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ЧИНИОЦИ КОНТИНУИТЕТА Y КН>ИЖЕВНОМ JE3HKY

(Синтагме просторних односа у je3HKy писаца прелазних

стилских епоха)

1. Нема системских разлика измеЬу ]езика Лазе К. Лаза

ревна, KOJH се овде узима као систем CBOje епохе, и jeaHKa

данашн>е фазе у погледу употребе синтагми за исказиван>е прос

торних односа: они се обележава]у генитивом с предлозима,

дативом без предлога и са предлозима, акузативом с предлозима,

инструменталом с предлозима и без нлх, и локативом с предло

зима. При томе, и у jesHKy писца XIX века, као што je Л. К.

Лазаревип, потпуно je остварена TeHAeHUHJa 3ajeAHH4Ka словен

ским je3HUHMa: просторни се односи HCKasyjy предлошким син-

тагмама, сем у два CAynaja — када се исказу^у дативом и када

се HCKa3yjy инструменталом. Отуда he приказ ЛазаревиЬевог

jeamca у области датих синтагми обухватити само cAyMajeee

KoJH могу указати на границу ABejy je3H4HHx фаза, одн. на мо

гупну промену у je3H4KOM ocehaiby Koja се огледа у нестабил-

HHJeM систему синтагме простора као што je, нпр., однос гени

тива са сложении предлозима испред, испод, изнад. . . , према

инструменталу са простим предлозима пред, под, над. . . , однос

синтагми према граматичким средствима Koja их oApebyjy, као

и однос датих синтагми према лексички означеним изменама

и ел.

2. Са таквога гледишта, je3H4Ka rpaba he бити еврстана у

одел>ке са специфичним оэнакама: (А) промене на граматичком

нивоу, (В) промене на лексичко-граматичком нивоу и (С) ста-

билни системи. Y сва три одел>ка у разматрале су узети само

случа^сви KOJH стварно noTBpbyjy pa3BOJHy, еволутивну могуЬ
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ноет, одн. они KOJH у AaToj фази представл^'у могупни правац

развитка, с jeAHe стране, или гашен>а, с друге стране, дате je3H4-

ке црте. С обзиром на то, очигледно je реч о релевантним цртама

за дати jesHK, па jeAHocTaBHO овде приказали систем представ

ка — у датом домену синтаксичких jeAmmua — стил jeAHor од

najpenpe3eHTaTHBHHJHX писаца XIX века. Због тога he, на одго-

BapajyhHM местима, Taj стил бита супротставл>ан стилу Hajpenpe-

зентативн^их писаца XX века, као што he, исто тако, дате син-

таксичке jeAHHHue бита посматране и према стан>у у je3HKy Вука

Ст. КарациЬа, KOJeM je cbojom граматичком концепцщом je3HK

Л. К. ЛазаревиЬа скоро потпуно доследан.

3. (А) Промене на граматичком нивоу. — (а) Као гранични

елеменат у односу на jeamc данапиье фазе и н>ених на^истакну-

THJHx писаца1 може се оаначити однос синтагми (аа) измеЪу, ис-

noô, изнад, испред + G : (bb) меЬу, под, над, пред + 1/Асс. у je-

зику Л. К. ЛазаревиЬа. Н>има ce npHKA>y4yje и однос синтагми

обележених као иза + G : за + 1/Асс, као однос истога типа.

Типски приказано, стан>е je у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа како

следи:

(aa)i

— Слике су ми пролетале испред очи]у без икака

реда (56)

(аа)2

— Да све и з л е h е калдрма испод ногу (78)

(аа)з

— Онда ja в и д е х, испод ¡органа, како се она] moj ве

лики отац стресе (80)

(аа)4

— Мени j е испод ¡органа к у ц а л о ерце (87)

(аа)5

—- И испод ¡едне карте в и р и дукат (83)

1 В.: М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Бео-

град 1969, 260—269; 2. Stanojcic, Jezik i stil Iva Andrica, Beograd

1967, 109.
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(аа)6

— Пуши цигару иза цигаре (128)

(аа)7

— Четвороношке испод аргьева извуче ce jeAaH чо-

век (193)

(аа),

— Испред прозора ч у с е смех и кораци (200)

(аа),

— А он веп испод apweea м а х а ш е жени (200)

(аа)ю

— Потхвати га руком испод мишке (263)

Y свим типским примерима обележеним као глагол + сло-

жени предлог + G, оснм у jeAHOM (6), лексичка вредност управ-

не речи може се дефинисати, као битним елементом, као акцща

Koja подразумева ABoje: или OABajaH>e или перципирале, што под-

разумева уочаваае радн>е у елементу аблативности. Другим ре-

чима, сви примери осим jeAHor noKa3yjy поклапаше глаголске и

предлошке семантике.

