); — Раним јутром Петар запјевао . . .

декајући пред собом свога . . . алата (И. У је ви ћ); — у збиркамз

речи: дечу (Лика), дека (Босна и Херцеговина), декај (Пљевља,

Ужице), декаш (Драгачево). Дакле, у свим је речницима засту

пљен презент с обликом дечем, и нема сумње да се овај глагол

више употребљава у облицима с таквом основом (дече-). У реч

нику ЈАЗУ презент на -кам је у загради. Међутим, ове речи нема

у Деановић-Јернејевом речнику ни код Бакотића, као ни у Бо

ранићевом Правопису, што значи да им није била позната или је

ИЗОСТаBЉСНа Ка0 МаЛО ПОЗНаТа .

176. Глагол ж м и к а т и — Значење му је: „цедити, иза

жимати“ (ж м и кат и рубље, törcere i panni). Као у правопи

сном речнику, презент има дублетне облике и у речницима МС

и МХ и САНУ: осмакам и жмичем. У овом другом је наведено

неколико примера за такве облике, као што су: а) са основом

жмика-: жмика рубље (Да в и чо); — осмика лулу (Вј. Ка

ле б); б) са основом осмиче-: — Па цијепај, осмичи . . . (К о ва

ч и ћ); — Зар ја да будем краљ и да жмичем поданике (Ј. Па

в и ч и ћ); — (бол) жмиче срце као жилава песница (И. До н

че ви ћ); — брашно (се) жмиче (из збирке речи, Дубица у Хр

ватској). — У Деановић-Јернејевом речнику глагол жмикати је

дат с презентом жмичем, без другог облика.

И ово оволико може значити да су облици са основом жми

че- чешћи у употреби. Зато у речницима на првом месту треба да

стоји жмичем, као што је у правописном речнику наведен сло

жени глагол ижмикаши.

Глагола жмикати нема код Вука, Ристић-Кангpге и Бако

тића, као ни у правописима Белићевом и Боранићевом.

177. Глагол за не ка ти. — Тако је у екавском изгово

ру; у ијекавском је занијекати. У правописном речнику презент

је с дублетним солицима: занечем и занекам, док је прост глагол,

без префикса за-, с презентом нечем (нијечем). Занијекати значи:

„порећи, одговорити одрично“. Тај глагол је с дублетним пре

зентским облицима и у речнику САНУ (занекам и занечем), али
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су примери само за облике са основом зан(иј)ече-. То су ови: —

Нека те, брате, цио свијет занијече (Ј. К о с о р); — занијечем

сутра (Д. О. м ч и к у су; — и тако цару заниечу послух (из на р.

пр и по вет ке, Босна); — Мислећи да ће зло (глад) изгле

дати мање ако га занечу . . . (В. Ћоров и ћ). Зан(иј)екати има

презент по V глаголској врсти: у Ристић-Кангргином речнику и

код Бакотића — занечем, као и у Деановић-Јернејевом и Броз

-Ивековићевом речнику, у речнику МС и МХ и у Боранићевом

Правопису—занијечем. У Матичином речнику глагол је наведен

само у ијекавском изговору с примером: — (командант) важно

занијече главом (Б. Ћопић)“, и као да је употреба те речи тако

ограничена.

Овде ниједним примером нису потврђени облици овог гла

гола са основом зан(иј)ека-: сви су примери за облике са другом

oснoвoм. И то казује све, што се тиче њихове употребе у савре

меном језику. — У речнику ЈАЗУ презент глагола нијекати је

нијечем, а „доста често гласи и нијекам“. Облици и са једном и

са другом презентском основом налазе се у наведеним примерима.

178. Глагол и с пс и ка ти. — И то је сложен глагол: из

-псикати. У правописном речнику је с презентом испсткам и ис

пспчем (императив: испсткај и испсичи). Међутим, прост глагол

псикати, као и нијекати, нема дублетних облика: презент је пси

чем, императ. псичи, прил. сад. псичући. Такав облик презент

овога глагола има и у речнику ЈАЗУ, где се каже да је то онома

топејска реч, која је постала као и гакати, мукати, рикати и сл.,

тј. наставком к. Са сличним значењем и обликом има је и у сло

веначком језику: psikati ce, y Rečniku, упућује на глагол sikati,

„сиктати“ (о змији), који има презент на -kam, као и у пољском:

psykać, a, al.

