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НАШ JE3HK

Кн>ига XIX Нова cepuja Св. 2—3

ГЛАГОЛИ НА -АТИ CA flBOJAKOM ПРЕЗЕНТСКОМ

ОСНОВОМ

1. Као што се зна, глаголи са инфинитивом на -аши има)у

у презенту основу на -ё-, -а-, -м-. У БелиНево) класифика-

ци)И од осам врста ти глаголи чине II, V, VI и VIII врсту. А за

поделу глагола на врете Б е л и h je узео однос инфинитивне и

презентске основе. Према том критери|уму глаголи на -aiüu евр-

стани су тако да однос основа -а-: -ё- представлю II и V врсту

(рва-тя се: рвё-к. се, üúca-ти: ййшё-м), -а-: -ä- je VI (ч^ва-ти:

чува-гл), a -а-: -й- — VIII врста (д^жа-тк: д^жй-м). Глаголи

II и V врете HMajy, дакле, исте гласове на Kpajy cbojhx основа,

и ове друге карактерише промеаен сугласник kojh je у основи

инфинитива (нлр. с : ш код глагола йисаши). Другим речима,

они се од глагола II врете диференцира{у само сугласничком

алтернаци}ом. Ме^утим, то нема никаквог 3Ha4aja за промену

самих глагола jep je измена сугласника у презентско) основи из-

вршена у давш^ прошлости, joui у општесловенско} ¡езичко}

за^едници, и Taj гласовни закон HHJe уопште актуелан за наш ¡език.

М.СтевановиЬ1 je у том смислу модификовао БелиКеву кла-

сификациц'у: за II глаголску врсту дао je напоредо промену гла

гола ораши и йисаши, и тако je све правилне глаголе поделио

на седам врста.2

1 Савремени ерпскохрватски ¡език I, Београд 1964, с. 339.

* HaJHOBüjy поделу глагола предлаже М. Пешикин у раду О кла-

сификацщи срйскохрвашских глагола (Зборник за филологи)у и лингвистику X,

Матица ерпска, 1967, 103—'111). Критери^ум »егове поделе садржи вши«

[1]



70 Наш ¡езнк Св. 2—3

JacHo je да je такво одрег)иван>е глаголских основа и шихових

мег)усобних односа засновано на савременом стан>у je3H4KHx по)'ава.

HcTopHJcKH KpHTepnjyjvi оперише са друкчи)им гласовним изгледом

основа, а самим тим je друкчи}и и шцхов морфолошки статус.

Упоредна граматика, тако, доказу}е да су глаголи VIII (БелиЬеве)

врете, KOJH у инфинитиву испред -аши HMajy предн>онепчане

суглаишке ч, ж, j и сугласничке групе шш, мед (нпр. кричайш,

бежаши, óojaiüu се, йишшаШи, звиждаши) некада били глаголи

на -ей одн. -ей (ë=jaiu) и да су данашши лик добили фонетским

изменама коje су се таког)е вршиле у епоси прасловенског je3HKa.s

Отуда се н>ихова презентска основа завршава на -м- као код глагола

KOJH сада HMajy такав инфинитивни завршетак: бежим, ôojûm се,

звиждйм и ел. као вйдеши (vidëti) : видим, белеши (bëlëti) : белйм

(„nocrajeM бео") и др. А глаголи наше V и VI врете имали су не

када основу презента на -je- ; на пример, у презенту вежём, вежеш. ..,

од глагола везаши, -¿е- je постало од -zje-, а презентска основа

зна- од гл. знаши првобитно се таког)е завршавала на -je- (у стел,

je зна«., знлкши, знактк...). Гласовне промене Koje je затим

претрпела та основа дистанцирале су их морфолошки. Je^iH су гла

голи старим ¡отован>ем и HajcrapHJOM палатализаци)ом добили нов,

палатални сугласник, и основа презента Huje им се више заврша

вала на -je-, веЬ само на -е- (вежё-, вйчё-) . Код других je разли-

чнтим фонетским процесима — губл>ен>ем нестабилног сонанта j

у Met)ycaMorjiacHH4Koj позиции, измену а и е, асимилаци)ом тих

гласова и контрактном — добивен дуг самогласник -ä- (*3Haje- >

знае->знаа->зна-). На Taj начин су створене две презентске

основе — на -ё- и на -а-. И новим односом основа (-а- : -ё-) глаголи

V врете из)едначили су се са глаголима II врете, као што je то веЬ

истакнуто. У току ¡езичког развитка неки су и сасвим прешли у

елемената: паголске основе, морфолошку y3ajaMHOcr по)единих типова, акце-

натске односе, семантичке категори^е. Глаголи са односом основа -a-1-é-

(резаши-режем и др.) и -a-\-ä- (чишаши-чишам) чине два раздела исте (III)

врете.

'Р. БошковиЬ, Основи упоредне граматике словенских ¡езика,

Београд, 1968, 82—83; — А. Б е л и h, Речи са кон)угаци)ом, 1963, 28; —

T. Maretié, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjiievnog jezika, Zagreb

1963, 67 (III изд.).

[2]



Св. 2—3 Глаголи на -ахи с двсуаком през. основой 71

ту врсту jep je преднъонепчани сугласник из презента продро и у

основу инфинитива. Такви су, на пример, глаголи: чешем : че-

шайш, йомшъем : йомин>аши, зайочигьем : зайочшьаши, кашлем :

каш.ьаши. Ме1)у н>има се нашао и глагол орем : ораши после

очвршКиван>а гласа р у презентско) основи на -je- (стел, орати,

ос»л, -кши). У народним говорима има много више тих глагола

него у кн.ижевном ¡езику.

Али глаголи V врете били су увек ближи глаголима VI врете,

типа чуваши : чувам. Инфинитивна основа им сей данас завршава

на исти самогласник (-a-), a видели смо да су се некад слагали

и у погледу друге, презентске основе. И они су се зато налазили

у стално) y3ajaMHocm: прелазили су из )едне врете у другу. Найме,

глаголи V врете доби)али су облике и од основе презента на -а-,

а они KoJHMa je однос основа -а- : -а- примаран доби)али су облике

и од презентске основе на -е- са измешеним претходним сугласни-

ком. На пример, може се узети да су глаголи дремаши

и сийаши у нашем ¡езику Hajnpe имали презентску основу на -je

ez општим делом на сугласник, а да им je основа на -а- секун-

дарна jep je у старословенском до-клати -млиь, -дмкши, сыпати -najA-

-пикши, у руском дремашь, -млю, дремлешь сипатъ, -плю, -плешь.

На flpyroj су страни глаголи махаши, скишаши се и ел. За

презентски облик махам у PjeuHHKy ТАЗУ пише: „ово je

старики облик jep je у осталиаем славенски}ем ¡езицима ос

нова у praes. maha (али у рускоме има praes. махаю и машу)";

у старословенском je жахатн, -хаж, -хакшн. И од глагола

скишаши се старки облик презента je свакако од основе

на -а- (стел, ек-ытати са, -ai* сд, -акши са; рус. скишашься,

-шаюсъ, -шаешься). Као што he се видети, истори)ски речник ТАЗУ

не flaje много података о томе kojh je презентски облик „колеб-

л>ивих" глагола на -аши изворан a kojh je мла^ег порекла. Ме-

г)утим, треба претпоставити као HaJBepoBa-ranje да су глаголи V

врете ти kojh су, по правилу, захваКени класификационим поме

рцаем. Они су томе више подложни услед извесне деформисаности

презентске основе присуством измеаеног, joTOBaHor одн. палата-

лизованог сугласника. Наравно да су овде у центру нашег интере

сована они глаголи на -аши kojh у cbojoj промени у савременом

[3]



72 Htm ¡език Св. 2—3

)'езику HMajy основу презента на -ё- и на -а- без обзира на извор-

ност тих основинских завршетака. Задатак kojh сам поставио

cacToJH се у томе да се што peajnmje осветли стаае овог морфолош-

ког nojaBa и да се онда на основу тога укаже на тенденщф н>е-

говог будуКег развитка. За основу излаган»а узет je материал

kojh садржи Правопис српскохрватскога кшижевног ¡езика од

1960. године, у издан>у Матице српске и Матице

хрватске.

2. У речничком делу тог Правописа наведен je велик 6poj

глагола на -аши с дво}аким облицима у презенту, императиву и

глаголском прилогу садашн>ем — по кощугащфком типу йисаши,

пишем (V БелиЬева врста) и чишаши, чйшам (VI врста).