4. Типски примери обележени као глагол + прости пре

длог + I/Acc, KOJH се налазе у Лазаревипевим текстовима, са

друге стране, углавном су са глаголима или без имплицитно

аблативности, или неутралним:

(ЬЬ),

— Зар ти у радии дан с j е д и ш пред механом (94) /

— Стаде пред молено огледалце (198).

(bb)2

— А пред тобом изничу као из земл>е шарюце (194)

/ — Стаде пред олтар (96).

(ЬЬ)з

— И xohe веп да се л>убе пред народом (98).

(bb)4

— Ал' господин дохвати купцу са жигицама, Koja je

пред попом с т a j а л а (129).
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(bb)5

— Пред гостионицом веп сеЬаху и CTajaxy гладнн

гости (193).

(ЪЬ)*

— Сели смо после на траву под ¡едан орах (38).

(ob),

— Т у р и о колена под браду (206).

(ЬЪ),

— Meby путницима б е ш е 6pahe Руса (265) / Па

А о h и у Берлин меЬу саму Швабуpujy (П. 478).

(ЪЬ),

— Онда мати узе суху киту босиока, што je с г a j а л а

за иконом (82) / О н с е брзо п о в у ч е за ]едан стуб од

гостионице (195).

(bb)io

— И за дан два ja оставих и трепи семестар за

собом (П. 489). — За жутом рукавицом помоли се цела

рука (194).

Од датог релевантног o6eAe>KJa oACTynajy само синтагме

под (bb)io, и то HaJBHiue тако што се лексички у глаголу са-

држи могуЬност везиван>а и за аблативне односе. Иста се мо-

гупност може утврдити и je3H4KOM анализом другог примера

у типу (bb)9: правци могупног кретан>а Koje обележава гл. по

eyhu се несумньиво су обележени вишезначношЬу, што резул-

тира као неутралност у погледу односа ка jeAHOM одреЬеном

кретан>у, одн. н>еговом правцу.

5. Из датога стан>а може се закл>учити да je у je3HKy Л. К.

Лазаревипа могуЬна aATepHannja Koja би била изражена као

схема:

(аа) + G ~ (bb) + I/Acc.

што би дало трансформащце у je3H4Koj граЬи: (аа)б Пуши ци-

гару иза цигаре (128) -»- (bb)„ Пуши цигару за цигаром; (ЬЬ)ю
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Оставил и треки семестар за собом (П. 489) -»■ (аа)^ Оставил

и треки семестар иза себе. С друге стране, посматрано са гле-

дишта еволутивног система зауставл>еног у датс-j BpeMcHCKOj

ripojeKUHJH, стан>е ЛазаревиЬеве синтагме овога типа iiOKa3yje

да пишчево je3H4Ko осепан>е HacTojn на везивашу аблативних

значена за примарне ]езичке знаке, tj. за генитивске синтагме

са сложении предлозима. Л. К. ЛазаревиЬу, за разлику од пи

сана XX века, другим речима, joui увек туЬе звучи трансфор-

мащца: (bb>7 турио колена под браду (206) —>- (аа)„ турио ко

лена испод браде; или (bb)i cjedum пред меланом (94) —*■ (аа)х

cjeduui испред мелане, што je у данашню) фази кн>нжевног

jc3iiKa, судеЬи и уопште и по je3HKy HaJHCTaKHyTHJnx писана

XX века, сасвим yo6H4ajeHO. 1език Лазаревипев у овоме се по-

гледу доследно наставл>а на je3HK Вука Ст. Караципа (иди

испред мене = са места преда мном).2

6. (Ь) Алтернац^а генитива и акузатива с предлогом с(а)

када je у питан>у именица страна, одреЬена демонстративном

заменицом, одн. придевом десна/лева, станъем у je3Hi<y Л. К.

Лазаревипа noTBpbyje констатац^е граматичара kojh joj олре-

byjy место у HCTopnJH кн>ижевног jc3HKa и у данаипьем кии-

жевном je3HKy, као категории таквог ранга.3 Y jeöHKy Л. К.

