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ГЛАГОЛИ НА -АТИ СА ДВОЈАКОМ ПРЕЗЕНТСКОМ

ОСНОВОМ

V

39. Видели смо како су у речницима представљени глаголи

на -ати који у Правопису имају дублетне облике презента, им

ператива и прилога садашњег. У наставку овога рада настојаћу

да покажем како стоји са таквим облицима тих глагола код писаца,

у језику њихових дела. Зна се да при изради речника лексико-

графи могу консултовати и друге, постојеће речнике, што они

обично и чине, ако не и обавс..^. Међутиг, пнсци кад пишу

реализују сопствене изражајне могућности непосредно и спонтано.

Зато је њихово место увек било у првим редовима језичких стча-

ралаца. Истина, може се претпоставити да ће понеко од њих

каткад осетити потребу да загледа и у који речник или у коју

граматику, а нарочито у правопис књижевног језика. Али се

тиме ништа не умањује њихов општи стваралачки ,,учинак", који

се уосталом потенцијално садржи и у природи самог „позива".

На тај се начин језички појави несумњиво огледају најизворније

и најверније првенствено у разноврсним остварењима писаца,

узетих и у ширем смислу. Разуме се да ће тако бити и са појавом

који презентирају глаголи на -ати својим облицима насталим од

двојаке основе презента. Мој задатак је да то прикажем што

потпуније и што садржајније.

40. Ради тога сам одабрао известан број књижевника и пре-

гледао сам — више летимично — по једну књигу њихових дела,

а по две — само изузетно. Да их наведем.
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а) Прозна дела:

И. А ндриЬ, Одабране приповетке I, СКЗ;— М. Бо-

ж и к, Курлани, 1958; — М. Булатовик, Ъаволи

долазе, 1964; — Ч. В у к о в и к, Висине, 1952; — М.

Г л и ш и к, Приповетке I, СКЗ; — Вл. Десница,

Прол>еЬе у Бадровцу, 1955; — К. Ш. Ъ а л с к и, Под

старим крововима, СКЗ; — Д. Ъ у р о в и к, Душьанска

земл>а, 1964; — Ст. 1аковл>евиЬ, Српска трилоги)'а

I, 1938; — В.]елиН, Домино, 1969; — Ъ. |овановиК,

Плати па носи, 1948; — В). К а л е б, Би]ели камен, 1969;

— ]. Козарац, Мртви капитали, СКЗ; — П. К о ч и к,

С планине и испод планине, СКЗ; — Ерих Кош, Као

вуци, 1958; — М. Крлежа, На рубу памети, 1954; —

Л. Лазаревик, Приповетке I, СКЗ; — М. Л а л и к,

Ха)ка, 1967; — Н. Лопичик, На камену, 1953; — Д.

Максимовик, Лудило срца, 1931; — Р. Марин-

ков и Ь, Руке, 1956; — В].Новак, Тито Дорчик, СКЗ;

— В. Петровик, Сабрана дела III; — Р. Петро-

в и к, Бурлеска 1955; — ]. П о п о в и К, Избор, 1953;

— I. Поповик, Изабране странице, 1972; — Св. Ран-

ков и Н, Цел. дела III (до 107. стране); — И. Само-

к о в л и ) а, Припови)етке, 1964; — И. С е к у л и к, Кро-

ника паланачког гробл>а, 1962; — М. Селимовик,

Дервиш и смрт, 1967; — Ъ. С и ) а р и Ь, Бихорци, 1963;

— Н. С и м и к, Прол>еЬе, 1952; — Ст. С р е м а ц, Зона

Замфирова, СКЗ; — Б. СтанковиН, Стари дани,

СКЗ; — И. Ъ и п и к о, За крухом, 1904; — Б. Ъ о п и Ь,

Глуви барут, 1957; — Св. ЪоровиН, Цел. дела I; —

БораЛл о с и К, Приче о занатима, 1966; — Бран. Ъ о с и Ь,

Покошено пол>е; — Д. Ъ о с и К, Корени, III изд.; — X.

X у м о, Приповетке, 1932; — В. Цар Емин, Нове

борбе, СКЗ; — Б. Ч и п л и к, ' Стравнчна звона, 1958;

— М. Ц р н> а н с к и, Сеобе I, СКЗ; — М. Шапчанин,

Сашало, СКЗ; — П. Шегедин, Свети враг, 1966; —

А. Ш е н о а, Златарово злато, 1933.
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Глаголи на -аши са дво)аком преэентском основой 29

б) Песничка дела:

М. Бо)иК, Песме и драме, СКЗ; — Драг. М. Дом)а-

ниЬ, П)есме, 1933; — ]. Д у ч и Н, Песме, СКЗ, 1968;—

В. И л и Н; Нолит, 1964; — И. Г. К о в а ч и Ь, }ама и

друге песме, 1968; — М. Короли) а, Песме, СКЗ; —

Г. К р к л е ц, Жубор живота, 1955; — Г. К р к л е ц, Са-

брана дела I—И; — М. К р л е ж а, Лирика, 1949; — Ст.

ЛуковиЬ (и В. Ра)иЬ), Песме, СКЗ; — В. Назор,

Поези)а, 1953; — В. П е т р о в и И, Родол>убиве песме,

1912; — В. Р а \ и Ь (и Ст. ЛуковиЬ), Песме, СКЗ; — Д.

Ц е с а р е ц, Изабране п)есме, 1960; — А. Ш а н т и Н,

Цел. дела I.

Као што се види, овде )е на)више писаца кощ припада]у

нашем времену. И то су веНином добро позната имена наше са-

времеНе кнэижевности, а неки су и на)истакнути)и н>ени пред-

ставници (од прозних писаца — АндриЬ и Крлежа). У н>иховим

юьижевним радовима — и, наравно, не само у н>иховим — срп-

скохрватски )език )е дефинитивно добио неоспорну стабилизо-

ваност еволутивног тока и, у вези с тим, одре^ену стандардну

физиономи)у. У ]езику ко)им су написана дела ових писаца умно-

гоме )е искристалисана, ако не и потпуно, юьижевно^езичка норма.

Истовремено се ту )асно, или знатно )асни)е, испол.ава)у тенден-

ци)е у развитку многих )езичких особина, у ко)е сигурно спада

и кон)угаци)а глагола на -аши са дво]аком основой презента, на

-а- и - е-. У )езику ових писаца, затим, садржи се нащоузданищ

материал за стан>е тих особина у на)нови)0] фази н>иховог по-

сто)ан>а.

Треба )ош посебно истаЬи да наведени писци потичу из

разних кра)ева српскохрватске )езичке територи)е. При избору

сам та) моменат нарочито имао у виду. тер наш савремени кн>и-

жевни ]език, ко)и )е творачко дело Вука КарациЬа, у сво^о] широ)

основи има, као битну карактеристику, многе народне говоре,

стациониране на врло великом пространству. Зато писци при

писаау нису у на)веЬо] мери спутани стилизовании граматичким

формулаци)ама и има)у више слободе у коришЬен>у и употреби
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30 Нашјезик

појединих језичких категорија. Али се зато, с друге стране, може

догодити, и догађа се, да чак и они који су иначе врсни у свом

књижевно-уметничком послу и који, нема сумЉе, предано настоје

да се не огреше о утврђене и усвојене норме — понекад се по-

служе и покојом уско локалном говорном особином, разуме се,

неприхватљивом са гледишта нормативне граматике. Примера за

то има особито код ранијих писаца, али их има, иако доста ређе,

и код оних који данас пишу. Да наведем само два-три. Ј. К о-

з а р а ц је у Мртвим капиталима употребио од глагола јахати

облик прилога садашњег јахајући м. јашући:—... те ће јахајући

испратити госте (с. 64). За Д. Ћ о с и ћ а и Ћ. Сијарића

именица вратнице, која је, као таква, р1ига1е тапшт женскога

рода, има облик једнине: — Стадоше пред вратницом Катића

(Корени, с. 21); — гурну вратницу (Рам-Буљ, с. 59); — коље на

вратници (исто, с. 65). Да би постигао риму, Г. К р к л е ц жрт-

вује граматичку правилност речи у стиховима : — И опет по тврдом

закону вечноме | по коме се сунца кретају ; | и звезде се без-

бројне свемиром модрим шетају (Сабрана дела I—II, с. 138).

Итд. — Разуме се да дублетне форме глагола на -ати, које у

њиховој промени постоје, нису на тој линији. Као што ће се ви-

дети, оне имају такву употребу која им обезбеђује уопштену юьи-

жевну вредност. И писци су могли слободно узимати једне или

друге облике из својих говорних средина и уносити их затим у

сопствени књижевни језик којим су писали. Зато сам сматрао

да они треба да буду, колико-толико, регионално застушъени. Из

следећег излагања видеће се шта то значи и како је представљено

у сваком појединачном случају.

41. Као што се обично чини, и овде су више коришћени

прозни текстови, текстови које карактерише слободан, говорни

израз. Међутим, целокупан материјал добивен из наведених дела

и једне и друге врете није био довољан да би овај граматички

иојав био осветљен колико треба. Зато је било потребно употре-

бити и грађе за речнике које издају Матица ерпска (и Матица

хрватска) и САНУ. Матичина грађа садржи језички матери јал

из важнијих дела одабраних писаца од половине прошлога века

[54]
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до данас. Грађа Института за српскохрватски језик је знатно обим-

нија и разноврснија. На њој се ствара речник нашег књижевног

и народног језика. Као речнички материјал служе и дела неких

старијих писаца (нпр. Д. Обрадовића), а редовно се узимају на-

родне умотворине и збирке речи из појединих говорних амбије-

ната. Тако се у овим грађама налази велики број потврда и за

облике многих глагола на -ати, за облике који имају двојаку

основу презента. Са примерима из напред означених дела наших

писаца — то чини главни материјал којим Не овде бити пред

ставлено стање таквих облика ових глагола у савременом књи-

жевном језику. Јер су малобројни примери који су овима додати

а које сам ја изван тога узгред бележио.

42. На крају излагања о сваком поједином глаголу биће по

казано и како је он изнесен у Рјечнику хрватскога или српскога

језика, који од 1880. године издаје Југославенска академија у

Загребу. Као што се зна, то је велики историјски речник.

Речник је писан на језичкој грађи чакавских и штокавских

споменика од XII века до друге половине прошлога века, тј.

до времена када отпочиње пуни развитак данашњег књижевног

језика. На тај начин обухваћена је читава књижевна прошлост

„хрватскога или српскога језика" на једном доста широком про

стору — на подручју чакавског дијалекта и западног дела што-

кавског. За различита значења речи и нијансе значења наводе

се потврде из бројних дела старих књижевности које су се у тим

крајевима развијале на народном језику, као и из народних умо-

творина, а затим и из неких дела „савремених писаца" — Вука,

Његоша, Даничића, Стј.М. Љубише, М. Ђ. Мшшћевића и др.

Многе су речи, нарочито глаголске, обрађене играматички, оно-

лико колико је то било у нахођењу појединих обрађивача и реч-

ничких редакција. За неке глаголе на -ати с дублетним облицима

у презенту написано је и када се први пут јављају, тј. из којег

су времена или века (на пример, за глаголе: узимати, гибати,

дозивати и др.), а за друге опет пише да су узети из говорног

језика, нпр. глагол разгибати се с презентом разгибам (разгиб-

.ьем) се. Све се те речи тако налазе употребљене у грађи, а оне
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32 Нашјезик

су у језику, наравно, постојале и пре времена кад су забележене

у дотичним текстовима.

Према томе, глаголи на -ати који се у овом речнику наводе

с презентом на -ам и -ем имали су такве, дублетне облике у ра-

нијим епохама развитка српскохрватског језика на једном одре-

ђеном и ограниченом делу његове територије. Релативно врло

мали број примера који спадају у наш савремени књижевни језик

означавају тако континуирану везу између новог језика који је

тек настао и дотадашњег старог језика, који је, природно, ево-

луирао у прошлости, као и сваки други језик. Сви други примери

за облике ових глагола односе се, дакле, постанком и употребом,

на поменуто језичко подручје и на време које је у грађи одређено;

они се, даље, изван тога не могу уопштавати. Међутим, на другој

страни, за један тако дуги временски период — све до Вуковог

доба — недостају, у правом смислу, књижевни и слични спо-

меници писани народним језиком, и зато не располажемо никак-

вим подацима о томе какве су облике имали тада ови глаголи

у својој промени.

Напослетку, за сваки ће глагол бити наведен и његов облик

презента у другим словенским језицима, у јужнословенским на

првом месту, ако и они имају ту реч и ако се налази у речницима

који су ми били доступни.

43. Глаголи на -ати који су у речнику данашњег Правописа

дати у облицима са двојаком презентском основом и за које смо

видели како су наведени у речницима књижевног језика у овом

делу излагања биће прегледани појединачно. Разуме се да се прост

глагол и сложен с префиксом или с префиксима узима као иста

глаголска реч, јер је овде у питању појав који се тиче само гла-

совног састава њихове основе у презенту. То значи да треба по-

казати како се облици са том основом код сваког таквог глагола

јављају у делима писаца и у каквом су међусобном односу једни

облици према другима кад се сагледају уопштено. Према укупном

материјалу којим располажем излази да је то код многих глагола

више-мање различито, због чега сматрам да их треба одвојено

нрегледати. Али се сваки такав глагол, даље, налази у саставу
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одређене групе, формиране према сугласничком гласу којим се

завршава општи глаголски део. Тако, једну групу чине глаголи

са билабијалима б, п, м и са лабио-денталом в на том месту, а

другу — они који ту имају веларне гласове к, г, х. Између њих

су глаголи треће групе — са денталима д, т, с. Овакво груписање

ових глагола није условљено само фонетском сродношћу завршних

гласова у општем делу сваке групе, већ и односом дублетних гла-

голских облика, ако не увек, ,а оно сигурно у већини случајева.

При излагању о појединим глаголима ја Ьу се држати таквог

групног реда.

VI

Глаголи са општим делом на й, б, м, в

44. Ту су на првом месту глаголи: дремати, надимати, оти-

мати, узимати, сипати, гибати, називати. То су општепознате

речи, које имају свакодневну употребу. Као такве, остварују се

у језику више и чешће него остале у овој групи. Зато сам њих

најпре узео. Јасно је да се ти глаголи тако јављају и у књижевним

делима писаца. Отуда је у прегледаним књигама и у грађама нај-

више примера за њихову употребу и за њихова значења, према

томе — и за њихове облике, међу којима су и облици са презент

ском основой. Она је и овде двојаког лика, нпр. дрема- и дремље-.

То су, дакле, дублетни облици ових као и других сличних гла

гола. И одмах се може рећи: они који су са основой презента

на -а- налазе се код свих писаца и упадљиво су бројнији од других

— који су са основой на -ље-. Први су облици толико заступ-

љени у писаном језику, а исто тако и у говорном, да за то заиста

нису потребив никакве потврде. Они су свуда присутни и зато

њихова употреба има опште обележје. Примере за такве облике

ових глагола наводићу само у случају кад се код истог писца

налазе употребљени и облици са другом основой. Јер овде треба

једино да се покаже код којих писаца савременог књижевног

језика има облика са јотованим лабијалом, одн. са лабијалом +

л. А ево зашто је то потребно.

3 Наш језик [57]
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45. Глаголске облике о копима ]е реч представници кн»и-

жевног )езика, сигурно у велико) веЬини, данас осеЬа)у као обичне

диалектизме, т). као облике ко)и посто)е само у извесним на-

родним говорима. И кад их чу)у, они им, без двоумл>ен>а, при-

пису^у такву, локалну вредност. У вези с тим ]г сам више пута

од свощх слушалаца, ко]и су пореклом из разних кра;ева наше

)езичке територи)е, доби)ао ]едан исти одговор на питан>е како

у шьижевном )езику гласи презент од глагола: дремаши, ошимаши,

дозиваши, сийаши и сл., а то )е — да гласи само: дремам, ошимам,

дозивам, сийам. Облици: дремлем, ошимлем, узим.ьем, дозивлем,

сиГ'.ьем и сл. за н.их су увек били „неправилни", и готово су се

ишчу^авали мо)им речима да су и то кньижевни облици. Има

затим и таквих ко)и опет однекуд сматра)у да се ти облици налазе

исшьучиво у )езику хрватских писана. Ме1)утим, )асно )е да се на

н.их не може тако гледати. А видеЬемо и колика )е н>ихова упо-

требл>ивост у на)меродавни)0) области )езичког ствараша. То сада

треба показати на материалу понаособ за сваки глагол, као што

)е веЬ истакнуто.

Глагол дремаши

46. За облике тога глагола са презентском основом дремле-

нема много потврда код писаца. Ипак их има толико да овом

приликом заслужу)у нашу пажн^у. Такви се облици налазе на)-

пре код ]. Ра) и На и Д. ОбрадовиЬа, ко)и )'е, пре

Вука, на)више насто)ао да пише сво)а дела народним )езиком.

То су ови примери:

— ако не само дрем.ьемо, него и...спавамо (Собрание I,

3); — ако се овомъ случи да дремлЬ , нека добро гледа, како

Ье слетити (Мезимацъ, 149).

Као што )е познато, Ра]иК )е из Сремских Карловаца, а

Д. ОбрадовиЬ се родио у банатском селу Чакову. То значи да

су ови облици глагола дремаши облици нашег народног )езика у

Во)водини у друго] половини XVIII века. Од тога су, нема сумк>е,

важннщ други примери — из дела писаца савременог шьижевног
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)езика, )езика чи)и су темел>и поставляли Буковом и Гаревом

реформой. Ти су примери:

— Гле, не дрщемле и не спава чувар Израшьев (Ъ. Да-

ничиЬ, Стари зав)ет, псалам 121, 4); — Напол бди)уЬи,

напол дрщемлуКи видно >е ко)екаквих чудних слика (А.

Ш е н о а, Простак Лука, 1933, 94); — Савили юьунове

сваки под сво)е крило па дремлу (М. Ъ. МилиЬевиК,

Емило деветнаестога века, 1872, 176); — они уморни од пута,

задремлу (М. Ъ. МилиЬевиЬ; Речник САНУ); —

докле ви, пи)ани, поред пуне совре дремлете, време пролази

(Ъ. 1акшиЬ, Дела IV, 1882—1883, 116); — А за том

густом дубравом дрщемле спокощо стари локрумски само

стан (М. Ц а р, Наше приморье, 1910, 39).

То су примери употребл»ени у прозним делима. Писци су

родом из разних места и кра)ева : Нови Сад — Загреб — северна

Шумади)а — источни Банат — Бока, и по времену кад су живели

и писали спада)у веК у „стари)е" писце. Код Шеное иМилиЬе-

виЬа има више примера за исте облике, а забележени су и облици

са презентском основой дрема-. На пример:

— Час плане, па онда опет дрщема (А. Ш е н о а, Златарово

злато, 175); — дрема и рони се мало по мало стари Град Руд

ник (М. Ъ. М и л и Ь е в и К, Кнежевина Срби)а, 311).

Али то не значи да код других писаца — код ДаничиЬа,

1акшиЬа и Цара — такви облици не посто)е. Сигурно Ье пре бити

да према нахо1)ен>у стручних лица ко)а су у одабраним текстовима

одре^ивала речи потребне за израду речника нису семантички

одговарали то) евреи. Наравно да се у овом случа)у, као и иначе,

у разматран>е узима)у само облици ко)и се налазе у речничко]

гра^и.

Об;шке са основом дремле-, рекло би се, нешто више упо-

требл>ава)у песници. За то су нащре ови примери:

— Да, слобода, гд)е )ош нема | живота? Братимство, гд^е

ерца дриемлу"? (X. Б а д а л и Ь, Изабране п)есме, 1 896, 94);
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— На дворишту дремлу хрти и огари (М. П. Ш а п ч а -

н и н, Жубори и вихори, 1883, 233); — У селу тамо малом

домови дрщем/ъу би)ели (А. Б. Ш и м и Ь, Поези]а, 1960,

231).

Такви се облици, ме^утим, чешЬе налазе употребл>ени у

стиховима у ко)има чине риму са падежним облицима именице

з е м л. а. Има се тако утисак као да су се ту само ради тога нашли.

То могу потврдити ови примери:

У родну тлу мртваца сан не др']емлу:

погно)нли су као 1)убре з е м л> у ...

(В. Назор, Поезда, 1960, 39);

Претражио небо и з е м л> у

где гласови исконски дрЧемлу (исто, 160);

Знам сиров сок и снагу, ко)а жилава

У кор')ену вам др^'емле,

О шикаре, о шипрази, о шевар>е

Те наше ;адне земле!

(В. Назор, Изабрана дела, 1961, 28);

Чу)те ме, чу)те, д)ецо, те наше древне земле;

Дан поб)еде нек буде дан л>убави! — Нек дрЧемле

Освете дух! ...

(исто, 58).

Ступа) са сво)ом тмушом

кроз поноН целе земле;

пева; са сво)ом душом

где год се спава и дремле.

(Тин У ) е в и К, Кола^на, 1926, 3).

Дубоко дише, и као да дремле.

А ветар, Ьухом пробу^ене земле

надобен, тресе седу влас му дугу.

(В. П е т р о в и Ь, На прагу, 1913, 9).

... августовска ноЬ )'е покрила з е м л у.

Чувам сан другова што дремлу.

Оован Н о п о в и Ь, Избор, 1953, 44);

Зар )ош ту!)ин гази нам з е м л> у?

О, страшан ;е глас тих што под водом дрем.ьу.

(и сто, 64);

Нек свеет наша оживи сву раскош што дрем.ье.

покренимо снаге дивовске нам земле!

(исто, 71).
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„Уста;, пророче, гледа), не дремли!

Испуаен мо)'ом воллм буди,

плови по мору, ходи поземки ...

(А. Пушкин, Пророк; превео с руског

БК [Божидар КовачевиЬ]; Наша

к»ижевност I, 1946, 86)1

У вези са последним примером реЬи Ку ово. Имао сам при

лике да и од самог лесника Б. КовачевиНа чу1ем зашто ]е употре-

био императивни облик дремли у препеву Пушкинове песме.

Найме, рекао ми ]е да му )е та) и такав облик овог глагола био по-

требан кад )е правио стихове, т). требало му )е да на том месту

доби^е риму са именичким обликом локатива зем.ъи, ко)'и )е на

кра)у треЬег стиха. Одмах затим )е додао — и то тако као да ис

правлю какву сопствену грешку — да он зна да )е „правилни)е"

дрема] него дремли, али )е ето узео та) облик — из наведеног раз

лога. Уосталом, и нама се на први поглед може учинити да )е тако

и да то исто вреди и за друге, сличне примере. Мег)утим, ако су

облици са основой дремле- у оваквим случа)евима и изазвани

потребом за стварашем римованих стихова, онда то, с друге стране,

значи да и они, као такви, посто)е у )езичко) свести лесника, по-

ред облика са основой презента на -а-. И разлог што они узима)*у

те облике не мора бити иешьучиво у техници правл>ен>а стихова.

]ер прави, „ро^ени" песник увек располаже стваралачким могуК-

ностима да посто)еЬим )езичким средствима — речима, шиховим

облицима и н>иховим обртима — изрази оно што жели и осеКа.

Тако, на пример, Назор и I. ПоповиЬ има)у римоване

стихове и са обликом дрщема одн. дрема)у :

А тужан, тко нема

)ош куга, гд)е дрщема

Бол, из ког та жица се суче...

(В. Назор, Изабрана дела, 1961, 44);

И о н>0) често р')еч ;е да дрщема

Сан тврд, да само плаши, да )'е нем а.

(В. Назор, Смрт и време, СКГл. XXX,

1930, 341);

1 У речнику МС и МХ наведен )е и ова) стих Силви)а Ст. Кран.-

ч е в и Ь а: — Тужио сам правду што у блату дрщемле. Ме1)утим, нисам

био у могуКности да видим како )е употреблен ова) глаголски облик с об-

зиром на то да )е на кра)у стиха. Зато га да)ем овде.
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...како се страшне олу)е с п р е м а ) у,

какви зли удеси у клупку дремсцу.

(]. П о п о в к К, Изабране странице, 1972,

36).

Глаголски облици са основой дремле- у кшижевно) упо

треби застрти су велом архаичности и лишени су потребне стан-

дардне вредности иако се за н>их )ош увек не може реКи да су

неправилни. И баш зато што су знатно потиснути из шире употребе,

и савременищ песници их каткад узима^у да у сво)е стихове унесу

тако дах освежен>а. И као да тиме песнички израз поставе слико-

вити)'и, експресивни)и. Такав, стилски ефекат, више-ман>е, увек

се садржи у реализации тих облика.

А да се облици са основой дремле- употребл.ава)у у пое-

зи)и чешЬе него у делима ко)а су у прози, показу)у и ови примери

из )'езика М. П. Шапчанина и ]. ПоповиЬа:

— Обалица дрема, а у бистро) води огледа се ме-

сец (М.П. Ш., Цел. дела III, 203); — дремщуНи под то-

плим губером (М.П. III., Сан»ало, СКЗ, 4); — По подне,

кад све дрема, увлаче се... у шуму (]. П., Изабране

странице, 72); — Што дремот као да нема никакве

опасности! (1.П., исто, 141).

Ме^утим, у Н.ИХОВИМ песмама, као што смо видели, забеле-

жени су облици овог глагола са другом основой.

Из свега овога излази да су у савременом кн>ижевном )езику

ретки, чак врло ретки, примери за облике са )отованим билаби-

)алом м у основи, а у наше време готово да их више и нема у сло-

бодном, невезаном изразу. Толико су веН преовладали облици са

из^едначеним глаголским основама (дрёма- : дрёма-).

47. Према речнику }АЗУ могло би се реКи да ]е у нашем

старом )езику било друкчи)е стан>е облика са ггрезентском основой.

Ту )е од глагола дрщемаши презент (у 1. л. )еднине) дрщемам и

дрщем.ъем. Дакле, дублетни облици су дати напоредо. И према

речничком материалу, истина доста оскудном, ко)и )е затим на

веден, чини се да )е у кшнжевним споменицима на одре^еном )е-

зичком подруч)у рани)е био донекле приближай однос у употреби
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)едних и других облика. Такво се станье добива на основу оног

малог бро^а примера ко^и су, наравно, дати као семантичка илу-

страпэда саме глаголске речи. На)стари)и од н>их )'е из )езика М.

МарулиЬа, чакавског писца прве половине XVI века: — На крилу

му дрима ови сам апостол. Ова) пример )е знача^ан као потврда

за облик са основой презента на -а-. То утолико пре )ер )е на

почетку речено зашто треба претпоставити да )е у нашем )езику

старика основа на -}е-\ такву основу презента има)у старословенски

и руски )език. Сад ]е прилика да кажем да сам тада узимао за

облик старословенског )езика оно што наводи Миклошич у

свом Ьехкоп-у. Ме^утим, у речнику 5ас1п1к-а и Аигег-

т й 1 1 е г - а (Напс^бПегЬисЬ), у ко)ем су речи из текстова кла-

сичних старословенских споменика, глагол Агётап $е не налази, а

нема га ни у 1агиКевом речнику Марищног )еван^ел>а. А

да !е то ипак прасловенска реч, потвр!)у)у и други словенски

]езици, не само руски. Те речи има нащре у )ужнословенским

)езицима, и то — у словеначком )е као и у српскохрватском : Аге-

тай, Агётат и АгётЦет, Агётщ и АгётЦг, а у македонском и

бугарском )езику презентска основа се завршава на -е-: мак. дреме,

ми се дреме, ти дремеш; буг. дрёмя, -еш. У западноеловенским

)езицима основа презента ове речи тако!)е )'е различите : у четком

)е АНтасг, АНши, АНтек и АНтат, импер. АНте}, а у польском

само Аггетас, Аггетц, као што )е различита и у источнословен-

ским )езицима: у руском, видели смо, та основа ]е на -]'е- (дремлю,

ёмлешь (у простом говору -ёмешь), док )е у украинском )езику

на -а-: дргмаши, маю, еш. — Овде се види да )е презентска основа

на -е- са (отованим претходним лаби)алом и без аега — што се

може узети да )'е губл>ен>е ;оте фонетски по)ав или да )оте ту ни]е

ни било — у словенским ]езицима више застушьена него друга

основа, на -а-.

Тако )е и код наших лексикографа пре Вука. У речнику

1АЗУ наводи се да )е у на)стари)ем, Мвкалином речнику

(XVII век) — Аггт/исг, уБелином — Агцет\ет, Агцета^исх,

у Белостенчевом и 1амбрешиЬевом — Агет/ет,

у Волтици |ином и СтулиЬевом — Аг1т]ет и

Аггтат одн. АгЦет{ет и Агцетат. Дакле, или )е само облик са
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основом презента -мље- или је такав облик испред другог — са

основом на -а-. Наравно да то треба уважавати с напоменом да

ови речници садрже лексичко благо западног језичког подручја.

Али се у сваком случају може узети да су у прошлости нашег

језика облици са основом на -је- имали други статус. Исто тако је

несумњиво да су облици са основом на -а-. као новији, који су

настали доста рано у процесу изједначавања глаголских основа,

презентске према инфинитивној , показали да су у свом развитку

били врло експанзивни, На тај су начин други облици све више

потискивани из употребе. У савременом књижевном језику, који

у основи има народне говоре на великом пространству, у фази

његовог формирања и у прво време>после тога облици са основом

дремље- свакако нису били необични, иако им је и тада умногоме

недостајала стандардна вредност у правом смислу. Динамични и

брзи развитак тог језика наметнуо је одмах и потребу за норми-

рањем граматичких категорија, и филтрација књижевнојезичког

материјала захватила је и те облике. Они су толико потиснути

из употребе да у језику писаца нашег времена, уколико се уопште

могу срести, представљају заиста реткост. То нарочито вреди за

писце на источном језичком подручју, где таквих облика данас

више као да и нема, нити се могу чути у књижевном говорном

језику.

