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речничко]' гра1)и Матице српске и Матице хрватске — имешица мишо ^е

тако1)е засведэчена самэ у средаем рэду, нпр.: йроклешо узимали мишо

(Вук, Р|ечник); ша/'но мишо крв Шуе (Вук, Нарэдне пословице); брашско

мчмэ даши („нэвчана одштета ^у плапа крвник порэдици убщеног")

(Н>згош, Горски ви]енац, Београд 1952, стр. 41); да/у миша и зав^еше (Н>е-

гош, Пустшьак цетин>ски, Панчевэ 1885, стр. 27); неНе [1а] никакво злашно

мишо ошкинуши од наше1а сшабла (А. Шеноа, Сабране припови)ести V,

Загреб 1886, стр. 31); масно мишо (5. Бенешип, Сел>аци [превод с поллк г],

Загреб 1951, стр. 345); све слашко мишо (С. Колар, Ми смо за правицу,

Београд 1947, стр. 10) — итд.

У Даничипевим „Основама српскога или хрватскога ^езика" име-

ница мишо се тако!)е наводи као именица средн>ег рода, у низу осталих

двссложних именица средн»ег рода с истим завршетком (блашо, врата,

длето, жито, злашо,)ашо, клашо, лешо, место, йлушо, йушо, сишо, шесшо,

усша, шшишо).

На основу изнесених примера нема, дакле, никакве сумке да ^е

именица мишо средн>ег рода и да ^е ^едино тако треба и употребл>авати.

Ипак чин>еница да }е новинар „Политике" употребио реч мишо у мушксм

роду не представл>а неко ^езичко изнена!)ен>е, ]ер се она у ^езичкс^ свести

могла наслонити на именице мушког рода на -о ко'}е су страног порекла,

нпр. аушо, кино, динамо, либрешо, мошо, ко'уг у множини имазу облик сред-

н>ег рэда, дакле: ауша, кина, динама, либреша, мота. Оваквих речи има

дзета (исп. корзо, моло, сшакашо, 1ешо, вето, салшо, конто, ризошо, йор-

шо итд.), а неке од н>их су пэстале врлэ обичне и ушле у свакодневни ]език,

такэ да су мзгле утицати и на зедну исконску словенску реч, нарочито

акэ она аутору ни]'е сасвим блиска. И ]една импровизована анкета пока-

зу^е да и код других има оваквог колебан>а.

Уосталэм, ово нще ^едино прекорачеае поменутог правила о роду

именица на -о. Пэзнато ^е, найме, да ^е у нашем ]езику именица }у~ю колеб-

л,ивог рода, т;. ]авл>а се не само у среднем него и у мушком роду: завщао

}е . . . }ую (]. Косор, Миме, Загреб, 1916, стр. 66); дунуо ]е )у1о (Крлежа,

Три домобрана, Београд 1950, стр. 54); доНи [Не] Ыавоболни )у1о, кише

(Давичо, Бетон и свипи, Београд 1 956, стр. 18) — и сл. Ово ^е ипак спе-

цифичан случаз (условлен донекле ужим терминолошким системом),

и не оправдава одступан>е од средн>ег рода у употреби именице мишо.

М. Ву}анип

О УПОТРЕБИ ДВАДУ ГЛАГОЛА: 1. КОРИСТИТИ (СЕ);

2. ЗАХВАЛИТИ {СЕ)

,1едан дугогодиппьи лектор и наш стални читалац поставио нам ^е

више питан>а ^а се односе на правилност ]езика; на два од н>их одгово-

рипемо овом приликом.
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Корисшиши нешшо или корисшиши се нечим. У литератури о нашем

]езику више ]е пута наглашавана неправилнсст употребе об]екта у аку-

зативу уз глагол корисшиши (исп. М. Московл>евий, Клонимо се варва-

ризама, Наш ]език, с. с, I, 81; Д. Вуковий, О погрешнс) употреби сб]екта

уз извесне глаголе, Наш ]език, с. с, V, 267—275; И., О прим]ерима псгреш-

ног слагала об]екта с понеким глаголима, Питан>а савременог кн>ижев-

ног ]езика, I, 70—75; I. Натга, Користити повлашйену вожн>у, Лезик, I,

60—61; С. ПавешиЙ, Лезични сав^етник, Згб. 1971, 125; на употребу аку-

затива као погрешну указивано ]е више пута и у 1езичким поукама у На

шем ]езику). Мейутим, ми се с овим мишл>ен>има не бисмо мсгли сло-

жити из два разлога: прво, зато што употребу акузатива с овим глаголем

налазимо код многих писаца, и друго, зато што сматрамо да се сва конс

трукций сасвим уклапа у семантичко-синтаксички спектар акузативних

вредности уопште у нашем ]езику.