Лазаревипа дата алтернашца заступл>ена je у примерима:

(аа) с(а) + G.

— С оне стране, на два-три корака од обале, в и д е с м о

jeAaH изврнут плуг (321).

(bb) с(а) + Асе.

— Ми се поново наЬосмо с ону страну плота (306).

Уколико бисмо у глаголу видети, из примера под (аа), ви

дели и могуЬност да садржи истакнут моменат перцепщце, а

2 П. Hniih, Поговор Буковом Р/ечнику J818, Вуков Pje4HHK 1818,

Просвета — Београд 1966, 147.

3 М. СтевановнЬ, Зезик у Вукову делу, 5Ф XXVI, 1—2, Београд

1963—1964, 113—114. Детство: с ову страну // с ове стране бележе

и дщалектолози (в. СДЗб XVI, Београд 1966, 286).
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ова опет обавезно садржи и моменат OABajaíba од каквог

noJMa да би до чула посматрача/примаоца дошла, треба кон-

статовати да се у Лазаревипево] синтагми noKAanajy ocehaj за

аблативни генитив и ocehaj потребе да се, са датим глаголом,

raj падеж и употреби. Из овога излази да je н>егово ¡езичко

ocehaibe, за разлику од KacHHJHX а и jeAHoepeMeHHx писан 4hjh

се примери Aajy (в. напомену 3), полазило од примарних од-

носа и у синтагми са акузативом.

7. (с) Дагив са глаголима tcoju означава\у кретагье, управ-

ъеност или окренутост. — 1авл>а се у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа

у три, дефинисане за кн>ижевни je3HK, алтернац^е — две са

предлозима к(а) и према и jeAHa без предлога.4 Oraibe у je3H4-

Koj граЬи:

(аа) + к(а) + D

— Обрнувши главу к прозору (18). — Ja сам баш

сад допратио госпоЬицу к вами (31). — И поЬоше

у такту к Великоj пщаци (463).

(bb) + према + D

— Он je дохвати руком за браду и и з д и ж е joj upe-

ма себи, па je гледа (148). — Седе после према капетану

(253).

(ее) + D0

— Мати по be ковчегу (80). — Ми потрчасмо н>о]

под икону и сви клекосмо (81). — И доЬе поново бунару

(186). — Вучко приЬе руци попу и Вукадину (336). —

Почеше, богме, они н»егови najTamn долазити и нашо)

купи (78). — Окренуо се лицем h>oj (81). — Кад год

му приЬем руци (111). — Изоблачили се и дошли

цркви (100). — Он веЬ до be Kpajy (459).

Природно, алтернащца (bb) према + D не може бити увек

jc-днака овим другим двема, jep се предлогом према у општем

дативеком значен>у синтагме H3ABaja усмереност насупрот до-

4 М. СтевановиЬ, о. с, 356—357.
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спеван>у, Koje, с друге стране, могу означавати дативи без пред

лога и дативи са предлогом к(а). И ако, према томе, из опози-

imje исклучимо дативску синтагму с предлогом према, бипе

ьрло уочл>иво да се у AaTOJ алтернацщи к(а) + D // D0 Л. К.

Лазаревип много чешпе определив за беспредлошку синтагму.

То je непосредан yranaj диалекта: /уцалектолошка литера

тура KOHCTaTyje да je са глаголима „за означава1ье смера у

Мачви . . . врло жива употреба датива",5 наравно реч je о 1лаго-

лима KOJH o3Ha4aeajy кретан>е, те Aaje примере као а он иде

Л,рини, Huje долазила мени, народ иде цркви, оду цркви, ¡ecu

ишо кадгод н>ему и ел., kojh потпуно OAroeapajy Лазаревиг\е-

вим примерима: Мали поЬе ковчегу, Ми потрчасмо н-oj, Изо

бличили се и дошли цркви и сличним Koje горе наьодимо.

8. (d) Генитив с глаголима ко/и означава)у кретан>е, управ-

л>еност или окренутост. — Y кн>ижевном je3HKy — са више

значена, Koja су било дословно просторна, било у основи та-

ква а иначе пренесених значена — наводе се у таквим син-

тагмама предлози насупрот, упркос (успркос), према са BapujaH-

тама и пут.ь За утврЬиван>с правда у KOJeM се развила та син

тагма у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа , меЬутим, релевантна je синтагма

с предлогом према, одн. н.сговим вари]антама спрам (наспрам).