Глагол надимаши (се)

48. То је глагол имперфективног вида према перфективном

надути (се) , надмем (се) , од којега је и постао а који је у Вуковом

речнику означен као имперфективни (ппрг\), што је сигурно слу-

чајна грешка. Основно му је значење „чинити да се што надме"

(РЈ. ЈАЗУ). Најчешће се употребљава у рефлексивном облику,

са речцом се, и онда је медијалан. У речничким грађама налазе

се исписани многи примери који треба да осветле његову семанти-

тичку страну. Међу њима има доста и примера са облицима од

презентских основа надима-(се) и надимље-(се). Нас овде сада

интересују само ови други. И од њих сам одабрао ове:
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— У ньедрима гадна океана | хшьаду се надимлу волканах

(П. П. Н> е г о ш, Луча микрокозма, Цел. дела I, 1926,

161); — сваки се од н>их од радости надимле (В. В р ч е в и Ь;

Летопис МС, 1951, 4, с. 334); — како се пуна шедра надимлу

(А. Ш е н о а, Златарово злато, 1933, 111); — Дрхтав се вал

сашивог )езера надимле (А. Г. М а т о ш, Ивер)е, 1899,

1 22) ; — У н>о]'зи се надимле снага (Т. МаретиК и Ст) .

И в ш и Ь, Хомерова Или)ада, 1948, 351); — ... да се они

надимлу што Не се школовати у Паризу (С. М а т а в у л.,

Бшьешке }*едног писца, СКЗ, 141); — Амруш, надимлуНи

образе, врати се ка сел>ацима (С. М а т а в у л>, Из разних

кра)ева, СКЗ, 117; — пред разбуг)еним морем, што се на

димле (И. Ъ и п и к о, Кра) мора, 156); — како му се сад

од велике радости надимлу прей (Д. ШимуновиН, Мр-

кодол, 1916, 125); — ми се )ош уви)ек кинимо и надимлемо

(Б. Будисавл>евиЬ, С личке груде, 1951 , 48); — а

у ньо) се надимле туга (М. БеговиН, Два би)ела хл>еба;

Хрв. коло XV, 1934, 49); — Вама ненавист све!) надимле

груди (М. К о м б о л; Данте, Чистилиште, 1955, 91); —

само се надимле и црвени (В. Ц а р Е м и н, Нове борбе,

СКЗ, 106); — па надимлу се тако (Д. ЦесариЬ, Каига

преп)ева, 1951, 43); — Из потребе да се пред ма ким ис-

тутн>и и надимле (В. Десница, Прол»еКе у Бадровцу,

1955, 204); — Груди )0) се надимлу {]. ИглатовиН,

Стари и нови ма)стори, 1883, 36); — Четово^а рече, надимлу

му с' груди {]. ]. Зма), Певани)'а I, 1882, 437); — поче

да се надимле и од бола (Б. СтанковиЬ, Нечиста крв,

1910, ПО); — ... недра се надимлу (М. Б о ) и Н, Крал>ева

)есен, 1913, 47); — Уздах прса надимле високо (Р. Ко

шу т и К, Христос и жене, 1933, 30); — ... да осетим како

ми се жива пут растеже и надимле у лепо грож1)е (М. Бог

дан о в и Н; Р. Ролан, Кола Брешон, 1946, 206); — Не

бесно усхиЬен>е надимле ерца ових зал.убл>ених Цветова

(Мих. П у п и н, Са шишьака до научен>ака, 1929, 406);

— Тако се шегова рента надимле (М. П и ) а д е; К. Маркс,

Капитал III, 1948, 539).
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Код Ђ.Јакшића и В.Назора налазе се ови и овакви

примери за облике презента:

— Али и груди реке студене | у јарости се својој на-

димљу (Ђ. Ј., Дела X, 1883, 117); — Оваки часи груди на-

димљу (исто, 131): — ... пламен јуначке груди надима

(Дела V, 1883, 157); — [облак] надимајући горостасне груди

тражи најлепше долине (Дела IV, 1882, 7);

Гледају: једра се сама надимљу (В. Н., Еиика I, 1918,

109); — Надимљу се жиле моје (Поезија, 1953, 87); — И

наша срца се људска | надимљу (Етерика, 1947, 341): —

Највећа се сфера надима, гдје је најшира (Приповијетке,

1947, 136); — момка није више било у ковачници да надима

мјехове (исто, 16); — То што се у мени надима (Поезија,

1953, 74; у прози).

Дакле, ови песници употребљавају облике глагола надимати

(се) са основой надимље-(се) у стиховима, а друге, са основой

надима- (се), кад пишу у прози. Али то не значи да је код њих

увек само тако. Јер је код Назора забележен и овај пример: —

...па је ... присиљен да надим.ъе образе (Кобна лађа; Хрв. коло

XIII, 1932, 14). И сигурно је да то није једини такав пример.

Па ипак је, и поред тога, несумњиво да Јакшић и Назор при пи-

сању песама пре и радије узимају облике овог глагола са јотованим

лабијалним сонантом. Они су им тада ближи и привлачнији баш

као облици који су у извесном смислу по страни стандардне кши-

жевне употребе не само у писаном већ и у говорном језику. Осим

тога, њима се у датом тренутку постиже потребан метрички ритам.

Али има и писаца који у својим прозним делима употреб-

љавају такође и једне и друге облике. За то могу послужити ови

примери :

— А душа се надима (Св. Ранковић, Порушени

идеали, СКЗ, 231): — само јој се груди надимљу (Цел.

дела III, 74); — слабине почете убрзано да ее надимају

(Б. Ђ. Н у ш и К, Сабрана дела XI, 1932, 124): — Груди

ти се са теретом надимљу (Деветстопетнаеста I, 1938, 334);
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— оно се надима као лопта пуна гаса 0. П о п о в и К, Ис-

тините легенде, 1948, 193): — Груди му се надимлу бескра)-

ним поносом (Речник МС и МХ $. V. надимати се).

У оваквим и сличним случа)евима писци, код ко)их промена

глагола надимаши (се) ни]е )ош сасвим „пречишЬена", узима)у

н>егове облике — са )едном или другом основой — према тренут-

ном осеНаньу. Ме^утим, сигурно )е да су при том увек знатно

претежни)и облици са основой надима-(се) . Други, са основой

надимле-(се) , по свему има)у спорадичну употребу, иако би се

према наведении примерима могло зашъучити да ни)е тако. Ти

су облици, видимо, застушьени у )езику наших писаца из разних

кра^ева, истина, нешто више код оних ко)и припада)у западном

подруч)у. Али све то ипак далеко заоста^е за облицима од основе

надима-(сё), тако да се ме!)у н>има )едва запажа)у. Толико )е ос-

кудна н.ихова употреба у гаьижевном )езику. И на н>их треба тако

гледати.

49. Према речнику 1АЗУ и у нашем )езику рани)их времена

било )е слично станке овог по]ава. Ту )е облик презента надимлем

(се) у загради, као у Буковом речнику. А мег)у многим примерима

за значение и употребу ове глаголске речи има свега неколико за

облике са таквом презентском основой — из ^езика дубровачких

и далматинских писаца и )едан из )езика М. Ъ. МилиЬе-

в и Ь а: — Од ]ела масних и оних, ко)а надимлу, да се чувате.

Посебно )е наглашено да презент „не гласи само надимам, него и

надимлем". А ништа се не каже ко)и су облици стари)и, што )е,

уосталом, тешко и утврдити. Има само то да су на)стари)е потврде

за ову реч из почетна XVI века. Из тога времена )е и пример:

— Злато надимле и диже чов)ека у мисли несви)есне (Ф. Лука-

ревиК) .

Ова се реч налази и у словеначком )езику, са инфинитивом

пасИтаН $е, а 1. л. )едн. презента )е паИтат ве и паИтЦет $е\

дакле, и )едно и друго — као у српскохрватском )езику. У руском

глаголи Подыматься и Подниматься, ко)и значе и „надимати се

[груди]", има)у основу презента само на -/е-: — аюсь, — аешъся

а у Ушаковл>евом речнику (Толковый словарь русского языка,

[67]



44 Наш ) е з и к

1939) и застарело йодьёмлюсь, лешься. Али )е )0Ш у старословен

ском )езику посто)ао глагол па&утаи $е, $к:п аиШапеп, са основой

презента само на -к-: 1. лице )едн. [па<1ут]-а)0 (Напс^бгсег-

ЬисЬ) . По овоме би се могло претпоставити да }е у српскохрватском

и словеначком презентска основа на -а- (од -а]е-) примарног по-

рекла, а друга, на -]е- . са )отованим сонантом (-мл-) — да ]е нак-

надно настала, можда тек у току истори)ског )езичког развитка.

Као што )е показано, у нашем каижевном )езику по)ава облика

са том основой )е ограничена, тако да они представл>а)у ретке

примере, а код данапльих писаца чак се )едва могу наКи.

Глагол о ши маши

50. Постао )е од перфективног глагола ошеши, ошмем. По

гласовном саставу ю )е сложена глаголска реч — саставл>ена )е

од префикса ош, ко)и )е ту сачуван у првобитном облику, т).

са безвучним гласом ш, и од глагола кощ у старословенском

;езику гласи ьлти, у значен>у „узети". У српскохрватском )е-

зику „од на)стари)их времена" та) префикс )е са звучним д (од),

а други део ове сложенице не постощ у н>ему као прост глагол

у засебно) употреби. У извесном смислу извршено )е и семантичко

померанце: ошеши на првом месту значи „силом узети". И та) се

глагол не осеЬа као сложен )ер се н>егови саставни делови не

распозна)у. Тако )е и са глаголом ошимаши, ко)и има учестало и

тра)Но значение. То )е реч ко)а у )езику има доста честу употребу.

И у гра^ама се налази врло много примера за н>ену лексичку обраду.

Отуда су многобро)ни примери за облике кощ се формира)у од

основе презента. Оно што ту одмах изнена!)у)е )есте велики бро)

потврда за облике са основой ошимле-. Има их толико да их

овде не могу навести све. Уосталом, то ни)е ни потребно. Уьети

су само они примери ко)и су забележени код познатих и позна-

ти)их писаца. Овима су додати и примери из дела ко)а су напред

набро)'ана. А после кад треба дати уопштени заюъучак о стан,у

таквих облика у гаьижевном )езику имаЬу на уму и све остале,

ко)и нису наведени. Одабрани примери подел,ени су овог пута у
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две групе — према томе одакле су писци у чищм се делима на-

лазе, односно да ли су из западног или из исючног дела наше

)езичке територи^е. То )е учиньено зато да би по)ава облика са

основой ошимле- била шю прегледшце представл>ена.

а) — ошимле и уби^а кметове (А. Ш е н о а, Златарово

злато, 181); — У исти мах скочи Тахи ошимлуНи се за Мед-

ведградом (исто; 54); — Ошимле стоци пашу (К. Ш.

Ъ а л с к и, Под старим крововима, 262); — Нотте» пкт

йреошимлу страшан мах (исто; 79); — Ошимлу крух с усана

(С. С. Кран>чевиЬ, П)есничка проза, 1912, 59); —

ошимле се с н>оме (В). Нова к, Тешки животи, 191 1, 23);

— Видиш како се сви за ме ошимлу (]. К о з а р а ц, Мртви

капитали, 46); — он се силом ошимле (Св. Ъ о р о в и К,

Цел. дела I, 4); — Ради, ошимле се, не може скрити да

свакога дана губи снагу (С. Матавул>, Цел. дела

I, 214); — К вама у дал>ину ошимлу се гласи (А.

Ш а н т и Ь, Цел. дела I, 335);— сви се трга)у,сви ошимлу

В. Ц а р Е м и н, Нове борбе, СКЗ, 20); — опЬа разврат-

ност, што йреошимле све веЬега маха (исто; 158); — зато

не в^еруь што се ошимле тако обича)у наше цуре (Д. Ш и -

м у н о в и Ь, Изабране припови^етке, 1947, 419); — ошим

луНи се око )едног ^единог Ивиног ковчега (Н. Барту-

л о в и Н, На прелому, СКЗ, 15); — зато се и дал>е ошимлу

око Марина — (исто; 57); — он се напрезаше да ошимле

парче по парче н>еног срца (В. МилиЬевиЬ, Припо-

ветке, СКЗ, 17); — ошимле се [воз] страшним понорима (X.

Хумо, Приповетке, 1932, 78); — ос]еЬа)уЬи како )о) се

ошимлу сузе (П. ПетровиЬ-П е ц и ) а, Испод наших брда,

1931, 5); — би)е ди)ете ко)е се ошимле (В. Десница,

Прол>еЬе у Бадровцу, 215); — Огшица и кашал> ошимлу се

око остатка мог во)'ног живота (М. Ц а р; А. Дима Син,

Господа с камели)ама, 1923, 222); — А ко си ти, што душу

ошимлеш} (М. Б е г о в и К, Изабране п)есме, 1925, 121);

— Сви ошимлу ту1)у сиротшьу (Д. Д о м ) а н и Ь, П)есме,

1933, 90); — ... мало мени | ошимле судба (С. М и л и ч и Ь;

Ъ. Лепарди, Песме и проза, СКЗ, 169); — ошимле ме с)ети
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(В. Н а з о р, Она сва с)а)на, 23); — Сви се ошимлу о н>у

(Зв. Ш у б и Ь, Херо) у папучама, 1935, 84); — Ошимлу,

ако могу (В). К а л е б, Би)ели камен, 1969, 189);— ошимле

тело за се (Г. К р к л е ц, Сабрана дела I—II, 30); — уста

н>ена из ко)их се ошимлу ри)ечи (П. Ш е г е д и н, Свети

враг, 153); — све ми се очи ошимлу за тим ... стварцама

(Бр. Л и в а д и Ь; Хрв. шьиж. алманах, 1934, 14); — Еле-

менти ... йресшимлу мах (Ст). И в ш и Ь, Слав, поредбена

граматика, 28).

б) — Ошимлу се, ама неКе дуго (Б. Р а д и ч е в и Ь,

Песме, МС и СКЗ, 152); — налазимо л>уде, ко)и... ошимлу

(Св. МарковиЬ, Изабрани списи, СКЗ, 15); — с нис-

кога чела круну ошимле (Ъ. ] а к ш и Ь; М. СтевановиЬ,

Граматика српскохрватског чезика, 1966, 85); — ВукиЬ. Та

о н>у се сви момци ошимлу (Л. К о с т и К, Пера Сегединац,

1882, 27); — Слуша) од)ек како чудно звони, | ошимле се

као буре хук (В. ]. И л и Ь, Песме II, СКЗ, 176); — очи

ти се ошимлу на густ воЬн>ак (Св. РанковиЬ, Цел.

дела I, 13); — а 'вамо се све ошимле да се не вида! (И В у -

к и Ь е в и Ь, Цел. дела I, 12); — За такве романе читаоци

се, обично, не ошимлу (Л>. Не диН; О. Голдсмит, Век-

филдски свештеник, СКЗ, XVIII); — С ньиме пак ошимле

се од нашег испита ... на)занимл>иви)а страна (Ст. Н о в а -

ковиН, Село, СКЗ, 16); — лечи га, ошимле од смрти

(М. Ъ. Г л и ш и Ь, Приповетке II, СКЗ, 143); — Бе деде,

бе деде, ошимли се он (исто; 33); — он би на]волео ...

да се дево)ке ошимлу (Ст. С р е м а ц, Приповетке II, СКЗ,

135); — [минтаи] из ко)ега ]0) се ошимлу прса (Б. Стан

ков и Н, Ташана, СКГл. XXIV, 1910, 243); — Упорно да

се дух ошимле сморен (Ст. Л у к о в и Ь, Песме, СКЗ, 32);

— Сцена са снахама ... ко)е се ошимлу о господство (М.

Г р о л, Позоришне критике, 1931, 37); — Ова) се однос

понавл>а ... у таквима [гранама индустри)е] ко)е се ошимлу

од преласка у модерни начин производное (М. П и ) а д е;

К. Маркс, Капитал III, 1948, 519).
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Неки од ових писаца, и то више н>их, употребл>ава)у и облике

са основой ошима-. Примери за то налазе се каткад у истим де

лима у ко]има су и примери у овом прегледу. И нъих Ьу дати од-

во)ено. Тако:

аа) — ошимщу искршему овому поштеае (К. Ш. Ъ а л -

с к и, 290); — ошимсуу се о лепше залога^е (Св. Ъ о р о -

в и Ь, 222); — Земл>а се ]ош некако стидгьиво ошима првом

миловашу сунца (В. Цар Е м и н, Старци, 1917, 22); —

ошима младост и здравл>е (В. М и л и К е в и Ь, 125); —

Поток се буди, ошима (X. X у м о, 54); — како им се ...

ошима]у тешке ... сузе (П. ПетровиЬ-П е ц и ) а, 37); —

говорив )е дон Петар )едва се ошима}уЫ црним слупьама

(П. Ш е г е д и н, Д)еца бомф, 1946, 189); — ошима непри-

)ател,у оруж)е (В. К а л е б, 159); — И виде Перо како се

инженъер ошима водено) маси (Зв. Ш у б и Ь, ФазлиЬа

поток, 1934, 106);

бб) — Како дан се )ош ошима, \ како ноща йреошима

(Б. РадичевиН, Песме, СКЗ, 301); — ошима се уп-

равник (Св. РанковиЬ, Слике из живота, 1904, 50);

— нити се ошима да буде независан (Л>. Н е д и Ь, 24); —

ошима]у се из тесног количета (Б. СтанкбвиЬ, Стари

дани, 1902, 125); — граби и ошима од среЬе и живота (М.

Грол, 131).

Оваквих и сличних примера сигурно има и код других пи

сана, само они нису регистровани као речничка гра!)а. Али се

и одавде може видети колико су дублетни облици овог глагола

обична по)ава у )езику истих писаца. Они их употребл,ава)у на-

поредо, иако )е несумн>иво да у н>ихово) свести предност увек

има)у облици са основой ошима-, тако да други, са основой ошимле-,

могу бити понекад употребл.ени више подсвесно. Ме^утим, то

не значи да н>ихово оствариванье тада треба сматрати безвредним.

За такве облике код писаца овде )е дат по ]едан пример, а по

два салю кад су за прост и сложен глагол или за различите гла-

голске облике (презент—прилог садашньи) . Има писаца код ко]'их
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је забележено и по неколико примера (А. Шеноа, Ј. Козарац,

Вјенцеслав Новак, П. Петровић-Пеција). Али се не може рећи

да су и за њих то били главни облици овог глагола. Пре ће бити

да су глаголски облици са основом отимље- више привлачили

пажњу стручних лица која су одређивала речи за обраду речника

јер им они, са морфолошке стране, сигурно нису били тако обични

као други које су и сами употребљавали . Свакако зато нису про-

пуштали да их означе за исписивање, можда чак и онда кад није

била у питању никаква нијанса у њиховом значењу, како су били

позвани да поступају кад су у тексту наилазили на облике са

другом основом (отима-).

Из наведених примера за облике са основом отимље- може

се видети да су такви глаголски облици распрострањени код

наших писаца на читавом језичком подручју. Та је чињеница још

очигледнија кад се узму у обзир и примери који су остали нена-

ведени. Али се јасно види и то да сви они нису свуда равномерно

заступљени. Наиме, из свега излази да су ти облици распростра-

њенији код писаца са ијекавским изговором у књижевном језику,

док их на другој страни, код екавских писаца, има доста мање,

и то углавном код оних из ранијег времена. Међутим — и то треба

нарочито истаћи — и најсавременији хрватски писци имају у свом

језику облике овог глагола и са основом отимље-. У њиховим

делима срећу се не баш толико ретко да би могли остати незапажени.

51. И у речнику ЈАЗУ глагол отимати има презент с ду-

блетним облицима: дтимам, дтимљем. Али се о томе ништа не

каже. Ти се облици затим потврђују примерима којима се иначе

одређују значења ове речи. За облике са основом отимље- има

их неколико. Интересантно је да су примери тек из језика писаца

XVIII и XIX века; нема ниједног из ранијег времена. Међу њима

су и ова два примера Андрије К а ч и ћ а: — Биху усилници ...

на силу све, што најбоље виђаху, отимљући; и: — Нека знађеш

... да ти паша отимље дивојку. Има затим и сличних примера из

Вукових народних песама. Али је према свему томе много више

потврда за облике са другом основом {отима-), тако да су, и у

прошлости нашег језика, они били ти који су у сваком погледу
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знатно преовла^ивали употребом код писаца. Дакле, и тада )е

посто)ао приближно исти однос према облицима са другом основой.

Осим у српскохрватском ова се реч данас налази и у сло-

веначком и македонском. У словеначком и ова; глагол има, као

и у нашем )езику, дво^аку презентску основу — на -а- и на -}е-:

оЫтаи -ат и -Цет; друкчи)и коренов вокал {е м. и) ни)е овде

од значаща. У другом, суседном македонском кньижевном ^езику

основа презента се завршава само на -а-: ошима, ошимааш (Пра-

вонис, 1970). У речницима бугарског )езика ко]и су ми при руци

нема ове глаголске речи. Али )е зато има и у старословенском

)езику. Тако у речнику Марищног )еванх)ел>а ОагиЬево издание)

од глагола отшамтн презент )'е отъели», као и у Напс1-

шбпегЬисЬ-у : осыти (-^етГд). Ме^утим, у Миклошичевом

Ьехкоп-у од отилмти презент )е на првом месту са основой

на -а: отклик., отилмюши ет отъюли», отъюлмюши. Кад се

зна да )е за израду тога речника узимана и граг)а из

доцни)их споменика, ко)и зато не представл>а)у старословенски

)език, онда )е првобитни презентски облик несумнъиво она)

на -ю-. У току развитка данапиьих живих )ужнословенских

)езика облици са основой презента на -а- одавно су преовладали

или сасвим овладали у употреби.

Глагол у зимаши

52. По свему )е сличай глаголу ошимаши. То )е, пре

свега, глагол имперфективног вида према перфективном узеши.

По постанку ]е итеративан, са учесталим значением, ко;е, као и

код других глагола, може бити и тращо. По основном саставу ]е,

исто тако, сложен, али се и он више не осеЬа као такав. }ер )е

овде стари префикс Vъг-, у духу фонетског развитка нашег )езика,

измен>ен у уз-, а глаголски део сложенице (-гтап) етимолошки

одговара простом свршеном глаголу ко)и — и то )е веЬ ре-

чено— у нашем )езику одавно нема статус посебне речи. Зато се

глаголи узеши и узимаши схвата)у као да су прости . Они се д&гье

слажу са многим другим префиксима и с н>има су прави сложени

глаголи .

4 Наш |сзик [73]
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Као што знамо, глагол узимаши се не налази у правописном

речнику, а наведен ]'е над )е с префиксима. А речено )е и зашто

)е на)вероватни)е изоставл>ен. У сваком случа)у, то )е пропуст

)езичких стручшака ко)и су радилй на саставл,ан>у речника. ]а сам

га сада овде узео за^едно са сложении глаголима. Од н>их )е на)-

главни)а реч глагол узимаши, за ко]'и речничке граг)е садрже више

материала него за све рстале, како )е то уосталом и код других

глагола. Ту су и многи примери за облике ко)и се изводе од пре-

зентске основе. Што се тиче примера за облике са основой узимле-,

н>их има више него што )е то случа) са сличним облицима прет-

ходних глагола. Разуме се да ни они не могу бити наведени сви

на овом месту. И овом приликом узети су само примери из )езика

класичних и других познати)их писаца. То су нащре ови:

— Кола дал>а ближа обузимлу, | ка шар веЬи што

обузме маши (П. П. Н> е г о ш, Цел. дела I; — Луча ми-

крокозма, 1926, 141); — Пов^есница, в)ечна бил>ежница,

од виекова на перо узимле | славне чине, згоде гласо-

вите (П. ПрерадовиЬ, Д)ела I, 1918, 314); — Зашто

црне мисли тако | заузимлу дух наш лако (П. Прерадо

виЬ; Речник САНУ); — „А ти — ти узимлеш Дору?"

(А. Ш е н о а, Златарово злато, 265); — Мора бити захвална,

што )е узимле без мираза (К. Ш. Ъ а л с к и, Под старим

крововима, 185); — за н> се \а не заузимлем (Е. К у м и ч и Н,

Зачу^ени сватови, 1910, 180); — он тебе из льубави узимле

(]. Козарац, Мртви капитали, 71); — )една л>убав обу-

зимле и испун>а Србе (Л>. ВуличевиЬ, Мо;а мэти,

СКЗ, 38); — Ми узимлемо васпитан>е у на)ширем смислу

(Св. МарковиЬ, Изабрани списи, СКЗ, 11); — Купо-

вина и прода)а почин>у да заузимлу врло важно место у

народно) привреди (исто, 67); — одузимлу ми сва права

личности човека (и сто, 1 10); — према гра^и ко)у из аега

узимлу за сво]'е саставе (Л>. 1овановиН; И. ВукиКевиЬ,

Л>удско срце I, 1901, XXXI); — осветна божанства лагано

одузимлу што му )е на)више (Св! ВуловиЬ; Е. Фа)хтерс-

лебен, Прилози ди)ететици душе, 1880, 62); — узимлуНи у

о^билно сво)'у улогу законодавца (М. Гарашанин, До
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колице, СКЗ, 30); — Она га узимле на крило (М. "Б. Г л и -

ш и К, Приповетке II, СКЗ, 143); — Само свраЬаш и узи-

млеш под сво'е (П. ПетровиЬ-П е ц и ] а, Шьусак, 1918,

29); — Сахранио сам л>убав | дубоко у земл>у, | де дуси

и вампири | сво) конък узимлу (Л. К о с т и К, Песме, СКЗ,

32); — ]а звучну узимлем лиру (В. ]. И л и Ь; Нолит, 1964,

44); — ... Ах, | каква среЬа обузимле ме свог (В.].ИлиЬ,

Песме II, СКЗ, 109); — А правоверии на чесми моше)а |

узимлу авдес (А. III а н т и Ь, Цел. дела III, 163).

Код неких писаца забележени су примери за облике од обе

презентске основе. ]а сам н>их издво]ио. И то су:

— Узимле Тонку МандиЬеву (В). Н о в а к, Посл>едн>и

СтипанчиЬи, 1899, 13): — Чему си то толико к срцу узимаш?

(исто, 143); — Сви узимлу кафу (И. В о ) н о в и Ь, Ек-

виноци)о, СКЗ, 71): — што вам узима снагу (Еквиноци),

1895, 61); — )ер ти ствари узимле у руке сам суд (С. С.

Кран.чевиЬ, П]есничка проза, 1912, 42): — силом

узимаш за жену (Бугарюнье, 1885, 346); — Не би нам фа-

лило него )ош да оваке животин>е узимлемо у службу (С.

М а т а в у л., Бакон>а фра-Брне, 1945, 105): — При)е но

„Бено" узима кад и да се зачуди, она век заспе ршечима

(Из разни^ех кра)ева, 1923, 22); — Све дубл>е тишина обу-

зимле л.уде (]. К о с о р, Изабране припови]ести, 1950,

112): — узимщу они храну господшу (исто, 8); — господа

не узимлу д;ево)ке без мираза (Св. ЪоровиЬ, Цел. дела

I, 354): — Узимамо ми и без тебе (исто, 290); — гра!)у

узимлу из предмета ко)и су око н>их (М. Ъ.МилиЬевиЬ,

Педагоги)ске поуке, 1870, 71): — узима (Ист. педаг., 257);

— Срби заузимлу теснац (М. Ъ. М; Речник САНУ); — масу

послова йредузимлу (М. Ъ. М.; Р). )АЗУ); — [списател>и]

узимлу оно за необично, што )е баш на)'обични'а женска

врлина! (Ъ. } а к ш и Ь, Дела III, 1911, 368): — не узима

на ум (Дела IV, 1911, 1 94) ; — он их [слике и поре!)еша]

узимле где их год на1)е (Л>. Не диЬ, Цел. дела I, ПО):

— Обично се узима да су то оне душевне особине . . . (Кри-
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тичке студи)'е I, 1910, 34); — сваки осеКа) или покрет душе

обузимле га свега (Из нови)е српске лирике, 1893, 31); —

Предузимлуки, с тога, да вам овде изведем анализу карактера

Хамлетова (Цел. дела II, 211); — Презирао )е оне што се

жене и узим.ьу без пара (Ст. С р е м а ц, Приповетке II,

СКЗ, 134): — Кад узима, послаЬе поштом (Приповетке СКЗ,

1931, 125); — Пуштала би ... да )е обузимле ... (Б. Стан-

к о в и Ь, Стари дани, СКЗ, 161): — не узима [)е] за себе

(Нечиста крв, 1933, 92); — Узима], Господе! (исто, 17).