Глагол испсикати налази се у Деановић-Јернејевом речнику

и у речнику МС и МХ — с презентом испсичем и са значењем:

„псикањем наружити, изгрдити“. Иако нема примера за његове

облике, ипак и ово што је речено указује на то да су главни об

лици са основом испсиче-, ако не и једини.

** У речничкој грађи МС има и овај пример: — мајка јој занијече гла

вом (Д. Ш. и му нов и ћ).
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179. Глагол ја л а к а т и — Значи: „викати јала, јалах“.

Према томе, и ова глаголска реч је постала истим наставком (к)

као и глаголи (за)нијекати и (ис)псикати. У правописном реч

нику јалакати има дублетне облике (презент је: јалачем и јала

кам). Такве облике презент има и у речницима: Вуковом, Броз

-Ивековићевом, Деановић-Јернејевом, као и у речнику МС и

МХ, где је наведен и пример: — На ноге се, ето Турци иду, јала

кају, честе пушке мећу (Б. Радиче ви ћ). У Ристић-Кангр

гином речнику и у Белићевом Правопису глагол јалакати је

с презентом на -ам, а у речнику ЈАЗУ облик јалачем је у загради.

Зато би се могло рећи да су облици са основом јалака- равно

правни са другим себлицима, ако нису чак и обичнији тамо где се

ова реч употребљава. А те речи нема у Боранићевом Правопису

и у Бакотићевом речнику.

180. Глагол на х у ка ти — Осим у правописном реч

нику, где је наведен с дублетним с5лицима презента и импера

тива: нахучем и нахукам, нахучи и нахукај, има га с таквим пре

зентом и у речнику МС и МХ. Ту је дато и његово значење: „дах

нути, хукнути на што, дахом замаглити.“ Из Матичине речничке

грађе да наведем овај пример: — кожу на тијелу нахуче ужарени

зној (Стј. Мих а ли ћ). У речнику ЈАЗУ презентски облик

нахукам је у загради, као мање обичан. У другим речницима и

правописима глагола нахукати нема. — О простом глаголу, без

префиксa нa-, било је речи на 9. страни овога рада.

181. Глагол то р д ка ти — Дублетне облике презента,

императива и прилога садашњег има у правописном речнику

(тдрочем и тордкам . . .), а у речницима презент је само с обли

ком торочем. Тако је и у Белићевом Правопису, где у загради

стоји да је торокајући неправилно. Само такве облике овог гла

гола, са основом тороче-, потврђују и ови примери из речничке

грађе МС:

— Торочеш као Русовљева Јулија (А. Г. М. а то ш);

— бучно торочући (Б. Ма ш и ћ); — Торочемо, смејемо се

(М. П. Шапчан и н); — И једна оде на једну, а друга
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на другу страну, да торочу (Ј. В. е се л и нов и ћ); — то

рочу гојазне газдарице (Д. Рад и ћ); — Кад увече дође

кући, сигурно тороче (О. Да в и чо).

Ако то не значи да у књижевном језику нема облика са

основом торока-, сигурно значи да су такви облици овог глагола

врло ретки. —У речнику ЈАЗУ глагол торокати је наведен с пре

зентом: тдрочем и тордкам, али без примера.

Ова реч код Вука има значење: schreien, lärmen, a у Деано

вић-Јернејевом речнику : chiacchierare (брбљати); far chiasso

(бучати).

182. Глагол ћу ка ти — Дублетне облике има кад је

с дугоузлазним акцентом на првом слогу (ћукати). И тада значи

„гласити се, викати као ћук“. Такве облике има и у Белићевом

Правопису: ћучем = ћукам. У речницима и код Боранића, у Пра

вопису, овај глагол је с презентом ћучем. С краткосилазним ак

центом—ћукати—значење је: „вабити кокоши вичући ћук, ћук,“

и у правописном речнику презент тога глагола је само ћукам.