(аа) Предлог према nojaBA>yje се само у комбинации изра-

жeнoj као vb + према + D/L, што се у граЬи види из при

мера типа:

— Седе после према капетану (253)

што значи да се, по речима проф. М. Стевановипа, ова синтагма

може узети као нормална веЬ и за ЛазаревиЬеву фазу кн>и-

жевног je3HKa и као потпуна замена за архаични облик са

генитивом (*према капетана)?

(bb) Генитивска синтагма оваквог caдpжaja код Л. К. Ла-

заревиЬа, меЬутим, и дал>е je везана за предлошке вари]анте

спрам и наспрам, што у граЬи Aaje примере:

5 Б. М. НиколиК, Мачвански говор, СДЗб XVI, Београд 1966, 283.

6 М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд

1969, 337—342.

7 Ibid.. 339.
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— Уосталом, ти можеш целу сцену замислити

спрам месечине (22). — Наспрам даме (238). — Аа га (пи-

смо) прочита спрам евehe у механи (253). — И спрам

месечине проЬе босоног до стола (459).

(ее) Поред наведених предлога са генитивом, kojh су оби-

чни у гаьижевном je3HKy уопште, код Лазаревипа смо нашли

и предлог напоред:

— Кад учител» до be напоред н>ега, а он се окрете (132).

9. Последней наведени пример (ее) индикативна je коли-

чина у датом систему kojh смо узели као битан за одреБиван>е

стила Л. К. Лазаревипа. ЬЬегова употреба noKa3yje, найме, да

je у Лазаревипево време генитивска синтагма са предл. напо

ред, Koja je и тада морала бити веп истог граматичко-семан-

тичког реда Kojera je и предлог насупрот, ипак остала у прво-

6HTHOJ — reHHTHBCKoj сфери, tj. у сфери сложених предлога

у вези с примарним поред. Изpaжaвajyhи се терминима потен-

щцалног paanoja дате je3H4Ke црте, можемо тврдити да je ста

нке у Лазаревипевом jeaHKy обележено прелазношпу je3H4KHX

фаза: у н>ему je граница станл коje ce OAAHKyje употребом

синтагме типа vb + насупрот/cynpoh/напоред + G и станка

коje се обележава употребом синтагме типа vb + насупрот +

D, Koja je yc-6H4ajeHa у AaHaiuiboj фази кшижевног je3HKa.

ApyK4Hje речено, Лазаревипев je3HK у овоме домену непосред-

но претходи данашнлм типу je3HKa у KojeM се са датим значе-

н>има употребл>ава дативска синтагма са предлозима према,

супрот/насупрот, насусрет/усусрет, надомак уместо генитивске

синтагме са истим там предлозима.

10. (е) Алтернацща vb + мимо + Асе. // vb + мимо

+ G. — Реч je о алтернац^и са гледишта кн>ижевног je3HKa

уопште, што значи алтернацщу Koja укл>учу]'е, као Cßoje ра-

3BOJHe чиниоце, све фазе кн.ижевног je3HKa дате средине. Таква

je aATepHauHJa дата у HopMaraBHOj граматици.8

» Ibid., 313—314 и 403—404.

3 Наш ¡език
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Y je3HKy Л. К. Лазаревипа ова je алтернащца заступлена

само првим сверим делом, дакле као vb + мимо + Асе., што

у граЬи Aaje пример:

(аа) типа израза

— И пролази као мимо турско гроб/ъе (131).

(bb) комуникативног типа

— Hehe он, болам, upo h и мимо механу, па да га

yOHJeiu (342).

Примери и jeAHor и другог типа у Лазаревипевом je3HKy

noTBpbyjy у потпуности значенье: „поред и да.ъе од, прешавши

nojaM с именом у акузативу — у целини, дакле, како то за-

хтева основно значение акузатива".9 И у првом, тзв. експресив-

ном типу очигледно je да ce nojaM с именом у облику акуза

тива потпуно, у целини мимоилази, у основи — просторно, а у

пренесеном значен>у — игнорише; и у другом (bb) типу сасвим

je видл>иво да акузативна синтагма, иако у основи просторна

као и генитивска са поред или кра\, HHJe еквивалентна oboj

Apyroj jep садржи и значенье „поред и дал>е од", у просторном

смислу, одн. значена потпуног игнорисавьа noJMa са именом

у облику акузатива.