Сви ови примери показуху да се глаголски облици са основой

узим.ье- )авл>а)у у )езику разних писаца из друге половине иро-

шлога и са почетна овога века. Али таквих облика исто тако има

и код нови)их писаца, а могу се срести и код оних ко)и припада)у

данаииьем времену. То потвр1)у)у примери:

— Чувство мрачне потиштености, што га у ова) мах

обузимле (В. Ц а р Е м и н, Нове борбе, СКЗ, 30): — узи-

ма)уки све више уд)ела у дебати (Данунци)ада, 1946, 552);

— Има много важни)их ствари, ко)е заузимлу нашу пажн>у

(М. Б е г о в и Ь; Речник САНУ); — Од овог суда он )е-

дино изузимле радове Хамса (А. Ш и м и К; Речник САНУ);

— Узимле волове на изор (И. Г. КовачиЬ, Дани гн>ева,

1936, 173); — „Узимле тек смрт" (Г. К р к л е ц, Жубор

живота, 25); — И то )о) одузимлу (Вл. Десница, Про-

л>еЬе у Бадровцу, 147); — Како не би морала да обузимле

одвеЬ жива учешЬа (и с т о, 29); — Ево ме сад, среЬника,

опет обузимле димовита раздраганост (М. Б о ж и К, Дим,

Политика од 17. септ. 1972, 17): — Крчмару се не узима

за зло то наздравичареше (Неисплакани, 1955, 26); — Не

узимле те л>уде на врат (Гр. Б о ж о в и Н, Приповетке,

СКЗ, 102); — сви интернирци, не изузимлуНи ни свештеника,

мора)у во)нички вежбатн (Влад. ЪоровиЬ; Речник

САНУ).

Иако треба с.чатрати да они ко)и су на одабраним текстовима

савременог кшижевног )езика, схваКеног у целини, одре!)ивали

речи за речничку гра1)у нису при то.м испуштали из вида облике
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са основом узимле- ]ер су им се морали наметати поред стандард-

них са другом основом {узима-), ипак примери за такве облике,

колико их год има, могу бита доказ да су они доста укорен>ени

у )езику наших писаца. Али се одмах запажа да се ти облици данас

налазе, колико-толико, )ош само код писаца ко)и су из заиадних

кра)ева. Код оних на друго) страни шихова употреба )е веЬ сасвим

усахла. Немам ни)едан пример ко]и би оснорио такву констата-

ци)у. Облици са основом узимле- не могу се данас нигде наЬи

ни у дневно) штампи екавског юьижевног изговора. Бар )а нисам

наишао на такве примере. Ако би се ко)и и нашао, сигурно не

би био схваЬен као правилан и кн>ижевни облик глагола узимаши,

иако )е )асно да се засад не може тако окарактерисати. ]ер, гла-

голски облици са основом узим.ье- налазе се употребл>ени чак и

код самих )езичких стручшака, што овде треба посебно и нарочито

истаЬи. Ме1)у н>има су и на)истакнути)а имена наше науке о )езику.

Зато су такви подаци више него интересантни, и баш зато су

драгоцени. Кад то кажем, мислим на ове примере:

— Гри^еши се о исто начело но ком се узим.ьу за;едно

[речи м. и ср. рода] (Ъ. ДаничиН, Ситни)и списи, 1925,

394); — Овде нико из паметних л.уди не узим/ье као неку

дефиници)у што идете у Берлин (В. ] а г и Ь, Спомени I,

261); — У сложене основе узимлу се и оне речи ... (Ст.

НоваковиЬ, Српска граматика, 1902, 63); — ... узим-

луНи облике )езика стално у шиховом засебном у1гутрашн>ем

животу (Ст. Н.; Глас X, 34); — Хомер...)е изабрао дога^а)е,

ко)и не обузимлу више времена него 51 дан (Т.МаретиК,

Хомерова Одисе)а, 1882, XVI); — ДаничиЬ м)есто шега

уви)ек узимле ь (М. Решетар, ДаничиЬев Зборник,

1925, 220); — МаретиЬ у сво)им тумачешима ... узимле за

темел>но значение 'онда' (Ст). И в ш и Ь, Славенска поред-

бена граматика, 1970, 318); — ова реч [се] ионекад узимле

„у значешу при)едлога низ" (В. Т о м а н о в и Ь; 1Ф

XVII, 207).

Овде су, дакле, и примери ко^е су употребили иисци врло

познатих граматика нашег каижевног (езика (ДаничиЬ, Нова
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ковић, Маретић). Они су тако одређивали граматичку структуру

тог језика. И у време коме припадају неоспорно су били најком-

петентнији за то. Па ипак су, у овом случају, и сами употребили

глаголске облике за које су сигурно знали да се у књижевном

језику једва одржавају. Новаковићу су, изгледа, то били и сасвим

обични облици јер су употребљени више пута. На пример:

— Обично се узим.ъе . . .да су Бугари...идентични са сло

венским племеном Бугарима (Први основи словенске кн>и-

жевности, 1893, 13); — Голубински се преварио узимљући

да се под Београдом овде мисли Београд [Берат] у Албанији

(исто; у фус-ноти , 1 46) ; — ја у „Селу " старе српске државе

узимљем једно с другим и белешке из времена старе државе

(Село, СКЗ, 4); — У опште узимљући може се казати да

Србијанка није имала претплатника (Српска књига, 1960,

108).

Уосталом на широком пољу научне делатности Новаковић

се највише истакао као историчар књижевности и као писац прав-

них студија, а граматичар је постао, може се рећи, узгред јер је

и за то имао природне наклоности и посебног интересовања .

Ни код других писаца примери наведени за облике глагола

узимати нису једини. Тако, на пример, више потврда за сличне

облике има код П. Прерадовића, Вј. Новака, И. Војновића, Св.

Марковића, М. Ђ. Милићевића. Све то значи да такви облици

раније код многих писаца нису били случајна појава, како нам

се данас чини.

53. У грађи за речник ЈАЗУ глаголска реч узимати налази

се веК од XIII века. И за њена многобројна значења наведен је

врло велик број примера, знатно више него и за један други

глагол са лабијалом у основи — заузимају 14 пуних стубаца штам-

паног речничког текста. То одговара њеној употребљивости у

сталној језичкој комуникацији. Међу свим тим примерима број

облика са презентском основой нешто мало је мањи од четири

стотине. И више од једне трећине иде на примере за облике који

су са основой на -је- (узимље-). У грађама на којима се сада пишу

речници савременог књижевног језика и у материјалу који пру
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жају одабрана дела наших писаца облици глагола узимати са дво-

јаком презентском основом нису у том односу јер они који су са

основом узимље- много више заостају за другим облицима, чак и

кад су у питању писци који прииадају истом подручју. Према

томе, несумњива је чињеница да је употреба тих облика, са ос

новом узимље-, у току језичког развитка стално опадала, док то

није довело до данашњег стања — да се они и на тој страни ре-

лативно ретко јављају код писаца, а код других — ни толико.

За велику већину представника књижевног језика ти су облици

данас изван употребе, и зато их они осећају као застареле, као

облике којима сада недостаје и граматичка правилност. Ипак на

њих не треба само тако гледати јер су их „старији" писци упот-

требљавали, а и. у наше време се још могу срести, као што смо

видели.

Наш глагол узимати је стара, прасловенска реч јер се на-

лази и у другим словенским језицима, у јужнословенским — на

првом месту. Тако, у словеначком језику, који је најближи срн-

скохрватском, сложени глагол ьгётаи има такође дублетне об

лике у презенту: у Словеначко-српскохрватском речнику (1964)

1. лице једн. је на -тот и -тЦет. Али овде треба рећи да се 1а

реч ту упућује на прост глагол, без префикса ьг-, тј. на глагол

јетби, који исто тако значи: игипап, осио/ппап, и који у 1. лицу

једнине презента има само један облик, са основом на -је-: јет-

1јет, као што је и у 81оу. ргауор1би (1962), где је дат и императив

тог глагола: јетЦх. — У македонском књижевном језику српско-

хрватском глаголу узимати одговара глагол зема. То је облик

3. лица једн. презента, а у исто време то је и глаголска основа.

У Правопису (Скопје, 1970) тако је наведен глагол зема (као и

кад је сложен спрефиксима: над-, об-, од-, под-), тј. са презент

ском основом на -а-, а тако је и у речнику македонског језика.

Ти се глаголи, као што је познато, мењају по конјугацијском

типу: викам, викаш, вика, викаме, викате, викаат; императив: викај,

викајте. И само тако. — У бугарском језику је као у македонском

— што се тиче основе глаголске: она се такође завршава на -а-.

Иначе, овај глагол у бугарском на почетку има глас в (из префикса

еъз-), а има и два гласовна лика: са е и са и у корену: вземам
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и взймам, — аш; тако )е и кад )е та) глагол сложен с префиксима:

на-, над-, йод-; али тако ни)е кад )е с префиксом об-: само )е об-

зёмам и обвзёмам (Речник на съвременния български книжовен

език том I, II, София, 1955, 1957). Ти глаголи има)у презент

само са завршетком -ам и у правописном речнику (1960).

Према томе, то су по промени глаголи типа: йишам, йишаш, Пиша,

йишаме, йишаше, йишаш. И само тако. — У старословенском )е-

зику глагол възилмти има у презенту основу на -а]е-: ьъггтап

[_<Ур] (НапсглюпегЪисЬ). Али у Миклошичевом речнику (Ьех1-

соп) презент )е с дублетним облицима: -илд|*, -илмюши е1

1МЛ\&, -(/ИЛЮШИ. *

Од источнословенских )езика ова глаголска реч у руском

има основу презента тако!)е на -о/'е-: взимать, аю, аешь, а од

западнословенских — у четком )езику прост глагол ](таи има

презент на -ат: Цтат (Рпшст $1оуП1к )агука севкёЬо. Е)11 I,

V Ргаге 1935—1937).

Дакле, у свим овим словенским )езицима застушъена )е ос

нова презента на -а-, одн. на -а]е-, а за ону другу, на -}е-, зна)у

данас западни )ужнословенски )езици, и у ньима то ни)е главна

презентска основа овог глагола. Ако )е затим морфолошка струк

тура глаголске системе у старословенском )езику на)ближа станьу

ко)е се узима и за прасловенски, онда )е примарна основа глагол

ска на -а]е-. У српскохрватском и словеначком )езику временом

)е добивена и основа на -}в-. ЗахваКена процесом нормиран>а гра-

матичких категори)а, она )е у нашем кньижевном )езику, уколико

)е рани)е и била распространена, све више потискивана из упо-

требе, док на]зад облици са том основой нису постали ретки.

Глагол сийаши

54. Та) глагол се употребл>ава као сложен с многим пре

фиксима, што се види и у правописном речнику, где су ти гла

голи наведени . Видели смо да у прегледу ко)и )е напред дат на)више

има тих глаголских речи. Са простим глаголом сийаши оне су,

затим, врло употребл>иве у )езичко) стварности. Отуда су се у

речничким гра1)ама, као и у прегледаним делима, нашли толики

[80]



Глаголи на -аши са дво)аком презентском основой 57

примери за н>ихова значен>а и употребу, више него и за )едан

други глагол са лаби^алом у општем делу. Тако^е су бро)ни и

примери за облике с презентском основой сийле-. ]г неЬу наво-

дити све те примере )ер то ни)е потребно. И овом приликом узео

сам само оне ко]и су из ;езика познатищх писаца. Код неких има

и по неколико потврда за такве облике. У том случа)у од н>их

сам издвощо два, а изузетно и три примера. Тако сам сав одабрани

материал поделио у две групе— према томе да ли су писци са те-

ритори)е где се у кшижевном )езику употребл>ава и)екавски или

екавски изговор.

У прво) групи су ови примери:

— Коса млада на гробл>е )уначко | сийле ли се булах

ка Српкикьах? (П. П. Н> е г о ш, Цел. дела I, 1926; Горски

ви)енац, 38); — Жена лаже сузе йросийлуНи (исто, 43);

— ШЬепан йросийле десет дукатах на друм (П. П. гЬегош,

ШКепан Мали, 1952, 30); — ... да ме МлечиКи траже и за

мене благо сийлу (Ст). М. Л> у б и ш а, Припови]ести,

1875, 148); — Би)аше се Зма)е л.уто уморио сийлуНи онолику

ватру на 7агленца (И. Б р л и Ь-МажураниЬ, Приче, 1920,

91); — ... што се на ма^арске новине само сийлу (А. Ш е -

н о а, Чланци и критике, 1934, 1 10); — сво)е злато йросийле

тво)им зеленилом (А. Ш е н о а, Златарово злато, 318); —

Пудари сваки дан долажаху )'авл>ати, да се осийле )агода

(К. Ш. Ъ а л с к и, На ро!)ено) груди, 1890, 159)); — Давно

сребрено св^етло расийле се по смрзнуто) земл>и (В). Н о в а к,

Два сви)ета, 1901, 248); — Крал, Леополд I ... обасийле

кнезове неправдами (Е. КумичиЬ, Урота Зришско-

-Франкопанска (?), 1895, 200); — расийлемо и сво) и

туг)и иметак ^. К о з а р а ц, Мале припови)ести I, 1909,

110); — шта ]я н.има све сийлем (В. Ц а р Е м и н, Нове

борбе, СКЗ, 83); — гледа пред собом оне кости како се

йросийлу (исто, 194); — топлина и сви)етло расийлу се

но широко) пучини (И. Ъ и п и к о, Са острва, 1903, 107);

— ри)ечима их обасийле (И. Ъ и п и к о, Пауци, СКЗ, 31);

— йросийле се пробли)ед)ела св)етлост (И. Ъ и п и к о,
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Цел. дела I, 257); — а ови сийлу оган> из пушака (С. Ма

та в у л., Ускок, СКЗ, 216); — у млину засийле кошеве

(С. М а т а в у л>; Речник САНУ); — йросийле [се]...

нешто налик на одиса) величанствене катедрале (М. Ц а р,

Наше приморье, 1910, 39); — само лочете и сийлеше Ци-

ганки новце (Д. ШимуновиК, Изабране припови-

)етке, 1947, 309); — сни)ег све засий.ье стари млин (Д. Ш и -

м у н о в и Ь; Резник САНУ); — Бре, лако )е теби зафа-

л*ивати и аминати, кад ти сийле са сваке стране (Св. Ъ о -

ровиН, Иза )утрен»а; СКГл. XXVIII, 1912, 642); — гле-

да)у у пен!)ере и засийлу их 1)улима (Св. ЪоровиЬ,

Цел. дела I, 291); — Зар да расийлемо црквене паре? (Св.

ЪоровиЬ, Записи из касабе I, 220); — Сева)у и сийлу

запал>ене бо)е (А. III а н т и Ь, Цел. дела III, 167); — Ра-

сийлу се искре про махале старе (исто, 117); — И за

сийлу сметой путеве ратара (исто, 1 82) ; — Сийлу веЬ у

битци што поче безумно | конфети, пол>упци, цвеЬе, сер

пентине (.[. Д у ч и Ь, Сабрана дела III, 64); — Драже га,

и ]ашу, и засийлу песком {]. Д у ч и К, Песме, 1968, 32);

— одакле )е ;уче била нахрупила велика руша ... сасийлуНи

кишу камеаа на српске радн>е 0. РадуловиЬ, Сумрак

на Неретви, 32); — и како )а свуда расийлем душу (С. М и -

л и ч и Ь, Юьига вечности, 1922, 165); — В)етар трга и

йросийле суво, свенуло лишЬе (П. К о ч и Ь, Цел дела I,

107); — проби)а [се] сунце, йросийлуНи зажарену св)етлост

(П. К о ч и Ь, С планине и испод планине, СКЗ, 13); —

н>езине тако неуморне усне | сласт л>убави у мо)у сийлу

душу (М. Б е г о в и Ь, Изабране п)есме, 1925, 23); — И

жел»е йросийле та)не | око твог би)елога врата (исто, 3);

— Просийлу се, звуче, звече (В. Н а з о р, Поези)а, 97);

— би)аше обича), да се ... пецкааа йросийлу (И. Г. Ко

вач и К, Дани пьева, 1936, 111); — О, сийлу се та)не

свих небеских снова (М. К р л е ж а, Лирика, 1949, 19);

— На главу му сийлу клетву (исто, 127); — Из грла

птица сийлу се бисери страсти (Г. К р к л е ц, Нове песме

1922, 86); — За валом вал се йросийле и п^ени (Г. К р к л е ц,
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Жубор живота, 227); — или се срце расийле од плача?

(исто, 155); — добри Не се месец, | йросийлуНи сребро

по процвало) огради, родити (А. Ц е т и н е о; Антолопф

на)нови)е лирике С. ПандуровиКа, 61;) — расийлу [се руже]

кра) нас пожудно и лако (М. Короли | а, Песме, СКЗ,

17); — Расийлу се по ходницима сиве, бли)еде, ошишане

фигуре узника (А. Ц е с а р е ц, Царева крал>евина, 1946,

12); — Звезде су почеле да кашьу кроз гран>е и да се йро-

сийлу по н>има (X. Хумо, Приповетке, 1932,); — ситни

тойот корака расийле се по плочаним уличицама (Вл. Дес

ница, Прол>еке у Бадровцу, 1955, 71); — йросийлуНи

[звоно] сво)е откуца)е (исто, 69); — Земл>а се опет осийле

(М. Б о ж и Ь, Курлани, 1958, 13); — сасийле та) прегршт

исцрпене црнице (исто, 14); — л>уди им припису)у, оба-

сийлу их животом (В). К а л е б, На каменьу, 1940, 87); —

[с)а)] ко)и се осийле са образа (Ъ. С и ) а р и К, Бихорци,

1963, 239); — йосийлуНи ти)есто брашном (Н. Л о п и ч и к,

На камену, 1953, 79); — Срцба поче да сийле за н>им камеше

и дрвл>е (Гр. Б о ж о в и Ь, Приповетке, СКЗ, 183); —

осийлу се густи пушчани плотуни (М. Л а л и Ь, Извидница,

1953, 73); — Хашек у то доба обасийле редакци)е .... листова

сво)им хуморескама (Л>. I о н к е; I. Хашек, Доживл>а)и

доброг вожака Шве)ка, 1953, 460).

Примери друге групе:

— „)авно мн»енье" целог народа ко)е обасийле прези-

ран>ем сина или кЬер ... (Св. МарковиК, Изабрани

списи, СКЗ, 53); — Жене сийлу ватре у рупе (М. Ъ. М и -

л и К е в и Ь, Живот Срба сел»ака, 1894, 62); — ВЬегове се

куле осийлу мало по мало (М. Ъ. МилиЬевиЬ, Кне-

жевина Срби)а, 1876, 313); — такве гласове не расийле из

сво)е главе (Л. Арсени)евиЬ-Баталака, Исто-

ри)а српског устанка I, 1848, 380); — йросийлуНи )ед, хоЬе

да изгледа мудар (Св. В у л о в й К; Е. Фа)хтерслебен, При-

лози ди)ететици душе, 1880, 84); — везан и брзоплет у го

вору, расийлуНи кад има (Л>. Н е д и К; О. Голдсмит, Век-

филдски свештеник, IV); — йросийлуНи смрт испред себе
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(Ст. НоваковиЬ, Крцали)а од М. Чаковског, 1863,—);

— Опи)а се димом л>утим, | што наргила отрована | у ви-

тешке груди сийле (Ъ. I а к ш и К, Дела I, 1911, 157); —

Камен>а драгог зрна йросийле (Ъ. ] а к ш и Ь, Дела IX,

1883, 204); — Ко громови | из облака, | града )ака, |

сийлу оган, грома свога (Ст. Влад. КаЬански, Скуплене

песме, 1879, 77); — Зумбул цв)ета, мирис сийле у. И л и Ь,

Песме, 1894, 27); — Не може да га дару)е ... л>удомори,

да н>им обасийле нерадина и ли)енштину (Л. К о с т и Ь,

Драме, 1922, 203) ; — йросийле {].]. Зман В. И. ИлиК, Лес

ничий ]език Б. РадичевиЬа, 127); — Трн>е сийлу по стазама

мо)им (М. П. Шапчанин, Жубори и вихори, 1883, 16);

— Ветар урликаше ... йросийлуНи страх и стретьу на срца

застрашених сел>ака (М. П. Шапчанин, Цел. дела III,

1 55); — И расийле мирис у ода)е тавне (В. ].ИлиН, Песме

II, СКЗ, 138); — Ми смо као сунца што йросийлу зраке

(М. Б о ) и Н, Песме и драме, СКЗ, 135); — Л>ил»ане сво^е

расийлуНи царски (М. Б о ) и К, Песме, 1914, 23); — чашице

саних ружа йросийле се (В. П е т р о в и Ь, На прагу, 1913,

38); — и пила, из жежених путира мо)у крв | йресийлуНи

)е ... (V. М а з 8 и к а; Антологи)а на)нови)е лирике С. Пан-

дуровиЬа, 152); — Матере иду и саме, или )е обасийлу по-

грдама (]. И г н> а т о в и Ь, Стари и нови ма)стори, 1883,

138); — покрива уста лепезом, )ер )е поручник обасийле

несланим досеткама (Л. К. ЛазаревиЬ, Приповетке II,

СКЗ, 4); — Али )е живео и примао ... хвале ко)има га оба

сийлу (т. ВеселиновиЬ, Цел. дела IV, 337); — тка

нине ко)е почеле веН да се осийлу (Б. СтанковиН, Из

старог )еван1)ел>а, 1899, 49); — Ни ока не да отворити; свуд

засийле (И.ВукиЬевиЬ; Речник САНУ); — Они [речни

наноси] се насийлу по дшьама О.Жу)овиН, Камено доба,

СКЗ, 32); — У СтанковиЬа се не йросийлу изобилно глатке

стилистичке фразе (I. ПродановиН, Наши и страни,

1949, 190); — повода да)е да се у име адвоката осийлу онакве

сумше {]. РадониЬ, Слике из истори]е и шьижевности,

1938, 258).
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ч

Од других кн>ижевних радника код ко]их се тако!)е налазе

употребл>ени глаголски облици са основой сийле- а ко)и овде

нису узети, на )едно) страни су ови: М. Бан, М. ПуциЬ, В. Вр-

чевиЬ, М. ЛэубибратиЬ, ]. Лесковар, М. Лисичар, }. ТуриЬ,

В. МилиЬевиЬ и др. На друго) би био само Б. КовачевиЬ са при

мером: — Човек и нехотице ову слику веже са стиховима Гор-

скога ви)енца о коси младо] ко)а се сийле на гробл>е )уначко (Ле-

топис МС, април 1951, 331). Али )е ту презентски облик сийле

се, са другим речима ме^у ко)има )е употреблен, по свему изгледа

преузет из гЬегошевог стиха. Пример ко)к )е забележен код

М. ГлишиЬа у реченици: — Волови запели па сийлу, као да )е

камен>е натоварено (Приповетке II, СКЗ, 35) ни)е за ову глагол-

ску реч: то }е облик глагола сййаши „тешко дисати", ко)и у реч

нику 7АЗУ има тако!)е дублетне облике у презенту: сййам и сй-

йлЫ.

Ово )е требало реЬи уз преглед примера да би однос писаца

)едне и друге групе био што реални)е представлен. И сада се,

дакле, )ош више потвр1)у)е да су облици ових глагола са презент

ском основой сийле- распространении, и то у знатно) мери,

у )езику писаца западног дела )езичке територи)е. Код н>их су

такви облици раните били доста чести и обични, а ]авл>а)у се и

у делима писаца на]нови)ег времена. Ме^утим, код писаца на не

точно) страни они су ре!)и, чак сасвим ретки, а код оних ко)и

данас пишу тешко да се могу и срести . На такав заюъучак упуЬу)'е

целокупан материал ко)им располажем а ко)и )е овде, као што

)е веК истакнуто, сведен на примере из )езика одабраних писаца.

Код неких писаца забележени су и примери за облике са

другом основой (сийа-), што уосталом, ништа ни)е особито )ер

су тако, видели смо, употребл^авани и други, слични глаголи,

т). у облицима са дво)аком презентском основой у )езику истих

писаца. Као што )е за облике са основой сийле- наведено на)више

примера, тако су на)бро)ни)е и потврде за то да се у делима многих

писаца )авл.а)у напоредо и )едни и други облици. Сада Ну дати

известан бро) примера за облике са основой сийа- ко)е су упо

требили писци наведени у горшем прегледу. То су:
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— По н>ему се косимице йросийщу сунчеве млаке зраке

(И. Ъ и п и к о, За крухом, 1904, 178); — Киша сийа, би]е

по лицу (Св. Ъ о р о в и Н, Цел. дела I, 116); — Са ... неба

йросийа се ... весела св)етлост (П. К о ч и Ь, Цел. дела I,

116); — сво)е сви^етло сийа са ведрога неба (А. Шеноа,

Припови^ести IV, 212); — поче Бадро да сийа (В. Цар

Е м и н, Нове борбе, СКЗ, 74); — И с)а)не капи са безбро;

рубина | расийа}у се (А. Ш а н т и Ь, песма ]една суза);

— месец на н>у | сийа сво)е хладно сребро (]. ДучиЬ,

Сабрана дела I, 50); — Звонцад и прапорци йросийа]у ...

звекетл.иве гласове (И. Г. К о в а ч и Н, Дани пьева, 1936,

1 10); — И ето расийам срце као се)ач семе (Г. К р к л е ц,

Сабрана дела I—II, 111); — Кроз дугобоще кристале |

прашина сийа се жута (М. К р л е ж а, Лирика, 1949, 54);

— и вруК шьусак стихова | расийа као пухор (М. Коро

ли ) а, Песме, СКЗ, 53); — по н>ено) површини йросийа]у

[их] граната (X. X у м о, Приповетке, 1932, 121); — Сийа

сво)е цвеЬе на ове големе )унаке (М. Ъ. МилиНевиЬ,

Разматран>а о узроцима величине Римл>ана, 1866, 55); —

Мраз [небо] на црну земл>у сийа (Ъ. ] а к ш и Н, Дела I,

1911, 153); — Сийа^ше мирнее из недара сво)их (М. П.

Шапчанин, Жубори и вихори, 1883, 16).

Од сваког писца наведен ]е само по )едан пример за глагол-

ске облике са основой сийа-, а таквих примера код свих н>их има

)ош. Ти писци, дакле — а и многи други — има)у у свести и )едне

и друге облике ових глагола. Они се каткад на!)у употребл,ени

у истом писаном тексту и недалеко )едан од другог. Тако )е Ъ.

7акшиЬ употребио презентски облик сийа на страни 153, а на 157.

страни ]е стих са обликом сийле-; код И. Г. КовачиНа на ПО.

страни ]е облик йросийа^у, а на следеЬо) (111) — йросийлу. Ъ. Да-

ничиЬ, ко)и )е био и изврстан граматичар, написао )е на исто)

страни узимлу се и узима се (Ситни)и списи, 394). На таквим се

примерима )асно види колико су облици глагола овог типа са

основом презента на -_/«- посто)ани у ]езичком осеЬай>у по)единих

писаца. То нарочизо треба истаЬи за глагол сийаши, ко)к се са
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таквим облицима може наЬи и код писаца нашег времена, као

што )е напред показано.

Примери ко)и у Речнику 1АЗУ одре!)у)у семантичку вред-

ност тога глагола у исто време можда могу послужити и као доказ

да су у рани ] а времена облици са основой сийле- били у употреби

чак равноправии са другим облицима код писаца чи)а су дела

коришЬена за речничку гра^у. Толико су они бро)но приближни.

Ме1)у тим примерима, за облике са основой презента сийле-, на-

лазе ее и ови: — МеЬем, сийлем са свои моКи све, што имам

злата и блага (ГундулиЬ); — Из бродова сийле оган> нигда не

приста]е (А. КачиЬ-МиошиЬ) ; — Него плаче и зубми шкришье |

чисто ватра из уста ]о] сийле (М. А. РелжовиЬ). А видели смо

да су такви облици и у савременом кшижевном )езику на)фрек-

вентни)и код писаца на то) страни све до данаппьих дана.

55. Ово )е стара реч, прасловенска, )ер се налази не само

у старословенском )езику веЬ и у другим словенским )езицима.

У старословенским споменицима то су глаголи сложени с пре-

фиксима: гг-, о-, рго-, ройъ, ро-, юъ- (НапсглгбпегЪисп). Они су

наведени с не^еднаким облицима у презенту. Найме, глаголи ку-

раи и гавураи има)у дублетне облике, на -рГд -рГеЫ и -сур,

док овурап и рговураи има)у презент само са основой на

р1'д, — рГеИ, а роЛъвурасг, ровурап и ьъвурап само са основой на

-а/'е-: -а/р. У Миклошичевом Ьехкоп-у прост глагол стапати и

сложени просъшати дати су с презентом на -паи. — паюши,

а осыпати и подъгшпати — с презентом на -паи;, -панши.

Ме^утим, глаголи сложени с префиксима: из-, раз-, по- и

вт» — има)у облике и са )едним и са другим презентским завр-

шетком. Прека томе, у промени ових глагола, у старословенском

|езику, посто)але су обе основе презента, и облици са тим осно-

вама имали су под)еднаку и напоредну употребу. Зато )е тешко

реЬи ко)а )е од н>их тада била старика, дакле — и првобитна.

У данапньем македонском )езику презентска основа овог

глагола завршава се на -е- : 3. лице )едн. презента )е сийе, 3. лице

множ. сийаш, а императив ]е сийи, сийеше. У македонском )е то

глагол са перфективним и имперфективним видским значением:
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сийе — „налее течност во нешто" и „налива течност во нешто"

(Речник). У бугарском )езику сийя ]е само свршени глагол, и

основа презента има на кра)у таког)е -е- : сийя, сийеш, сийе, док )е

несвршени глагол изведен наставном -ва-\ сийвам, -аш (Речник)2.