На пример:: шешаши, шешам и шеНем; императ. uiêtUaj и uiéhu;

прил. сад. tuéiüajyhu и tuéhyhu; махаши, машем и махам; императ.

маши и Mäxäj; прил. сад. машуНи и Máxajyhu. НавешКу све те

глаголе према сугласнику испред инфинитивног завршетка -аши.

а) Ca сугласником Б:

ГЙБАТИ (и с префиксима: НА-, ПРЕ-, ПРИ-, РАЗ-, CA-,

У-, УЗ-), ЗЙБАТИ (поред ЗЙБАТИ);

б) са сугласником В:

ДОЗЙВАТИ (и с префиксима: НА-, О-, ОД-, ПО-, ОПО-,

ПРЕ-, ПРИ-, ПРО-, СА-);

в) са сугласником Г:

ВАГАТИ;

г) са сугласником Д:

ЗЙДЛТИ (и с префиксима: ДО-, ЗА-, ИЗ-, НА-, НАД-,

НАДО-, О-, ОБ-, ПО-, ПОД-, ПРЕ-, ПРИ-, СА-, У-);

д) са сугласником К:

ДЕКАТИ („терати узвиком де"), ЖМЙКАТИ (и с префиксом

ИЗ-), ЗАНЕКАТИ, ИСПСЙКАТИ, JAJIÀKATH, НАХУ-

КАТИ, ТОРОКАТИ, ЪУКАТИ, ФРКАТИ, ХАЛАКАТИ,

ХРАКАТИ (и с префиксом ИЗ-), ХРКАТИ, ЦМАКАТИ,

ЧАЛАКАТИ; MJbÄCKATH, ШЬЁСКАТИ (и с префиксима:

[4]



Св. 2—3 Глаголи на -яги с ABojaKOM през. основом 73

ЗА-, НАД-, ПО-, ПРЕ-, РАЗ-), СТЙСКАТИ (и с пре

фиксом ПРИ-);4

1)) са сугласником М:

ДРЕМАТИ (и с префиксима: ЗА-, НА-, О-, ПО-, ПОЗА-,

ПРИ-, ПРО-, РАЗ-), ЗАУЗИМАТИ (и с префиксима:

ОБ-, ОД-, ИЗ-, ПО-, ПОЗА-, ПОД-, ПООД-, ПРЕ-,ПРЕД-,

РАЗ-), ЗАИМАТИ (и с префиксима: НА-, ИЗНА-, У-,

УНА-, ОБУ-, ПРЕДУ-, ПО-, ПОЗА-, УЗА-), ЙЖИМАТИ

(од из-жимати) (и с префиксима: НА-, СА-), НАДЙМАТИ

СЕ, ОТИМАТИ (и с префиксом ПРЕ-), ХРАМАТИ (и с пре

фиксима: ДО-, О-, ОД-);

е) са сугласником П:

ИСКЛЕПАТИ („изоштрити клепааем, нпр. косу"), НАКУ-

ПАТИ СЕ (и с префиксом ПРО-), ПОКАПАТИ (према

кай аши)(и с префиксима: ПРО-, У-), СЙПАТИ (и с пре

фиксима: ДО-, ЗА-, ИЗ-, ИЗА-, НА-, О-, ОБА-, ОД-,ОДА-,

ПО-, ПОДА-, ПРЕ-, ПРИ-, ПРО-, ИСПРО-, РАЗ-, РАЗА-,

РАСПРО-, СА-, У-), СКАПАТИ (и с префиксом ПО-),

ХРЙПАТИ, ЧЕПАТИ, ШКРЙПАТИ (и с префиксом ЗА-),

ШТЙПАТИ (и с префиксом ИЗ-), ШТРАПАТИ;

ж) са сугласником С:

СЙСАТИ (и с префиксима: ЗА-, ИЗ-, НА-, ПО-, ПРЕ-, У-);

з) са сугласником Т:

БЕНЕТАТИ, ГВЬЕВЕТАТИ („говорити полако, не)'асно"),

ЗАГОНЕТАТИ (и с префиксима: ОД-, У-), 3A3BEKÈ-

ТАТИ, ЗАКЛЕПЕТАТИ, ЗАКЛОКОТАТИ, ЗАКРКТАТИ,

ЗАНОВЕТАТИ, ЗАПРЕТАТИ, КЛЕВЕТАТИ (и с пре

фиксом О-), ЛЕТАТИ (и с префиксом С-), РАЗБУКТАТИ СЕ,

СКАКУТАТИ, СКЙТАТИ СЕ (и с префиксима: ДО-, ИЗ-,

НА-, ОД-, ПО-, ПРО-), СРЁТАТИ, СРКУТАТИ, 4EKÈ-

ТАТИ, ШЕТАТИ (и с префиксима: ДО-, ИЗ-, НА-,ОД-,

ПО-, ПРЕ-, ПРО-, СА-, У-), ШУШКЕТАТИ;

* Глагол шкаши (и с префиксима) наведен je с тро)аким облицима. Зато

н>ему другом приликом.

[Я



74 Наш ¡езнк Св. 2—3

и) са сугласником X:

ДУХАТИ (и с префиксима: ЗА-, НА-, О-, ПО-, ПРО-, РАЗ-,

С-), КЙХАТИ (и с префиксима: ИЗ-, ПРО-), МАХАТИ

(и с префиксима: ЗА-, У-), Н>ЙХАТИ (и с префиксима:

ЗА-, ИЗ-, НА-, ОД-, ПО-, У-), ОПАХАТИ, ПУХАТИ

(и с префиксима: ЗА-, ИЗ-, НА-, О-, ОД-, ПО-, ПОД-,

ПРО-, РАЗ-, У-);

j) са сугласником Ц:

КВОЦАТИ (и с префиксом ЗА-), ЙЦАТИ СЕ (штуцати се).

3. У облицима ових глагола по V врсти извршена je фонетска

промена у вези са гласом j из наставка -je- за основу презента.

Тако су дентали ш, д, с + j, по старом ¡отовавьу, дали предню-

непчане сугласнике h, i), ш (нпр. срайаши — среНём, зидаши —

зшуём, сйсаши — сйшём), а од лабио-денталног в и билаби)ала й,

б, м + У добивене су гласовне групе ел, йл, бл, мл (нпр. дозшаши

— дозйвлём, сийаши — сийлём, гибаши — гйблём, дшимаши —

ошимлём). Што се тиче зад&энепчаних сугласника к, г, х, они су

испред j прелазили у палатале ч, ж, ш, kojh су тада били меки у

изговору, услед чега ce j губило (нпр. хркаши — хрчём, вагаши —

важём, гьйхаши — гьйшём). Овде je место и ономатопеаским речима

са африкатом Ц (ицаши се и квоцаши), jep у другим случааевима

Taj глас kojh je постао од к алтернира са ч (нпр. мицаши се — ми-

чем се). И напослетку, место изворне сугласничке групе -ckj-

у штокавским говорима je шш и uth. Глаголи са групом -ск- у оп-

штем делу дати су, у Правопису, са другим рефлексом (iuh).

4. У вези са горн>им прегледом глагола на -аши с flBojaraiM

облицима треба, пре свега, реЬи ово. Правописни речник, где су

ти глаголи наведени, врло je обиман и HajoÖHMHHJH je од свих доса-

даш их, jep садржл неколико десетина хил>ада речи Koje су по

нечему од знача)а за прапопис. Велико богатство речничке гра!)е

Koja je у н>ему заступл>гна чини убедл>иво утисак да се туналази

све што je на правописном (и граматичком) плану спорно. Ипак

тако ни je. Сигурно je да има joui доста речи коje су изостале. Мег)у

н.;1ма су и неки глаголи на -auiu, 4iije je одсуство, у сваком слу-

4ajy, приметно. Ja hy их сада овде изнети.

[6]



Св. 2—3 Глаголи на -ахи с двсцаком през. основой 75

Ту je, на првом месту, глагол узимаши. Нема га у правописном

речнику. Ме^утим, то je основни глагол за више сложених с пре-

фиксима KOJH су наведени. А онда — та се глаголска реч врло

често }авл»а у писаном изразу, а у говорном oirranajy je готово

стално присутна. У нашим речницима има презент на -ам н-'ём

(узинам и узимлём) , а тако je и у БелиЬевом Правопису

(1950): узимаши, -ам=узимлем, као и у Маретикево j

Граматици (III изд., 1963, стр. 280). Али у БораниЬевом

Правопису (1951) je с презентом само на -ам (узимаши: -ам).

И Taj глагол je свакако зато изоставл>ен (HJ кн.. XIII, 43). Ja сам

га овде узео и потврде за н>егове дублетне облике даваЬу за)едно

са потврдама за наведене сложене глаголе.