11. (В) Промене на лексичко-граматичком нивоу. — Обу-

xBaTajy граматичке KaTeropnje просторних и на просторним

односима заснованих синтагми у KojiiMa, са гледишта AHJaxpo-

HHje, налазнмо промене у употреби предлошког вьиховог еле-

мента, одн. бар колебание Koje наговештава могупну, а онда,

пореЬен>ем с другом неком фазом у кньижевном je3HKy, и оства-

рену и дефинисану, несумвьиву измену у лексичком смислу.

Овде се, у класификовавьу, Aajy према оба CBOja елемента — и

према граматичком (падеж) и према лексичком (предлог).

(а) Генитив с предлозима у и код. — Битна je за одре-

Ьиван>е стила синтагма Koja je у основи просторног значена,

али чи]е се значенье од овога грана у правцу обележаван>а

власништва, поседа, домена, намене, припаданл карактера, схва-

' Ibid., 403.
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тан>а и др.10 На основу материала из Лазаревипевог je3HKa

може се заклучити да je алтернацща у + G//код + G заступ

лена са оба CBoja дела, али да писац предност Aaje ипак син-

тагмн са предлогом у. То се види из учесталости примера, меЬу

ко]имa je упадл>иво вепи 6poj оних са предлогом у:

(аа) vb + код + G

— Она je расла у купи код оца до cßoje седме го

дине (106), — Код мене je све по старом (П. 508). —

Покушати код Мариje (224).

(bb) vb + у + G

— Ja сам се учио y мога оца (112). — Y н>их на

БожиЬ сви дару j у (22).— То има само у Muhe казна-

neja (75). — Као образи у онога бандисте (193). — HaAajyriH

се да he видети отворене очи у Видака (322). — Али су

слабе очи у старца (185). — Само да не виси /одело/ к'о

у Букана (П. 510). — А у Бурмаза je кйи — кпи и по (166).

— Ех, кака je била у мог ма\стора кобила (258).

И у OBoj je3H4Koj црти несумн>иво ce orAeAajy две, за OBaj

CAy4aj подударне AHHHJe: верност bykobckoj норми, Dacnouaiioj

на врло urapoKoj употреби дате KOHCTpyKunje „у народним

умотворинама сваке врете (у песмама, приповеткама и посло-

вицама), па и у paHnjoj imcaHoj кн>ижевности на народном

jeaHKy, о чему налазимо довол>но доказа у 6poJHHM примерима

Koje Б. ДаничиЬ Aaje у cbojoj синтакси",11 и стан>е у пишчевом

матерн.ем говору — мачванском, за kojh испитивачи истичу да

je у н>ему „врло развщена употреба предлога у с генитивом",12

AajyriH низ примера као што су: у Пантелще било три сина,

има у Владимира, а у Драге нема, пукла кола у Арнаута и

слични.

12. Наравно, као и у народном говору, у je3HKy Л. К. Ла

заревича налазе се синтагме са оба ова предлога. С тим што je

ю М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд

1969, 300—303.

11 JO XXVI, 1—2, Београд 1963—1964, 118—121.

u СДЗб XVI, Београд 1966, 285.
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у уметничком тексту писац, како се вили, врло пажл>ив у из-

бору: очигледно je да предност Aaje синтагмы типа у + G, док

je у тзв. личном jc3HKy, овде у ¡сзику писама, ман.с пажл>ив:

примери из тога текста синтагме су са предлогом код:

— Код мене je све по старом (П. 508). — Да je cpehe

било би сто извора, а овако код нас се тражида човек

из родол>убл>а пише и остави cboj посао, што иначе нигде

у свету HHJe (П. 498). —

иако, наравно, и у томе jc3iiKy, како видимо у примерима из

т. 11 bb, има и примера са предлогом у: к'о у Букана (П. 510).