— Таква )е презентска основа ове глаголске речи у овим )ужно-

словенским ]езицима.

На друго) страни, у словеначком )езику презентска основа

)е као и у српскохрватском, т). са дво)аким завршетком, на -а-

и на - е-: з(рап, з1рат и з{рЦет, з1ра), з{ра}ге и Нр1Ц; згрЦги (им

ператив); тако ^е и кад )е ова) глагол сложен с префиксима:

V-, га-, па-, о-, оЬ-, ро-} роА-, рте-, ргг-, зе- (РгаУор18).

Као што )е веЬ познато, од источнословенских ]езика у

руском )езику презент глагола сыйашь )е само сыймо, — йлешь,

дакле, са општим глаголским делом сый-+ наставай за основу

-]е-. У Ушаковл>евом речнику (Толковый словарь) има да )е

2. лице ]едн. презента и на -йешь — у разговорном )езику. А уз-

гред да кажемо и то да код КошутиЬа, у Речнику, сыйашь значи

„просипати", што иначе сто)и као учестали глагол према свршеном

йросуши. — Чешки и польски, као западнословенски )езици, не

слажу се у презентско) основи овог глагола, )ер ]е у пол>ском

као у руском, т). зурас, рге (81о\утк, 1915), док )е у чешком та

основа са дво]аким завршетком: од зурап презент )е зури,

зуре$ ... и зурат, императив зур, зурсе и зуре] (81оутк, 1946).

Све ово, дакле, показу)е да )е основа презента на -а- овога

глагола на)разви)ени)а у српскохрватском (кн>ижевном) )езику,

где )е готово потпуно преовладала у употреби, а онда у слове

начком, док се у чешком ]'езику узима на другом месту; у осталим

поменутим живим словенским )езицима та основа ни)е заступлена.

Глагол гиб аши

56. Са звучним лаби)алом б у општем делу узет )е овде

ова) глагол. По општо) употребливости он, као прост и сложен

г И у мо)ем домаЬе.м, расинском говору (централна Срби)а) облици

глагола сийаши (нпр. да та сййем, сййи ми, сийао сам му) има) у свршено зна

чение, а са тра)ним значением су облици изведени наставном -ува-, односно

са завршетком -у}е- у презенту: сийуе ми воду у вино, сийувао сам му.
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с префиксима, истина, заоста)е за другим глаголима ове групе.

Али )е зато однос н>егових дублетних облика са презентском

основой у нашем кн>ижевном резину сличай оном ко)и посто)и

код тих глагола. Ипак примера има толико да )е стан>е шихове

употребе довол>но ^асно представлено како у времену када се

такви облици )авл.а)у, тако и у погледу )езичке територи^е ко)0)

припада^у писци у чи)им се делима они налазе. Примери за облике

са основой презента на ко)и нас сада на)више интересу)у,

подел>ени су у две групе прека овом другом моменту.

Тако су на ]'едно) страни ови примери:

— Тко ти не зна и дух она) свети, | ко)им силно све

народе гиблеш ... (П. ПрерадовиЬ, Д)ела I, 1918,

55); — ... видимо да се све гибле и миче складно (А. Ш е -

н о а, Прос)ак Лука, 1933, 147); — Као да се ништа не миче

и не гибле (К. Ш. Ъ а л с к и, Под старим крововима, СКЗ,

238); — ... )ер се чини, кано да се [нос] том пригодом на-

гибле према лицевом уху (А. КовачиН, Д)ела I, 1950,

86); — [билине] расту ме!)у там каменеем, гиблуНи се тек

зам)етл>иво (Е. К у м и ч и К, Зачу1)ени сватови, 1910, 49);

— гд)'е се гиблу прави, живи л>уди (В)енц. Н о в а к, По-

сл>едн>и СтипанчиЬи, 1899, 16); — И они се веЬ мичу, гиблу,

клепеЬу (А. Г. М а т о ш, Ново ивер]е, 1900, 12); — плуЬа

сво)а сагиблу над столом (I. К о з а р а ц, Мртви капитали,

СКЗ, 58); — А врело надме се, гибле ... (М. Б е г о в и Ь,

Врело, 1912, 7); — чинило се, да се [облачиНи] гиблу сад

тамо, сад овамо (Д. Шимуновик, Изабране припови-

|етке, 1947, 7); — Зрак мекан и топао л>упко се гибле {].

Лескова р, Пропали двори, 1896, 72); — гиблу се и

туле стро|еви (Н. С и м и Ь, БраЬа и кумири, 1955, 83); —

како се Насте сагибле лако (В)ек. К а л е б, Би]ели камен,

1969, 136); — Преде влас и гибле таласе и сене (]. Д у ч и Ь,

Сабрана дела II, 1929, 36); — Неу)едначено се гиблу дви)е

дуге колоне баталюна (Дервиш С у ш и Ь, С пролетерима,

1950, 62); — мо) компас ... ]еднако дркКе те се гибле сад

на ову сад на ону страну (В. } а г и Ь, Спомени I, 1930,

289).

5 Наш )език [89]
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Уз ово ћу дати, одвојено, примере за облике и са једном и

са другом основой презента које је употребио исти писац. То су:

— И где вали људи гибљу се и плину (А. Ш а н-

т и ћ; X. Хајне, Лирски интермецо, 1919, 43): — Гиба се

[маглен плес] доле и горе (и с то, 34); — и како се сјене

Ствари ко Утваре сабласно гибљу (М. К р л е ж а, Лири

ка, 1949, 64): — Крв и срце човека се гиба (и с то, 205);

— Прегибље се у удовима (Н. С и м и ћ, Прољеће, 1952, 63):

— [бокови] што се ... страсно прегибају (исто, 55); —

[цестом] се гибљу кола (Л. ПерковиЬ, Новеле, 1935,

1 26): — од јакога дисања гиба се трава (исто, 1 22) .

У другој групи су ови примери:

— Гибље се, кипи, фијуче, хучи (В. Ј. И л и ћ; СКГл.

III, 1901, 399); — Нешто тихо шапће, трза се и гибље (М.

Митровић, Песме, СКЗ, 77): — А све се скупа нише

и гиба (исто, 66); — А ветар је гибље | ко једрало шибље

(Р. К о ш у т и ћ, Песма о аргатару и о шеви, 1938, 25);

— Глас који се гибље и дрхти од чезнућа и жеља (Ст. В и -

на в ер, Приче које су изгубиле равнотежу, 1913, 40).

Само толико. И као што се види, ове глаголске облике, са

основой гибље- (се), употребили су песници у својим стиховима,

осим последњег примера. Али је познато да је Винавер писао и

песме, да је чак по природи био најпре песник. У коришћеним

речничким грађама то је заиста незнатан број примера забележених

код писаца на неточном језичком подручју у односу на примере

за облике са основой презента на -а-. Зна се да су ретке и арха-

ичне речи и такви облици речи углавном ограничени на употребу

у песничком језику. То потврђују и ови наведени примери за

облике глагола гибати. Међутим, видели смо да код писаца на

западу, нарочито код хрватских писаца, ти облици имају општију

употребу: налазе се, и не тако ретко, у прозним књижевним

радовима колико и у иоезији, и то све до најновијег времена.

Такође тамо нису усамљени ни примери да исти писац употреб-

љава облике са презентском основом и на -а- и на -'е-, што. је

само доказ да се они као такви у језичком осеНању међусобно не
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супротставл>а)у. Или, другим речима, то значи да се облици са

основом гибле- )ош увек упорно одржава)у у )езику тих писана.

Глагол гибаши (се) има дублетне презентске облике и у на

шим старим речницима, пре Вука, као и у речнику ТАЗУ (гйбам

и гйблём), где сто)и да )е та реч потвр^ена од XV века. И при-

мери ко)и се ту затим да)у из )езика разних писаца у исто време

представл>а)у и такве облике презента и глаголског прилога са-

даииьег (нпр. гибщу се: гиб/ьу се, гиба}уНи: гиблуНи). То се, уоста-

лом, може и очекивати кад се зна где су сви ти речници настали

и на ко)0) су )езичко) гра!)и саставл>ени.

57.. И ова) глагол ни)е само реч српскохрватског )езика;

има)у га таког)е и други словенски )езици. Тако )е у словеначком

•вьегова основа презента као и у нашем ;езику, т). завршава се

на -а- и -)е-\ §{Ьасг, %{ЪЦет и ^1Ьат, императив ^1Ьа], -се и

ЫЦ, -и. Дакле, за разлику од других глагола, овде ]с прво место

дато облицима са другом основом. Али тако ни)е и код глагола

сложених с префиксима (ьг-, г-, га-, па-, рой-, рге-, гаг-, и-, иро-);

нпр. и/ггЬап, -ат и -ЬЦет (РгаУор1$). Питание ]'е да ли то заиста

треба да значи да су код простог глагола обичнищ облици са

)едном основом, а код сложених — са другом. — У македонском

)езику посто)и глагол гиба. И само )е са таквом основом у презенту.

Али та реч има друго значение: значи „дирати, задиркивати"

(Речник), што, разуме се, у овом случа)у ни)е од знача)а. У ве

ликом речнику бугарског кн.ижевног )езика ове глаголске речи

— нема. Ме^утим, у на;нови)ем, етимолошком речнику— Бъл-

гарски етимологичен речник (София, 1971) — наведен )е глагол

гибам 'движа' као реч ко)а има локалну употребу. Значи, у овим

)езицима )е презентска основа таког)е ]единствена, и завршава

се на -а-.

Друкчи)е )е у старословенском )езику: у Напс1\убг1егЬисЬ-и

глагол куЬаи има презент на -Ы'д — Ы'еШ, а код Миклошича

(Ьех1соп) и Преображенског (Егут. Экпопагу) — и са основом

на -лт-, Т). гтавати -б-нж, -блюши и- ваи;, -ваюши. Према томе,

ако се и узме да вуЬГр у старословенском ни)е био )едини облик

презента, свакако )е то био претежни)и облик.
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Интересантно )е да у прегледаним речницима руског резина

нема овог глагола, иако се свуда наводи ад). гибкШ (гибокъ), као и

именица гибкость, ко)е су речи изведене од општег глаголског

дела^уб-. Истина, Преображенски да)е за староруски )език глагол

гыбаши с презентом гыблю, гыбаю, али то може бити реч поза)-

мл>ена из црквеног )езика. — Од западнословенских )езика, у

польском глагол киЪас има презент са дво)аком основой: 3. лице

)едн. )'е на -Ьа и -Ые (5!о\\гтк, 1952). И у четком ^езику од гла

гола НуЬай презент )е: НуЪи, НуЪе$, куЬе, 3. л. множ. НуЬои и Иу~-

Ъат, импер. Н</Ъе}, прилог садашши ИуЬще (Рпгибп1 51оутк )агука

езкёпо, 1935—1937.)

Глагол називаши ...

58. Ови глаголи на -аши, са лабио-денталним сонантом в у

општем делу, постали су од глагола зваши с префиксима. Према

томе, то су итеративни глаголи имперфективног вида према гла

голима перфективним {називаши: назваши, дозиваши: дозваши и

др). Тих глагола има више )ер има више префикса ко)И су у н>и-

ховом саставу. У правописном речнику — као што веЬ знамо

— нису наведени глаголи с префиксима за- и иза- (зазиваши,

изазиваши). али у ]езику наших писаца има примера и за употребу

шихових облика и са презентском основой на -еле-. Они овде

неЬе бити изоставл>ени. Ме1)утим, недоста)аЬе примери за такве

облике глагола ойозиваши и йрозиваши )ер можда случало нису

нацени или нису забележени у делима ко)а су употреблена као

извор за речничку гра^у, као и у онима ко]а сам )а прегледао.

Иначе су ови глаголи тако!)е општепознате речи, ко)е се, тако

реЬи, сваког часа оствару)у )ер у )езичко] комуникацищ посто)и

честа потреба за шима. Оне се могу стално чути у говору, а исто

тако су присутне и у разним текстовима писаног )езика. Отуда )е

у речничким гра^ама толико примера за н>ихову употребу. Као

што )е то било и код других глагола, и овде )е далеко више при

мера за глаголске облике са основой презекта на -а- него са ос

новой на -в/ье-. А тако )е и у прегледаним кшижевним делима .

Али и опих других )е скоро исто толико колико има и примера
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за такве облике глагола сийаши. Таког)е )е код доста писаца за-

бележено и по неколико примера, што сигурно треба да значи

да ти облици нису у шиховом )езику случа]на по)ава. Због свега

тога морао сам и овога пута одабирати примере. И тако сам ода-

брао само оне ко)е су употребили писци чи)а дела на)бол,е и на)-

потггуни)е представл>а)у наш савремени кньижевни )език. То су

углавном исти писци ко;и су и досад цитирани. Они, пореклом

и ствараньем, потичу из разних кра)ева. И сада Ьу на првом месту

навести примере са територи)е где )е у кн>ижевно) употреби и)е-

кавски изговор. То су ови:

— Ни на лаган ступа) ногу | озивлу се с)а)не токе

(И. МажураниК. Смрт Смаил-аге ЧенгиЬа, стихови

269. и 270); — Ал' му се одзивле зиву мало тко (П. П р е -

р а д о в и Ь, Д)ела I, 1918, 87); — ... ко^ом [гранатом] их

йозивле да устану на Турке (П.П.Нэегош, ШЬепан Мали,

1952, 131); — а из ста)е озивлу се краве (А. Ш е н о а, Са-

брана Д)ела VII, 1933, 94); — йозивлуНи наш сабор, да не-

ри)ешена питала за^едно с владом ри)еши (А. Ш е н о а,

Чланци и критике, 1934, 110); — У тамним собама дозивлу

се далеко минули дани (К. Ш. Ъалски, Под старим кро-

вовима, СКЗ, 1 1); — што озивлем по први пут (А. К о в а -

чиЬ, У регистратури, 1919, 246); — као да тим погледом

йозивле )едно другога 0. К о з а р а ц, Мртви капитали, СКЗ,

65); — Ма)ка ... сазивле бож)у помоЬ (И. Ъ и п и к о, Са

острва, СКЗ, 243); — 1едно )утро дозивле (Ст). М. Лэ у -

б и ш а; Р]. ]АЗУ 8. V. дозиваши); — Влахо називле по

стару (И. В о ) н о в и Ь, Еквиноци)о, СКЗ, 22); — са сви)ех

страна дозивлу Бога (исто, 50); — често га йозивле у госте.

(С. Матавул,, Приморска облич)а, 1899, 147); — КиНун

и Суто унесоше дви)е бадшарице, називлуНи као и кнез ...

(С. Матавул,, Ускок, СКЗ, 30); — Но кад )е чуо и

вапа) Мартин, да га зазивле и мири ... отвори нагло врата

(Д. ШимуновиЬ, Мркодол, 1916, 148); — и све до

зивле Ба)у (Д. ШимуновиЬ; Речник САНУ); — нъегови

нас луди називлу лоповима (В. Ц а р Е м и н, Нове борбе,

СКЗ, 155); — а 'нако се йрезивлем КршикапиЬ (Св. Ъо
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р о в и Ь, Цел. дела I, 246); — и жел>е йозивлу мо)е (М.

Б е г о в и К, Изабране п)есме, 1925, 6); — А дозивлуНи

Ластину слику у памет, жалио )е (]. Косор, Миме, 1916,

57); — И дозивлу их други | одонуд из далека (А. Б.

Ш и м и Ь, Поези]а, 1960, 226); — Сад дозивлем их на папир

из таме (Гр. В и т е з, П)есме, 1950, 86); — Пови)ест групе,

што )е овд)е ... називлемо „Московском школом графике"

(А. Цесарец; Хрв. коло VIII, 451); — И бродови се

озивлу из луке (Д. Ц е с а р и К, Изабране щесме, 1960,

38); — и небраЬом те називлу без стида (Г. К р к л е ц,

Жубор живота, 1955, 214); — Сви на браник, | йозивле нас

мати (А. III ант и К, Цел. дела I, 125); — А безбро] се

гнезда озивлу у мени (]. Д у ч и Ь, Песме, 1968, 145);

— док те тамо... | велика, чудесна, незнана Звезда | до-

зивле ... чека (А. Ц е т и н е о; Антологи)а на)нови)е лирике

С. ПандуровиЬа, 1927, 58); — ... Молитвама дозивле бога

(М. С. Ш ант и К; исто, 135); — Дозивлу се на дал>ину

(В). К а л е б, Би)ели камен, 1969, 69); — што се као злобна

)ека одзивле (М. Б о ж и Ь, Курлани, 1958, 296); — маще

заоста)у, зазивлу децу (Гр. Б о ж о в и Ь, Приповетке, СКЗ,

54); — йризивле онога ко )е на)виши (Гр. Б о ж о в и К,

исто, 15); — Тамошней народ називле те воде Кижама (].

П а н ч и Н, Из природе, СКЗ, 39); — упутио |е ... писмо

йозивлуНи (Васил> П о п о в и Ь, Политика Француске и

Аустри)е 1925, 75); — НЬегова неодол.ива чежн>а за при-

родним животом дозивле нам у памет примор)е...(Х. Б а р и К;

И. Ъипико, Цел. дела IV, с. XXXV); — сада се први пут

йозшлу Хрвати ... (Виктор Н о в а к, Натко Нодило, 1935,

150); — полемизирати с ауторима на ко)е се она йозивле ...

СГосип Врана; ]Ф кн>. XXVIII св. 3—4, 457).

Други примери су из )езика писаца ко>и припада)у неточном

(екавском) подруч)у. Од ньих Ьу навести ове:

— Зашто се називле лекар, а лекарства никад ни^е

научно (Д. ОбрадовиЬ; Р]. 1АЗУ 8. V. називаши); —

изазивлемо странцё да то исто чине спрам нас (Св . Мар

ко в и К, Цел. дела И, 1912, 22); — Тада она йозивле чла
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нове из других задруга у помоН (Св. МарковиЬ, Иза-

брани списи, СКЗ, 56); — Други се йозивлу на погри)ешке

... (Ъ. Д а н и ч и Ь, Ситни)и списи, 1925, 82); — Зазивлем

В. ЛазиЬа да посв)едочи што )'е казао (Ъ. ДаничиЬ;

Речник САНУ); — Прича се да она [куга] ... дозивле по

имену некога. . . (М. Ъ. МилиЬевиЬ, Живот Срба сел>ака,

1894, 324); — у обрану сво)е невиности йозив.ьс (К. Ру-

в а р а ц, Скушьени списи I, 1866, 97); — Они су ... доз

нали зашто се она йозивле (Л. Арсени)евиЬ - Баталака,

Истори)а српског устанка II, 1899, 862); — начином мислених

именица називле оно што значи облик употребл,еног глагола

(Ст. НоваковиЬ, Српска граматика, 1902, 112); —

„Бог йризивле, а одзивле се зешьа и небо..." (Ст. Нова

ковиЬ; Вила год. III, 1867); ... те се жена дозивле дуж-

ности (Л>. }овановиЬ; Приповетке Л. К. ЛазаревиЬа

I, СКЗ, XXVII); — обично се йозивлу на то да их )е и Да-

ничиЬ тако писао (Л>. Н е д и Ь, Цел. дела I, 224); — сд-

зтле се (Б. РадичевиЬ; В. И. ИлиЬ, Песнички )език

Б. РадичевиЬа, 1964, 127); — йозивлЬ (Милица Ст. Срп-

к и н> а; исто, 127); — Воденичаре таки дозивли (Л. Ко

сти Ь, Драме, СКЗ, 39); — Славу)а чу)е, | йозивлу нас

(В. }. Или Ь, Песме II, СКЗ, 34); — нико се не одзивле

(]. И г н> а т о в и Ь, Вечити младожен>а, СКЗ, 34); — Не

знам, ма)ко, зашто ме йризивлу (Ъ. } а к ш и Ь, Дела III;

Приповетке I, 1911, 132); — Он ... нареди )ош нешто по-

моЬнику, називлуНи болеснике познатим начином (Л. К. Л а -

з а р е в и Ь, Приповетке II, СКЗ, 90); — дозивлу се (Св.

РанковиЬ, Цел. дела I, 26); — тражи му лека, дозивле

лекара (М. Ъ. Г л и ш и К, Приповетке II, СКЗ, 143);3

— готовани што се господом називлу (Ст. С р е м а ц, При

поветке, СКЗ, 1931, 60); — онда кад све вруЬине у н>о)

зазивлу мушкарца (О. Д а в и ч о, Песма, 1953, 123); —

Ба)еш ли н,има — духове дозивлу (Б. НедиЬ и В. Ж и -

во)иновиЬ; В. Шекспир, Цел. дела 8, стр. 1 10).

' Интересантно )е да )е ГлишиЬ употребио презентски облик утмле—

дозивле—ошимле на истом месту, одн. у )едно) (.сложено)) реченицн.
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И у материалу за облике ових глагола има примера ко)и

потвр1)у)у да исти писац употребл>ава исту глаголску реч и са

)"едном и са другом презентском основой. Н>их Ьу тако1)е датн

одво)ено. То би били ови:

— ТисуНу се л>удих на сви)ету | називазу вуци и ла-

вови (П. П. Н> е г о ш, Цел. дела I, 1926, 310): — Какве

су ти они поглавице, | називлу се цареви синови (Горски

ви^енац, стих 690); — у н>ему се одзивщ'у гласови пунога

дана (И. Ъипико, За крухом, 1904, 262): — одзивлу се

уморни момци (исто, 206); — неке л>уде називщу нъиховим

именом (Св. Ъ о р о в и Ь, Цел. дела I, 198): — не дам ]г

да ова) дом називлу БранковиЬа (исто, 65); — ... ко)е ви

иначе називаШе козама! (С. М а т а в у л>, Бшьешке )едног

писца, СКЗ, 141): — ... ко)им се именом и данас школа

називле Ассайепиа 8ап Ьиса (исто, 136); — заюьучи сво)у

бо)овну припови]ед йозива]'уНи све в)ернике ... (В. Цар

Е м и н, Нове борбе, СКЗ, 149): — а усне као да ]е саме

йозивлу, да их л>убе (исто, 63); — йризивамо их додуше

(В. Десница, Прол,еЬе у Бадровцу, 1955, 183): — због

ко)е )е и иначе л>уди у ... невол>ама йризивлу (исто, 54);

— )едва назива]уНи )едно другом добро)утро (исто, 155):

— Тапшао жену по рамену називлуНи )е „мо)а стара" (исто,

273); — други опет назша)у то квартом (М. Б о ж и К, Кур-

лани, 1958, 83): — Не називле добро вече (исто, 270);

— Он йозива сваку врсту преда се (М. Ъ. МилиКевик,

Педагоги)ске поуке, 1870, 45): — они йозивлу у школу

(исто, 50); — Громко йозивам ... (М. Б о ) и Ь, Песме

и драме, 159): — На свету во)ну йозивлу те она [звона]

(исто, 29).

Као што се види, осим последаьа два примера сви остали се

налазе код писаца из западних кра)ева. И уопште примери за

облике ових глагола са основой — зивле- застушьени су више у

кньижевним делима ко)а су написана на то) страни. Такви облици

се тамо )авл.а)у све до на)нови)ега времена, иако су, истина, данас

много ре!)и него рани)е. Ме1)ут11м, у )езику писаца на истоку има
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се утисак да их више нигде и нема. Толико су усамл>ени примери

на ко)е се само случайно може )ОШ наиЬи. ЬЬихова употребна вред-

ност временом се све више сман>ивала, док на)зад ни)е сведена

на такве примере. У неким стиловима, нпр. у научном и журна-

листичком, може се реЬи да их уопште више и нема. Нити се

могу чути у „правилном" кн>ижевном говорном )езику. Они су

тако веЬ сасвим застарели и налазе се изван садапнье стандардне

употребе. За представнике савременог кн>ижевног поколеша на

овом )езичком подруч)у ти облици, са презентском основой на

-еле-, звуче сада као граматички „неправилни". За све друге

представнике кнлжевног )езика они ни дан-данас, колико-толико,

нису изгубили сво) гагзоп сГёсге.

Примери ко)и се у речнику }АЗУ наводе за значеша ових

глаголских речи потвр!)у)у и то да су н>ихови облици са основой

презента на -гу'е-, употребл>ени у споменицима нашег старог )езика,

били и рани)е малобро)Ни у односу на облике са другом основой,

на -а-. Доволэно ]е за то прегледати само примере за глагол на-

зиваши, называя (називлем) , ко)ИХ има на)више. Та) однос )е

10 : 56. Толико )е ман.е )едних облика од других. Иако ти примери

нису одре1)ивани за то, мислим да се они релативно могу узети

и у овом смислу.

59. Да видимо сад како се и ови глаголи огледа)у у другим

словенским )езицима што се тиче н>ихове презентске основе. На)-

пре — словеначки )език. У Правопису и Речнику тога )езика

глаголи: пагкоап, рояН/аЫ и ргШюаи има)у 1. лице )едн. презента

ш -ат и -VI] ет; дакле, као и у српскохрватском. Ме1)утим, глагол

гггЬаи („изазивати") наведен )е само с обликом на -ат. Али

то ништа не меша констатаци)у да се ови )езици и овде слажу.

— У македонском )езику основа презента код ових глагола )е на

-а-. Тако се у Правопису и Речнику наводе ови глаголи: одзива

се, се одзивааш, одзива се, озвива се, се озвивааш, йрезива, йрезивааш,

йрозива, йрозивааш, йозива (се), йризива. Интересантно )е да у

бугарском ]езику нема тих и сличних глагола, иако се у великом

Речнику налазе глаголске именице йдзив и название, као и глагол

озовавам, ко)и значи „налазити се", „)авлэати се". У старословен

[97]



74 Наш ) е з и к

ском )езику презентска основа ових глагола завршавала се на

-а/е-,)ер у НапсЬубгсегЬисЬ-и глаголи: рогуюай рггг^ап, пгуюап

и VъгуVа^^ има]у 1. лице )еднине на -а/р. А тако )е и у Микло-

шичевом Ьехкоп-и: назтакати -вам», прмзтавлтн -ваь*., съзтавлти

-вди».

Само такву основу презента ови глаголи има)у, дал>е, у рус-

ком )езику; на пример: называть, -ваю, -воешь, вызывать, -ваю,

-ваешь, йризываШь, -ваю, -ваешъ (Р. К о ш у т и Ь, Речник), као

и у западним словенским )езицима, четком и польском. Тако )е,

на пример, глагол пагуьап наведен у речнику Чешке академи)е

у примерима за презентске облике са основой на -а-: пепаг^ат

пагуоак, паг'ууа $е, (ту) пагуоате, (\-у) пагуиаи, пагуоаЦ. А иста

глаголска реч у 81отик-и пол>скога )езика (МСМЫ1) гласи

пагугиас, а, а1; ту )е тако!)е и глагол рггугушас, а, а1.

Ослан>а)уЬи се, и овом приликом, на речнички материал,

излази, дакле, да од ових словенских (езика дублетни облици

глагола ко)и су сложени од префикса + гуьап разви)ени су само

у српскохрватском и словеначком )езику. }асно )е онда да су

облици са основой презента на -еле- морфолошка творевина нас

тала у истори^ском развитку тих )езика, а да су други, са основой

на -а- одн. на -а/в-, изворни облици у промени ових глагола.

60. Да сумирам досадаплье излагайте.

Глаголи: дремаши, надимаши, ошимаши, узимаши, сийаши,

гибаши и називаши има)у облике са дво)аком презентском основой

— на -а- и на - е-. Ти се облици налазе употребл>ени код истак-

нутих и познатих писаца савременог кн>ижевног )езика узетог у

целини, т). у времену од настанка до данас и на целокупно) те-

ритори)и. Од н>их су стално у питан>у само облици са другом

основой {дремле-, надимле-, ошимле-, узимле-, сийле-, гибле-, на-

зив/ье-). Н>их сада многи унапред одбацу)у као „нешьижевне",

па према томе и као „неправилне" облике. Ме!)утим, видели смо

да и такви облици ових глагола посто)е у )езичком фонду наших

писаца, и зато ни са граматичке стране нису ништа спорни. Они

тако мора)у имати сво)е место и у )едном правописном речнику

као што ;е речник последн>ег правописа, а тако!)е и у другим
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речницима књижевног језика. Друкчији третман тих облика

уопште не би био исправан и не био ничим оправдан.

Облици ових глагола са основой на -ље- нису подједнако

заступљени у језику писаца. Примери који су за то наведени и

они који су остали ненаведени потврђују да се они много више

јављају код писаца на западном него на неточном језичком под-

ручју. Треба посебно истаћи да се на тој страни срећу и у нај-

савременијим књижевним делима, док их у другом делу данас,

може се рећи, више нигде нема. Толико су преовладали облици

са основой на -а- захваљујући граматизацији књижевнојезичких

система. И одраније су они узимани као главни облици, а други,

са основой на -ље-, увек су били на споредној линији и у нај-

новије време звуче већ као сасвим застарели. Али зато што су

њих раније употребљавали и писци који су, по општој вредности

њихових творевина, класични у правом смислу речи и што се

и у наше време могу срести у текстовима такође истакнутих пи

саца, ти облици треба да буду обухваћени граматичком нормой

књижевног језика.