Затим Heflocraje тако^е обичан глагол изазиваши поред зазй-

ваши KOJH има доста ретку употребу, док су сложени с другим

префиксима узети. У Буковом речнику презент им je изазивам

(влём), зазйвам (влём), а и код БелиКа први глагол има два облика

у 1. л. jenn- Ме^утим, код БораниЬа их нема. Саставл>ачи право-

писног речника сигурно су се и овде држали БораниКевог Право-

писа. А ти се глаголи, као што Немо видети, употребл1ава)у с дво-

¡аким облицима у промени као и остали слични с другим префик

сима.

Изоставллн je и глагол йрджимаши, а наведени су сложени

с префиксима: из-, на-, са-. A Taj глагол има несумшиво чешЬу

употребу. У делима писаца Koja сам прегледао примери су само

за гл. йрожимаши. И сви су за н>егове облике по VI врсти. На-

вешЬу ове: Светлост Koja их йрожима (Р. ПетровиЬ, Б>тэ-

леска, 102); — ледена страва йрожима тело (Ст.1аковл>евиЬ,

Српска трилогаца I, 55); — Upootcunajy тело жмарцима (J. П о -

п о в и h, Избор, 115); — ocjehaj материнства, Kojn йрожима

све што je женско (Н. С и м и h, Прол>еЬе, 29); — йрожима сву

(М. Б о ж и h, Курлани, 287). Али OBaj глагол има и облике од

друге основе, по V врсти. На омоту кшиге Свети враг од П. Ш е -

г е д и н а презентски облик je йрожимлу, а у речнику JA3 У

такав облик презента потвр1)ен je примерима: йрожимле BJeTap

(„говори се у Стонском Рату") и: зима ме йрожимле до кости

(Ми л а с). — Исто тако нема ни имперфективног глагола иза-

m
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жимаши, док je перфективни изажеши наведен. У Буковом

речнику иу РистиЬ-Кангргином презент тог глагола

je изажймам, а код ДеановиКа и JepHeja — изажйм-

лём. У речнику БелиКевог Правописа je и ¡едан и други облик:

— зажимам (изажймлём) , као и у речнику Матице српске и Ма

тице хрватске, али без потврда.

У правописном речнику нема глагола куйаши се, а налазе се

сложени с префиксима на- и Про-, kojh иначе нису тако обичии

у употреби. Ме1)утим и Taj глагол има flBojarax облика у промени.

Истина, у првом издаау В у к о в о г Српског pje4HHKa презент

je само на -ам, али у другом издавьу je куйам (йлём) , куйам (йлём)

се. Тако je и у речнику JA3y и код Броз—ИвековиЬа. У н>и-

ховом речнику дате су две потврде за облик презента по V врсти:

ЪевоЕка се у водици куйле (из Српских народних njecaMa из Хер-

цеговине, Koje je за штампу приредио Бук КарациН)и: До-

Соше виле да се куйлу (Српске народне припов^етке, Koje je скупио

и „на cBHJer издао" тако!)е Бук). А ¡език народних умотворина,

нарочито je3HK народних песама и приповедака, за БукаКараниЬа

je био толико усавршен да му je он давао ранг кн>ижевног ¡езика.

Облици овог глагола од основе презента на -je- нису сасвим не-

познати ни у нашем дананпьем je3HKy. Такав облик употребио je

А.ШантиКу песми Нерешва : Неретва се ломи, а с високих к>т<а

нага д)еца скачу и с виком се куйлу. Исти облик употребио je и

jeflaH млади лесник из Црне Горе у песми Ъаво/ье лази: Ъаволи

се куйлу (прочитано на Paflnjy 19. марта 1972. год.). Баш зато

што je такав облик редак у употреби, он у песнички израз уноси

извесно освежен>е. И код МаретиНа, у Граматици, гл. куйаши има

презент куйам и куйлем (с. 280), као и у БелиНевом Правопису:

куйам (куйлем) . У HaJHOBHJeM речнику MC и MX други облик je

у загради (куйлем) и означен je као покра)ински. Б о р а н и h

га HHJe навео у свом Правопису, па се може реЬи да je то разлог

што се не налази у речнику за)едничког Правописа. — У Буко

вом речнику и сложени глагол окуйаши и окуйаши се има дво)аки

презентски облик — на -ам и на -йлём, као и у речнику ТАЗУ,

где je други облик потвр^ен примером опет из Вукових народних

[8]
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приповедака: Да сад узме овде воде и да je [tj. дево)ку] н»оме

окуйле, у дан и Höh остала би здрава.

Кад се све ово узме у обзир, онда je jacHO да je и глаголу ку-

йаши (се), а и глаголу окуйаши (се), требало дати места у право

писном речнику, тим пре што су се у н>ему нашле сличне глаголске

речи са ограниченом фреквенциаом.

5 . Има затим глагола kojh су као прости наведени само са обли-

цима од основе презента на -je-, а као сложени с првфиксима HMajy

flBojaKe облике. Тако глаголи: звекешаши, кайаши, клейешаши,

клокЫйаши, клойЬшаши, кркшаши, некаши, йрешаши, йсикаши,

хукаши HMajy презент по V врсти: звекеЫм, кайлём, клейеНём итд.,

а с префиксима je: зазвекешаши, -звекеНём и -звекешам, императ.

зазвекеНи и зазвекеша}, йЬкайаши, йокайлём и йакайам, императ.

йокайли и üÖKaiiäj, заклейешаши, -клёйеКем и -клейешам, императ.

заклейеНи и заклейеша] итд. То, ме^утим, не може бити исправно

jep и прости глаголи, као и сложени, HMajy облике и од друге

презентске основе, на -а-. На пример, глагол кайаши има такве

облике код писаца : —. . .храни [се] капльицама отрова, што му у уста

Kaûajy с висине бунара (К Ш. Ъ а л с к и, Под старим крово-

вима, СКЗ, 135); — сузе joj Kaûajy кишицом на увеле руке (А. Ш е -

н о а, Златарово злато, Загреб 1933, 293); — одише MJeuiaBHHOM

мириса покпарених jajá и Kaûajyhei воска (М. Б о ж и h, Курлани

1958, 285). И БелиЬ и БораниК, у cbojhm правописима,

да^у OBaj глагол с flBojaraiM облицима презента: кайлём (кайам)

одн. кайам и кайлем. У речнику JA3Y тако^е има у презенту

кайлём (кайам). Облик у загради потвр^ен je примерима: Beh из

Марка црна крвца кайа (Хрватске нар. njecMe); — кайа (Освет-

ници); — Шупал> котлиЬ ну не кайа (И. Ъ о р Ç и h). — Од по-

следвьег глагола хукаши у Броз-ИвековиКевом ре

чнику презент je хучём, али у загради ctojh „и хукам по неким

кра)евима". В у к, у Српском р}ечнику, хукаши, хучём ynyhyje

на укаши, с презентом учём иако под 2) наводи пример: Свети

Лука у нокте ука. У БелиКевом Правопису презент тога глагола

je хучём (хукам), али прил. сад. je само хучуНи, зап. нач. хучи.

— У речнику MC и MX глагол клейешаши има два облика у

1. л. ¡еднине: -ам и клейеНём.

[9]
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С друге стране, глаголи: квоцаши, срешаши, шорокаши, xf>-

каши и храмаши наведени су с дво)аким облицима, по V и VI врсти

(нпр. срешлм и cpèhëM, императ. cphuäj и cpèhu, прил. сад. срёша-

jyhu и cpèhyhu), а као сложени с префиксима: расквоцаши се, су~

срешаши, йресрешфши, расшорокаши се, захр'каши, захрамаши HMajy

облике само по V врсти (нпр. сусреКём). Тако croje и глаголи

лешаши и слешаши према глаголима с префиксима: за-, об-, йо-,

йре-, са-, у-, уз-: леНём и лёшам, сле/гём и слешам према: йолсКём,

салёНём... итд. Потврде за дво)аке облике глагола: сусрешаши,

йресрешаши, облешаши, йрелешаши, йролешаши и залешаши даКу

кад будем наводио примере из ¡езика писаца за глаголе срёшаши

и лешаши.