13. Y т. И bb навели смо пример из Лазаревипеве прозе: Ja

сам се учио у мога оца, као пример синтагме 4HJe je значение

засновано на просторним односима, али Koja спада у оне 4HJa

се значеша rpaiiajy у више праваца. Као таква, она ctojii у

CHHTaKCH4Koj опозищци према генитиву с предлогом од, какав

налазимо у примерима:

(ce) vb + од + G

— Y з е h у лекарску сведоцбу од каквог познатог ле

кажа (П. 498). — Кад би ce joui и од мене т р а ж и о какав

рачун (П. 528) —

— дакле, према синтагмама из сфере д о п у н а типично абла-

тивног значен>а. Тиме се и у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа ствара

алтернащца типа vb + G // vb + од 4- G, Kojy проф. M. Сте-

вановип KOHCTaTyje као карактеристику Вуковога je3HKa, али

и je3HKa читаве фазе поствуковских писаца.13 Али je за je3HK

нашега писца знача^но да спада у ону фазу Koja чини дистинк-

imjy меЬу jacHHM аблативним значеньем и значеньем у KojeM

je аблативност само jeAaH од чинилаца. PeKunja глагола учити

управо je овог последн>ег типа: учити се може од некога, али

je несумн>иво да се радн>а мора вршити на неком месту, овде

у сфери noJMa 4nje се име налази у генитиву, дакле — код

13 М. Стевановий, Савремени ерпскохрватски )език, II, Београд

1969, 301. JesuK у Вукову делу, 5Ф XXVI, 1—2, Београд 1963—1964,

121.
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оца. Y глаголима узети и тражити, kojh су управне речи син-

тагми наведених под (ее), аблативно значение je „чистке",

манье je помешано са другим значен>има. Писац та значена

тачно и разграничава, ynoTpe6A>aBajyhn за означаван>е првог,

KOMnAeKCHHJer односа генитив с предлогом у, а за означаван>е

другог, несумн>иво аблативног односа — генитив с предло

гом од.

Можемо додати, у облику напомене само, да се комплексно

значение синтагми с предлогом у, Koje je у HaeeAeHOJ литера-

тури иецрпно обраЬивано, не своди само на наведене елементе,

веп да се у h>oj, вероватно, orAeAajy и стара, примарна значе-

н>а предлога у kojh води порекло од словенског оу, a kojh се

само облички стопио са у од словенског въ.

14. (Ь) Генитив с предлозима из и с(а). — Y оквирима je

и данаииье употребе за означаваше OABajaita од унутрашнюсти,

одн. од (горгье) површине noJMa с именом у дативу, те га je

у томе погледу довольно представити типски:

(аа) vb + из + G

— Из грдне гомиле жеравице, rAje je била школа,

сукне час по пламен (145). — Из Земуна до Пеште пу-

товали смо сву ноп (515).

(ob) vb + са + G

— Ас бщеле браде цури кап по кап (119). — С мога

прозора п у ц а поглед, све докле га завеса од брда и гора

од неба не заклала (П. 518).

Употреба првог или другог предлога зависипе од тога како

се схвата OABajaibe онога што ce Ka3yje управном pe4jy од

noJMa с именом у генитиву, али и од тога како се сам Taj по-

1ам схвата — (аа) као простор за kojh je битан елеменат за-

творености, окружености или било какве ограничености, или

(bb) као простор у коме доминира елеменат отворености, изло-

жене површине, истакнутости или издизаша над нечим нижим.

15. Отуда he се у je3HKy Л. К. ЛазаревиЬа, као диференци-

jaAHH у односу на данашн>у фазу, nojaBA>HBaTH и примери у
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KoJHMa лексички различит садржа] условл»ава неуобича}ену за

данаппье jc3ii4Ku ocehau.e предлошку лексему, какав je пример:

(ce) vb + из + G

— Ч е ш л> а косу из потилка на чело (7).

Y je3H4KOM осейан>у пишчевом у лексеми Koja je у зависном

делу синтагме вероватно je доминантной чинилац ограниче-

ност датог простора, што je узроковало потребу да радн>у озна-

чену глаголом управног дела одреди као да потиче од уну-

трагшьости noJMa 4HJe се име налази у облику генитива.

16. (с) Акузатив I локатив с предлозима на, у и о. —

licToj врсти односа Koje смо дали у непосредно претходним

двема тачкама, што ce yrauaja лексике тиче, припала и синтаг-

матска алтернаци]'а изражена као:

на + Acc/L // у + Acc/L // о + Acc/L

(аа) Y области односа конкретних радн>и и конкретних

noJMOBa у je3HKy Л. К. Лазаревипа налазимо примере дублетне

употребе

—о + Acc/L

— И лупим главой о кревет (37). — Кад ковьи по-

чеше у д а р а т и плочама о калдрму (323). — О зиду, пре-

ма истоку, Свети Никола (410). — И ctojh као дирек, да

се о н>ега о бес и застава наше славе (П. 521);

— у + Acc/L

— Aoöyje прстима у прозор (4). — Ja куцнем

CBOJOM чашом у гъену и шапнем joj (17). — Y прав им ре-

волвер у таван (159);

— на + Acc/L

— С упртим пиштол>ем на гомилу (159).