Карактеристични су примери за облике и од једне и од

друге презентске основе забележени код истог писца. Такви при

мери нису ништа особито: видели смо да се налазе нарочито код

старијих писаца. Нема сумње да су облици са основой на -ље-

локална говорна особина, а они други, са основой на -а-, усвојени

су у току школског и граматичког образованна, као облици који

су још од формирања књижевног језика били у првом плану. По-

знато је да основу тога језика не само у почетку већ и у његовом

доцнијем динамичном развитку чине више народних говора који

су размештени на великом простору и који зато у извесном смислу

нису компактни. И писци, као најпозванији представници го-

ворних амбијената, имају сигурно већу слободу у коришћењу

језичких средстава, нарочито у претходним фазама, када се још

увек вршило природно стабилизовање појединих граматичких

категорија.

Ове глаголске речи налазе се и у другим словенским јези-

цима. Истина, не налазе се све у свим тим језицима: има их, тако,

у старословенском и словеначком, а онда свака од њих постоји
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још и у некима од других сродних језика. Оне су, дакле, словен-

ског порекла. Према употребљеним речницима тих језика ови

глаголи немају у свима њима дублетних облика о којима је овде

реч. Од данашњих јужнословенских језика такви облици постоје

у српскохрватском и словеначком. И ово, у низу многих других

језичких особина, представља материјал на коме се заснива нау

чно мишљење да су ти језици прошли кроз фазу заједничког

развитка, а и после је међу њима увек било додирних веза. На

другој страни, језици источне групе, македонски и бугарски, имају

глаголске облике увек само са једном презентском основой. Ти

језици су и иначе, у току развитка, доста упростили морфолошку

систему. У старословенском и у осталим словенским језицима, рус-

ком, четком и пољском, ови глаголи, видели смо, у већини имају

презентски облик са једном основой.

*

61. Сада ћу се задржати на другим глаголима ове групе.

То су: зибати, покапати, скапати, шкрипати, хрипати, заимати

и храмати. Те су речи, несумњиво, са доста ограниченом фрек-

венцијом, и зато је релативно мали број примера за њихову упо-

требу. Код неких затим и однос дублетних облика са презентском

основой није као код претходних глагола. А онда — свака од

н>их заступљена је само у понеком од других словенских језика,

уколико се уопште налазе у њима, с чиме је у вези и њихово по-

рекло. Све то треба да се види из следећег излагања о шима.

Глагол зибати

62. У правописном речнику и у речницима САНУ и МС

и МХ то је акценатски дублет: наведен је с дугим узлазним и

кратким силазним акцентом (зибати и зибати). Код Деановића

и Јернеја дат је само са првим акцентом, а код Вука и Ристића

и Кангрге — са другим. У Буковом речнику од 1818. год. нема

ове глаголске речи, а у другом издању поред ње је локална од-

редба „у Банату". То значи да ју је Бук тамо чуо и забележио

или је добио обавештење да се употребљава у том крају. Глагол

зибати, дакле, није реч из Вуковог тршићког говора. Зато Бук
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у загради упуЬу^е на глагол лулаши. Тако )е и у речнику Рис-

тиЬа и Кангрге. Та }е реч сигурно непозната или ;е мало позната

у многим нашим говорним срединама. Примери за н>ене облике

са презентском основом и други ко)и су дати у речницима по-

казу)у где и колико се употребл>ава. Осим неколико, од ко)их

су три забележени код Р. КошутиЬа, ]. ПоповиЬа и А. Вуча,

остали су из )езика хрватских писаца. Тиме ]е у исто време и

на|ближе одре!)ена територи)ална распрострааеност овог глагола

у народном )езику. Зато се у речнику ДеановиЬа и 1ерне)а, као

и код ]. БенешиЬа (Хрватско-пол>ски р)ечник, 1949), да]'е без

упуЬиванъа на другу, познати)у реч. Толико о томе.

63. У тим речницима, ДеановиЬ-7ерне)евом и БенешиЬевом,

глагол зибаши има 1. лице )едн. презента само на -ам (зибам).

Ме^утим код писаца, у ньиховим кнъижевним делима, посто)е и

облици са презентском основом зибле-. Штавише, примери ко)е

имам за облике са том основом бро)'но ништа не заоста)у за пот-

врдама за облике са другом основом (зиба-). ]а Ьу и н>их дати

у избору. Исто тако, ако код ко)ег писца има више таквих примера,

навешЬу )ош )'едан, а два — само ако су различити глаголски

облици. Ево тих примера:

— ... Круне нишеш и приестоле зиблеш ! ? (П . П р е -

р а д о в и К, Д)ела I, 1918, 55; риму)е се са гиб л» е ш);

— вольно ми ]е и мило, као да ме зиблу ан^ели Бож)и (А.

Ш е н о а, Златарово злато, 44); — ^си ли када видно

како се такови ковачи зиблу на в]ешалима (Чува) се сеньске

руке, СКЗ, 37); — други [седи] зиблуНи се на кожнато)

с]'едил.ци (Златарово злато, 57); — Стари Франина од]ун>а

сада, нагло се зиблуНи, к Томи БариловиНу (Е. К у м и ч и Ь,

Зачу^ени сватови, 1910, 6); — Читав свемир око нас зибле

се и шкришье (А. КовачиЬ, Сабране припови)ести,

1910, 1 1); — Она би га питала..., на што би он зиблуНи се...

(В. Ц а р Е м и н, Иза плиме, 1913, 24); — самотна стабла

зиблу се на в)'етру као авети (А. Б а р а ц, Владимир Назор,

1918, 32); — прохладни в]'етар голе врбе зибле (М. Бе-

го в и Ь, Изабране п)есме, 1925, 60); — шумне зиблу се
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гране (С. М и л и ч и Ь, Кн>ига радости, 1920, 26); — Кад

в)етар духне зиблу се ко авети (В. Н а з о р, Поезда,

1953, 113); — А сухе се влати траве тако уморно зиблу (М.

К р л е ж а, Лирика, 1949, 64); — Оцаци се зиблу кроз

ви)уге дима (Г. К р к л е ц, Сабрана дела I—И, 142); —

Банка га удара штапом, зибле самаром и виче (В) . К а л е б,

Новеле, 1947, 87); — По)аве се )асно пуни кукови, зиблу

се шал>иво (В). К а л е б, На камеау, 1940, 28); — зиблуНи

мало више куковима (В). К а л е б, Би)ели камен, 1969,

104); — зиблу се равном)ерно груди (Н. С и м и Ь, Непо-

зната Босна, 1937, 62); — У сводовл>у се заправо зибле та)

шум створених шапата (М. Б о ж и Ь, Курлани, 1954, 220).

Сличних примера има и код других писана, ман>е познатих,

ко)и зато нису узети.

Од примера за облике са основой презента на -а- (зиба-),

исто тако бро)Них, да наведем само оне ко)и су забележени код

веК цитираних писана. То су:

— Дивно срце ти се, душо, зиба (А. Ш е н о а, П^есме,

1933, 39); — зибщуНи главицу сво)у (А. Ш е н о а, Клетва,

1934, 746); — Тиело )о] дрхташе зибщуНи се (Е. К у м и ч и Ь,

Господа Сабина, 1883, 72); — Девочка саньа цветак, у ко-

левци га зиба (С. М и л и ч и Ь; XX век, 1938, 177); —

што се зиба, што се л>ул>а (В. Н а з о р, Поези)а, 1953,

98); — Руке слободно зиба уза се (В). К а л е б, Би)ели

камен, 1954, 32); — нити се у пол^у зиба златни клас (Г.

К р к л е ц, Сабрана дела I—II, 10); — и неке зелене очи |

у хладно) зеници зиблу | сребрне, страсне срхове (Г.

К р к л е ц, Жубор живота, 1955, 5); — н>едра се таласаво

зиба]у (Н. С и м и Ь, Прол>еЬе, 1952, 84).

Код ових писана има и више потврда за облике презента и

глаголског прилога саданпьег. Рекло би се зато да су н>има

такви облици ипак нешто обични)и од оних са основой

зибле-. Ме1)утим, и ово треба истаЬи као чишеницу да се

]'езичким осеЬан»ем истог писца реализу^у и )едни и други облици,
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напоредо и како кад им до!)у под перо. А свакако )'е тако и у

шиховом говорном резину.

Сад неколико речи о сложеном глаголу зазибаши, „почети

зибати", ко^ега нема у правописном речнику. У на)нови)им реч-

ницима — САНУ и МС и МХ — наведен )е не)еднако: у првом

— 1. лице )едн. презента )е зазйбам и зазйблём, а у другом \е само

зазйбам. Оно што >е речено о употреби простог глагола зибаши,

сигурно да вреди и за ова) глагол. У речнику САНУ има неко

лико примера за н>егове облике ко)е су употребили: А. Шеноа,

К. Ш. Ъалски, Е. КумичиЬ, А. Цесарец и др. Ме1)у н,има )е само

)едан пример за облик са основом презента зазиблем-: — Па за-

зибле главой (В). Кале б). ]а сам код истог писца, у н>еговом

роману Би)ели камен, забележио )ош и ова четири примера:

— Валови )0) навале на груди, зазиблу )е у драшкаво)

игри (с. 13); — зазибле воду у корак (20); — Зазиблише

га — рече Страна (49) ; — зазибл* камен покровител>ски (60) .

Сигурно )е да би се овакви примери могли наЬи и код других

писаца, иако ова реч иначе има )ош ограничени)у употребу.

А кад )е реч о употреби глагола зибаши (и зазибаши), треба

напослетку реЬи и ово. Наведени примери за облике простог

глагола, а таког)е и сви други ко)и се налазе у речничким граг)ама

а ко)и овде нису узети у обзир, као и примери за облике са ос

новом зиба-, показу)у да се та реч претежно )авл»а у песничким

делима и код песника. И као да гласовним саставом да1е слици

особену бо]у и тако оживотворава стиховани израз. Писци )е ко-

ристе на)више као такву можда зато што су )е вероватно на)-

чешЬе добили из кшижевног лексичког фонда, а врло ретко из

домаЬег говорног народног )езика.

64. Ова) глагол има и словеначки )език. У правопису тог

)езика наведен ;е са акцентом на првом и претпоследшем слогу

и са дублетним облицима у презенту: ггЬай, ггЬат т -Ы]ет и

г(Ьаи, ат т -Ы]ет; гаггЬасг т гаггЬап -ат т -Ы]ет. Дакле,

као у нашем )езику. У речницима других словенских )езика нема

те речи, осим у старословенском: гуЪаП а$ [-ЬГр -ЪГеЩ, \уапкеп,

ЬеЬеп (Напс1\убг1егЬисЬ).

[103]



во Наш ) е з и к

Глагол йокайаши ...

65. Као што смо видели, глагол кайаши наведен )е у пра

вописном речнику с презентом кайлём и прилогом садашвьим

кййлуНи, док сложени глаголи йдкайаши, йрдкайаши и укайаши

има)у, у презенту (и императиву), дублетне облике, са основой

—кайлё-и — кайа-. Л речено )е, за глагол кайаши, да се код писана

налазе и облици са презентском основой на -а- (Щ кн>. XIX,

77).4 Истина )е да се они ретко )авл>а|у у квьижевном )езику, али

не толико ретко да их уопште не треба узимати у обзир. Тако

)е и са сложении глаголима: на)чешНе се употребл>ава)у у обли-

цима са презентском основой -кайлё-, и за то ни)е потребно давати

примере. За облике са другом основой (—кайа-) има врло мало

примера. Управо, могу навести свега неколико за такве облике

глагола йокайаши. То су ови:

— И ако ко йокайа крвл>у въезином хал>ину, оно што

йокайа нека опере на светом м)есту (Ъ. ДаничиЬ, III

кн>. Мо)си)ева, гл. 6, 27; у Р)ечнику }АЗУ и у Броз-Иве-

ковиЬевом речнику); — )една од оних посл>едн>их [ноЬи],

што их унеповрат йокайа први налет кише и буре (]. Д р а -

женовиК, Д)ела 111,169); — Или да натопи марамицу

светом водом и йокайа ньено чело и груди (И. Секулин,

Ъакон Богородичине цркве, 1920, 39); — Нека се озно]и у

послу, нек йокайа матер-земл>у (Б. Ч и п л и К, Стравична

звона, 1958, 235); — А ако ти, Рам, по шалу йокайа Шерова

крв, шта онда? (Ъ. С и ) а р и Ь, Рам-Бул>а, 1953, 11).

У речнику }АЗУ я. V. йокайаши наведен )е и ДаничиКев

пример са обликом императива од друге презентске основе:

— Окрени лице сво]'е на )уг и йокайли према )угу.

У истом речнику 1 . лице )едн. презента йдкайам )е ме!)у

заградама, као што )е и у БелиЬевом Правопису. И сигурно ]е

тако на)бол>е представл.ено стан>е у коме се, сво)ом употребом,

4 Овде Ку навести пример за облик кайа ко)и )е употребио А. Ш а н -

т и К: — И крв што кайа са душманских рука | то )е крв мо)а из мо)'и)ех

рана (Песме, 1970, 33).
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налазе облици овог глагола са основой йрокайа- према другима

ко)и су са основой йрокайле-, ]ер су тиме и формално )едни обе-

лежени као главни, а други као ман>е обични или као „споредни"

облици. У речнику данаппьег Правописа измену дублетних облика

)е везник и, што би означавало да се употребл>ава)у напоредо.

За глагол йрдкайаши („почета капати"), односно за н>егове

облике са основой презента на -а-, нема сигурних потврда у реч-

ничким гра^ама. Само )е у речнику }АЗУ забележен пример из

Л>убишиних Причаша Вука До)чевиКа:—... присшщ код мана-

стира таман кад ударе да йрокайцу ри)етке, али обилате кашье

дажда.

За сличне облике глагола укайаши („усути неколико капи")

— ни толико.

Интересангао )е да )е у Правопису на првом месту дат облик

презента ових глагола на -Нам, а на другом— на -йлём; тако су

дати и дублетни облици императива од глагола укайаши : укайй]

и укайли. Као што )е веп наглашено, то не може одговарати н>и-

хово) стварно) употреби у )езику писаца.

С овим глаголима иде и глагол накайаши, ко)ега нема у

правописном речнику, а у другим нашим речницима наводи се

с презентом накайлём. Ме$)утам, и он има облике и са презент

ском основом накайа-. То потвр!)у)у ова два примера :

— Кашьа кашье у кабао, и накайа пун кабао (Дани-

чиНеве Пословице; Р). 7АЗУ и Броз-ИвековиЬев

речник); — У та) дрвени суд накайа се из прста Османова

неколико капи крви (М. В у ) а ч и Н; Речник МС и МХ).

Иако се да)е и ова) други пример, у речнику )е уз инфинитив

глагола презент само на -йлём.

66. Ове глаголске речи има)у и други )ужнословенски )е-

зици. Тако, у словеначком презент глагола карай, пакарап и

рокарай )е с дублетним облицима, као и у нашем )езику : 1 . лице

)едн. )е на -рат и -рЦет (Кестк). У македонском и бугарском

(кн>ижевном) )езику презентска основа ових глагола завршава се

на -е-: кайе, кайи, кайеше, кайе]ки; йокайе, йокайи, йокайеше; на-
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кайе; йрокайе — у македонском; кайя, -еш, накайя, -еш, йокайя,

-еш, йрокайя, -еш — у бугарском )езику. Види се, дакле, да

источни )ужнословенски )езици сто)е према ^езицима на западно]

страни: )едни има)у )единствене облике са основой презента, а

други— облике са дво]аком основой презента. За старословенски

)език Миклошич, у Ьехкоп-у, наводи глагол капдти (скзсеп-

(1еге) тако1)е с дублетним облицима презента: -пию. -плюшн

е1 -паи; -плюшн, док сложени глагол прокапдти (зхШаге) има само

Прву ОСНОВУ, Т). -ПИ1Л -пиюши.

Глагол скайаши

67. Сложен )е од префикса с и имперфективног глагола ка-

йаши, ко)и у Буковом речнику значи и: зсптаспгеп ( = гинути),

сопПсюг. Као такав, перфективног ]е вида и има резултативно

значеше, ко)е изазива)у разни фактори: може се скапати —

од глади, од же!)и, од зиме, од жалости, од )ада, од муке, „од

сваке невол>е" и сл. Према томе, н>егова семантичка вредност

садржи се у глаголским речима: пропасти, наЬи смрт,

умрет и, скончати, црЬи, угинути, м а н> к а т и,

липсати и сл. У Буковом, Броз-ИвековиНевом и РистиН-Кан-

гргином речнику презентски облик глагола скайаши \с скайлём,

а у БелиЬевом Правопису и у речницима ]АЗУ и ДеановиЬ-Тер-

не)евом )е као у правописном речнику (МС и МХ), т). ск&йам

и скай.ьём. Дакле, презент са основой скай.ъё- налази се у свим

тим речницима, док тако ни)е са основой скайа-. Очекивали бисмо

зато да су фреквентни)и облици са основой ко)а има више лек-

сикографских поена. Ме^утим, ни)е тако. ]ер потврде из )езика

наших писаца ко)е се садрже у речничким гра^ама, као и оне ко)е

сам нашао у напред наведеним делима, показу)у, найме, да су у

кшижевно) употреби обичнищ и општи)и облици са презентском

основом на -а- (скайа-). Зато мислим да треба овде навести при

мере и за )едне и за друге облике овог глагола да би се то видело.

И овом приликом даЬу углавном само оне ко)и су забележени у

текстовима познатих нисаца.
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а) Примери за облике са основом скайле-:

— Тврда мука кад до^е на чоека, вал>а да трпи док

скайле (У Црно) Гори; Срп. нар. пословице В. Ст. Кара-

циНа; Р]. 1АЗУ «.V. скайаши); — да обо)е [сри^еда и петак]

скайлеше у то] бездано) )ами (В. В р ч е в и К, Нар. прип.;

Р). |АЗУ, 8. V. скайаши); — ... ко)и Ье гладним кувати )ела,

да не скайлу од глади ("Б. | а к ш и Ь; Св. ВуловиЬ, Цел.

дела I, 340); — сваки по што приложи, те не дадоше да

[ленэивац] скайле (Р. Д о м а н о в и Ь, Цел. дела II, 401);

— Иди промени [воду у валову], ]оле, да не скайле живина

(И. ВукиКевиЬ, Цел. дела I, 25); — давато [му] )е

само толико хлеба колико да од глади не скайле (Ст. Н о -

в а к о в и К, Први основи словенске кн>ижевности, 1893,

224); — очеку)уЬи да [Чича-}ован] што пре скайле... (].

СкерлиЬ, Писци и квьиге II, 1907, 141); — ОставиЬу

те да скайлеш као пас ... (Ст. ЖивадиновиЬ, Казна;

СКГл. XV н. с, 1925, 245); — н,има треба воде изобилие,

а они им да)у да не скайлу жедни (С. ПандуровиЬ;

Е. Ростан, Романтичне душе, 1920, 56); — дете би морало

да скайле иако }е бож)и син (Д. Ъ о с и Ь, Корени, 1945,

68); — дошао да скайле измену црквених зидова манастира

(М. В у ) а ч и Ь, Гавран на звонику, 1953, 156).

б) Примери за облике са основом скайа-:

— Несам могла манут' да скапа сироче, | да са мене

скайа дете, па ма чи)е (]. .[овановиН-З м а ), Певани]а I,

1882, 380); — Да не трпе муку, не скайа од глади (исто,

с. 400); — НеЬе он оца пустити да скайа од зиме и глади

(]. ВеселиновиЬ, Слике из сеоскога живота II, СКЗ,

42); — Треба )е набавити или пустити да стока скайа од

глади (И. Ъ и п и к о, Цел. дела III, 267); — ни]е но да

се скайа од сваке невол>е (И. Ъ и п и к о, Са острва, СКЗ,

9); — Нек скайа она од муке (Св. ЪоровиН, Ма)чина

Султани)а; СКГл. XVII, 1906, 245); — Грехота да скайа у

очи нашег празника (Св. Ъ о р о в и Ь, Поропчили)ино пу-

тован>е; СКГл. XX, 1908, 169); — те би се тиме и цри)е-
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шумом отимала да не скайа од глади (П. К о ч и Ь, Цел.

дела I, 348); — Сел>аче, гол>о, ти си прах на поду, | тегли

и вуци, и у )арму скайа] (А. Ш а н т и Ь, Песме, 1918, 106);

— Мрзио сам )е ... мржнюм роба ишибаног и привезаног

за плот да ту скайа без борбе и као шугав пас (М. М. У с -

к о к о в и К, Живот Данила ПеришиЬа; СКГл. XX, 1908,

410); — Кад магарацхоКе да скайа, онда се скри)е (В. Пе

тр о в и Ь, Померене савести, 1922, 24); — А дотле, зар

ди)ете да ми скайа? (И. АндриЬ, Одабране приповетке

II, 1954, 219); — И секам се неког старог | тужнооког

псета | ко)е ;е имало снаге | да скайа од жалости (Д. Мак-

си м о в и к, Мирис земл>е, 1955, 130); — до!)е ми да просто

скайам пред оном гимназиском капи)ом (И. С е к у л и Ь,

Кроника паланачког гробл>а, 1940, 154); — Да не гледам,

да радим, да скайам (Властимир С. ПетковиЬ, Гун,

и смокинг, 1 940, 12); — Храна да се скайа (И . С а м о -

к о в л и ) а, Носац Самуел, 1946, 184); — Гуши се зато.

Скайа] (Н. С и м и Ь, БркиЬи из Бара, 1948, 138); — Где

Ье ти радници да скайа]у? (Д. Ъ у р о в и Ь, Дукл>анска

земл>а, 1964, 211); — „... Скайа] ко )адник, умри без даха"

I]. РадуловиЬ, За утехом, 1926, 31); — он Ье морати

да скайа од глади (Ж. М и л и с а в а ц, Савест )едне епохе,

1950, 224); — да не скайа од глади 0. РадониЬ, Ъор1)е

БранковиЬ, 1929, 243).

За облике тако^е перфективног глагола йоскайаши, ко)и )е

иначе сложен од префикса йо и глагола скайаши и ко]и значи

„погинути, угинути )едан за другим" (Речник МС), имам свега

три примера. Два су за презентски об.чик са основой йоскайа-,

и то су:

— Велик страх их понадне да у оно) пустиши од глади

не йоскайа]'у (Нар. прип. Вукове; Речник МС); — нека их

нек йоскайа]у, пси, сви од глади (М. Г л и ш и Ь; Н. В.

Гогол,, Тарас Бул>ба, СКЗ, 48); —

а )едан )е за облик са основом йоскай/ье-:
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— Онде где толики народи клону и йоскайлу радеКи,

па не учине ништа, Србин час сврши посао (Р. Дома-

н о в и К, Целокупна дела I, 335).

Дакле, примери прве групе, за облике са основой пре

зента (йо)скайле- ограничени су углавном на екавске писце )'ер

су само прва два из народног (езика )угозападних кра)ева. Ме-

1)утим, примери друге групе — за облике са основой пре

зента (йо)скайа-, налазе се и код писаца на босанско-херцеговачком

подруч^у. У гра^ама ко)е сам прегледао нема таквих потврда из

)езика других писаца. Питан>е ]с да ли то заиста значи да )е ова

глаголска реч н>има сасвим непозната или недостаче зато што су

)е можда превидели они ко)и су одговорни за лексички састав

гра^е. Али да се узме и други случа), н>ена фреквенщф сигурно

не би много добила у територи]алном смислу. У речнику 1АЗУ

дублетни презентски облици глагола скайаши потвр!)ени су и при-

мерима, ме!)у ко)има су два и овде наведени. За учестали глагол,

добивен наставком -ва-, скайаваши, ко)им се означава тра)но стан>е,

нпр. — Гледа пред собом огладньелу стоку, што на голети скайава

(И. Ъ и п и к о, Са острва, 8) — у истом речнику се вели: Орсепо

$е #оуоп.

68. О нашем глаголу скайаши узгред и ово. У говору кру-

шевачког кра)а — а према речничко) ди)алекатско} гра!)и и у дру

гим говорним срединама )ош источни)е (Алексинац, Ниш, Лес-

ковац, Кн>ажевац, Ресава, као и Призрен) — та реч значи „истру-

лити", „распасти се", и то се станье на)чешЬе односи на разне

врете воЬа и поврЬа, ко)е, услед извршеног процеса трул>ен,а, рас-

паданьа, поста )е неупотребл,иво (нпр. грож^е може да скапл>е

од честих киша, кромпир — на влажном месту, тикве — од мраза;

тако^е и потошьене конопл>е с к а п л> у у води ако се не изваде

на време). Са тим и таквим значением глагол скайаши има пре

зент само са основой скайле-, одн. скайе-.

69. Ову реч има)у и други )ужнословенски )езици. Тако, у

македонском скайе (се) значи, на првом месту, „изпьи(ли)ти",

„иструлити", „иструнути" (ке скайаш овде крушиве — иструлиЬе

овде ове крушке), а онда и „претуЬи (кога)", „пропасти", „убити
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се" (ке се скайе патува^ки — пропашЬе путу)уКи; Речник III).

У бугарском )езику тако^е свршени и рефлексивни глагол скайя

се, -еш се има само прво значена (Ябълките са се скапали;

Речник III). Основа презента )е на -е- у овим )езицима. Слове-

начки глагол $караи, -рат и -рЦет саставл»еи )е од префикса

$ и глагола каран (= капати) и значи: 1. отеЬи у кашьама; 2.

мало помало опасти (КебпИс).

Глагол шкрийаши

70. Пре свега, у савременом кгьижевном )езику ова) глагол

се завршава у инфинитиву на -аши и на -мши. Вук, у Р^ечнику,

шкрийиши упуЬу)е на шкрийаши, и ту да;е одговара)уЬе глаголске

речи немачког и латинског )езика — кпаггеп и 81гк1о. Тако )е и

код ДеановиНа и 1ерне]а: шкрийиши в. шкрийаши. За н>их, дакле,

инфинитив на -аши значи главни лик овог глагола. Ме^утим,

РистиК и Кангрга шкрийаши упуКу)у на шкрийиши, и семантика

те речи потвр1)у)е се у фразеолошким везама: кола ш к р и п е,

снег ш к р и п и, крижулэа шкрипи, шкрипи свила,

кшгзспеп (зубима) ... За н>их, дакле, предност има лик са инфи

нитивом на -иши. Вероватно су писци правописног речника глагол

шкрийаши узели из речника Вуковог, где )е наведен с презентом

шкрййам (шкрййлём) . То значи да према инфинитиву на -аши

презентска основа )е дво)ака: шкрийа- и шкрийле-, а према ин

финитиву на -иши основа презента )е шкрийи-. Ме1)утим, у мно-

штву примера за значение и употребу ове речи, ко;и се налазе и

у )едно) и у друго) речничко) гра1)и, граматички односи глагол-

ских основа добрим делом су поремеЬени, тако да према презент-

ско) основи на -й- (шкрййй-) стощ инфинитивна на -а- (шкрийа-).

Зато Ьу се овде и на томе задржати. Али нащре о облицима са

презентском основой шкрийа- и шкрийле-, ко)и одговара)у инфи

нитиву овог глагола на -аши. Потребно )е да наведем и )едне и

друге облике.

а) Облици са основой презента на -а-:

— Кроз ходник улазиш на онижа — вал>да стога да не

шкрийа)у — обично отворена врата у кухишу (Б. Буди

[ПО]



87

савл>евиН; Бранково коло VIII, 1902, 866); — шкрийсуу

зубима (Ф. Магла^лиН, Из старога вилайета, 1909,

82); — нека иза тога осовина шкрийа (Т. М а р е т и Ь;

Д)ела П. Вергила Марона, 1932, 84, [?]; — Коло шкрийа

и стеше (В. Н а з о р, Стоимена, 1916, 6); — ... шкрийа)у

оси удара)'уЬи на махове о металле плоче (В. Н а з о р,

Припови)етке, 1947, 58); — шкрийщуЪи зубима (Ст). М и -

х а л и К, Теле и одресци, 1956, 162); — шкрийа]уНи )ако

зубима (Н. С и м и К, Прол>еЬе, 1952, 55); — ципеле шкри-

йа)у (Мато Л о в р а к, Три дана живота, 1957, 35); —

...пи)есак на стази шкрийа под корацима (И. ДончевиЬ,

Безимени, 1946, 111); — и дол>е, негд)е на польском нуту,

шкрийа]у сеоска кола (И. Ъ и п и к о, Пауци, СКЗ, 76); —

дречао )е АКим б)ешн>е ... шкрийа^уНи зубима (Св. Ъ о -

ровиН, Цел. дела VII, 254).

б) Облици са основом презнета шкрийлё- :

— Шкрийлу вози, брашно носе (А. МихановиЬ;

]ет.\к 2—3, 1971— 1972, 60); — оком с')ева, а зубима

шкрий/ье (Л. Б о т и Ь, Д)ела, 1949, 46); — В]етар се вани

надимл>е, шкрийле и ху)и (]. Д р а ж е н о в и Ь, Д)ела II,

113); — Под мо)ом ногом шкрий.ъе пиесак жут (А. Ха-

рамбашиЬ, Изабране п)есме, 1895, 18); — кораци се

одал.у)у од зида шкрий.ъуНи ио пиеску (Е. КумичиЬ, За-

чу^ени сватови, 1910, 76); — све грми и шкрий.ъе у устима ...