6. Неки су сложени глаголи у правописном речнику дати с об

лицима од ¡едне презентске основе, а с другим префиксима су

с дво)аким облицима. Тако од глагола ддимаши се презент je само

доимом се, а глагол заимаши, наимаши, йоимаши и уимаши mmiy

облике и на -ам и на -Чм. Ме^утим, и глагол доимаши се ¡авл>а

се и с презентом по V врсти; нпр.— Одвише се привикао да се доимле

flora^aja око себе (К. Ш. Ъ а л с к и, Под старим крововима, 24)

— Сви кажу да се племство одувек доимле чиновништва (В. J е -

л и h, Домино, 22). Тако стоje и глаголи: Ьжимаши, йрийлескаши

йромахаши према глаголима: сажимаши, йдйлескаши, умахаши

На пример: од ожймаши презент je ожимлём, императ. джимли,

прил. сад. ожимлупи: сажймам и сажймлём, императ. сажЦшц

и сажимли, прил. сад. сажима]уЬ.и и сажимлуНи.

7. Овде треба поменути и глаголе духаши и йухаши и сложене

с префиксима. Они nwajy и лик са секундарним гласом в (дуваши,

йуваши) . Нэихови облици презента, императива и прилога садаппьег

различите су наведени у правописном речнику. На пример, s. v.

духаши ctojh: душем и духам, души и dyxäj, душуЬи и dyxajyhu

поред дуваши, дувам; s. v. задухаши: задухам и задуваши, за-

дувам и задушём, a s. v. задуваши: задувам и задухаши, задухам

и задушём; s. v. йодуваши: йодувам и йодухаши, йодухам. Слично

je и са глаголом йухаши: йухам и йуваши, йувам и йушём, a s. v.

йуваши: йувам и йухаши, йухам; s.v. раейуваши: раейувам и раейу-

[Ю]
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хаши, расйухам и расйушём. Ти су глаголи не)еднако наведени и у

другим нашим речницима. У Буковом речнику je: дуeaüiu, дува.н

(душем), a s. v. духаши: духам (душем); s. v. йухаши: йухам

(йушём), али s. v. йуваши: йувам. РистиК и Кангрга духаши упу-

hyjy на дуваши с презентом дувам (душем); ме^утим од йуваши

(fiesten) презент je йувам, а од йухаши (pusten, blasen) — йушём.

Код ДеановиЬа и JepHeja ови се глаголи наводе само са гласом х,

и то: духаши, душем, а йухаши, йухам и йушём. Добро je познато

да се ови глаголи са изворним гласом (х) употребл>ава)у више у за

падном делу ¡езичке TepHTopHJe, а са новим гласом (в) — у неточном.

Зато мислим да je у jeflHOM правописном речнику као што je OBaj

те глаголе требало дати по обрасцу: х: х, ш и в : в, а не х : х и

в : в, ш. Jep тамо где они HMajy лик дуваши, йуваши презент je

дувам, йувам, а према духаши, йухаши презентска основа je на

-а- и на -'е-. Уосталом, и овде je требало поступити као код глагола

кйхаши, кщаши: уз први лик иде кйшём и кйхам... поред кщаши,

KÛjÔM, а уз други — кщам и кйхаши, кйхам и кйшем.

Све ово што je досад изнесено представл>а у целини очит

пропуст оних KOJH су радили на саставл>ан.у правописног речника.

То утолико пре што je Taj посао био у рукама наших познатих и

истакнутих ¡езичких стручаака. И баш зато je с правом било оче-

кивати да целокупан речнички материал буде свестрано и беспре-

корно обращен, поготову кад се при том ишло на иецрпност у

излаган>у. А овде je била у питан>у чисто граматичка страна обраде

¡едне одре^ене KaTeropHJe речи. На основу те обраде треба сада

да се зна шта je у сваком посебном и конкретном случа}у граматички

исправно, а шта Hnje; другим речима, шта у писаном изразу и

roBopHoj je3iriKoj пракси има право на кньижевну употребу, а

шта не треба узимати. Према томе, показане недоследности и неу-

^едначености ове врете могу да crBapajy, и cTBapajy, забуну и до

воде обавезно у недоумицу оне KOJHMa овакав ¡едан речник служи

као приручно упутство.

8. То, ме^утим, Hnje све што треба замерити обра^ивачима

речничког дела Правописа. Иако су глаголи на -аши с дво)аким

облицима у промени заступл>ени ту у великом 6pojy, опет се не

може реКи да таквих глагола више нема у каижевном je3HKy.

[П]
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Списак тих глагола тиме ниje исцрпен. Има их joui. Неки су од

н>их у правописном речнику наведени с ¡едним презентским обли

ком, а неких уотите нема. НавешЬу овде неколико глагола.

У правописном речнику нема глагола клизаши (се) . Taj глагол,

KOJH се у нашем ¡езику noTBpl)yje тек од XVIII века (Pj. ТАЗУ),

има презент од основе на -а- (клйзам се) у речницима — Буковом,

Броз-ИвековиКевом и РистиЬ-Кангргином, као и код БелиЬа и

БораниКа у шиховии правописима. Али у речнику М. ДеановиКа

и J. JepHeja 1. лице презента je клйзам се и клижём се. А тако je

и у речнику MC и MX: клизаши, клижём и клйзам; дакле, узет je

као неповратни глагол и са другим акцентима.5 Први се облик по-

TBpÇyje примерима: клижу (Славко БатушиЬ, Загреб),

клижуКи (Ф р a ib о Хорват-Киш, Загреб), влак се клиоке

(Анте НеимаревиН, Загреб), нек се клижу (В е л. к о

ПетровиК, Нови Сад), клижу се (М ладен Ол»ача,

Београд).

Ja могу навести примере за двоjane облике овог глагола.

То су ови :

а) — клиза]у ce nrpajyhe зраке (П. П. Н> е г о ш, Луча ми-

крокозма, стр. 129); — клизщуНи се и naflajyhn (Св. Ъ о-

р о в и h, Цел. дела, кн>. прва, 370); У густу таму да све

дубл,е клйзам (M. Р а к и h, Нове песне, 1912, 28); — Нога

му клиза по кал>аво) земл>и (J. ВеселиновиК, XajnyK

Станко, СКЗ, 93) — Шл»апа}уЬи и клиза^уНи стаде пред мене

неко (В. П е т р о в и h, Сабрана дела III, 151); — jep

се непрестано клиза^у и naflajy (Ст. ]аковл>евиН,

Српска трилоги]*а I, 413); — клиза се и стално пада (М.

Л а л и h, Ха)ка, 333);

б) — Клижу му се опанци (Бос. вила 1889; Pj. JA3y

s. v. клизаши ce); — Валови златни по пшеници клижу

(Драгутин ÄoMJaHHh, Щесме 1933, 44); — Залуд

¡едра лет б}еласа се и клиже (исто, 74); — Уто ohyrjex да

по крви клижём (И. Г. К о в а ч и h, JaMa и друге песме

1968, 68); — Ca мном и на ме почео да клиже (исто, 71);

* Ca краткоузлазним акцентом презент je само на -им: клизаши, -ам.

[12]



Св. 2—3 Глаголи на -ати с двсуаком през. основом 81

— прети клижу по рамену (Густав Крклец, Сабрана

дела I—II, 30); — клижуhu се по снегу (Е р и х Кош

Као вуци, 168); —... нек се клижу [саонице] (В. Петро

вич Полишика 1959, 15394, 11); — клиже [се] низ голе

жуте прл>уге (Б. Ъ о п и h, Д)ечак прати 3Maja, 1956, 95);

— Клижу се низ лице катье бл»утаве воде (М. О л> а ч а,

Шапат борова, 1953, 5) — Како се то само клиже... (на

Телевизи)и, Загреб).

Имам и неколико примера за сложени глагол склизаши (се) :

— склизщуНи се сваки час (Св. Ъ о р о в и h, Цел. дела,

кн>. прва, 246); — Ви се склижеше око мене у великим лу-

ковима (М. К р л е ж а, На рубу памети, 172); — Ca врха

стрехе склижу кишне капи (Н. С и м и h, Прол>еЬе, 10);

— склижуНи се (ДеановиН-JepHej, Тали|анско-

хрватскоерпски р)'ечник, s. v. sdruccioloni, -е адв.); —

склижу [се] натраг у заве|ани град (М. К а ш а н и н,

Трокошугьник, 1930,81).

Ови примери показу)"у где су распростравьени ¡едни а где

други облици ових глагола: облике са ¡отованим сугласником у

основи презента, kojh су доста öpoJHHJH, употребл>ава)у наши

писци из западног и северозападног дела )'езичке територи)е, а

облике од основе на -а- углавном они kojh су из источног дела.

JacHo je да OBaj глагол HHJe требало изоставити, поготову кад су

дата многи други kojh се иначе ретко ¡авл>а)у.