У грађи за речник МС ово су потврде за дублетне облике

глагола ћукати:

— а ка гуске све нешто ћукамо (П. П. Њего ш); —

само совуљага ћуче њену страшну пјесму (Л. К. Лазар е

в и ћ); — јеина ћуче продорним крицима (М. Ла ли ћ); —

личи на мртву бару на чијим обалама ћучу кукумавке (М.

Лал и ћ).

И одавде се види да облици са основом ћуче- имају ширу

и чешћу употребу.

У речнику ЈАЗУ презент глагола ћукати је ћукам и ћучем.

Уз ту реч је ознака „у наше вријеме“. Наведен је и пример за

презентски облик ћука — из народне загонетке.

183. Глагол фрк а т и — С краткосилазним акцентом та

реч значи: „вртети, сукати“ и у правописном речнику има дублет

не солике: фркати, фркам и фрчем, фркај и фрчи, фркајући и

фрчући. Иначе, по постанку је то ономатопејска реч. У Деано
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вић-Јернејевом речнику такође је с презентом фркам и фрчем

(мачка фрче, la gatta fa le fusa). У другим прегледаним речницима

и правописима нема овог глагола.

Глаголска реч фрхати с дугоузлазним акцентом (фркати)

има значење: „силовито духати кроз нос“ и презент је фрчем у

правописном речнику, као и у Белићевом Правопису. Тај облик

је и у овим примерима из Матичине речничке грађе:

- Капетанов ђого . . . фpче (Ђ. Ја к ш и ћ); — Коњ

се запјенио и фрче (И. Ћ и пи ко); — коњи . . . фpчу не

задовољно (Б. Ну ш и ћ).

Овде недостају примери за облике глагола фркати.

У Деановић-Јернејевом речнику од глагола фркати пре

зент је такође фpчем, али значења су му: attorcere („сукати, упре

дати (конце)“), torcere („(un legno) савити, увити, савијати; (un

filo) сукати, упредати“), а фркати значи sbuffare („дахтати, оди

сати, дувати; бректати“), soffiare. Дакле, у овом речнику су се

мантички замењене глаголске речи код којих је акценат споља

шњи диференцијални знак.

184. Глагол хал а к а т и — Значи „викати халах“, тј.

„алах“, при јуришу“. Те речи нема у Вуковом речнику и у реч

нику Деановић-Јернејевом. У другим речницима и у правопи

сима наведена је с дублетним облицима презента (халакам и

халачем).

За облике са основом презента халаче- ово су примери из

Матичине речничке грађе: |-

— халачу солдати (М. Гл и ш и ћ); — Тутње и ха

лачу по Сарајеву (И. Андр и ћ); — . . . псујући још уви

јек и халачући (И. Андр и ћ); — . . . и сад, алачући, тр

чала да нам пресијече пут (Р. Чолак о ви ћ); — рад

ници . . . стали да кличу и халачу (Ћ. С и ја рић); —

стоје и халачу (Ј. К у шан); — Гласови халачу из дубине

(М. Лал и ћ).

За облике са другом основом (халака-) само је овај пример:
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— Татари, халакајући све страшније, сокољаху се

узајамно (Л. Кнежев и ћ; Х. Сјенкјевич, Огњем и ма

чем I и II, 1953, 135).

У Броз-Ивековићевом речнику облик халачем је у загради.

За презент халакају наведена су ова два примера: — Свуђ по

њему Турци халакају; — и за њима ђеца халакају. Међутим, у

савременом језику, нема сумње, преовлађују облици са основом

3-аЛаЧе-.

Према речнику ЈАЗУ глаголска реч халакати (халачем и

халакам) значи: „викати „Халах“ (турско име Божје) или „хала

(interj.)“, и потврђена је у грађи од ХVIII века.

185. Глагол хр а кат и — Значење му је: „с буком и силом

пљувати, избацивати слуз из грла“ (Броз-Ивековићев Рјечник).

По постанку је ономатопејска реч. Осим у правописном речнику,

дублетне облике има и у правописима код Белића и Боранића. У

речницима— Буковом, Ристић-Кангргином, Деановић-Јернејевом,

као и у Броз-Ивековићевом —глагол хракати је с презентом храчем.