(А. К о в а ч и К, Д)ела И, 1950, 193); — Кости си гло-

1)уН 1уде зуби шкрий.ьу (С. С. КрашчевиЬ, За народ,

1933, 83); — пи]есак под шегови.ч ногама шкрий.ъе (В. Ц а р

Е м и н, Иза плиме, 1913, 208); — Он мисли и шкрий.ъе

зубима (М. К р л е ж а, Господа Глемба)еви, 1928, 25); —

цестом шкрий/ьу ли)ено волу)ска кола (И. ДончевиЬ,

Безимени, 1958, 133); — кости шкрий.ьу (Стан. Ш и м и Ь,

Далекозор духа, 1937, 86); — Вал дашЬе. Рало шкрий.ъе

(В. Н а з о р, Поези)а, 1953, 232); — Шкрий.ъу врата од

сухога злата (В. Н а з о р, П)есме, 1930, 21); — Пови)а)у

се )еле; гране им шкрийлу (В. Н а з о р, Принови)етке,
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1947, 11); — Наново )0) се учини да нетко шкрийле (П.

Шегедин, Д)еца бонф, 1960, 53); — он [ветар] заху)и,

онда зашкрийле, зашулш ...(И.Козарац; Речник САНУ);

— Што би волови рикали, то кола шкрищу (Ъ. ДаничиН,

Пословице; из загребачког рукописа, 121); — Ушим

стриже, а зубима шкрийле (Хрватске нар. п)есме. 1уначке

п)есме И, 1897, 392).

Као сасвим природно подразумева се да ови и други писци,

ко)и употребл.ава)у облике са основой презента шкрийа- и шкри

йле-, има)у, у свом )езику, инфинитивну основу на -а- (шкрийа-ши).

То, уосталом, показу)у и примери:

— Страшно )е шкрийао државни стро) (Е.КумичиЬ,

Урота Зрин>ско-Франкопанска, 1895, 526); — Н>егове су

кости шкрийале под теретом (В. Н а з о р, Стоимена, 1916,

173); — шкрийао зубима (В. Цар Е м и н, Под сумн-ом,

1918, 20); — Шкрийале су дрвене степенице (М. К р л е ж а,

Излет у Руси)у, 1926, 121).

Ако су овде наведени сви важни;и примери ко;и се налазе

у граг)ама за речнике САНУ и МС као и они ко)и су из

прегледаних кгьижевких дела, онда би се, на основу тога, као

доста сигурно могло реЬи ово.

Прво. Пада одмах у очи да има више потврда за облике

са основой презента шкрийле- него за облике са другом основой

(шкрийа-) . Отуда излази да су тим писцима такви облици глагола

шкрийаши ближи и обични)И, што иначе ни)е случа) са облицима

многих других сличних глагола.6

Друго. Сем последаьа два примера у прво1 групи — за облик

презента шкрийа]у (Ъипико) и прилога садашаег шкрийа]уНи (Св.

ЪоровиЬ) — остали су сви из ]езика писаца хрватске кн>ижевности

(последша два у друго) групи су из хрватских народних умотво-

рина). Могло би се зато заклучити да су облици овог глагола

са дво)аком презентском основой, шкрийа- и шкрийле-, углавном

ь Код I. БенешиКа, у Хрватско-пол.ском р)ечнику (1949), од

глагола шкрийаши презент )е само шкрийлем.
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у потреби ограничени на писце у тако одре^еном делу наше )е-

зичке територи)е.

71. У матери)алу за ову глаголску реч на)више има примера

за облике са основом презента на -й- (шкрийи-). Они се налазе

употребл>ени у делима писана на)познати]их и ман>е познатих,

стари)их и на)нови)их. И ти су писци пореклом из разних кра]ева,

што )е посебно знача)но. Зато се може сматрати да ти облици

има)у општу употребу у кн>ижевном )езику. 1а Ьу сада навести

веКи бро) потврда за то, без цитираша и дела у ко)има су забе-

лежене )ер мислим да такво одре!)иван>е овога путани)енеопходно.

— Зубима шкрийи (]. Р а ) и К); — шкрийе врата (Б.

РадичевиЬ); — шкрийиш зубима (А . Г а в р и л о в и Ь) ;

— што ви . . . шкрийише и шкрийеНи питате (Ил . Р у в а р а ц) ;

— зубима шкрийе (И. ВеликановиЬ); — шкрийи сни)ег

(Ст. И. Самарци(иН); — брод се лагано лелу)ао,

шкрийеНи тужно (Т. Дови|аниН); — чуло се како

шкрийе рабациска кола (Л. К. ЛазаревиЬ); — вратаоца

шкрийе (П. МарковиЬ-Адамов); — [кола] шкрийе

(М. ГлишиЁ); — по неке ципеле шкрийе (Св. Р а н к о -

виЬ); — шкрийе зубима (Р. ДомановиЬ); — Шкрийи

снег испод ногу (Ст. Сремац); — шкрипе зубима (П.

КочиЬ); — у прсима почело да му нешто шкрици (Св.

ЪоровиЬ); — кад погледаш, шкрийи нешта (Зв. Ш у -

б и Ь); — Поворка иде, стен>е, шкрийи (Е. С. П е т р о в и К);

— Крвав песак шкрийи (М. Б о ) и Ь); — шкрийи сни^ег (т.

Хорват); — Свуда шкрийи (Вл . Д е д и ) е р) ; — Под

ногама шкрийи сни)ег (Р. ЧолаковиН); — с кощм се

помирио тешка срца и шкрийеНи зубима (В. Ъ о р о в и Ь);

— шкрийеНи зубима (Л>. 1онке); — пар уго1ених чилаша,

што су шкрийеНи вукли плуг (7. БенешиН); — Глас му

крут, шкрийи у н>ему нека сва^а (М. Л а л и Ь); — довезли

[би] кревете ... )аке да не шкрийе (В). Калеб); — а оне

[кости] шкрийе (М. БожиЬ); — Кола шкрийе као да се

растачу (Б. ЧиплиЬ); — ветар шкрийи н>има [вратни-

цама] (Д. ЪосиЬ); — Кревети шкрийе (М. РистиЬ);

— у општини нешто „шкрийи'1 (Л>. М а н о ) л о в и Ь); —
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Масна кола не шкрийе (Српске нар. пословице В.

Ст. КарациЬа).

Ови примери, дакле, очито сведоче о велико) распростра-

шености облика са основой презента на -и-. Питание )е сада какав

завршетак има инфинитивна основа у )езику оних ко)и такве об

лике употребл>ава)у. Граматички би то био инфинитив на -иши

(као нпр. носим : носиши). И ми смо видели у ко)им се нашим

речницима наводи глагол шкрийиши с презентом шкрйййм." Об

личи са таквом инфинитивном основой (шкрийи-) налазе се затим

код писаца. На пример:

— снег ]'е на друму шкрийио (Ст. НоваковиЬ);

— шкрийила су врата 0. Лесковар); — Духало )е )ако,

куЬа )е све шкрийила (]. БенешиЬ); — шкрийило дрво

(В). Кале б).

Разуме се да се глаголски облици са радним придевом шкри

йио код и)екавских писаца — на пример: — А под н>иховим 1)о-

новима реско )е шкрийио сни)ег (И. Г. К о в а ч и Ь) — не могу

узимати у обзир )ер исти завршетак у мушком роду {-ио) има)у

и глаголи на -ёи (ё = ) ат).

А онда — и ова) глагол, као глагол станьа, може тако1)е бити

са инфинитивном основой на -е- (шкрийе-ти). За то су примери:

— Старац ]е шкрийео зубима (Ъ. ] а к ш и К) — Перо

)е шкрийело (Д. В а с и Ь); — шкрийео зубима на сво)е гос-

поство (М. Настаси(евиЬ); — Столица би жалосно

шкрийела под н>им (М. Горки, Дела IX, 1950, 231; ре

дактор М. | у р к о в и Ь); — кршийеши, шкрийеши (Жум-

берак: П. Скок, АгсЫу Гиг з1ау. РЫ1о1о{йе, Вапс! 32—33,

ВегПп 1911—12, 364).

У на)нови)ем Српскохрватско-енглеском речнику од М.

Бенсона (1971) шкрййаши, с презентом на -ам и -йлем, упу-

Ьу)е се („зее") на шкрийеши, шкрийиши.1

• Тако )е и у Хрватско-пол>ском р)ечнику ]. БенешиЬа (порсд

шкрййаши).

7 На медном листиЬу речничке гра!)е за презентски облик шкрийе у

наведено) реченици Л. К. ЛазаревиКа (—чуло се како шкрийе рабауиска кола)
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Дакле, у употреби ове глаголске речи огледа)у се следеЬи

односи инфинитивне и презентске основе:

шкрййа-тн : шкрййа-п

шкрййлё-м

шкрййи-тк : шкрййй-м

шкрййе-тл : шкрййй-м

Према БелиЬево) класификацищ глагола ти односи представ-

л>а)у правилне глаголе VI (-а- : -а-), V (-а- : -'<?-) и VII врете

(-и- и -е- : -й-). Али се ова) глагол употребл>ава и у облицима

у ко)има се садржи )ош )едан граматички однос, однос глаголских

основа -а- : -й-, т). шкрийа-ти : шкрийи-м. То би, значи, била

треНа презентска основа овог глагола са завршетком -аши у ин

финитиву. Имам више примера за облике ко)има се то потвр!)у)е.

Од н>их Ьу навести ове:

А. Ш е н о а: — Да ти шкрийи л>утит враг над раком

(П)есме, 1933, 35): — чизме, ко]е су морале уви)ек шкрийаши

(Изабрана Д)ела I, 1931, 80); — Жени се! — шкрийаше за

прозором удовица (Припови)ести IV, 1932, 281);

К. Ш. Ъалски: — под нама шкрийи и цвили млади

сни)ег (Под старим крововима, 1912, 82): — потлати нису

нимало шкрийали (У новом двору, 1913, 46);

Л. К. ЛазаревиЬ: — а лег>а ми чисто шкрийе

(Приповетке I, 130); — шкрийе пера у рукама практиканта

(Приповетке II, 270): — Тек у саму зору кад отпочеше

шкрийаши врата на собама (Приповетке II, 1899, 34);

]. ВеселиновиЬ: — Газда Лака саг'о главу па

шкрийи зубима (Слике из сеоског живота III, 1926, 26): —

У прсима шкрийаше (Цел. дела I, 94);

Исидора С е к у л и К : — За)едница у куЬи деда Ма-

тино) шкрийи (Записи о моме народу, 1948, 257): — У по-

исписивач ]с ставио као (лексичку) одредницу шкрийеши. И то ни)е уедини

пример да се тако одре!)у)е инфинитив овог глагола према облицима пре

зента са основом шкрийи-.
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родици 1анка Грабовца ... шкрийало )е кад ман>е кад више

(исто, 233).

Ст. ]аковл>евиК: — она врата шкрийе (Ликови у

сенци, 1956, 193): — Снег )е шкрийао под нашим ногама

(Српска трилоги)а I, 1938, 385); — Дугачка колона сел>ачких

кола шкрийала )е лагано низбрдо (исто, 252); — Врата

бараке су зашкрийала (Ликови у сенци, 1956, 193);

И. АндриЬ: — цео се дрвени дуЬан л>ул>а и шкрийи

у саставима (Одабране приповетке I—II, 1954, 292); —

[светла чо)а] не шкрийи под руком (исто, 38); — шкрийе

зубима (Травничка хроника, 1948, 144): — фратри су пла

кали или псовали и шкрийали зубима (Одабране приповетке

1—11, 1954, 125);

М. Крлежа: — Велики меканизам у торн>у цвили

и шкрийи (Три кавалира, 1920, 116); — зви]езде шкрийе

под ногама (Хшьаду и )една смрт, 1933, 29): — Шкрийале су

дрвене степенице ... (Излет у Русину, 1926, 121);

Д. В а с и Ь: — само попац досадно шкрийи ме!)у др-

вима код пеЬи (Утул>ена кандила, 1922, 147); — она циган-

штина по целе нойи шкрийи и дрличе (Црвене магле, 1922,

36): — под н>еговим тешким корацима шкрийао )е и угибао

се иструлио патос (Црвене магле, СКЗ, 13);

Б. Ъ о п и й: — Невидъива сила дрма и шкрийи ра-

сушеном и црвоточном градом (Изабране приповетке, 1946,

81): — Ран>ени ]овандека читаву )е ной хукао и шкрийао

креветом (Пролом, 1952, 397).

То, ме!)утим, не значи да у )езику ових писаца (и других

ко)и употребл>ава)у такве и сличне облике) постощ само основа

презента шкрийи-{лС) према инфинитивно) шкрийа-(ти) . Има код

н>их примера и за облике са основой инфинитива на -и-. Тако

су код Л. К. Лазаревича и М. К р л е ж е забележени

ови:

— Снег )е био нападао за )едну судланицу и шкрийио

)е под ногама (Приповетке I, СКЗ, 24); — ... где )е песак

шкрийио под ногама (Кпцгеупа КериЬНка, 1923, 116, [?]).
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Али )е овде од значаща сама чиаеница да се код истог писца

налазе употребл>ени облици овог глагола са презёнтском основой

шкрийи- и са основой инфинитива шкрийа-, иако, поред н>их, могу

посто)ати и други — са одговара)уЬом основой шкрийи-(ти). Шта-

више, код тих писаца облици са основой инфинитива на -а- не-

сумн>иво су у употреби претежни)и од ових других — са основой

на -и- . Мислим да се тако може гледати и на оне примере наведене

за облике ко)и има)у основу презента на -й- {шкрийй-). Найме,

сигурно )е да они код веЬине писаца, у чи)ем се )езику налазе,

сто)е према облицима са инфинитивном основой шкрийа-{уи) . Ис

тина, и код других писаца ова) се глагол )аьл>а у облицима са дво-

)аком основой шкрийа-(ти) поред шкрийи-(т); на пример:

— ... снег )е на друму шкрийио (Ст. НоваковиН,

Крцали)а, 1863, 76) и: — Гдеко шкрийаше зубима (Калуфер

и ха)дук, 1915, 239); — реско )е шкрийио сни]ег (И. Г. Ко

вач и Ь, Дани гшева, 1936, 73) и: — креда )е шкрийала

(исто, 172).

Али такви примери, ма колико да их има, представл>а)у

само )едну особиту морфолошку по)аву у употреби ове глаголске

речи.

Кад )е реч о тим основама инфинитива, онда се може сло-

бодно тврдити да у кн>ижевном ]езику, на цело) територи)и, об

лици са основой на -а- у употреби сто)е испред других, чи)а се

основа завршава на -и-. Иако се у РистиЬ-Кангргином речнику

шкрийаши упуЬу)е на шкрийиши, таква инфинитивна основа ни)е

нимало обична ни код екавских писаца. И на том подруч)у упо-

треба )е на страни облика са основом шкрийа-{уи) не само у пи

саном веЬ и у говорном )езику. ]асно ]с да су РистиЬ и Кангрга,

као лексикографи, граматички одре^ивали гласовни лик инфи

нитива: према презентско) основи шкрийи- инфинитивна )е тако!)е

на -и-, као што )е то, уосталом, и код других глагола. Мег)утим,

то не одговара реалном стан.у ствари. ]ер овде однос основа

шкрийа-(ти) : шкрийи-(пС) показу)е изразиту стабилност. Видели

смо колико су примери за облике са таквом инфинитивном ос
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новом бро)НИ)и од оних других — са основой шкрийи-(ти). Да

наведем сада и ове:

— Кола су шкрийала {]. )овановиЬ-3 м а ), Певани)а

I, 284); — шкрийале неподмазане шарке (Д. Ра диЬ, На

кован,, 1937, 66); — [ракита] шкрийала )е под ногама (М.

С. Московл>евхЬ; М. Шолохов, Тихи Дон Ш,

1947, 199).

Зато се може узети да )е ова) глагол на)тачни)е дат у старом

и мало познатом Речнику српскога и немачкога )езика (II) Ъ.

П оповиКа (Панчево, 1881) кад )е у питанъу шегова употреба

у источним кра)евима. У том речнику сто)и: шкрийаши, -иши,

Ним.

На овом месту треба нарочито истаЬи да у материалу нема

ни)едног примера за облике с презентском основой шкрийа- код

екавских писаца, а тако1)е ни са основой шкрий/ье-, иако би такви

облици одговарали основи инфинитива шкрийа-ши, ко)а )е, као

што ]е показано, у н>иховом )езику на)више заступлена. Код

других писаца, видели смо, ни)е тако. И кад се сагледа све што

)е о овоме досад изнесено, онда се на основу тога може са сигур-

ношНу констатовати да у савременом кн>ижевном ]езику има доста

неу)едначености и мешанка граматичких облика ове глаголске речи

ко)а има три инфинитивне и три презентске основе: шкрийа-(ти),

шкрийи(ти), шкрийе- (ти) и шкрийа-(к), шкрийле-(м), шкрийи-{ж).

Треба тако^е истаКи да се то доста често огледа и у )'езику )едног

истог писца, што несумн.иво значи да )е у таквом случа}у )е-

зичко осеЬанье за основни гласовни лик глагола, а нарочито за

зьегове кон)угаци]ске облике, поремеЬено, а самим тим и — нео-

дре!)ено.8

72. Сад о томе како ]е у )'езичко) стварности успоставл.ен

однос глаголских основа шкрийа-(ш) : шкрийй-(гл), т]. -а- : -й-.

Другим речима, треба показати како )е дошло до тога да се те

две основе у свести спрегну у )едан систем облика. Подсетимо

* Исп. и примере забележене код Св. "Норой и Ь а: — дречао )е

АКим б)ешн>е ... шкршщуНи зубима (Цел. дела VII, 254): — у прсима почело

да му нешто шкрнйи (Цел. дала IV, 315).
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одмах да то, у нашем )езику, ни)е усаюьен пример; найме—да )е однос

основа створен тако што су два односа основа )едне исте глаголске

речи комбинациям дали и треКи однос (од А : В и С : й добивено

)'е А : И). У овом случа>у, мислим, Може се реЬи ово. Познато

)е да у нашем (гаьижевном) )езику има известан бро) глагола на

-аши у инфинитиву, а са презентском основой на -и-; то су гла

голи типа бежаши, бежим. Нэихова инфинитивна основа завр-

шавала се некада на -ё- (}аш) (< -ё-).9 Ти су глаголи на)више

ономатопе)ског порекла; на пример: звучаши, звечаши, дречаши,

вречаши, режаши, зу]аши, ху)аши, шишшаши, йишшаши, йлушшаши,

звиждаши и др. А таквог )е порекла свакако и глагол шкрийаши.

МогуКно )е зато претпоставити да су по то) линией непосредно

доведене у везу — инфинитивна основа шкрийа-(ти) и презентска

шкрийи-(м). То тим пре )ер су оне веЬ посто)але, и посто^е, као

такве у саставу одре^ених граматичких односа (шкрийа-(ти) :

: шкрийа-{тл), шкрийле-(м) и шкрийи\'е-(ти) : шкрийи-(гл). Нема

сумн>е да основа инфинитива на -а- тако добива све општи)"у

употребу у говорном и писаном кн>ижевном )езику.

73. У речнику }АЗУ глагол шкрийаши наведен ]е с пре

зентом шкрййам и шкрййлём, а тако^е )е наведен и глагол шкрй-

йиши, шкрйййм. За значение ове друге речи има само неколико

примера и они су са облицима презента (шкрийи, шкрийе), док су

потврде за глагол шкрийаши доста бро)НИ)е, што сигурно значи

да )е и у нашем старом )езику био више у употреби. Ме^утим,

)ош )е интересантни)и податак да у наведеном материалу има 15

примера за н>егове облике са презентском основой шкрийле-, а

само су два за облике са другом основой (шкрийа, шкрийа)уНи) .

Напред смо видели да )е и код писаца савременог )езика на за

падном подруч)у слично стан>е тих облика. Уосталом, и данас се

у разговорном ^езику на то) страни више могу чути облици са

основой шкрийле-. У БенешиЬевом Нгуаг$ко-ро1)зкот г)естки

(1949) глагол шкрийаши дат )е )едино с презентом шкрийлем, то-

лико су писцу речника били блиски такви глаголски облици.

'Т. МаретиК, Граматика хрватскога или српскога юьпжевног

)езика, III изд., 1963, 68.
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У истом речнику (1АЗУ) шкрийаши и шкрийиши упуЬу^у се

на глаголе са почетним сибилантомс: скрийаши и скрийиьйи (шкри

йаши \\й\ скрийаши; шкрийиши ч'кИ скрийиши). Први

]'е наведен на свом месту с презентом скрййам и скрййлём, и за

ту се реч затим вели да се у гра^и овога речника налази од XV

века. И примерима су потвр1)ени облици са презентским основама

скрийа- и скрийлс-. Ме^утим, за глагол скрийиши, скрийим има

само ;едан пример: — [врата] скрийе около (ПалмотиЬ). У реч-

ницима савременог |езика нема ни скрийаши ни скрийиши, што

треба да значи да су сасвим потиснути из употребе истом гла-

голском реч)у са гласом ш м. с на почетку.

74. И ова) глагол )е прасловенска реч )ер се налази и у

другим словенским )езицима. Али )е н>ено порекло )'ош дал>е: у

речнику 1АЗУ з. V. скрийаши испоре!)у)у се глаголи „средних и

сличних значен>а и у индоевроп. )езицима" — у латинском (зт-

йеге), литавском (зкгеЬй, „шуморим"), санскртском (кга:ё, „оп

лачем"), старонемачком (зсгап), немачком (зспге1еп, „кричати",

„викати"). Од словенских )езика само )е у данашн>ем словеначком

)езику као и у српскохрватском : $кг{раи и $кгграп, 1кпрат и

1кг1рЦет (Кесшк). У речнику македонског )езииа шкрийи и скрийи

упуЬу)у се на чкрийи, чкрийаш', дакле, са африкатизованим фри-

кативом ш у ч испред експлозивног к на почетку речи (шк — чк)

и са основой презента на -и-. Бугарски ]език има глагол скрийшя,

-иш, скрийшял, скрийшели (Речник, т. III); дакле, са денталом

ш у општем делу. Али према речнику 1АЗУ има и скрийя. Исту

гласовну сугласничку групу вкг- ова реч има и у осталим словен

ским ]езицима, на првом месту — у старословенском: у речнику

1АЗУ 5. V. с к р и п а т и за та) се )език наводи глагол скрийаши,

као што )е и код Миклошича: скрипатн -ди; -дюши, где

)е означено да )е из тро)езичног речника (Окпопапит гпНп^ие...),

ко)и )е изашао у Москви 1704. год. Ме1)утим, у речнику стан-

дардних старословенских текстова (НагкЫопегЪисп) нема те речи.

— У руском )езику )е скрийёшь (скрийЬть) , йлю, йишь (Снег

иод ногами скрийиш от мороза) (Толковый словарь русского

языка, 1940), а у украинском )е скрийаши, йаю, сш и скрийаши,

йлю, йиш (Б. Д. Г р И н ч е н к о, Словарь украинскаго языка,
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Шев, 1907). —У западнословенским )езицима, польском и четком,

инфинитив овог глагола има тако!)е дво)аку основу: зкггурас, а,

а1 и зкггургес, > (51о\утк ]?гука роШие^о, 1952), зкНраи, -ри -рои

\\-рат, -ре], -ра}е и зкпрёи, -р1 (81оуп!к ]агука сезкёпо, 1946).

Ова) глагол, дакле, са инфинитивном основой на -а- има

дублетну основу презента у чешком и словеначком )"езику, а у

српскохрватском посто)и и треЬа основа, на -и- (шкрийа-т : шкри-

йи-м), ко)а се заснива на материалу из дела писана савременог

кшижевног ]езика, али ко)а ни)е регистрована у досадапиьим

речницима. Затим се вида да ]е инфинитив са основой на -е-

(-ё-) више заступл>ен у другим (словенским) )езицима него што

би се то могло реЬи за наш )език. А што се тиче инфинитива на

-иши, има га и у украинском )езику; у српскохрватском су врло

ретки облици са таквом глаголском основой.

Глагол шшийаши

75. Наши писци из разних кра)ева употребл>ава)у ова) глагол

у облицима са основой презента на -а- {шшийа-). У гра^ама за

израду речника Српске академике и Матице српске на)више при

мера има из дела писаца нови)ега и нащови)ега времена. Од н>их

Ку навестивове:

— ... Шшийа не само шега ... него и Ерцеговце (В.

КарациЬ); — Шшийа га по ногама (Л.ЛазаревиЬ);

— шшийамо се (М. П. Шапчанин); — шшшщу га (В.

ПелагиЬ); — па )е кришом шшийа (Ст. Сремац); — И

осеЬаш маглу што шшийа и гуши (М . Б о ) и Ь) ; — Дуге

врпце шшийа)у тла (Т. У ) е в и К); — шшийа за голо месо

(Св. ЪоровиН); — [дим] шшийа за очи (Б. Н у ш и К);

— н>их закон )ако шшийа (М. М и ) а д е); — Гура)у се,

шшийа^у (Д. ЪуровиЬ); — Зима шшийа лице (Е. С.

ПетровиЬ); — Дим шшийа за очи (Ст. ] а к о в л> е-

ви Ь); — текао горак зно) ... шшийа)уНи као сапун (М. С.

МосковдевиЬ); — леди дах и шшийа за образе (Р.

ЧолаковиЬ); — Ноздрве шшийа дим (Ч. Минде-

ровиК);— „Не шшийа] га! ..." (И. С а м оков л и ) а);
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— да удара по гьо] или да )е шшийа (Вл. Десница); —

шшийа)у га за табане пинцетама (М. Л а л и Ь); — голица-

)уЬи га и шшийщуКи (Д. Ъ о с и И); — шшийа га попут рака

(Н. С и м и Ь); — шшийщуНи млохава н>едра (Н. С и м и Ь);

— Узалуд матере шшийа)у Д)ецу (В. 1 е л и к); — мраз

шшийа за нос (т. Кушан); — [дим] шшийа старчеве очи

(Б. ЪопиН); — [ручице] шшийа}у и гребу (Миливо)е

Р и с т и Ь) .

На друго) страни има само неколико примера за облике са

презентском основой шшийле-. То су:

— Сни)ези, кише, в)етрови ]ош шшийлу кожу (Т.

У } е в и Ь, 0)а1)ено звоно, 1933, 99); — у сну и грлу шшийле

(Д. ШимуновиЬ, Изабране припови^етке, 1947, 7); —

хвата]у их око паса, стишту их, шшийлу (В. Ц а р Е м и н,

Старци, 1917, 151); — Уживале су да шшийлу Огореве бе-

дрице (В). К а л е б, Би)ели камен, 1969, 108); — шшийле

их, гура (М. Б о ж и Н, Курлани, 1958, 179); — шшийле

жену {]. К о с о р, Изабране припови]ести, 1950, 68).

Код С. Матавула забележена су ова два примера у

говору лица:

—- та; ваш дуван смрди, вире ми, ка куга, и шшийле

за очи (Бакоша фра-Брне, 1893, 24); — А сам кажеш да

те од никога вримена шшийле за палпе од ногу (Бакон>а

фра-Брне, 1945, 139).

И у речнику 1АЗУ глагол шшййаши )е с презентом шшййам

и шшййлём. Затим су облици са там презентским основама по-

твр^ени и примерима ко)и се наводе за н>ихова значен>а. Од н>их

сам издво)ио ове:

— Гу;е кол,у, )акрепи га шшийлу (Нар. п). Вук.); —

Шшийле и онога те игра мачке (В. В р ч е в и Ь, Срг. нар.

игре, 1968); — Зми)е звижду, а )акрепи шНийлу (Дувно у

Босни) .
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То значи да облике са основой шшийле- у кшижевном )езику

употребл>ава)у хрватски писци, а налазе се и у ^езику народних

умотворина, као и у народним говорима западне ;езичке зоне.

Изван те доста ограничене територи)е као да их нема. Сигурно

)е да временом н>ихова употреба поставе све ограниченна и ре!)а.

Ипак лексикографи нису у праву кад глагол шшййаши наводе

само с презентом шшййам, као што су то учинили ДеановиЬ и }ерне)

и РистиК и Кангргау свощм речницима. Нарочито — ДеановиЬ и

1ерне), )ер смо видели да су облици са основом презента шшийье-,

колико-толико, присутни у )езику писаца на подруч)у на ко^ем

)е н,ихов речник настао. А РистиЬ-Кангргин речник, истина, са-

држи у основи источни, екавски изговор, и у материалу нема

ни)едног примера за такве облике код писаца на то) страни. Али

то, разуме се, не мора значити да их нигде и нема.

76. Ова) глагол се тако^е налази и у другим сродним )ези-

цима. Тако у словеначком основа презента му )е као у нашем

^езику, т). завршава се на -а- и на -рЦе-: Шраи, -ат и -рЦет.

Дво)аку основу има и у западнословенским )езицима: у четком

Ъйраи, Ыри и Ырат, а у польском згсгурас, рге и ра, ра1 (31о-

\утк )?хука роЫие^о, 1952). Ме^утим, у источнословенским )е-

зицима та основа )е )единствена, али различите: у руском )е щи-

йашь, йлю, щййлешь, а у украинском щийаши, Паю, еш. Што се

тиче македонског и бугарског )езика, у ньима ова) глагол има

основу презента на -е-: у македонском )е шшийе, шшийаш; шшийи,

шшийеше (Правопис), а у бугарском щййя, -еш (Речник). И на)зад,

у Миклошичевом Ьех1соп-у )е штипдти -пикь -плюши. Према

томе, презентска основа на -)е- одн. на -е- заступлена )е у свим

овим )езицима, осим у украинском.