У правописном речнику Heflocraje joui {едан глагол са фри-

кативним гласом з. То je глагол йузаши. Истина, наведен je сло

жени глагол йейузаши с презентом иейужём, императив je иейужи,

али простог глагола нема. Место тога je иузиши, -им, глагол са

истим и сличним значением (kriechen, klettern). Та реч, меЬутим,

HHJe интересантна ни са правописне ни са граматичке стране, сем

ако ни)'е узета зато да се покаже да je треба употребл,авати тако

а не са завршетком -еши. Али je онда било нужно да се то и на-

значи. Или се тиме хтело ставити до знан>а да je у квьижевном

je3HKy йузиши, а не йузаши, што би било HaJMaibe вероватно jep

ce OBaj други глагол налази у нашим речницима као одрег>ена

лексичка {единица. У Буковом речнику презент глагола йузаши

[13]
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je само йужем. А тако je и код РистиЬ-Кангрге и ДеановиК-Тер-

Heja. У речнику БелиЬевог Правописа други облик, йузам, kojh je

дат ме!)у заградама, означен je као неправилан.' Ме1)утим, код пи-

саца су застушьени обличи овог глагола и по V и по VI врсти.

Истина, öpoJHHje су потврде за облике од презентске основе на -е-

и са измешеним сугласником из општег глаголског дела, али то

не значи да оне друге, од основе на -а-, треба одбацити као непра-

вилне. То показуjy примери:

а) — Не могу да иду него тако йужу (Вук К а р а ц и h,

Српски pje4HHK, s. v. бау/ьаШи); — И све што йуоке по

зелиьи (Ъ. Д а н и ч и h, Pje4HHK JA3Y s. v. йузайш);

— да се йужу усправно без опасности (М. Ъ.МилиКе-

в и h, Pje4HHK JA3Y s. v. йузайш ); — све йуже пред

ним (Св. Ъорови h, Цел. дела IV, 473); — йуже

с дететом по соби (J. ВеселиновиН, Слике из сеос-

кога живота I, СКЗ, 103); —уз ко jе [притке ижице] йуже

хмел» (J. Ц в и j и h, Говори и чланци II, 1921,209); —

уз ко¡и [пропланак] се йужу и куКе приштинске (Б. H у -

ш и h, Сабрана дела XI, 251); — ни je умио да везан йуоке

(Р. Ч о л а к о в и h, Kyha оплакана, СКЗ, 149); — [колона]

йуже за н>им... (Д. Ъ о с и h, Далеко je сунце, 1953, 9);

— По шуми йужу л.уди (М. К р л е ж а, Лирика 1949,

199); — Тада сам почео да йужем напол>е (Е р и х Кош,

Каовуци 1948,82);

б) — ради йузщу по морском дну (В j. H о в а к, Тито ДорчиЬ,

СКЗ, 57); — йузщуНи по H>oj (исто, стр. 56); — uy3ajyhu

(Д е а н о в и h - JepHej, Талиаанско-хрватскосрпски

Р)ечник s. v. sdruccioloni, -е adv.); — Bojmora се йузщу

уз OHaj камешар (Ст. 1аковл>евик, Српска трило-

rnja II, 1939, 188); — А ми йузамо четвороношке према

OHOJ ували (Ст. В и н а в е р, J. Хашек, Доживл>а)и до-

брог BOJHHKa Шве)'ка, 1949, 19).

У речнику 1АЗУ ctojh да се презентски облик йузам употребл»а-

ва у Лици, а наведен je и ¡едан пример из Елезовикевог

• Д. КостиК тако^е не одобрава облик йузам; у Ни)е-него пише:

йужем, не: йузам.

[14]
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Речника косовско-метохиског диалекта (s. v. йузаш се, йузам се

несвр. тоцил^ати се, клизати се): Зими се деца йузщу по леду.7

Из Акаделш|иног се речника затим види да je Taj глагол и у про-

шлости имао у промени облике и од jeflHe и од друге презентске

основе; на пример: üy3ajyhu (Л а с т р и h, Дошен), йуза (До

шей, КанижлиЬ); йужу (В у к о в е Нар. njec, Осветници

од фра Грге МартиНа, у Загребу 1861). И као да су облици

од основе на -а- у старом je3HKy били чак нешто чешки. Hajcrapnja

потврда за oBaj глагол je из XIII века : Чловек нетко хромь йлза^е

на ногу cBojejy (Св. Сава, Жит. Сим. 21). Али такав облик

презента одговара облику kojh je глагол гмъзати имао joui у старо

словенском ¡езику: пиъзаю. поред плъжа, плъжеши; слично je и у

руском je3HKy: Ползать, -аю.

Нема ни итеративног глагола йомагаши. А ипак га je требало

навести. Jep у cbojoj промени има дво)аке облике: не само од пре

зентске основе на -je- (йомажём, йомажи, йомажуНи) веЬ и од

основе на -а- (йомагам, йдмсйчу, üoMáeajyhu) . Истина, стандардна

вредност се npnimcyje облицима са палатализовании сугласником

и писци правописног речника сигурно зато нису узели oeaj глагол.

Али и други облици nocTOJe толико да их не треба сасвим занема-

ривати. Код Вука, у Српском раечнику, ме^у заградама, ctojh да je

у HpHoj Гори презент йомагам, а под 2) у значен»у „um Hülfe

rufen" императив je Помогаете. У вези с тим и МаретиЬ у Граматици

вели да „кад се у невол>и виче у помоЬ, онда je императив йомага],

йЬмага)Шел'. Такав je императивни облик он нашао у Буковом

¡езику и код М. Ъ. МилиКевиЬа. И у Хрватскосрпско-тали}анском

pje4HHKy ДеановиЬа и JepHeja, s. v. йомагаши, императив je и йо-

мага}\ йомага)Ше\ (ahito!, soccorso!). Ево joui неколико примера

за облик императива од презентске основе на -а- :

— Jao и йомага} \ (A. Ill е н о а, Златарово злато, 156);

— Удави се... йомага] (Ст. таковл«евиК, Српска

трилопф I, 483); — йомага}, слуго бонф (Н. С и м и h,

' J. К a s u m о v i с, Pabiríenje ро Ivekovií-Brozovu Rjeíniku hrvatskoga

jezika (Nast. vjesnik knj. XII, Zagreb 1904, 575): йузаши има презент, йузам

(код Броз-ИвековиНа je йужём).

* T. M а г е t i с, Hrvatska ili srpska gramatika za srednje skole, Zagreb

1906, III изд., стр. 106.

[15]
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ITpojbehe, 120); — йомага], ако имаш срца (Политика

од 23. )'ула 1972, 17); — Помогите док има времена ¡(По

литика за децу од 31 . августа 1972, 3); — jao и йомага]

(Речник MC и MX).

Такав императив je врло распространен у народним гово

рима, а употребл»ава)у га, наравно, и писци у говору лица; и не

само тако.

И за облик презента од ове основе има потврда у писаном

je3HKy. Могу навести ове:

— ... Што у Чеву цркву не градимо | АранСелу, да ни свуд

йомага (Н> е г о ш, Горски вфенац, 64); — Ако ишта очи

üoMaiajy (ВЪ е г о ш, ПШепан Мали, стр. 188); — То ти не

йомага, колико ни врага крст (Нар. поел. By ко в е;

Pje4HHK JA3Y s. v. йомагаши); — да ти ja йомагам потворити

праве л>уде (Л> у б и ш а; исто); — Одврну га у cboj за-

вича} да му йомага (М. ПавлиновиЬ, М. Стева-

новиЬ, Савремени ерпскохрватски ¡език II, 348); — А

они други [Турци] сви KyKajy и üoMaiajy (M. M а ж у р а -

н и h; Речник MC и MX)*; — Помага Бог (Д. Ъ у р о в и h,

Дукл»анска земл»а, 329).

Д а н и ч и h у Облицима ерпскога ¡езика ( 1 872) кажс да се

гдегде „и йомагаши са CBOJHMa сложенима говори и по првом раз

делу" (стр. 106), TJ. као чуваши, чувам. Тако je прилог садашьи

употреблен као придев у овом примеру: од треска и зайомага]'уНих

гласова (Ст. 1аковл.евиЬ, Српска трилопф I, 100).

У речнику JA3Y s. v. йомагаши презент je йомажём. Али се

одмах дода)е да je презент и йомагам и да je Taj облик старки (Haj-

crapnja потврда за облик йомажем je из XVI века). У старим речни-

цима — Белином, 1амбрешиКевом, Волтици)ином и СтулиНевом

презент овог глагола je само йомагам. То je прасловенска глаголска

реч; у старословенском ¡езику je полаглти, -а» , -акшн , у руском

йомогатъ-аю, а у бугарском йомагам. У Академ^'ином речнику

више je потврда за облике од такве основе презента него за облике

' За облик презента йомагам ме^у заградама CTojii да je покрадшеки.