Такав облик има и сложени глагол исхракати у примерима:

— клас му одлети одмах даље у уста и једва га израче

натраг (Вук, Рj. s. v. по пин о прасе); — потом се

мало исхраче и испљује (Р. Д. о м а нов и ћ).

У речнику ЈАЗУ за глагол хракати, с презентом храчем

(xракам), каже се да се у нашем језику јавља од ХVII века. Иначе

је то стара реч, и испоређује се са старословенским и словенач

ким глаголом. У Миклошичевом Lexicon-у је Хуакати -чл. -чеши,

а у словеначком језику — hrakati, -kam и Čem v. hrkati 1.

186. Глагол ц м а к а т и — Презент је с двојаким облицима

у правописном речнику (цмачем и цмакам), у правописима Бели

ћевом и Боранићевом, као и у Ристић-Кангргином речнику. У

првом издању Вуковог речника нема те речи, а у другом издању

је с презентом цмакам. Тако је и код Броз-Ивековића. У Деано

вић-Јернејевом речнику и код Бакотића презент је цмачем.

У грађама за речнике САНУ и МС има по неколико примера за
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облике и са једном и са другом основом презента. И то су ови

примери:
|-

a) за облике са основом цмака-: — Госпођа Сара Чам

чу тако цмака, мислио би да ће му нос одгpисти (Ј. Игња

то ви ћ); — ја нећу овдје да се с тобом цмакам! (Л. К. Ла

за рев и ћ); — после се опет помиримо, па опет цмакај се

(Л. К. Лазарев и ћ);—бучно торочући, цмакајући је (Б.

М а ш и ћ); — Не зна друго но да цмака (Р. Н и ко л и ћ);

б) за облике са основом цмаче: — . . . видео, где се

са оним погаником грли и цмаче (Ђ. Ја к ш и ћ); — само

се цмачу и смеше једна на другу (Ст. Срема ц); — само

што цмаче језиком о непце (Св. Ћор о ви ћ); — нека их

само не цмаче (И. Сам о ко вл и ј а); — жена, коју је

чуо кроз зид како се целу ноћ цмаче (М. Црњански);

— поче да цмаче нашег команданта (Ст. Јаковљевић).

За дублетне облике глагола цмакати интересантан је овај

пример: — Ето зашто је наше песништво празно, што се врзе

једнако око лишћа и лептирова или гугуће и цмака се са својом

„драгом“ (Св. Марк о ви ћ, Цел. дела II, 1912, 133). У Иза

браним списима (СКЗ, 1937, 197) у тој реченици м, цмака се стоји

цмаче се. Не могу рећи који је од ова два облика употребљен кад

је текст (чланка Реалност у поезији) први пут штампан, за жи

вота писца. Али то није ни важно. Овде се види да је једна ре

дакција сигурно извршила замену ових облика. Треба претпо

ставити да је то учинила редакција Српске књижевне задруге.

Међутим, таква интервенција је недопустива.Презентски облици

цмака и тмаче равноправни су у савременом књижевном језику.

Ништа не мења ствар што нам један од њих може бити ближи,

и то је свакако облик цмаче. Јасно је сваком да се на тај начин

оригиналан језик овог писца безразложно мења, а самим тим и

квари. Св. Марковић је класичан писац, могло би се рећи —

и један од најкласичнијих.

И у народним говорима употребљавају се двојаки облици

овог глагола. Тако је у Темнићу забележен облик цмакам, а у

околини Крагујевца цмаче (не цмачи то дете!).
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У речнику ЈАЗУ глагол цмакати је наведен с презентом

цмакам, без потврда за облике с том основом. Облик цмакам си

гурно је узет из Вуковог речника. И овај глагол је означен као

реч која се употребљава „у наше вријеме“.