Глагол хрийаши

77. Значение те речи )е „тешко кашл>ати, дисати, промукло

говорити". А она се иначе не употребл>ава тако често. Као што

смо видели, у речницима се глагол хрийаши наводи с дублетним

облицима презента: хрййам и хрйй.ъсм, а тако ]е и код БелиКа и
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БораниЬа, у н>иховим правописима. Облик хрийам узима се на

првом месту, осим код БелиЬа где )е хрийлем = хрийам. У првом

изданьу Вуковог речника и у речнику Л. БакотиЬа дат )е само

с обликом хрийам. За н>их ]е, дакле, то уедини презентски облик

овог глагола, а у првом случа)у том облику се да)е место испред

облика са основой хрийлё-. То, ме!)утим, не одговара стан>у ко)е

се огледа у )езику наших писаца. У шиховим се делима, найме,

среЬу много више облици са овом другом презентском основой.

Штавише, у материалу има само )едан пример за облик са ОС-

новом хрийа-. И то )е ова):

— Он по цио дан хрийа, шишти, ису)е и рачуна (И.

АндриЬ, За логороваша; СКГл. кн>. V н. с. 1922, 322).

На друго] страни су примери за облике са основой хрийлё-.

Има их више, и уд Ьу их навести све.

— На земл>у )е пао, | хрийлуН тежко (А. X а р а м -

б а ш и Ь, Щесничке прш1ови)ести, 1889, 89); — па ли-

та)уЬи, хрийле (А. ТресиЬ-П а в и ч и Ь, Лэутовид Посавски,

1894, 46); — отимл>е се хрий/ьуН (ист и, Р1П15 КериЫкае,

1909, 10); — „Прости, ах, прости!" — тешке прей хрийлу

(С. Ст. КраньчевиН, За народ, 1933, 83); — А старац

се сми)ао хрийлуНи прсима (В. Н а з о р, Прнче 1927,

101); — Стаде да кашл>е, хрийле и куне (Е. Кош, Као

вуци, 1958, 186); — И веК чу)ем како хрий.ъс нада мном

(Н. С и м и Ь, Прол>еКе, 1952, 195); — 1ечао )е потмуло

хрийлуНи (исто, 21); — Милан, хрийлуНи покушава да

изговори нечи]е име (М. БулатовиН, Ъаволи долазе,

1964, 227); :— Зуб? — захрийлс он ердито (Р. Марин-

ков и Ь, Руке, 1956, 213). 10

Ако )е ово макар и приближай покаиател> опште унотребе

)едних и других облика глагола хрийаши у кшижевном )езику,

онда облици са основой презента хрийа- не могу се, у речницима,

узимати испред других ко)и су са основом хрийле-, а поготову

10 Сложени глагол захрийаши нн)е наведен у правописном речнику.
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не могу ста)ати сами, без вьих, ]ер су очигледно у велико) ма-

н>ини према овима. — Наведени примери у исто време открива)у

зону где се ова глаголена реч употребл>ава : забележени су код

писана са територи)е и)екавског кн>ижевног изговора, а не и код

других, ко)и су из источних кра)ева. То значи да ]'е тамо у народ-

ним говорима уопште нема или, у сваком случа)у, да живи без

потребне изразитости, због чега }е многнма и непозната као таква.

78. У речнику ТАЗУ, где )е наведен и )едан пример за пре-

зентски облик хрийлу (М. А. РелжовиЬ), сто)и да )е корен

глагола хрийаши ономатопе)скн и да )е то прасловенска реч, ко)а

у руском и четком )езику има инфннитивну основу на -ё- (]аш):

хрий&шь, -йлю, -йишь у руском и с/гггрёгг четком )езику. Ме1)утим,

)а нисам нашао ту реч у речницима чешког )езика ко)е сам пре-

гледао. У польском )езику, поред екгургес, инфинитив овог гла

гола гласи и екгурас, а у украинском )е на -Ши : хришши, йлю.

йиш. — Од )ужнословенских )езика налази се и у словеначком,

и у том ]езику све )'е као и у ерпскохрватском — и инфинитивни

завршетак и основа презента: НАрай, -ат и -рЦет („промукло

говорите"). У словеначкОуМ има и глагол Нггрёсг, -ип у значен>у

„бити промукао".11 У речнику 1АЗУ за старословенскн )език

наводи се придевска реч кггрЦгъъ, т). х<*иплив'ь> а У Микло-

шичевом речнику дат )е и евршени глагол доипнлти.

Глагол храм аши

79. Та) се глагол не)еднако наводи у нашим речницима и

правописима. Найме, у речницима и у БораниКевом правопису

)е с презентом храм.ьём. А тако )е, на два места, и у часопису

Наш ) е з и к (год. II, 157; год. III, 255). Дублетне облике у

презенту (храмам и храм.ьём) има, као што смо видели, у реч

нику на)'нови)ег Правописа и у БелиЬевом Правопису. А тако )е

"И. МажураниН )е употребио облик презента са основой на

-и-, ко)и би одговарао такво) инфинитивно) основн — у стиху: — и узднше,

пишти, цичи, хрийи (Смрт Смаил-аге ЧенгиКа, нзд. 1935, 61). — Йети об

лик ]еиу примеру: ■— Сапа .чу се у грклану згусне: | хропе, хрийи, \ хрче,

1)ипи... (А ТресиК-П а в и ч и Ь, Валови млели и чувстава, 1903, 123).
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и у сара)евском Правописном приручнику, само што )е ту облик

храмам ставл>ен ме!)у заграде. У првом случа;у, с )едним презент-

ским обликом, глагол храмами ни)е тачно предстаагьен, )ер се упо-

требл.ава и у облицима са основой храма-, а не само са основой

храмле-. Ни)е на)тачни)е представл>ен ни у правописном речнику

)ер презентски облици са основой храма- ни по чему нису прио

ритетни. Штавише, у употреби ове глаголске речи такви облици

видно заостазу за облицима са основой храмле-, ко)и се у правом

смислу могу сматрати стандардним облицима кн>ижевног )езика .

Уосталом, то Ке се видети и из примера ко)е Ьу сада навести.

а) Облици са презентском основой храма-:

— Срби не храма)у, кад се иде к слави (Л>уб. П. Йе

на довиН, Цел. дела II, 1892, 7); — рама)уКи мало, )ер

га уби)а)'у нове лагиране ципеле (Ст. С р е м а ц, Зона

Замфирова, СКЗ, 104); — исме)ава... богал>еве како храма^у

(В. Петрови к, Варлыиво пролеКе, 1954, 297); — Хра-

ма]уНи по!)е до пет пута потоку (В. Н а з о р, Д)еч)а кн>ига,

14); — Уморио сам се ... храма}уЬи путем (С. М у с у л и н;

Ст. Жеромски, Прах и пепео II, 1947, 9); — Први )е тумарао

храма]уНи ... (М. Ъ о р 5 е в и К; А. Доде, Жак, 1950,

385); — осеКа^уЬи како храма [у саставллн>у композици)е]

(Б. П е т р о в и Ь; Летопис МС, април 1951, 346); — а

затим, храма)уНи, измил»еше и два посгьедоьа (М. Л а л и Н,

Изабране припови)етке, 1950, 77); — Београ^ани ... хромату

у одбрани (Политика од 22. )ан. 1970, 12); — ЪосиН

играо храма)уКи (исто, 24. окт. 1968, 10); — Облак )'е

видно храма]уКи рекао (Вечерн>е новости, 2. )ул 1947,

24); — „Од чега ли онолико храма}" (Ъ. С и ) а р и Ь, Би-

хорци, 1963, 30).

Ни)е сигурно да )С последн>и облик (храма) презент, )ер

може бити и аорист несвршеног глагола.

б) Облици са основом храмле- :

— Он се хвата рукама за ноге, и нагин>е се као да

храмле (Вук, Нар. п)ес; Р). 1АЗУ); — Како хроми храмле
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ногама сводим (Ъ. ДаничиН; Р). 1АЗУ) ; — Лети, трчи,

храмле, | плази (П. ПрерадовиЬ; Кн>ижевност и

)език 1, 1960, 64); — не сам пресуди ... ко;е ман>е храмле

(И. Р у в а р а ц, Две студентске расправе, 1884, 57); — А

ти, ленлшче, храмли, гега) (Мита Р а к и Ь; В. Иго, 1ад-

ници XII, 1886, 26); — Касни)е )е ствар почела да храмле

(В. Б у к о в а ц, Мо) живот, 1925, 59); — Он )е пошао

храмлуНи (М. и Станка Г л и ш и К; Л. Толсто), Рат и мир

IV, 1968, 202); — стихови не рамлу много (Л>. НедиК,

Из нови)е српске лирике, 1893, 218); — дос)'етка му и у!е-

далица храмле ... (А. К о в а ч и Н, Д)ела I, 1950, 129);

— оняко храмлуНи пут врата, прожвака (Ст). М. Л> у б и ш а,

Припови)ести, 1924, 9); — опази свекрва да )0) добро-

с)етн>а нев^еста храмле (Причан>а Вука До)чевиЬа

I, 1902, 66); — Тро)ка наша помало рамле (И. СекулиЬ,

Кроника паланачког гробл>а, 1962, 162); — р а м л> е низа

степенице (исто, 93); — учила их [децу] да храмлу (И.

АндриК; А. Пецо, ЗвончиЬи звоне, 1970, 144); — на

ко]у ногу храмлу ови н>егови Ри)ечани (В. Ц а р Е м и н,

Данунци)ада, 1946, 489); — храмле без станка (М. Ка

ша н и н; СКГл. V, 1922, 17) — Поред н>е, храмлуНи,

про^е блед Серге) ПлатоновиЬ (М. Московл,евиК;

М. Шолохов, Тихи Дон I, 1946, 165); — Гриша само у ту^им

селима храмле (Тихи Дон III, 344); — ]език и

н»егова синтакса, то )'е оно у чему данапиьи кгьижевни на-

рашта) ... на^више храмле .{А.. Б е л и Ь, Щ, 1932, 225);

— Па и сами Зборници Академи)е наука у овом правцу

рамлу (С. Тро1ановиЬ, Ватра 1930, 2); — да не

гледа)у како рамле (М. Л а л и Ь, Ха)ка, 1967, 415); —

гледао )'е како Ладо рамле (исто, 452); — а ипак храмлу

и праве се 1унаци (исто, Свадба, 1950, 26); — треба да

храмле (Ч. В у к о в и И, Висине, 1952, 244); — То поре-

1)ен>е с точкиЬем ко)е храмле као и свако поре^енье... (Кн»и-

жевне новине бр. 20, 1948, 1); — И цинови — рамлу

(Веч. новости 24. окт. 1968, 10); — Зэшто храмле

1угохром (Политика, 23. април 1971, 8); — Храмле
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нам наука (Е к с п р е с П о л и т и к а, 22. II 1972, 11); —

Нек доцкан дорамље спас (Свет. Стефановић; Речник

САНУ); — или је ишао нарамљујући на кечу ногу (Св. Ћ о -

р о в и Ь, Целокупна дела I, 263). 12

Из речника ЈАЗУ узео сам ова три примера:

— А ђогат му у три ноге храмље (Нар. пјес. Петр.);

— Знам ја у коју ногу храмьем (Вук. Нар. поел.; у Дубров

нику); — Храм.ьи мени у три ноге, ђого (Нар. пјес. Ногт.).

Последњи примери, као што се види, потврђују да облици

овог глагола са основой храмље- постоје и у народним умотвори-

нама из западних крајева.

У материјалу има још примера за овакве облике глагола хра-

мати. Изостали су, поред осталих, и они које су употребили старији

и мање познати писци . Али нема сумње да и наведени примери

сасвим јасно показују колико је, у књижевном језику, доминација

облика које представљају. Према њима су они други, са основой

храма-, заступљени толико у малом броју да се има утисак као

да се једва одржавају у употреби. Зато су они остали без неке

нарочите перспективе у даљем језичком развитку. Нису боље

стајали ни у нашем старом језику: за презентски облик храмам

у речнику ЈАЗУ каже се да је „риједак". Такви облици овог

глагола, дакле, још одраније су били потискивани од облика са

основом храмље-, а и данас их они све више потискују не само

у говорном него и у писаном језику. Њихов развитак је изразито

вита.чнији и све интензивнији, док облици са основом храма-

имају све мање животворности. И једно и друго може се зак-

ључити на основу примера који су за то наведени.

80. У прегледу тих примера видели смо да су неки облици

написани без почетнога гласа х (рамајући, рамљу, рамље, дорамље,

нарамљујући) . Налазе се тако написани у књижевним делима ис-

такнутих писаца, а то су: Љ. Недић, Ст. Сремац, Св. Ћоровић,

Исидора Секулић, Свет. Стефановић, М. Лалић, Таквих глагол-

ских облика има затим више у грађи за речник књижевног и

" У правописном речнику нема глагола нахрамати.
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народног језика САНУ. Позната је судбина веларног фрикатива

х. При том је од посебног значаја чињеница да је тај глас нестао

и у народним говорима који су се нашли у ужој основици нашег

новог књижевног језика. Али правописна одредба недвосмислено

гласи да се х пише на почетку (и на крају) речи кад му је ту место

по пореклу, сем у изузетним и усамљеним случајевима. Разуме се

да је писање речи без етимолошкога х допуштено и онда кад је

у књижевном делу означено да је дотичну реч у реченици упо-

требило одређено лице које писац препушта да се изрази својим,

локалним језичким (и граматичким) средствима. У литерарном

пишчевом језику то се не може и не сме чинити. Такви примери,

баш зато што се налазе и код писаца чија су дела од стварне

уметничке вредности, представљају више ортографски куриози-

тет него свесно одступање од строгих прописа које налаже пра-

вопис књижевног језика. Они су, написани без изворнога х на

почетку, и онако донекле „загонетни" јер ти писци, који тако

пишу облике овог глагола, у другим случајевима нигде не про-

пуштају да обележе глас х; дакле, ни кад је на почетку речи и

испред сонанта р (нпр. хранити, храст, храбар).

81. За глагол храмати у речнику ЈАЗУ вели се да је стара

реч. И обрађивач се при том позива на старословенски глагол

храмати, који је, сигурно, нашао у Миклошичевом речнику,

где је наведен као хралмти -млм -млкшн. Међутим, у

Напа\у6пегоисћ-у 8ас1тк-а и Апгегти11ег-а нема ге речи. Од

данашњих живих јужнословенских језика има је у словеначком.

Али у том језику инфинитивна основа глагола завршава се на

-е- и на {-, а у корену је изворни самогласник о јер је реч

постала од придева ћгот, а наше Нгатап добивено је „ојачањем

вокала о на а" (Рј. ЈАЗУ). У словеначком је, дакле: ћготеи, -гт

— „постајати сакат" и Нгот1п, -(т — „чинити [кога] хромим".

Тако је ова глаголска реч, са инфинитивом на -еп и -Ш, слична

са глаголима у српскохрватском језику типа оелети и белити,

који су по значењу, у првом случају, медијални, а у другом —■

фактитивни .

У источнословенским језицима инфинитивна основа овог

глагола завршава се на -а-, као и у нашем језику, али коренски
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вокал може бита дво^ак: -о- и -а-, што овде ни)е ни од каквог

знача)а. Тако )е у руском )езику: хромашь, аю, йешь и („устар.") :

: хрбмлю, хромлешъ, а у украинском: храмаши, маю, еш (= хро-

маши). — Ове глаголске речи има и у западнословенским )ези-

цима. У польском )е са основой инфинитива на -а- и -«е-: скго-

тас, а, скгатас | ] спготгес, скгатгес, а у четком )езику ]е на

-ап: скготаи (КоЬу1ка тпё скгота) и скгатап (скгати, импер.

сНгате)) ; у речнику уз ших сто]и ознака да су ди)алекатске речи

(Иа1.).

82. Према речиику 1АЗУ у нашем старом 1езику главии

презентски облик глагола храмаши био )е храмлём, )ер )е други

облик, храмам, као „ри^едак", дат у загради. Ако )е, затим,

у старословенском презент био х?4'"'"* -люши и ако су у

руском )езику храмлю, храмлешь постали архаични облици, онда

се може узети да 1е у презенту стари)а основа на -]е- с ртованим

претходним назалом (мл). У српскохрватском )езику има се утисак

као да се облици са другом основой, храма-, сада нешто чешЬе

чу)у у говору и као да се нешто више )авл>а)у нарочито у дневно]

штампи. Наравно да и поред тога облици са основой храмле-

има)у и дал>е општу стандардну употребу у говорном и писаном

каижевном )'езику.

Глаголи: префикс + и маши

83. Као што смо видели, у правописном речнику су наведени

и ови глаголи: заимаши, йозаимаши, узаимаши, наимаши, изна-

имаши, унаимаши. йоимаши, уимаши, обуимаши, йредуимаши. На

кьима Ку се сада задржати.

Пре свега, то су глаголи имперфективног вида са учестало-

-тращим значением. Као такви сто)е према перфективним глаголима

ко)и им одговаоа)'у. Тако посто^е односи: за]миши : заимаши, йо-

за^миши : йозаимаши, уза]миши : узаимаши, на}миши : наимаши, из-

на]миши : изнаимаши, уна]миши : унаимаши, йо]миши : йоимаши,

узмиши : уимаши, обу^миши : обу]имаши, а према Речнику Матице

српске и йреду]миши („примити преду)ам", „дата преду)ам"):

йредуимаши.
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Ни у )едном речнику, затим, не налазе се сви ови глаголи.

На пример, код Вука нема глагола изнаимаши и изнщмиши, уна-

имаши и ушумиши, йредуимаши и йреду]миши, као ни обуимаши;

йредуимаши нема ни код РистиЬа и Кангрге и ДеановиЬа и }ер-

не)а. А онда — ни са лексичко-граматичке стране нису сви )еднако

представл>ени. Тако, Вук и РистиЬ и Кангрга глагол обу]миши

упуЬу)у наобухватити. А у речнику МС и МХ за]миши

)е и свршени и несвршени глагол: „узети, узимати у за)ам, по-

за)мити, поза)мл>ивати". Глагол йоимаши (и йо]имаши) ДеановиЬ

и Терне) упуКу)у на п о ) м и т и, кощ )е имперфективног вида.

У речнику Л. БакотиНа наимаши значи: узети под на)ам, дати

под на)ам; дакле, перфективног )с вида, као и йоимаши, ко)и

под 1. има значенье „узети". Та) глагол и РистиЬ и Кангрга упу-

Ьу)у (под 1) на узети. Ни)е тако^е безначащо ни то што ]е

глагол йозаимаши у речнику МС потвр^ен само )едним примером.

А нарочито треба нагласити да су од перфективних глагола из-

нсу'миши, йозсумиши и уза]миши добивени имперфективни са уче-

сталим (и тращим) значением : изна^мливаши, йозсумливаши и узщ-

м/ьиваши, ко)и су, као што >е познато, постали преко *изна]млаши,

*йоза}мл>аши и *уза]мл>аши наставком -ива-, и ко)и у )езику си-

гурно има)у општу употребу.

Мислим да ;е и оволико доста о томе како су ови глаголи

као лексичке ^единице одре^ивани у речницима. То што понеки

од ньих недостаче у овом или оном речнику или се упуку^е на

други глагол, доказ )е да то нису општепознате речи и да нису

у живом и свакодневном саобраЬа)у. Колико су оне необичне и

далеке многим представницима нашег ]езика, може се видети из

овог примера. На )едном листиЬу речничке гра!)е за облик йо-

за]имао у реченици: — Од н>ега )е он ... йоза^имао мотиве (Л>.

Н е д и Ь) исписивач )е ставио као одредницу глаголску реч

йоза]миши м. йоза(])имаши, не водеЬи при том рачуна ни о вид-

ском значен>у употребл>еног глагола, ко)е су значенье, видели смо,

каткад погрешно одре^ивали и сами лексикографи. Наравно да,

на основу употребе у кньижевном )езику, овде сада треба показати

колико се ови глаголи, као слични глаголи на -аши, о ко)има )е

реч, )авл>а)у у облицима са ^едном основом презента (—има-), а
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колико— са другом (—им.ье-). За неке од н>их нема довольно, или

чак нема уопште, потврда у речничким гра1)ама, као ни у пре-

гледаним кн>ижевним делима. У таквом случа)у о н>има се не

може ништа посебно реЬи.

84 . Глаголи : заи маши, у заи маши, йо заи маши и

наимаши. — По семантичко) сродности и блискости они могу

да иду за)едно. У материалу има примера за шихову употребу,

али их ипак, све у свему, нема много. Ме1)утим, важно )е

то да се они налазе употребл>ени на]више у делима наших нови)их

писаца. Од свих да поменем само врло познате. То су: Ъ. 7акшиЬ,

М. ГлншиЬ, Св. РанковиК, Ст. Сремац, ^. ВеселиновиЬ. Л>.

НедиЬ, Св. ЪоровиЬ, Д. ШимуновиЬ, И. Горан КовачиЬ, И.

СекулиЬ, И. АндриК, Ъ. Си)ариЬ, Д. ЪосиЬ, И. Франгеш. На

први ноглед ово може демантовати пре!)ашн>у констатаци^у о ог

раничено) фреквенци)и ових речи. Али чиньеница )е да се код

наведених и других писаца налази по )една потврда за глаголске

облике. Зато су ти нримери, више-ман>е, усамл>ени у н>иховом

(езичком фонду. Ипак )е тешко отети се утиСку да се те речи )ош

увек „користе" у на)чисти]ем кгьнжевном ствара.чаштву, иако )е.

све то, на кра)у кра)ева, оскудан матери)ал, чак толико оскудан

да се чини да )е хьихов жпвотни потенци)ал стварно минималан.

Од облика у ко)има се ови глаголи )авл>а)у нас, разуме се,

)едино интересу)у облици са презентском основой на — имлё-, ]ер

су други, са основой — има-, као и код многих сличних глагола,

сасвим обичнн. Примера за такве облике, и кад се узму сви, има

салю толико да могу нотврдити сво)е посто)а!ье у кшижевном

)езику. Зато треба н да их наведем све. То су ови:

— Заим.ье кон>а у армирал>е (Пословице Ъ. Да-

ннчиКа; Р). Броз-ПвековиЬа); — У нас се све заимле (Св.

ЪоровиЬ, Цел. дела I, 247); — да има свега да не

заимле по селу (исто, 247); — Ова] ти [крст] не даривам

него ти га заим/ъем за неко време (К. Цв)етковиЬ;

Речник САНУ); — И други н>има заимлу, па ... тако )едни

другима за^ам враЬа)у (Л. фра-Пепел; Речник САНУ);

[132]



Глаголи на -аши са дво)аком презентском основой 109

— Ко узаимле, та]' )е и дужан (В. КарациН, Срп. нар. по

словице; Р). Броз-ИвековиЬа); — Ни)едан [владика] не

узаимле на себе него на епархи)у (В. КарациЬ, Милош

ОбреновиЬ; Р). Броз-ИвековиЬа); — У Каштелима ... има)у

нарикаче, ко;е при)ател>и и познаници покощикови наимлу

и шал>у му куЬи да га жале (В. Ст. КарациЬ, Срп. нар.

п)есме I, 89); — у куКи Не бити од користи, зашто да наим-

лемо стране... ]. БенешиЬ; Кеутопг, Сел.аци I, 1951, 32). 13

Као што се види, меЬу овим примерима два се налазе у

пословицама ко)е су настале негде у народу и ко)е су тако записане

(заимле и узаимле) и два — ко)е )е сам Вук уиотребио (узаимле

и наимлу). У н>еговом речнику облик 1. лица )едн. презента ових

глагола дат )е у загради, као што )е случа) и код многих других,

сличних глагола. А напред )е речено да )е Вук те глаголе употре-

бл>авао у облицима са основой презента на -а-. Иако то ни)е било

и ансолутно тврЬеше, ипак су ови примери за мене били неоче-

кивани. И сада треба претпоставити да то нису и )едини примери

за такве облике у Буковом резину. Али )е сигурно да Ье они, ма

колико их било, увек изгледати као да су се случайно нашли на

месту где су употребл>ени .

Затим се види да од писаца ко)и су употребили ове глаголе,

(едино су код Св. ЪоровиЬа нацени облици (истог глагола) са

основой заимле-; други и они ко)и нису поменути има)у облике

са основой — има-, наравно, у случа^евима кад су употребл>ени

глаголски облици ко)и се изводе од презентске основе. Код Л>.

НедиЬа забележен )е прнлог садашвьи од глагола йозаимаши: — не

йозаима^уНи од других, а облик презента — од глагола йоза^мли-

ваши: — Поза)млу]у од других. Иначе, та) глагол (йоза]млшаши)

врло )е обичан код писаца у савременом резину, као и у говору,

што )е веЬ речено.

85. Од ових глагола први има у старословенском )езику ос

нову презента само на -]е-\ гахтап [-етГр -тГен] Ьог^еп, 1е1Иеп

(НапсгчубпегЪисп) .

" Од глагола йозаимаши употреблен )е облик презента йозаимлЪ у

преводу Л. 3 у б а н а (1834).
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86. Напослетку, узгред треба реЬи да су код неких писаца

облици ових глаголских речи написани и са предньонепчаним со

нантом У измену садюгласника а и к; на пример : узажимам (ГлишиЬ),

узанимав (ВеселиновиЬ), узщимали (ЪопиЬ), узщ'имаш (Москов-

л>евин), йозщимао (Л>. НедиЬ). Примера за то има и у речнику

}АЗУ. Ме^утим, у Правопису те се речи наводе без /. Према

томе, )едино такав треба да буде н>ихов гласовни лик у юьижев-

ном )езику. Али код писаца, као што )е наглашено, има одсту-

пан>а од тога. И свакако се _/' ту )авл>а у вези са сталним прису-

ством тог гласа, у писашу и говору, код одговара^уЬих свршених

и учесталих глагола (узщмиши —узщмливаши, йоза]миши — йоза]-

мливаши) .

87 . Глагол обуимати. — Напред )с речено да те гла-

голске речи нема у Буковом речнику; нема )е ни у речнику

ДеановиКа и 1ерне)а, док )е перфективни глагол обузмиши

наведен. Код РистиЬа и Кангрге глагол обууимаши иде за)едно

са глаголом обу^миши. Видели смо да они, као и Вук, ту

реч упуЬузу на обухватити. У речницима ових наших

лексикографа нема ни итеративног глагола обу]мливаши . Ме1)у-

тим, у на)нови)им речницима ове глаголске речи чине саставни

део лексичког блага ко)'е )е у н>има заступл>ено. 1ер )е у гра-

1)ама потвр^ена н>ихова употреба у кн>ижевном )езику. Истина,

глагол обуимаши, о коме )е углавном реч, по остварл>ивости си-

гурно заоста)е за глаголима обу]миши и обу^мливаши, али се

ипак код писаца )авл>а толико да се преко тога не може пре-

Ни. НавешЬу само неке од н>их, у чи^им ;е кшижевним делима

употребл>ена . То су, на пример, ови: В). Новак, Т. МаретиН и

Ст). ИвшиЬ, М. БеговиИ, }. ВеселиновиЬ, Св. ЪоровиЬ, Б.

ПоповиЬ, }. ПоповиЬ, Ст. |аковл>евиЬ, Д. МаксимовиЬ, Св.

СтефановиЬ, В. Живо^иновиЬ-Маззика. На основу тога )асно )е

да глаголена реч обу(])имаши има сасвим сигурну литерарну

подлогу.

Кад се из примера за н,ену употребу код писаца издво)е

они ко]и има)у облике са основом презента на — има- и — имле-,

онда оста)е да се покаже у каквом се односу ти облици налазе.
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Одмах треба реЬи да има само по неколико примера за то. Да

их наведем.

а) Примери за облике са основой обу(})има-\

— [пламен] ко)и обу]има и зидове (]. Весел ино-

виЬ); — ружичаст тон ... обуима целу слику одозго (Б.

ПоповиЬ); — лака дрхтавица обу]има тело (Ст. ] а к о в -

л>евиЬ); — Удружени у л>убави тако, | двапут лепши

свет обу]има}у (Св . СтефановиК); — Пен>е се, пен>е

радосна ватра | и цело тело обуима (Д. МаксимовиЬ);

— роман обу)има та] психолошки израз у целини (В.

Живо)иновиЬ-Ма8$ика).

б) Примери за облике са основом обу(])имле-:

— Он )е обу]имле (Р. КаталиниЬ-1 е р е т о в, Нашим

морем и нашим кра;ем, 191 1, 18); — као што кад жена плаче

обуим/ьуН милога мужа (Т. МаретиЬ и Ст). И в ш и Ь,

Хомерова Одисе)а, 1950, 126); — рукама снажним и злат-

ним | ведри обу]имле сви)ет (М. Б е г о в и Ь, Изабране

п)есме, 1925, 109); — ньегова )е обу]имле рука (М.БеговиЬ,

Дун,а у ковчегу, 1921, 180); — на то се ... окрене на другу

страну раширених руку, обу^имлуКи ньима сваки скут (К.

8оуагу; Н. В. Гогол>, Припови)етке, 1950, 507).

Навео сам све ове примере зато што их нема много и ]ош

више зато да би се видело ко)и писци употребл»ава)у ]едне а ко)и

— друге облике. Али то не морэ значити да су ти облици, у гаьи-

жевном )езику, исюьучиво тако разграничени, иако материал у

речничким гра^ама очигледно упуКу^е на такву констатаци)у.

Свакако Не пре бити тачно ако се и сада претпостави да се облици

са основом обу(])имле- на]више налазе у )езику писаца са по

дручна коме припада)у и писци овде цитирани. Нема сумн>е да )е

то на)маше спорно.

88 . И облици овог глагола често су са сонантом ], чак чешКе

него облици претходних глагола. То показу)у и наведени примери.