[16]
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од основе на -е-. Meljy н>има су и ови примери из ¡езика дубро-

вачких и далматинских лесника:

— Да пожали, jaox, мене и уцвилит ми да йомага (М. Д р -

ж и h);— Добрима зло чиниш, циН да злих Помогши (Д.Ра-

шина); — Л>убав и cpeha смионе йомага (И. Г у н д у -

л и h); — што нас не йомагаш (И. Ъор1)ип); — Рике

не npncrajy циН мора онога, ким ce йомага]'у (X е к т о -

р о в и h); — сиромахе йомага]уЬи (А. К а ч и h).

За облик императива:

— Тако ми Богь йомага] (Mon. serb., из XII в.); —

Серафиме, йомага] (Д. ОбрадовиК);— йомага], царе

(Д а н и ч и h);— üoMaiajiüe (3 а к. вино д.) и др.

Све ово noTBpljyje да и йомагаши спада у глаголе с дво|аком

презентском основой. У нашем савременом ¡езику н>егови облици

од презентске основе на -а- на)чешКе има)у ди)алекатско обележ)е5

али не исюьучиво ди)алекатско jep се каткад jaBflbajy и у кн>и-

жевним текстовима, а у старом )'езику, као што смо видели, били

су сасвим обични.

И итеративни глагол легаши (и)ек. лщегаши), према свр-

шеном Aèhu, леокём и легнём, наведен je у правописном речнику,

као и у другим речницима, са облилима од презентске основе

глагола V врете: лежём, императ. лежи, прил. сад. лежуНи; тако

и кад je сложен с префиксима (налегаши, йолегаши). Али се код

иксаца, углавном из западнях и )угозападних кра)ева, може наиКи

и на аихове облике од друге основе презента, на -а-. На пример:

— ми лщегамо са сунцем (В j. H о в а к, Посл>едн>и Сти-

панчиКи, 1899, 232); — пред зору ли]ега]у (С т j. M. Jb у -

б и ш a, ITpHnoBHJecTH, СКЗ, 1 0) ; — Тесен на нас лщега (Т.

У j е в и h, Ojat)eHO звоно, 1933, 125); — ли]ега]у у гаЬама

(В j. К а л е б, Б^'ели камен, 108); — uanujeeajy на брда

(Ч. By ко в и h, Висине, 192); — йолщега]у (И. Ан-

д р и h, Одабране приповетке, СКЗ, 71); — чекам да сви

ûoAujeeajy (H. Л о п и ч и h, На камену, 437).

У речнику JA3y ови глаголи HMajy презент на -жём и -дм,

што се затим noTBpI>yje и примерима, од kojhx hy навести само ове:

2 Наш ¡инк [17]
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— Тко лщега са псима, ycraje с бухама (Пословице Да

ни ч и h е в е); — Така лига на меке душеке (Нар. njecMe

В у к о в е); — Преко н>ега мостиЬ лега (Б. Радиче-

в и h); — Збори, Jobo, што ти налщега [„треба"] (П j е -

в а н и j а црногорска и херцеговачка); — Уморни йолще-

eajy на jeflHOJ пол»ани (Нар. прип. ВрчевиЬеве).

Овакви примери noKa3yjy да и ови глаголи, према дво)аком

завршетку презентске основе, припада)у двема глаголским вр-

стама. Само и овде, као и код глагола йомагаши, може се реЬи

да су облици од основе на -а- ретки. Али они, колико-толико,

карактеришу морфолошку структуру глагола и зато их не треба

игнорисати.

Глаголи йрскаши и искаши наведени су с презентом йрскам

и ишшём (имиерат. ишши, прил. сад. ишшуНи), док су глаголи

сшискаши, йлескаши, м.ъаскаши, kojh HMajy исту сугласничку

групу у оиштем делу, дати са облицима од презентске основе на

-а- и на -iahe-. Ме^утим, и ова два глагола могу имати и облике

са гласовном трупом -шН-. Тако je, на пример, Н. С и м и h, савре-

мени хрватски писац, родом из Босне, употребио императив од гла

гола йрскаши у реченици: — Ево ти нафоре, Симеоне, и йршНи je

босиоком (Прол>еЬе, 120). А познато ми je да се и у околини Шапца

и Лознице прс;:ент тог глагола изговара тако^е са групом сугласника

-îuh-. Забележио сам ове примере: — Ja иршНем трешнье сваке го

дине; — Они ítpiuhy кромпир. У колубарском говору, tj. у говору

Вал.евске Колубаре и Ва.ьсвске Тамнаве, презент глагола йрскаши

je само ûpuihê (Б. H и к о л и h , Колубарски говор, СДЗб. кн>.

XVIII, 55). Дакле, таква je презентска основа овог глагола у се-

верозападно} CpönJH, а наши народни говори kojh се тамо про-

стиру чине, као што се зна, основу савременог кн>ижевног ¡езика

екавског изговора.

Облици глагола искаши од основе презента са шп joui су ра

спространении. У Буковом речнику презент тога глагола je

ишшём, али ме!>у заградама ctojh да je „у Босни по варошима

йшНём". МаретиЬ у Граматици даje оба облика: ишНем и ишшем,

а затим вели да je у наведеним речима ме!)у KoJHMa je и глагол

искаши „шН ди)алектизам" (стр. 103); у речнику MC и MX

[18]
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презентски облици искам и ишНём означени су као покращнски.10

Потврде за облике од презентске основе са uih налазе се и код

писаца, али у говору лица. Такви су примери:

— ИшНем вас, да вас поздравим (И . Ъипико, За кру-

хом, 168); — Ми ништа не и ш h е м о (исто, 210); — Срце

ми и ш li с да се насме)ем (В. ПетровиЬ, Сабрана

дела III, 121); — Па ти сад од мене uutheut паре (Н. С и -

м и h, Прол.еЬе, 50) .

Обавештен сам да тако гласи презент и у неким кра]'евима

Хрватске, нпр. у Петрин»и. У речнику JA3Y s. v. искаши, пишем

пише да у „чакаваца и у ibeKHJex западни)ех штокаваца ocraje

tuh: ишНем". Поред примера: Него ме ишНи правдой (Mon. croat.

1599), — спасеньа uuthyhu (П. X е к т о р о в и h) и других— ту су

и ови: — Па он ишНе од Tpyje fljeBoJKe (Нар. п)'есме. J у к.) и:

— За ньег uuihy три товара блага (Нар. njecMe Пет р.).

Из свега овога се види да су облици глагола искаши са сугла-

сничком групом шН доста чести у употреби. Такви се облици,

истина, третира)'у као фонетска и морфолошка особина по|единих

говора, али у поре^еау са облицима од основе презента на -а-

(искам...) они несумнъиво npeMauiajy локалне оквире.

И од глагола бйскаши са облицима бйшшём, бишши, бшишуНи

Н. С и м и h je употребио презент од основе са шН: — Ни)'е више

покушавала да бишпе бщеле (Прол»еКе, 135). А. П е ц о (JO кн>.

XXVIII св. 1-2, 183) тврди да се и у говорима централне штокавске

зоне — Неточна Херцеговина, НикшиКка жупа, Ужице — наилази

и на групу шН у примерима: йобишНи, йобишНу, ишНем, ишНи, за-

muhu, KOJH су насле^ени ¡ош из предбалканске епохе и сачувани

су напоредо, али са веНом фреквенцирм, са облицима „kojh 3Hajy

и за дисимилациону скупину шш: ишше, бишшем..."

Има и других глагола са задньонепчаним сугласницима к, г

испред инфинитивног завршетка -аши ко)'и има;у правилне облике

по V арсти, т). од основе презента на -че-, -оке-, али ко)И се могу

срести и у облицима од основе на -а-. На пример:

10 У Hrvatskoj ili srpskoj graniatici za srednje skole, III izd., Zagreb 1906,

Maperah не одбацу)е презентски облик йшпем, веК вели: говори се йшшгм,

ре^е йшНём" (стр. 106).
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— Тако се лелекщу они kojh погину (Д. Ъ у р о в и h,

Дукл»энска земл»а, 88); — мукщуНи као поскокни вол у

крду (М. Б о ж и h, Курлани, 314); — ми би га... залага-

jyhu се л^ечили (Н. С и м и h, Прол>еЬе, 226).