187. Глагол ч ал а к а т и — Та реч је постала од чала

наставком к. А значење јој је: lärmen (Вук, Рјечник), „викати,

бучати“ (Рј. ЈАЗУ). У Ристић-Кангргином речнику и код Бако

тића наведена је с презентом на -кам (чалакам). Деановић и Јер

неј имају такође тај глагол, али без презентског облика. У дру

гим речницима и правописима презент је с дублетним облицима

(чалакам и чалачем). Тако је и у речнику ЈАЗУ, али нема пот

врда за такве облике. — Ова се реч сигурно врло ретко употре

бљава.

188. Глагол о па х а ти — Употребљава се као акценатски

дублет: дпахати и опахати. То је сложена глаголска реч, са

стављена од глагола пахати одн. пахати и префикса о. Њено

значење је: „пахајући очистити“ (Рј. ЈАЗУ), abstäuben. У пра

вописном речнику и у речнику МС овај глагол је с презентом

длахам и дпашем, а у Вуковом и Броз-Ивековићевом речнику

и у Белићевом Правопису облик опахам је у загради. У Ристић

-Кангргином, Деановић-Јернејевом и Бакотићевом речнику пре

зент је само са обликом дпашем. Све би то могло значити да су

облици са основом спаше- претежнији у употреби ове речи од

облика са другом основом (опаха-). У речнику МС нема примера

за то. Међутим, глагол дпахати у речнику ЈАЗУ дат је с презен

том дпахам, а наведен је и пример: — Чесницу пошто опахају,

намажу медом (М. Ђ. М и ли ће ви ћ). И у Белином и Волти

цијином речнику од опахати презент је опахам.

У првом издању Вуковог речника овај глагол има ј м. x:

отајати, а пВезент је опајем, за који Маретић каже, у речнику

ЈАЗУ, да је погрешно назначен „мјесто дпајам“. Међутим, пре

ће бити да је глагол опајати у тршићком говору имао облике

с таквом основом презента (опаје-), и тако се мењао по II плагол

ској врсти, као што је то речено и за облике глагола мајати

(= махати) у говору крушевачког краја.
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189. Глагол и ц а т и с е. — И то је ономатопејска реч.

Значи: „штуцати се, подригивати се“. Обично се узима у 3. лицу

једнине. У правописном речнику и у речнику МС и МХ презент

овог глагола је с дублетним облицима: иша ми се и пче ми се, као

и у Белићевом Правопису: иче ми се (ица ми се). У Вуковом реч

нику је иче ми се, а у загради Вук додаје: „а може бити да би ко

рекао и: иша ми се“. У речницима Ристић-Кангргином, Деановић

-Јернејевом и Бакотићевом презентски облик је само иче ми се.

И у том се с6лику, нема сумње, ова реч више употребљава, тамо

где се употребљава. Иначе се она у речницима упућује на много

познатији глагол штуцати се.

190. Глагол к в о ц а т и — По постанку је такође онома

топејска глаголска реч. Значење јој је: „испуштати гласове свој

ствене квочки“. У једним речницима — у Деановић-Јернејевом

и Матичином — презент има дублетне облике, као у правописном

речнику (квдцам и квдчем), а у другим — Вуковом, Броз-Ивеко

вићевом, Ристић-Кангргином и Бакотићевом — презентски облик

је квдчем. И у Белићевом Правопису презент је дат с двојаким

облицима, док је у Боранићевом само са обликом квоцам. Да на

ведем овде неколико примера и за једне и за друге облике овог

глагола из речничке грађе МС. То су:

— црни дјетал жестоко квоца у дебло (Ј. Е. То ми ћ);

— звоца, гуди и квоца (М. Бог дан о в и ћ); — Бреда

Григорија Руса поче да квоца (М. Лалић);

— Питао ме је . . . хоће ли мама да квоче (Л. К о мар

ч и ћ); — Преко улице су претрчавале кокоши квочући

(М. М. о с ко в љ ев и ћ); — Деца су једва чекала да . . .

отац заквоче (Ј. М. и о драг о ви ћ; Речник САНУ).

У речнику ЈАЗУ глагол квоцати, који се јавља од ХVI века,

има презент квочем, а у загради стоји: „ријетко кадцам“. Међу

примерима само су два за презент квоца, а има их више за облике

са основом квоче-. Ту су и ови:

— Свака вас (жена) како кокош квоче у кући на сваки

час (М. Држић); — Узме домаћица сламе и квочући . . .