Навешйемо примере употребе и акузатива и инструментала као

допуне овоме глаголу.

кэристити + акузатив: Противник . . . користи ту прилику (Бал-

тип Л>., Наоружани народ, Бгд. 1904, 223); Напад врши . . . керистейи

обмане и изненайен>а (И., 400); Немачка . . . }е користила слободну утак-

мицу (Правда 1917, 237/1); Влада]уйи фактори користише ту прилику

(Село 1923, 189/4); У том цил>у користе и мрак (ПавловиЙ Ж., Битка на

Дадру, Бгд. 1924, 106); За ово може користити возике Понтонираног

одреда (И., Битка на Колубари, Бгд. 1928, 724); Мислим да треба ко

ристити ту прилику, (Ъсрйевий В., Срби]а и Турска, Бгд. 1928, 48); Не

могу у ]едно исто дсба користити одмер и шеф ... и блатник (Закон

о чиновницима, Бгд. 1928, 154); Та] урейа] треба што више користити

(Морнарички гласник, Бгд. 1933, 244); Ксристи туйу забуну (Радий Д.,

Живи оган>, Бгд. 1937, 18); Сад те користи и обесне певове истерава (И.,

Планинци, Бгд. 1939, 144); Женама смо смешни, ако користимо право

муж]ака (И., 192); Ситни псседи . . . користили су аграрну реформу (Алек

сий Н., XX век, 1939, I. 283); Хойемо . . . све . . . што многе земле вей

користе (Тито, Борба за ослобойеае тугослави]е, Бгд. 1947, 236); Ксристи

гужву (Живо.)иновиЙ В., Кроз борбу и страдала, Бгд. 1947, 140); Ксристи

прилику (Давичо, О., Мейу Маркосовим партизанима, Згб. 1948, 8).

користити се 4- инструментал: Ученик ... се овом юьигом ко

ристи (ПанчиЙ 1., Флора у околини београдекг], Бгд. 1882, 6); У науци

Це] могуйе користити се ранщим тековинама (И., 74); Турци се нису ко

ристили победом (Ратник 1883, 28); Користейи се само мишл»ен>ем оне

дворце (АвакумовиЙ 5., Енглеска, француска и ерпска порота, Бгд. 1885,

29); Ту се Доситще користи именом свога свештеника (ГавриловиЙ А.,

Дэсит^е Обрадовий, Бгд. 1900, 178); Користи се ньеним вечерама (Гли-

ший М., Рат и мир, Бгд. 1900, 368); Користи се свиме што сретне на путу

(Скерлий }., 3. Ипьатовий, Бгд. 1901, 154); Користио се причалем н>е-

гових другова (АгатоновиЙ Р., Словенска митолопуа, Бгд. 1904, 56);

Радикална се агитащуа користила тим средствима ('овановий С, П.
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Живковип, Српски кн>ижевни гласник, XX, 1908, 122); Користише се

богатством земл>е (Вукипевип М., Историка српског народа у слици и речи,

Бгд. 1912, 11); Умели су се користити бреговима и клисурама (И., 22);

Кад се хористе државним превозним средствима (Ново санитарно за-

конодавство, Бгд., 1927, 18); Ксристим се овсм приликом (Пупин М.,

Са пашн>ака до научен>ака, В. Бечкерек 1929, 415); Задругарство се . . .

користи великом помсйи (Словенско братство 1947, 1, 603); Знание кс^им

се Жил^ен могао користити (Довановип М., Црвено и ирно, Бгд. 1950,

178).

Да бисмо дошли до што потпуни)их података о употреби ових

синтагми у савременом ]езику, послужили смо се и усменим испити-

ван>ем. Анкетирали смо и представнике са источног подруч]а и пред-

ставнике западног подручда српскохрватског кн>ижевног ]езика. Резултат

анкете ова] ^е: представници источне територи)е готово у ^еднакс^ мери

употребл>ава^у и конструкщуу корисшиши + акузашив и конструкщуу

корисшиши се + инсшруменшал, чак ]е код неких, рекло би се, конструк-

щп'а са акузативом у искл>учиво^ употреби. Код представника западне

територщ'е кн>ижевног ^езика уочили смо скоро искл>учиву употребу

конструкщуе са инструменталом. Морамо напоменути да смо склони

да разлику у употреби ових конструкщуа на истоку и западу пре сматра-

мо резултатом пуризма и вепе привикнутости на поштован>е норматив-

них захтева у западном делу српскохрватског кн>ижевног ^езика, него

различитим тенденци)ама развитка.