Такви су и облици неких глагола са звучним денталом з.

На пример : — Морам да йошрзам лично вас (Б. Ч и п л и h, Стра-

вична звона, 114); — зашеза}уЬи му фалаке око нога (Св. Ъ о -

р о в и h, Цел. дела, кн>. I, 332).

Такви примери, ме^утим, значе само толико — да je те и сличне

глаголе захватио процес у|едначаван.а глаголских основа, и да се

)"авл>а)у изузетно ретко и спорадично. Али и они доприносе потпу-

HHJeM разумеван>у самог nojaea. Зато HHJe наодмет да се овде

помену.

С ¡едним обликом презента у правописном речнику су и

глаголи: йрейлешаши {-Нём), запаши (-л>ем) и колёбаши (-ам).

Ме^утим, нису непознати облици тих глагола и од друге презентске

основе.

У МаретиЬево) Граматици (III изд., стр. 280), ме!)у глаголима

„kojh иду у први и други разред пете врете" налази се и глагол

йрейлешаши — с презентом йрейлешам и йрейлеНём. Maperah упу-

hyje на ИвековиКев речник где je презентски облик тога глагола

као у Буковом речнику, tj. йрейлеНём, а у реченици из ДаничиНе-

вог превода с руског Мурави}евл>евих Писама о служби Bojkjoj

употребл>ен je други облик, од основе на -а-, са се и у пасивном

значеау: —и тако се йрейлеша сва седамнаеста катаема као мно-

гожични покров. МаретиКу je, изгледа, била довольна та {едина

потврда таквог облика овог глагола па да га прогласи кн>ижевним

обликом. Jep je за н>ега ¡език Ъуре ДаничиЬа, поред Вуковог

¡езика, био неприкосновен у погледу изворности, правилности

и чистоте. Нема сумн>е да je на основу истог примера МаретиК

и у речнику JA3 У, као обра^ивач, написао да „презент може бита

и йрейлешам". У нашим старшим речницима, пре Вуковог, презент

има само такав облик : у Белином — йрий.ьешам, у BjenocTJewieBOM

и Волтиш^ином — йрейлешам.

Глагол зЬбаши има презент с дво}аким обликом у правописима

БелиКевом и БораниЬевом: зоблём (зобам) — код БелиНа, зоб.ъем
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и зобам — код БораниКа. Други облик, на -ам, коja се иначе не

налази на другим местима, употребио je Растко ПетровиК:

— тице Koje слеЬу да 3o6ajy (Бурлеска, 36). Такав облик овог

глагола HHJe много необичан.

О глаголу колебаши (се) може се реКи више. Taj глагол у Бу

ковом речнику има презент и од ¡едне и од друге основе: колебал

(колеблем) се. Тако je и код БелиЬа, у Правопису: колебал (кд-

леблел), з. и. колеба] (колебли). ГовореЬи о употреби и значешу

глагола колебаши и колебаши се Jb. J о н к е (Кшижевни ¡език

у теории, 1964, стр. 166) пише: „... потребно je разликовати праву

прелазну употребу глагола колебаши, колебал, kojh има кадшто и

презент колеблем, од неправе повратне или меди)алне употребе

глагола колебаши се, колебал се или колеблел се". На идуЬоа страни

( 1 67) наводи Н> е г о ш е в стих из Горског ви)енца : Колеблу се

у мору небеса. Taj глагол je имао у корену стари глас -fe (jaül)

и у jjwhom изговору правилно би требало да гласи колебаши,

како je наведен у Академи}ином речнику: колебаши, колебал

(колеблел). Али се одмах затим вели да je у наше време „и у

нужном говору обично само колебаши". Нема сумн>е да je такав

лик, лик источног, екавског изговора, са л м л, oeaj глагол добио

дисимилационим процесом у презентском облику на -блел (ко

леблем > колеблем). И у нашим речницима савременог ¡езика

свуда се узима тако. А тако je било и у старом ¡езику. У речнику

JA3Y наведен je пример: колеблушши се (Старине, XV век). На

истом се месту за oeaj глагол каже да je прасловенска реч Koja у

старословенском )езику гласи: Kolêbati, Kolêbajq. Ме1)утнм., у

Миклошичевом речнику (Lexicon palaeosl.-araeco-lat.) презент

глагола кои-квати je од основе на -je-: -вин; -викши. Од словен

ских je3HKa oeaj глагол има у пол»ском и чешком HBojaKe облике

презента: kolebaé, kolebam и koleblif (у польском), Kolêbati II

kolíbati, bám II bu, -beá (у чешком); у другима je презентски

облик само од jeflHe основе: у руском — колебать, -леблю, -леблешъ,

у словеначком — kolêbati, -am, а у македонском — колеба се. За

наш ¡език ипак треба реКи да облици овог глагола од основе пре

зента на -je- одавно HMajy архаичан призвук и зато су данас заиста
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реткост. Али их не треба елиминисати кад се савремени кшижевни

¡език узима уопштено.11

9. У кнъижевном ¡езику има join глагола kojh се могу срести

с ABojaKHM облицима од презентске основе a kojh се у правопис

ном речнику (и у другим речницима) наводе с ¡единственим обли-

цима или се уопште не наводе. Тако, на пример, код Л. К. Л а з а -

р е в и h а и од глагола захишаши презент je захиНе, а не захиша:

— Анока захиНе вргом (приповетка На бунару). Затим, од глагола

хлайшаши, хлайНём, „jeera што житко, о псу" (А. Б е л и h, Пра-

вопис) прилог садашаи код М. Б о ж и h a je од презентске основе

на -a-; xAaûiûajyhu ¡езиком (Курлани, 314). Или од глагола кльш-

caiüu (у речнику ДеановиНа и JepHeja: клшсаши, клййшём, сат-

minare a mala pena...) Р. МаринковиЬ je употребио презент

тако^е од основе на -а-: да клийсам за тобом (Руке, 222). Итд.

На таквим глаголима ja се неЬу задржавати. Навео сам известан

6poj оних kojh се нешто чешКе nojae^yjy с дублетним облицима

да би се видело да их има joui више него што су заступл»ени у

речнику HajHOBHJer Правописа и да се у исто време укаже на недо

статке у раду на саставл>ан>у тог речника. У дал>ем излаган>у ja hy

се држати глагола kojh су тамо изнесени.

Дублетни облици тих глагола наведени су са везником и (нпр.

храмаши, храмам и храмлсм, императ. храма] и храм.ъй, прил. сад.

xpixMajyhu и храмлуНи). Само код неколико глагола ниje тако;

на пример, уз инфинитив глагола чалакаши презент je „чалакам

поред чалачём". Али и такви примери не представл>а)у ништа

друго у односу самих дублета. На први поглед излази да су овако

11 Облик презента колеблу се ни je усамл>ен код Нэегоша. Ja сам у Лучи

микрокозма нашао два примера: — Колеблу се густи легиони (стр. 152); — Ко-

леб.ъу га општим движением (с. 154). Известан куриозитет представда то

што je лесник облик колеблу се употребио у 2514. стиху Горског BHJeHua, а на

истом месту, у стиху 1512, презент je од друге основе: Колеба се душа у Т1^елу.

Ово би се, на први поглед, могло об)аш!ьавати метричким захтевом. Али кад

Н>егош има облик 3. л. ¡едн. и од основе на -V- као у стиху: Да му [„борба

правде и неправде"] ропство горчи и колебле (ЛМ, 173), онда све то треба да

значи да су му такви облици овог глагола били присуппци у je3H4Koj свести.

С друге стране, зна се да je ЬЬегошев песнички ¡език са изразитом ди)алекатском

подлогом. Д. В у ш о в и h, у раду Прнлози проучавашу 1Ьегошева ¡езнка

ОФ кн». IX, 1930), вели да су у ».ему чести облици презента са ¡отованим су-

гласником у основи и наводи за то више примера, ме^у ко;има je и облик ко

леблу се (с. 128).
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дати облици равноправии у употреби, да су под)еднаке кин жевно-

)езичке вредности. И у другим су случа)'евима дублетни облици

тако наведени (нпр. Писарев и йисаров, ревносш... инстр. -осши

и -otuhy). Ипак je несумн>иво, а и логично, да се извесна предност

припису)'е онима kojh у таквом редоследу заузима)у место испред

других. Код велике веЬине ових глагола (6 : 1) на првом су месту

облици од основе презента на -а- (VI врста), а на другом — од основе

на -'е- (V врста). Ако се узме да je прво место стварно приоритетно,

онда се опет може замерити саставл»ачима речника што и овом

приликом нису били доследни. На пример, за глагол кйхаши на-

воде ce Hajnpe облици по V врсти (кйшём и кйхам...), a s. v. кщаши

je обрнуто: кйхам и кйшём; код глагола скишаши се : скйшам се

и скШем се..., а код сложеног глагола доскишаши се — даскйНём се

и доскйшам се... Иако ово може бити више формалност, ипак

je требало насто;ати да je не буде.