простре по соби (Вук); — Квочка квоче (В. Врчевић).

(287)



302 На ш је зи к

У савременом књижевном језику облици са основом квоца

нису толико ретки, као у старом језику, али су сигурно ређи од

сблика са другом основом (квоче-), иако се то не би могло рећи

према наведеним примерима.

"k

191. Све ово што је изнесено о глаголима са општим делом

на к, г, х. казује да су, у књижевној употреби, обичнији

и чешћи њихови облици који у презентској основи имају

ч, ж, ш, или, кад није тако — да су бар приближно

заступљени као и други облици, са основом на -ка-, -га-, -ха-.

Разуме се да такав закључак вреди најпре за глаголе чији су об

лици, и једни и други, потврђени примерима из језика писаца,

а не само речничким материјалом. И они су овде постављени пре

ма глаголима прве групе, са лабијалима у општем делу, код којих

су, у новијем и данашњем књижевном језику, уопштени, или се

све више уопштавају, облици са основом презента на -а-; дакле,

без јотованог лабијалног гласа. То, међутим, није ништа особито.

Јер су палатални сугласници место веларних у облицима ових

глагола добивени дугим и снажним процесом палатализације,

која је, у одређеним условима, трајно изменила фонетски

лик и морфолошку структуру многобројних речи нашег језика.

IX

192. Као што је већ истакнуто, предмет овога рада су гла

голи на -ати наведени с дублетним облицима у данашњем Пра

вопису. Иако су они дати у великом броју, ми смо видели да у

књижевном језику има још глагола стаквим облицима у промени.

Ја сам овде узео само неке, и то више узгред. Сматрао сам да се

овај морфолошки појав може и без њих довољно јасно осветлити.

Тако су разматрани углавном глаголи из правописног речника.

Најпре је показано како су лексикографи савременог књи

жевног језика одређивали презентски солик тих глагола. Пока

зано је, наиме, да у последњим речницима, који, истина, још
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нису довршени“, презент има дублетне солике, као што је у Пра

вопису (1960); одступања су малобројна и незнатна. У другима

— није тако. Јер у речницима са ијекавском подлогом презент има

и облик са основом на -е- више, код Вука и много више, него

што је то у речнику који је са екавским обележјем. На тај се на

чин они очигледно супротстављају: у једном случају преовла

ђују дублетни презентски облици (у речнику Вуковом), а у дру

гом су доста бројни примери за презент са основом која се завр

шава на -е- и која има јотован сугласник у општем делу (у Деa

новић-Јернејевом речнику); у трећем су, у великој већини, за

ступљени глаголи с презентом на -ам (у речнику Ристића и Кан

грге). Такво је, у речницима, стање ових глагола кад се узму са

обликом презента. То је стање дублетних презентских облика који

су употребљени за граматичко одређивање лексичких (глагол

ских) јединица. А у крајњој линији то би требало да значи да су

на једном делу наше језичке територије у употреби, углавном,

једни облици, а да на другом — поред њих има, колико-толико,

и облика са другом основом.

193. Међутим, највећи део излагања посвећен је облицима

ових глагола са основом презента у језику писаца. Јер се на таквом

материјалу најсигурније утврђује и проверава књижевна вредност

језичке грађе. Разуме се да за то треба узимати дела истакнутих

и познатих писаца. У границама могућности ја сам тако поступао

при навођењу потврда за одређене облике глагола. Морам рећи

да је за известан број глагола таквих потврда у свему било мало,

чак и врло мало. Било је случајева кад сам могао навести само

покоји пример и оно што се налази у речницима. Значи — тек

толико да се, у општем прегледу, и они нађу на свом месту. Али

то су све глаголске речи са ограниченом фреквенцијом или им

је такво значење да се уопште ретко остварују и у говорној пракси.

Отуда су оне овде представљене са оскудним или недовољним

подацима. А питање је колико би имало смисла накнадно трагати

за њиховим облицима у писаним текстовима. Зато су ти глаголи

** Последњи (VI) том речника Мат и це српске изашао је крајем

1976. године.
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остали тако-непотпуно „обрађени“ или, више-мање, „необрађе

ни“. Али су они, свакако, незнатни. А за велику већину гла

гола било је сасвим довољно материјала који се тиче њихових

облика с презентским основама. И од тога је, наравно, узимано

онолико колико је било потребно у сваком појединачном случају.