Наведени примери и резултат анкете ]асно показу|у да конструк-

\хщъ корисшиши + акузашив све више продире у савремени ^език и све

више потисоде конструкци)у с инструменталом. Овом ширен>у употребе

акузатива уз глагол корисшиши може бита неколико узрока: први, она

^е могла настати директним превс1)ен>ем из немачког ]езика, други,

н>ен ^е развитак могао бити и само подстакнут страним утица^ем; трепи,

употреба акузатива могла ]е дойи и као последица мен>ан>а и ширен.а

семантике глагола корисшиши ; и четврти, акузатив се овде могао пренети

из конструкци)"а с префиксованим глаголем (искорисшиши). Сваки од

ових узрока ^е могуп, као и сви за]едно. Нама ]е трейи на]вероватшуи,

мада ни остале не искл>учу|емо; сва) узрек чини извесни)им и то што

развитак семантике овога глагола и у другим словенским ^езицима не

искл>учу)е могупнест разви)ан>а значен>а служиши се чиме, уйошребла-

ваши шшо у сво}у корисш, искоришНаваши. За нас порекло ове конструкщуе

нш'е битно; битно ]с да се она и по евс^ ферми, и по семантици, и по

функцщи сасвим уклапа у систем акузативних синтагми у нашем ^езику,

а самим там не можемо ]е прогласити ни некн>ижевном, ни варваризмом,

ни калком.

Захвалиши (захва/ьиваши) : захвалиши се (захва.ъиваши се). Питание

^е: прво, ^а се од ових две)у глаголских фэрми, нерефлексивна или

рефлексивна, упэтребл>ава у значен>у — изразиши (изражаваши), исказаши

(исказиваши) захвалносш, одаши (одаваши) йризна/ье; друго, кеда се од
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ових форми употребл>ава у значен»у — на учшив начин одреНи се (одри-

цаши се) какво1 йоложа]а, йочасши и сл.; и трейе, да ли се, и у ксу)^ мери,

обе ове форме и у оба значен>а могу сматрати нормативним у кн>ижев-

ном ]езику.

Прво и друго. Ова] се глагол (и перфективан и имперфективан)

у овим значен>има ]авл>а у кн>ижевном ]езику и у нерефлексивно] и у

рефлексивно] форми. Навешйемо примере:

— са значешем изразиши (изражаваши), исказаши (исказиваши)

захвалносш, одаши (рдаваши) Признаке — гл. захвалити, захвал>ивати:

Он р} захвали на марами и на конаку (Вук Стеф. КарациЙ, Српске на-

родне припови]етке, Беч 1853, 77); Девс.)ка се лепо зафалила |На л.убави

и на при]ател>ству (И., Српске народне гуесме, II, Беч 1842, 25); Кс,)има

щ за то захвал>ивам (И., IV, XI); Захвал>у]е Стеван на милссти (Пе-

трановий Б., Српске народне шесме, II, Сара]ево 1967, 332); Он ] } \е

свс]им погледом захвалио, што му ]е понудила слободу (Кран>чевий С,

Бугаркин>е, Сен, 1885, 347); та вам захвал>у]ем на послуху (Богдан-

-Би^елий П., Зборник за народни живот и обича]е, XXVII, 129); Три

пута се поклоне, а три пута ти зафале (Воловий И., Еквиноцио, Бгд.

1905, 79); Данко ]е дсбро . . . увийао, да мера само своме владаау

захвалити, што се провлачи кроз школе (Ивакий I., Село и варош, Згб.

1912, 47); У мислима захвал^ем (Лесковар Л., Приповщести, Згб.

1917, 78); Управо тьс} [активности] имао Це] да захвали и [за] свс]у за-

раду (Андрий И., На Дрини йупрща, Сара]ево 1947, 223); Понизно за-

хвал>у)ем вам, ваша милости (Богдановий М., Отело, Згб. 1950, 27);

Отпратила ме болничарка и захвалила ми за пажн>у (Хорват т., Записи,

Згб. 1951, 67); Захвал>у]ем на питан>у (Креший С., Посмртни списи

Пиквикова клуба, II, Згб. 1953, 406);

гл. захвалити се, захвал>ивати се: На]више се имао шумам захвалити

што нам се зрак туе окужио (Шулек Б., Корист и га]ен>е шумах, Згб.