Као што се зна, у Правопису )е без тога гласа (обуимаши, а не
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и обу^имаши) . Мег)утим, питан>е ]е да ли ни)е исправнике при-

хватити и оно што )е у пракси толико веЬ уобича^ено.

89. Глагол поимати. — Перфективни глагол йо]миши у

кшижепно) употреби значи „схватити смисао, садржа) чега", а

остала су му значена са покра^инским обележ)ем (Речник МС).

Код имперфективног (и учесталог) глагола йоимаши у Буковом

речнику сто)И „у Сри)ему", и има само таква значен>а: 1) У1с1е

у з и м а т и; 2) извлачити вуну за поучицу; 3) пойма (хоЬе да

умре), а као рефлексивни глагол (йоимаши се) значи шпегпептеп,

$Г. потхиатити се. То значение (итегпеЬтеп) код Вука

има и перфективни глагол йоймиши ; а пример )е: — йоимих да га

ударим, т\. пог)ох. Рефлексивно йд}миши се Вук упуЬу)е на

се г нут и се. А ДеановиК и 1ерне) импф. йоимаши и йо]маши

упуЬу)у на рГ. йо]миши, ко)и значи: сотргеш1еге, сарпе, тгеп-

йеге, сопсерпе. Код РистиЬа и Кангрге йоимаши под 3. има

значение Ье§ге1Геп, а йд^имаши само то — Ье^гегГеп, аийаззеп (он

то не йо]има). Код н>их )е, дакле, настала пометньа у вези са

писашем и не1шсагьем ] у исто) глаголско) речи, ко)у писци

савременог кн>ижевног )езика готово увек употребл>ава|у у том

значешу, што потврг)у)у и многобро)ни примери у речничким

гра^ама.14

Ти примери, затим, показуху да глагол йо(])имаши има об

лике са дво)аком основой презента: йо())има- и йо(])им.ъё-. Али

од свих н>их за облике са другом основой могу се навести само

ова три:

— Старац се на)при)е уплаши и погледа не йоимлуНи...

(Д. Ш и м у н о в и Ь, Ъердан, 1914, ПО); — ... не йо-

]имлуНи )ош шта се управо то дешава (М. }акшиН, Црно

.чаче, 1921, 67); — Само као да йоимле 1)едов глас, ко^и

му ... сухо шапЬе (Ч. В у к о в и К, Гуслар; Кн>ижев-

ност св. 7—8 год. III, 1968, 512).

14 ]. В е с е л и н э в и К )е употребио презентски облик овог глагола

у значен>у ко)е има у наведеном примеру код Вука: — а она у положа)у онога

штс йоима да устане, алн се )ош нн)е дигао (Цел. дела VIII, 52).
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Ме1)утим, за облике са другом основой презента има доста

велик бро) примера. Да наведем ове:

— А што разум студен не йо)има ... (Ъ. } а к ш и Ь);

— Ил', ако )е йоима | то )е ка од беде (}. ]. 3 ма )); — )а

шуимом, )а осеЬам сву нъегову несреЬу (Л. К. ЛазаревиЬ);

— йоима сви)ет (В). Нов а к); — не йопмщуКи )ош цео

смисао овога поступка (Св. РанковиЬ); — сад тек йоима

Нэихову праву драгоцену вредност (Св . РанковиЬ);— он

и не йо}има ништа (Ст. С р е м а ц); — Па ипак, )а не йо-

имам : откуд то мора да невиновно води у брак (М. У с -

коковиЬ); — йо]имам зашто су л>уди веровали (М.

1анковиН); — И )едва што нам мозак поче да йо]има

(В. Петрови Ь);—}а йоимам добро неминовност зала (М.

Р а к и Ь) ; — Зашто те тако свако не йоима ... {]. Раду-

л о в и Н); — од тренутка кад )е йоима као антитезу (О.

Д а в и ч о) ; — Младен йоима (Ч . В у к о в и Ь) ; — и он

ос)еЬа, да се негд)е диже ... ни сам не йоима гд)е (А. На

метан); — Прагматичну санкци)у йоима (]. №а%у; Нгу.

ко1о XIII, 1932, 59).

Нема сумше да овакав однос облика са презентским осно-

вама овог глагола значи да у кн>ижевном )езику увелико прео-

вла1)у)у они ко)и су са основой йо())има-, док други представл>а)у

врло ретке, могло би се реЬи, чак усамтьене примере. А сав ма

териал речничких гра^а сведочи затим о велико) расггростран>е-

ности ове речи уопште за разлику од других речи са кощма се

овде износи. Толико примера наведених за нъене облике и других

ко]и посто)е у тим гра1)ама тако1)е су потврда да се она не оства-

ру)е у значен>у ко)е има)у рефлексивни глаголи, имперфективни

и перфективни, у Буковом речнику, где су застушьене изворне

речи народног )езика.

90. О само) глаголско) речи йоимаши као такво) треба реЬи

ово. У ^ггёпот вареники 8. V. р о ) а т, Ве^пгТ, Т. Маре-

т и К вели да су глаголи йо)миши и йоимаши, Ъе§ге1Геп, начин>ени

од те именице, ко]а )е настала од чешке речи ро}ет. Ме1)утим,

у речнику 7АЗУ он, као обра!)ивач лексичке одреднице йоимаши,

8 Наш клик [137]
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о томе ништа не каже. Управо, ту сто)'и да ]"е рЫтай, рЫтат

(йдиммм) ипр{. према рг\ ро]еп, рохтгй, ро}тш, да се пише -»-

и -]1- и да су на)стари)е потврде „и МагиНса". Затим, да)е, с при-

мерима, глаголска значена: а) узимати, Ь) примата, с) хватати,

д.) схваЬати (умом), докучивати, разуми^евати, е) извлачити вуну

за поучицу, Г) бити на умору. Дакле, под а ей/ су иста значеньа

ко)а се налазе и код Вука, у Р)ечнику, а значенье под с! (Ье1§ге1-

Геп) тако1)е )е )едно од значена ко}е ова реч има. Према томе,

у семантичко) обради глагола йоимаши садрже се две речи: )една

)е добивена од именице страног поракла (и у четком )езику има

глагол роЦтай у облицима са основой само на -а- : рфта, ро-

]{т<Н, роЦтате, роЦта]{~), а друга представлю стару реч, ко)а се

налази и у старословенском: рогтап (^етГд -тГеН), ег§гепеп,

ап§ге1Геп, Ыппептеп (НапсгяюпегЬисп) ; код Миклошича )е пре

зент на -и/или. -идмюши е* -юмлнь -юмлюши (Ьехкоп). — У

словеначком )езику глагол на -т , р6]тт, на кощ се, у реч

нику, упуЬу)е ро}т\(гоа1{, -щет, има значение: по)Имати, схватити,

разумевати. Ову реч има и пол>ски )език, али само на -стае у ин

финитиву: рО]т<тас.

9 1 . И облици овог глагола налазе се каткад написани са /

измену они [йо^имаши ...). Саставл>ачи правописног речника

нису ни то узели у обзир или су такво писанье превидели. 7асно

)е да )е и овде / дошло према перфективном глаголу йо^миши,

кош та) глас (У) има увек у изговору и писаньу. Истина, код Св.

РанковиЬа )е употреблен и ова) пример : — Капетан одмах йоими,

да се ... Ъурица одметнуо (Горски цар, СКЗ, 49), али то )е, сва-

како, изузетан пример, ко)и )е тако написан у )едном тренутку

и под снажним осеЬан>ем гласовне слике имперфективног глагола

(йоимаши), или )е то далеки траг стари)ег лика ове речи, са -и-

(исп. Р). 1АЗУ з. V. йоимиши: „р о 1 т 1 п ]е )атаспо тп)е ос?

р о ) т 1 г Iй).

92. Глагол доимати се —

У правописном речнику наведен )е с презентом доимам

се; дакле, нема и други облик — са основой доимле-. Зато не

спада у глаголе ко)и се овде разматра)у. Али то не одговара правом
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стан>у )ер се и та) глагол )авл>а у облицима и са )едном и са другом

презентском основой, што писцима речничког дела Правописа

сигурно ни)е било познато. Због тога сам сматрао да се и на нему

треба задржати, и то на овом месту )ер )е формално, по гласовном

склопу, сличай овим глаголима, ко)е чини префикс + и м а т и.

И доимаши се )с глагол имперфективног вида према перфек

тивном до]миши се; отуда му )е значение учестало-тра)но. Такав

однос, видели смо, ностощ и код других глагола ко)И спада;у у

ову групу. Глагола доимаши се нема у Буковом, Броз-Ивекови-

Ьевом и РистиЬ-Кангргином речнику, а у речнику ДеановиЬа и

Тернера упуЬу)е се на глагол д о ) м и т и се, ко)и се наводи у

свим овим речницима. А то значи да )е лексикографима та реч

била блиска, док )е глагол доимаши се био стран шиховом осе-

Ьан,у.15 У часопису Наш ) е з и к (год. III, 1935, 30) штампана

)е „)езичка поука" у ко)0) се каже да место „до^имати се" треба

узимаги глагол тицати се. У цитирано) реченици („Ту )е

изнесено све што се дожимало нашег народа") таква се замена

може прихватити као умесна. Али )е значение „тицати се" само

)едно од више значена ко)а има глаголска реч доимаши се. Тако

су у речнику САНУ дата ова: 1. а. производити утисак (на рас-

ложенъе, схваташе и сл.), утицаги, бити од интереса, значаща (за

некога), тицати се; б. оставити утисак, изгледати, чинити се. 2.

необ. водити рачуна о нечему, показивати, посвеЬивати пажнъу.

И у вези с тим )е и питанье да ли ову реч треба заиста сматрати

непотребном. У речничким гра^ама има доста примера за н>ену

употребу, више него што би се можда очекивало. Налази се упо

треблена и у делима писаца, као што су: А. Шеноа. В). Новак,

Ъалски, Е. КумичиЬ, Лесковар, Матош, 1агиЬ, Д. ШимуновиЬ,

Крлежа, Барац, Ъипико, П. ПетровиЬ, Десница, Давичо. И зато

се она морала наЬи у на)Нови)им речницима нашег )езика. Истина,

у речнику МС и МХ упуЬу^е се на глагол д о ] м и т и се, али се, по

правилу, тако поступало и у другим случа^евима: матери) ал за

несвршено-учестале глаголе ни)е обра!)иван, веЬ само за свр-

15 Колико та реч може бити многима далека, показу)е и ова) податак.

На листиЬу у гра(рн МС за презентскн облик доим.ье се, у реченици ко|а Не

на свом месту бити наведена, исписивач )е као лекснчку одредннцу ставио

инфинитив доим.ьаши се (!).
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шене, од којих су они изведени. Међутим, у речнику САНУ

глагол доимати се наведен је с презентом на -ом се и -м/ьем се

(овај други облик је у загради) и са примерима за његова раз

личите значења.

Све то потврђује да ова реч није без дубљег корена у нашем

књижевном језику и зато не може бити сувишна. Уосталом, суд-

бина таквих речи је у слободној језичкој пракси : оне саме нестају

ако постоје стварни разлози за то. Глагол доимати се, и поред

тога што у широј употреби није толико позната реч, засад се, и

као таква, упорно одржава у језику, и чини се — више у писаном

језику него у говорном.

93. Речено је да и овај глагол има облике са двоја-

ком презентском основом : доима- се и доимље- се и да је у речнику

САНУ наведен с дублетним облицима у 1. лицу једн. презента.

Иако је забележених примера за основу доимлё- се скоро исто

толико колико и за доима- се. ипак се, сигурно, не би могло твр-

дити да ти облици имају подједнаку употребу у књижевном је-

зику. Јер при одређивању глаголских речи овога типа, потребних

за израду речника, облици са јотованим лабијалом у основи пре

зента, баш зато што су у данашњем стандардном језику највећим

делом потиснути у други план, а неки чак имају само спорадичну

употребу, несумњиво су увек били упадљивији за стручна лица

којима је тај посао био повераван. И треба веровати да нису ис-

пуштали из вида такве облике. Код облика са другом основом

(на -а-) при том је одлучивао једино семантички моменат, сва-

како не и морфолошки. Отуда се из постојећих примера у реч-

кичким грађама не може добити реалан однос једних облика према

другима, већ само приближай — у најбољем случају. Све то, на-

равно, вреди и за облике у којима се јавља глагол доимати се.

Даћу сада примере само за оне са основом доимље- (се):

— ... Познато је, да се ни хисторије велепјесника

бћакезреагеа ка позоришту не доимљу човјека толико, ко

лико остале драме (А. Ш е н о а, Казалишна извјешћа II,

1934, 130); — Амадеј није био на чисту, како га се дојимље

тај човјек (Вј. Н о в а к, Два свијета, 1901, 102); — од
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више се привикао да се доимле дога!)а)а око себе (К. Ш.

Ъ а л с к и, Под старим крововима, СКЗ, 24); — Како

чудно, како тужно се доимле н>е та) глас {]. Лесковар,

С)ене л>убави, 1898, 45); — Садржа) се доимле као пикантна

новела из Бокачи)ева Декамерона (А. УепсеПйея

[Дубровник], Босанска Вила, 1911, 125); — ... како вас се

доимле би)една л>убав мо)ег друга и брата ...? (М. Кош-

Нина, 8иог' Мапа нптасо1а1а, 1917, 73); — ... лиеност

ни)е ни самому шему могла раз)аснити, зашто га се тако

силно доимле сваки одлазак (М. Н е х а ) е в, Биег, 1917,

5); — ... сазна)*емо само како се он доимле ньихових чула

и душе (А. Б. Ш и м и К, Сабрана д)ела II, Проза I, 1960,

349); — Кипови Ивана МештровиЬа доимлу се тако^ер до-

некле као карикатуре према оним киповима ... (исто, 407);

— па се читава та околина при)атно доимле чов)ека (Ф.

Т у Ь а н, По Македонии, 1921, 25); — Она се найме у

ци)елости доимле као кра)н>е неукусно и неозбшьно подме

тание „Документима" тенденци)а ... (Ф. Фанцев; Нг-

уакко кою XVI, 1935, 38); — То )е поези)а чов)'ека, ко)ега

се исто толико доимле знанствена иде)а колико и л>удски

ос)еЬа) (]. Тор барина; Нгу. кою XVIII, 1937, 121);

— Било )е )асно да ха се то доимле (]. Торбарина;

V. >^оо1Г, Године, 1946, 85); — Град )е )ош тако средо-

в)ечан, да се електрични трамва) доимле као анахронизам

(]. Б е н е ш и Ь, Разговори, [?] 38);— 1а не знам како да вам

кажем, како ме се ваше ри)ечи у бити доимлу (М. К р -

лежа, Три драме, 1955, 461); — Брзо [)'е] увидео да се

та ньегова самосвест доимле гротескно (Зв. Ш у б и Ь; Реч

ник САНУ).

Досад )е на многим примерима сличних глагола показано

да исти писац употребл>ава облике и од )едне и од друге пре-

зентске основе. Тога има и у матери)ау за употребу ове глаголске

речи. Тако се код А. Ш е н о е налазе и примери:

— Чудно се доима такова галери)а чов)еч)ега срца;

— то се до]има срца.
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А Пеција Петровић јеу Причама (1931, 17) употребио

у једној реченици облик дојимље се (— Дојимље се час као ис-

лужени нижи официр, час као шушьоглави ... учитељ), а одмах

у следећој — облик доима се (— једном ријечју, сав се доима

као хрпа нечег нескладног ...).

Ови и овакви примери више него ишта показују колико

каткад може бити лабилно језичко осећање за такве облике гла

гола који их, у промени, имају.

Из прегледа примера види се да су наведени облици глагола

доимати се употребљени у делима писаца на хрватском језичком

подручју. И други писци код којих је, у речничким грађама, та

реч такође забележена пореклом су отуда. Са н>има не иду само

Драг. Ј. И л и ћ (с примером: — ... тихо се доима људске душе)

и О. Давичо (— Мића [би] изнео ... своје мишљење што

се доимало безлично, несубјективно). Према томе, фреквенција

употребе ове речи територијално је углавном тако ограничена.

Код писаца у другим областима сведена је скоро на изузетне

примере.

Кад се, затим, погледа на све примере наведене за облике

са основой доимље- (се), онда се такође види колико је неоснован

и неоправдан поступак састављача правописног речника — да се

оглуше о такве облике овог глагола. Али је зато у речнику Пра

вописног приручника (Сарајево, 1972) глагол доимати се дат с пре

зентом доимам се и доим.ъем се. Његови писци сигурно су имали

пред собом и наш последњи Правопис с најобимнијим речником.

И у овом случају они су исправно додали оно што тамо недостаје.

94. У поменутој „језичкој поуци" за глагол дојгшати се

каже се да је „према чешком Јојипап" и да му као таквом од-

говара наша реч „тицати се". А у Маретићевом Јег1спот заујег-

тки именица Аојат значи Етс1гиск (утисак, знак), а то значење

има и чешка реч Лојет „од које је наша постала". Ако су од име-

нице појам добивепи глаголи појмити, поимати, онда се и од

дојам могу начинити глаголи дојмити се, доимати се, наравно, са

значењем које одговара или је слично значењу основне именичке

речи. У Броз-Ивековићевом речнику и у речнику ЈАЗУ перфек
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тивни глаголи дојмити се (реч која се употребл>ава „у наше ври-

јеме"), и појмити, као и други слични глаголи, формално су

сложени од префикса до-, по- и -имити, које је код нас у изго-

вору дало -јмити. На истом месту Маретић, као лексички обра-

ђивач, вели да „самоме имити нема потврде". Међутим, даље

„постање" ових глаголских речи у вези је са кореном -ьт-, који

је и у старословенском (и прасловенском) глаголу и.ти, ил»л,

са значеньем „узети" (}-ът- > -гт -јт-). Ни у речнику загре-

бачке Академије нема ништа о томе како су после и презентска

и инфинитивна основа добиле (-Гт, -ш). А што се тиче ите-

ративних глагола, они су, као и у другим случајевима, постали

од глагола перфективног вида (са првобитним кореном или оп-

штим делом -ьт-) врло продуктивним наставком -а-. 16

95. Кад је реч о овом глаголу, треба рећи и то да у пра

вописном речнику посебно стоји написано: дојимати се не него

доимати се. Дакле, тражи се да у књижевној употреби његови

облици буду без /. Међутим, и ова се реч јавља — иако, истина,

нешто ређе — и са обележеним тим гласом, што смо досад видели

и код других, сличних глагола. Очита је колебљивост у таквом

писању свих ових глаголских речи не само у савременом језику

већ је тако било и у прошлости, као што се то може видети из

историјског речника ЈАЗУ. Није такође редак случај да се и код

истог писца нађу глаголски облици написани без ј и са у. Тако

је, на пример, у наведении реченицама код А. Шеное једном на

писано доима се, а други пут — дојима се; код П. ПетровиЬа:

дојимље се, а одмах затим — доима се. То је сада правописно пи

тание. Мислим да је најприкладније решење да се прихвати оно

што је у самој језичкој стварности и пракси довољно укорењено.

Јер прописи којима се то игнорише или се изричито оквалифи-

кује као неправилно писање могу, и поред свега другога, остати

без жељеног резултата.

" Са овим глаголима иде и свршени глагол йримити, од рп-јпгш

(„/' је отпало иза »") према коме је имперфективни и учестали глагол приматы,

за који се сада каже да је од ргг-гтап.
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96. На кра|у, о глаголу до(])имаши се и ово. Та се реч не

налази ни у речнику ]АЗУ. То значи да ни^е потвр!)ена у гра^и

из старих кн>ижевних споменика, на ко)о) )е речник заснован.

Ме^утим, перфективни глагол до]миши се наведен )е, и рекли ало

да )е означен као реч нашег времена. У старословенском )езику

нема ни доимаши се ни до]миши се. Од живих )ужнословенских

)езика само словеначки има глагол Лцётаи, с презентом на

-ат и -]етЦет, у значен>у: примити [утиске]; схватити, разуме-

вати — ко)и )е, нема сумше, постао од именице йо^ет, -у та =ути-

сак, до)ам.

*

97. Као што се види, у овом прегледу се не налазе сви

глаголи са лаби)алом у општем делу а ко)и су наведени у пра

вописном речнику. Недостачу ови: сажимаши (ижимаши, нажи-

маши) ; исклейаши, чейаши и шшрайаши . О н>има Ьу сада колико-

-толико реЬи на овом месту.

98. На)пре, у матери^алу нема потврда за облике сложеног

глагола исклейаши или нема таквих ко)е би се могле односно

ко)е би требало овде употребити. А тако )е и са глаголом шшрайа-

ш и. Уосталом, та реч )е у Правопису означена као покра)инска. У

Буковом речнику )е нема, као ни у речнику РистиЬа и Кангрге,

а ДеановиЬ и }ерне) шшрайаши, шшрайлем само упуЬу)у на глагол

шкропити. Дакле, о облицима ових глаголских речи ко)и

се изводе од основе презента не би имало шта да се каже.

99. Што се тиче глагола сажимаши, у гра^ама има доста

примера за облике од основе презента сажима-, као што )е то и

код веЬине прегледаних глагола на -аши. Н>их тако^е неЬу на-

водити. А за облике са основой сажимлё- има свега три при

мера. И то су:

— Зури у посао и сажимле уснице (]. Драже-

н о в и Ь, Д)ела I, 156); — там ... окрете главу сажим-

.ъуНи раменима (Тили)а Дови)аниЬ; П]ер Лоти, Ис

ландски рибар, 1899, 37); — свак )еднако сажимле плеЬима

и вели (В. Ц а р Е м и н, Нове борбе, 1926, 103).
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Код ]. ДраженовиЬа )е забележен и облик прилога садаш-

н>ег са презентском основой на -а-: — помисли опет, сажимсууНи

осласно усницама (Пов)ест )еднога в)енчан>а, 1901, 29). — Гла

голи с другим префиксима, ижимаши и нажимаши, има)у у )езику

много ре!)у употребу и зато изоста^е потребан материал о н>ихо-

вим облицима.

100. За глагол чей аши, т) . за н>егове облике с презентском

основой, има )ош више примера него за облике глагола сажимаши.

И овде )е исти однос )едних и других облика: знатно су бро)ни)и

они ко)и су са основой чейа- Од н>их Ьу навести ове:

— ... Исцепао много 1)онова, чейщуНи око ту1)их про-

зора (Св. МарковиЬ); — Пролазим редом, улице чейам

(Л>уб. Ненадови Ь); — Дворова ту^их чейа прагове [(Ъ.

7 а к ш и Ь; ; — по ови)"ем врлетима чейаш (Ъ . |акшиН);

— само чейа]у и блену по улицама (М. Ъ.МилиЬевиЬ);

— прошло [)е] више година, од како чейаше )едно око другог

(М. П. Шапчанин); — Онда се ревносно чейа]у ногама

(Л. К. Л а з а р е в и К); — Што се чейаш {]. Весели-

новик); — )едно друго чейа (Ст. С р е м а ц); — потис-

ку^уЬи и чейа]уНи )едно друго (М . ] а к ш и Ь) ; — То су

они што пешке не чейа]у по ово) земл>и (И . С е к у л и Ь) ;

— професор )е, сметено чейа]уНи млатао рукама (В. П е -

тровиК); — сел>ак чейа на пете дворанину (С. Панду-

ровиК); — по калдрми овуда да вам чейа]у? (М. Н а с -

таси)евиК); — ...нешто )е шуштало, као да чейазу нечи)и

немирни кораци (Д. ЪуровиЬ); — по л>ешевима чейа

... (Ск. КуленовиЬ); — упловио у чарши)у ... чейа^уКи

л>уде ("Б. С и ) а р и К); — чейа Д)ецу (И. В о ) н о в и К);

— Ту^инац сад му земльу чейа (С. С. К р а н> ч е в и Ь).

За глаголске облике са другом основой, чейле-, има свега

неколико примера. И то су, на)пре, ови:

— ... да се закунеш среНом и душом да чейлеги сво)у

земъу (Ст). М. Л> у б и ш а, Припови)ести 1875, 162);

— пак га зато и не можемо звати наши)ем, него докле га
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чейлемо (Ст). М. Л> у б и ш а, Припови]ести, 1924, 5); —

То су душе оних те )ош чейлу по грешном земал>ском шару

(М. ПавиЬевиЬ, Црногорци кн>. XXIII, 1939,

93); — Индустри]алац чейле лако по куЬи (}. Ъ о н о в и К,

Хронике и путописи, 1950, 250); — чейлуНи по „Апи)ском

друму" (М. Ц а р, Сава Б)елановиН, 1911, 72); — не знаках

готово ништа о овоме, по коме чейлемо (М. Ц а р, Наше

примор)е, Дубровник 1910, 48).

Затим )е такав облик овог глагола забележен и код Вука

у примеру:

— Жетеоци се обично чейлу, особито на моби (Српски

р]ечник, 8. V. ч е п а т и се).

Ово ]е )ош )едан пример више за облике глагола на -аши

са оваквом основой презента (општи глаголски део + }е) кощ се

налазе и код Вука, у аеговом )езику. Али )е тако^е у речнику,

8. V. м о б а, Вук употребио и облик са основой чейа-:

— Ци)ели дан жашуЬи п)ева)у, чейазу се, шале се и

веселе.

Облици с дво)аком презентском основой код истог писца

налазе се и у овим примерима:

— Све би нам то напоминало да по позорници не че

йазу католички попови него берлински грабани (Мита

РакиЬ; X. Хаще, Из Италике 1880, 20): — овако

)адно и кукавно чейлу (исто, стр. 28).

Овде су, дакле, облици с )отованим сугласником й (~йл-) у

основи застушъени код писаца из )'угозападног дела наше )езичке

територи^е. Кад се зна да шьижевни )език Вука КарациЬа у ствари

представл>а херцеговачки (дробн>ачки) говор, онда од тога ни)е

далеко ни пример ко)и )е на^ен у н»еговом Српском р)ечнику.

Само )'е последней по томе издво]ен )ер )е М. РакиЬ из вал>евске

Мионице. А облици с другом основой (чейа-) налазе се, готово

с незнатним одступааем, код писаца источног подручна. И као
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да су тако, у погледу облика с презентским основама овог гла

гола, супротставл>ене зоне исток—југозапад. Јер све друго, према

материјалу, ништа битно не мења такав однос граматичких об

лика ове глаголске речи — што се тиче презентских основа

које се у њима садрже. Примери који су овде за то наведени,

као и остали који се налазе у речничким грађама, одређују,

ако не потпуно а оно бар приближно, и фреквенцију њене

опште употребе: она је у језику доста честа тамо где има

облике са основой презента на -а- (чейа-), тј. на територији

којој припадају нисци у чијим су делима таквн облици нај-

више забележени, док је, по свему изгледа, много ређа у

другим језичким подручјима.

*

101. После излагања о глаголима : дремати, надимати, оти-

мати, узимати, сипати, гибати и називати — дат је отнти

поглед на стање њихових облика са основом презента на -а-

и на -е- испред којега је јотован лабијал. Видели смо да су

глаголски облици са другом основом ретки у језику н а ш е г а

времена, и уколико их има, забележени су у делима аутора

са западне језичке територије; на другој страни као да се

уопште више не употребљавају. Затим је показано како то

стоји код осталих глагола са отнтим делом на б, п, м — од

зибати до чепати. Сада у заюьучку да кажем ово.

Према материјалу који је узет највише из грађа за израду

речника САНУ и МС (и МХ), а онда и из прегледаних

књижевних дела, излази да су неки од тих глагола и данас

чешћи у облицима са основом презента на - е- (на пример,

глаголи зибати и храмати). Ипак су код већине у знатном

преимућству облици са основом на -а-, тако да су други, са

основом на -'е-, сведени готово на усамљене примере, као што

је то и код горњих глагола ове групе. Од свих се издваја

глагол шкрипати јер према облицима са таквом инфинитивном

основом (шкрипа-) све се више употребљавају облици са „су-

плетивном" основом презента на -и- (шкрипи-). Али затим

треба подсетити да за облике многих глагола постоји доста
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оскудан, за неке чак и врло оскудан, бро) примера на основу

ко)их се да)у нужне констатащф, )ер их у целокупном мате

риалу ни]е било више. Ове глаголске речи сигурно нема^у

такву примену у )езику да би ти примери могли бити бро)-

ни]'и. ]а сам узео у разматраше и те глаголе зато што су и

они наведени у речнику дананньег правописа. Глаголи искле-

йаши и шшрайаши, тако реЬи, само су поменути, без примера

за ььихове облике ко)И се граде од основе презента.

За веНину ових глагола сада )е посебно изнесено како

су наведени у нашим речницима, да би се на истом месту

могло видети колико су по)едини лексикографи били упознати

са стварним статей шихових облика са презентском основой

у савременом кн>ижевном ^езику. Овде се, наравно, не мисли

на на)нови]е и )ош недовршене речнике — МС и САНУ,

кощ су засновани на богатим гра1)ама, веЬ на друге, ко)и су

у овом раду тако!)е прегледани. И може се реКи да су писци

тих речника више по личном нахо^еау одре^ивали презент ових

глагола или су то можда чинили према сазнан>у да тако гласи

у говорном кн>ижевном )езику шихове средине, а могли су се

каткад угледати и на ко)и други речник. На неким местима

наведено )е и значение глагола (на пример, значена глагола

скайаши), иако семантички моменат ни)е битан за судбину ду-

блетних глаголских облика.

(СвршиЬе се)

Бранислав МилановиН
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