(bb) Y области односа радньи (било Kojer типа) и апстракт-

них, одн. глаголских noJMOBa у je3HKy Л. К. Лазаревипа нала

зимо примере дублетне употребе:

— на + Acc/L

— Преко-дан смо сваки на свом послу (3). — Била

у школи. Па nocAHJe опет j е с AjeBOJ4HuaMa на игри или
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на раду (126). — И no3HBajy на дуеле (46). — Био

чова на дуелу (45);

— у + Acc/L

— У косту с у joui два Ьака (П. 496),

што као и прва трупа алтернативних синтагми, указу|е да су

колебан>а у AaToj сфери одлика и je3HKa друге половине XIX

века, Kojy je je3HK Л. К. Лазаревипа изванредно кристалисао,

као израз cBOJeepeMeHe норме.

17. Преко дублетних облика синтагми у Kojuiwa се значен»-

ске разлике ycnocTaBA>ajy ad hoc, као што су нпр. синтагме

с лексичким идентитетима у примерима:

(ее) \Ъ + на + Acc/L

— А он лежи на кревету (130). — Па се опет из ва

ли на кревет (131). — Лежим на кревету (П. 529). — И

прупим се на кревет (155);

(dd) vb + у +Acc/L

— И положисмо га у кревет (145). — И поло

жите у посте/ьу (325),

— долази се и до дублетних односа везаних за лексему. Y je-

зику Лазе Лазаревипа обична je данахшьа дистинкцща уста-

нова, па према томе и разлике у npeAAOuiKoj лексеми Koje се

виде у типу:

(ее) vb + у + Acc/L

— Одмах у 8 сати о д е м у боницу (43)

(ff) vb + на + Acc/L

— Отишао уЗ опет на клинику (43).

Природно, ово подразумева и OAroBapajyhy дублетну употребу

предлога из и с(а) када je употребл>ен генитив, па се синтагма

типа из болнице // са клинике, у oAroBapajyheM систему, укла-

najy у оне Koje смо прегледали у т. 14—15.

18. (d) Акузатив с предлозима к роз и на. — Битна je

за утврЬиванье стала и стилске епохе, jep реч je увек о гранич-

ним вредностима за утврЬиван>е континуитета юьижевног je



40 H a 1 1 1 J с i и к Св. 1

зика, uATcpuauHJa у Kojoj акузатив с предлогом на означава

не само место где се завршава радн»а управног глагола, него

и место кроз Koje што пролази. Y je3HKy Л. К. Лазаревипа оба

дела алтернащце су заступл>ена:

(аа) \Ъ + на + Асе

— Па се после цмака, док не у д а р и крв на нос (5).

— И како ybe на врата (8). — Како се, пак, Koje од н>их

трога п о j а в и на врата (171).

(bb) vb + кроз + Асе

— Да ли се само кроз влажне очи ja4e растураше

н>егове зраке (246).

Као и у je3HKy писаца XX века kojh чине кристалисану

норму jc3HKa данаппье фазе, и код Л. К. ЛазаревиЬа14 у за-

висном делу синтагме \Ъ + на + Асе може ce Haj4euihe упо-

требити само ограничен 6poj noJMoea, kojh су увек и намен>ени

само вршен>у радн>и означених главном pe4jy синтагме. И овде,

дакле, noCTOJH могупност да се, због присуства одреЬених лек

сема — a Taj чинилац je у oboj групи синтагми (В) пресудан

— синтагме у примерима као што je први од наведених:

— Па се после цмака, док не у д а р и крв на нос (5)

— схвате и као петрифициране синтагме, прилошки изрази, у

овоме cAy4ajy, kojh узимамо као н>ихов тип, — за одреЬиван>е

и других могупних момената у радли осим месних, рецимо за

одреЬиван>е начина на kojh се радн>а врши. Синтагма са оном

функц^ом и значением утолико je jacHnja у Лазаревипевом

стилу што има подршку и у npHMapHOJ основи н>еговог личног

¡езика: у мачванском говору за „исказиван>е начина употреб-

л>ава се и предлог на + акузатив: ведали смо на ветрен>ачу

(Прич.), жгло се на ерп (Бад.)".15

19. (е) Акузатив с предлозима у I на и за. — Реч je о

CHHTaraaTCKoj алтернац^и Kojy je нормативна граматика оза-

конила за данашн>у фазу кн>ижевног je3HKa као синонимски

м 2. Stanojcié, Jezik i stil Iva Andriéa, Beograd 1967, 117.