1866, 40); Сад пак ха^щ'мо захвалити се Богу (Суботийь I., Дъла, VII,

Н. Сад 1871, 23); Нейу речима но делом да ти се захвалим (Руварац

К., Скушьени списи, II, Н. Сад 1889, 116); Старац се захвали доброму

Хлапийу (Брлий-МажураниЙ И., Згоде и незгоде шегрта Хлапийа, Згб.

1920, 16); Снаха се захвал>ивала [на помойи], али ни]е могла да сакрще

жалост (Петровий В., Три приповетке, Бгд. 1922, 68).

— са значением на учшив начин одреНи се (одрицаши се) какво1 йоло-

жа]а, йочасши и сл. — гл. захвалити, захвал>ивати: Вукийевий Це] . . .

захвалио на досто]анству бана ^единство 1873, 299); Пушке примам,

а на осталоме | Захвал>у)ем, ]ер се тврдо заклех (Бан М., Ме]рима, Бгд.

1889, 171); На свима бих захвалио н>ему, само да ми она] камен врати

(И., Кобна та]на, Бгд. 1890, 138); Чим ]е саставио нешто новца, он захвали

на служби (ВеселиновиЙ ]., Целокупна дела, VIII, 307); Срейени односи

дозволили су Неман>и да свс]евол>но захвали (РадониЙ ]., К. 1иречек,

Исторща Срба, I, Бгд. 1911, 264); Сабор ]е сазван . . . кад ]е владалац

хтео да захвали на престолу (Стано]евий С, Историка ерпског народа,
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Бгд. 1921, 105); Калфе ... је отерала да ови захвале т.ј. да погодбу о

најму не обнове (Лапчевић Д., Историја социјализма у Србији, Бгд.

1922, 77);

гл. захвалити се, захваљивати се: Је ли по вољи мало хладна печегьа?

Вина? Он се захваљивао. — Не могу да једем — рече (Томић Ј., Трулеж,

Н. Сад 1898, 150); Да се те почасти захвалимо (Ст. М. Љубиша, Припо-

вијести, Бгд. 1924, 14); Јер се . . . паша захвалио на свсм положају

(Чубриловић В., Босански устанак 1875—1878, Бгд. 1930, 340); Да и

даље задржи мјесто на коме се управо захвалио (Крешић С, Посмртни

списи Пиквике ва клуба, II, Згб. 1953, 126).

О употреби ових глагола, нерефлексивних и рефлексивних, у оба

значења извршили смо и усмену анкету. Резултат је овакав. Када је у

питању значење на учтив начин одрећи се (одрицати се) каквоГ положаја,

почасти и сл., готово сви анкетирани употребљавају рефлексивну ферму

(захвалити се, захваљивати се). А када је у питању значење изразити

(изражавати) захвалност, анкетирани употребљавају и нерефлексивну

и рефлексивну форму (и захвалити, захваљивати и захвалити се, захва-

љивати се); и рш нешто, рефлексивна је ферма у овсме случају далеко

чешћа код млађих осэба, пэсебно у случајевима када се захвалност

одаје старијимз, онима кзји се поштују, уважавају, нпр. — поштовани

професоре, захваљујемо се на свему што сте учинили за нас, — тј. када

се одаје захвалност, у извесном смислу, уопште, а не само за нешто

конкретно, псјединачно.

Треће. Што се тиче нормативности употребе ових облика у овим

значењима, мислимо да се може констатовати следеће:

— у значењу изразити, изражавати захвалност могу се употребити

и нерефлексивна и рефлексивна ферма; ипак, нерефлексивнсј форми

може се дати и извесна преднест (као што је то и учињено у великом

Речнику српскохрватсксг књижевнсг и народног језика САНУ), али без

икаквог негативног квалификовања рефлексивне форме. (С констата-

цијзм из Језичног савјетника (Згб. 1971, 317): „Нпр. не ваља: „Лијепо

Вам се захваљујем на услузи", него треба: „Лијепо Вам захваљујем на

услузи" сложили бисмо се само као са препоруком, али не и као са

забраном);

— у значењу на учтив начин одрећи се, одрицати се нечего сматрамо

да треба упЈтребљавати рефлексивну форму, мада у књижевном језику

срећемо, додуше ређе, и нерефлексивну глаголску форму.

Д. Гортан-Премк
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