Према томе, дублетни облици глагола на -ати који су тако

дати у правописном речнику овим су материјалом у целини пот

врђени код писаца савременог књижевног језика, и то у времену

којим се обухвата ток његовог развитка све до данашњих дана.

Самим тим је ту, за сваки глагол, садржан, бар приближно, ме

ђусобни однос облика с двојаком презентском основом, који овде у

уопштеном виду треба да буде ближе одређен. И о томе се може

рећи ово. Код глагола са лабијалом у општем делу облици са ос

новом презента на —т, б, м, вја- имају данас несумњиво стандар

дни карактер. Други, са основом на — п. б, м, вјље-, могу се још

наћи код писаца са ијекавским изговором, али су то сигурно само

остаци према облицима који су, у истој зони, раније били доста

обични. У текстовима који су у наше време написани и који се

пишу на другом књижевном изговору таквих облика више нема.

И зато мислим да за њих не би било места у једној нормативној

граматици са са да ш њим стањем језичких глаголских облика.

— Глаголи са општим делом на дентал т (и су, који су по саставу

прости, у већини имају толико и једне и друге облике да су они

још увек приближно равноправни у књижевној употреби (је

дини глагол са денталом д (зидати) у овоме је сличан претходним

глаголима: облици са основом зиђе- сада су такође велика реткост).

С друге стране, глаголи сложени с префиксима на првом месту

имају облике с таквом презентском основом, тј. на -ће-. То, дакле,

значи да је однос дублетних облика код ових глагола различит

и доста неуједначен. — Што се тиче глагола са Веларима у општем

делу, ту су у сигурном преимућству облици који су постали од

основе са измењеним тим гласовима, али су и други, са ДругOM

oснoвoм, запажено присутни у коришћеном материјалу. То се

односи најпре на глаголе са групом ск, који на источном подручју

имају, углавном, облике с таквом основом, тј. на -ска-. Затим је,

као последица губљења гласа х, код неких глагола добивена је
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динствена презентска основа са новим гласовима на његовом

месту. И тако је у овом погледу створена још већа разноликост

те основе у облицима глагола.

194. Овде се сад поставља питање: шта ови дублетни гла

голски облици значе као појав и каква им је перспектива у дина

мици свестраног књижевнојезичког развитка. Пре свега, јасно

је да је постојање и тих дублета условљено познатом чињеницом

да наш књижевни језик генетички не представља један говорни

тип, већ је настао, а и даље се развијао, са особинама многих те

риторијално доста сепаратних говора. Отуда су дублетни облици

свих ових глагола тако различито заступљени код писаца, у њи

ховим делима, на целом језичком простору. Али то, као конста

тација, вреди само ако се узме у најопштијем смислу. Јер смо

могли видети да су екавски писци већ одраније прихватили об

лике са уједначеним глаголским основама, тј. са основом пре

зента на -а-, који су најзад, тако рећи, потпуно усвојени, иако се

из дијалектолошке литературе зна да и на том терену постоје го

вори и са једним и са другим облицима многих глагола на -ати.

Нема сумње да су се ови глаголи, с дублетним облицима, у књи

њевном језику по правилу налазили, и још се налазе, у сталном

процесу који је усмерен на изједначење њихове презентске и

инфинитивне основе. То је, уосталом, подсвесна тежња за ус

постављањем гласовне „хармоније“ у основама, које су, глагол

ским облицима, чврсто спрегнуте. Изузимају се, углавном, гла

голи са општим делом на велар (а и они не сви и не у подједна

кој мери): у системи облика код њих палатални гласови и велар

ни који им одговарају имају дубоко укорењен однос, стабилан и

неразрушив. И зато ово остаје несумњиво тако, док је код дру

гих глагола општа тенденција развитка њихових дублетних с6лика

у знаку трајнијег процеса.

Љранислав Милановић
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