« СДЗб XVI, Београд 1966, 286.
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однос типа путовати, uhu, nohu, кренути. . . у/на/за село* Пред

ставлено типским примерима, стан>е у je3HKy, Л. К. Лазареви-

ha, приповедачком и личном, огледа се овако:

(аа) vb + у¡на + Асе

— Аа кум Нинко вози Мару у Биоград (120). — Па

сад hem у Биоград (121). — Па у име Бога оде у Био

град (125. — Иде госпоЬа код Koje je Мара у Бен (127). —

Иде он у наше село и ено га где ybe (128). — Пре не-

колико дана отпутовао je у Париэ (П. 510). — Чисто

бих се вратио у Београд (П. 513).

bb) vb + за + Асе

— Како je поп наврат-нанос с п р е м и о кола за Бео

град (124). — А друмом за наше село иду ¡одна кола

(128).

20. Из датога стала може се закл>учити да се у употреби

ове две падежне секвенце Лазаревипев je3HK налази управо у

граничном тренутку, kojh je у KacHnjeM развитку юьижевног

¡езика довео до кодификован>а дате алтернащце. Найме, за

Лазаревипево je3H4Ko осепан>е синтагма vb + за + Асе ocraje

у сфери основног свог значена усмерености „као посебне врете

намене", Koja се садржи у дефинисаном значен>у правца „кре-

тан.а према noJMy с именом у акузативу, али само ако je то

неко место или земл>а".17 Y првом примеру под (bb) то ce jacHO

види из тога што je део синтагме за Биоград везан за типичан

глагол намене. Y другом примеру, а он тиме указу^е на гра-

ничност, акузативна синтагма са предлогом за може се прика

за™ схемой:

А д р у м о Mi за наше село и д уг jeAHa кола

(1) < ► (2)

што значи да je падеж с датим предлогом заправо двовален-

тан: он je и одредба за намену именице (1): друм за наше

село, као што су то синтагме украс за косу, дево]ка за ydajy,

паста за зубе итд., и jeAHOBpeMeHO je месна одредба глагола (2):

'* М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски je3HK, II, Београд

1969, 416.

" Ibid., 415-416.
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иду за наше село, као што су то, нпр., синтагме путовати за

Цариград, путовати за Jангину и ел.

21. (С) Непроменливи системи. — И у области синтагме за

означаванье просторних и на простору заснованих других, сло

жениях односа, oöyxBaTajy конструкщце Koje у je3HKy miajy

положа] и з p а з а. Као такви, yrBpbyjy се само као ннвентар

дате jc3ii4Ke фазе, одн. писца у h>oj. Као што могу бита на-

слеЬени, тако се могу преносити у je3HK писана kojh долазе

после испитиваног, те се тиме потврЬивати као жива или ожив

лена KaTeropHJa, али и не Mopajy. Hajneuihe се oöpabyjy у лек-

сикографским приручницима, па се овде Aajy само у оквирима

кратке напомене.

Као такве, у горе дефинисаж^ области, у je3HKy Л. К. Ла-

заревиЬа можемо навести:

(аа) vb + на + Асе

— После му до be на ум растанак (197). — После му

паде на помет како je jeAaHnyr ишао преко кречане (199).

— Дала му je на пут парче пандишпанл (197). — Онда

насилу одведе мисли на Стевана Аничина (199). —

П и с м о поручиково на Марщина мужа (226). — Обеше-

н>ачки мигну на ]анка (202). — Бацати очи на она]

сто (207). — Мало ко joui сева очима на сто где je

JaHKo (207) и ел. —

— синтагме, дакле, Koje иду у фразеолопцу и »ьегове фазе

кн>ижевног je3HKa, дакле кн>ижевног je3HKa друге половине

XIX века у београдском кн>ижевном поднебл>у.
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