II

10. О овим глаголима, колико знам, досад ни)е посебно пи

сано. Оно што се о томе налази на разним местима изнесено je више

као узгредна информац^а да у нашем ¡езику има доста таквих гла

гола. И кад се мисли на кн>ижевни ¡език, помшьу се скоро увек

исти глаголи: дремаши, дозиваши, сийаши, узимаши, гибаши, сисайш,

йлескаши, скишаши се и join noKojn други. ИзнеЬу овде све што

сам нашао да je речено о тим глаголима и што се на п>их односи.

Тако, у HcnpnHoj монографии О говору Галипол>ских Срба

(СДЗб. кн>. XII) П. И в и h истиче да глаголи „kojh. се у нашим

говорима rowieöajy измену V и VI врете" у шумадн)ско-во)во1>ан-

ском „диалекту" HMajy у промени само облике са презентском осно

вом на -а- (по VI врсти) и наводи примере: сййам, сйсам, скайам...,

дремам, дймам, куйам итд.; сийа, дрема, „и само тако" (примери

су из Поцерине у северозап. CpÖHJn и из Фаркаждинау средшем

Банату; а према саопштешу Koje je добио од Б. НиколиЬа такво

станье je и у Срему). ИвиК затим вели да се ситуаци)а у thai гово

рима рефлексе и у кн>ижевном ¡езику београдског центра пози-

BajyhH се при том на констатац^у Mejea и BajaHay н»и
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хово) Граматици српскохрватског ¡сайка, на француском (стр.

280). — У том смислу je и оно што je П. ИвиЬ написао у Поговору

Буковом Српском pje4HHKy од 1818. године. А ту ctojh да дублетни

однос сийам/сийлем живи и у данашн>ем нашем ¡езику и да je

донекле регионално распоре^ен : исток има предилекщф за облике

са основой презента на -а- (стр. 136). То значи да се на toj страни

све више употребл»ава)у такви облици ових глагола а да су они

други, од основе на -'е-, све ре!)и. Природно je онда претпоставити

да се то сташе у говорима може пренети више или мавъе и на кн>и-

жевни ¡език.

Затим, М. Пешикан у поменутом раду о класификашци

наших глагола конста-ryje да je дистрибущф основа измену а\е-

раздела и -а\а- раздела, kojh чине н>егову III врсту, joui „веома

непреврела". Од неколико глаголских типова првога раздела ту се

мисли и на тип резаши—режем, што се уосталом вида и из следеЬег

излагала: „IlocToje читаге групе глагола kojh практично напоредо

и факултатипно floÖHJajy у презенту сад ¡едан сад други наставай

(шшийаши, скишаши, зибаши, клевешаши и многи други)". Потом

Пешикан износи ceoje запажанье о тенденции у развитку таквог

стан>а: „Општи je правац померан>е у корист а/а- раздела..." Али,

по ньеговом мишл>ен>у, веЬ су се почели стварати специфични

критери)уми за дистрибуци)у ових глаголских основа, kojh су

услов.ъени и прозоди)ским моментима (стр. 107. и 108).

1 1 . У npooj кн>изи предратне cepnje часописа Наш j е з и к,

у рубрици „Наша пошта", naje се одговор на питаше да ли je пра-

вилни)е „йозиваше се или йозивлеше се" (стр. 188). Ту се, поводом

тога, каже да у нашем ¡езику има глагола kojh садаплье време

творе на два начина: по типу йевам, од üeea-jeju, и по типу Пишем,

од ûuc-jeM. И као прнмери за то наводе се глаголи: дозивам и дс-

зивлем,йозивам и йозив/ъем и неколико других (дремаши, сисаши,

скишаши се, шешаши се, шшийаши). А онда се наставл>а да по

Еугозападним KpajeBmia „има доста глагола kojh се у садаппьем

времену завршу)у на -ем са умекшаним („¡отованим") претходним

сугласником, док су ти исти глаголи, као и сви овде наведени,

у к&ижевном ¡езику o6h4hhjh са завршетком -ам, па je и йозиваше

се обичшф него йозивлеше се" . ВидеЬемо да се ово што je речено

[24]



Св. 2—3 Глаголи на -ахи с двсцаком през. основой 93

на Kpajy за облике глагола йозиваши — а то вреди и за многе друге

сличне глаголе — може примити као исправно, мада треба реЬи

да су облици тих глагола од основе на -а- не само обични)и веН

да су они скоро потиснули из употребе друге облике, од основе

на -е-. Али то не обухвата све глаголе на -аши с дво)аким обли-

цима. — На овом месту треба указати на грешке коje су се поткрале

у Регистру речи. Найме, тамо ctojh да je йозивлем неправилно,

да je дремам, а не дремлем, да je скикем се м. скишам се и ел.

Исти часопис има и „одел>ак" |езичке поуке. У н,ему

се износе и исправл>а)у je3H4Ke грешке „yTeKyhoj кн>ижевности",

у кн>ижевним делима и часописима, као и у дневним листовима.

Редакщф je нагласила да „he се овде износити само несумн>иве

неправилности", како би читаоци могли видети „на шта све треба

да пазе, ако желе да им кньижевни je3HK буде чист и правилан"

(Щгод. I, стр. 28). Мег>у MHoroöpoJHHM „¡езичким поукама", Koje

OBaj часопис редовно доноси, jecy и „поуке" Koje се односе на

глаголе на -аши с дво}аким облицима. То би биле ове.

Поводом презента запишем, ко'щ je употреблен у цитирано}

реченици, каже се да од глагола загьихаши презентски облици пра-

вилно гласе загьихам, заььихаш..., или рег>е запишем — „noKpaJHHCKo

je запишем, запишет..." (Щгод. II, стр. 58). Очигледно je да je

Taj облик презента тако окарактерисан због гласа и (м. н>) kojh je ту

настао дисимилаци)ом (н>-ш : н-ш) . Глаголи гьихаши (се) и загьи

хаши се ¡авл>а)у се са тим гласом (п) и код наших истакнутих писаца

из разних KpajeBa; на пример: — nuxajyhu се напред (Б. С т а н -

к о в и h, Стари дани СКЗ, 22); — Huxajyhu се на месту гледала je

за н>има (В. П е т р о в и h, Сабрана дела,кн>. III, 98); — а река...

занише се (Д. ЪуровиЬ, Дукл>анска земл>а, 190); — Нишу се

сазрела жита (исто, 217); — ... како се пишу борови на прол>етном

небу (И. АндриЬ, Одабране приповетке,кн>. I, СКЗ, 17); —

нишуНи гдавом (исто, 29). Па ипак се такви облици ових глагола

не би могли препоручите, а ни одобрити jep измена коренског

гласа, као фонетска nojaea, mtje у toj мери усво)ена. Али je у датоЕ

„поуци" неприхватл»иво као потпуно тачно да су презентски облици

глагола загьихаши од основе на -ше- рег)и. Напротив, у савременом

кн>ижевном )езику баш су peljH, и то знатно, облици од друге основе
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KOJH су овде узети као правилни на првом месту, што he се ви-

дети ниже.

У flpyroj се „поуци" презент cycpetûajy у реченици: На сваком

нас кораку cycpetûajy рекламе (HJ год. II, 187) сматра погрешним

обликом глагола сусрешаши (грешком ctojh „сусрести") jep „облици

времена садашн>ег правилно гласе: сусреНем... cycpehy". У право

писном речнику je тако^е такав презент овог глагола. Али глагол

сусрешаши има и облике од основе на -а-, иако нису тако чести.

И они нису неправилни и погрешни, поготову кад су дублетни

облици простог глагола срешаши представл»ени као равноправии

и неоспорно правилни. Код Вука у PjenrntKy, уосталом, само

сусрешам, као и срешам.

Предмет „¡езичке поуке" je и глаголски прилог садашвьи

oOAetUajyhu (HJ год. Ill, стр. 61). У toj „поуци" ctojh да од глагола

облешаши прилог саданпьи „правилно гласи облеНуНи"; облеша^уНи

je noKpaJHHCKH облик. Видели смо да су у правописном речнику

глаголи лешаши и слешаши дати с дублетним облицима, а лешаши

с другим префиксима — ту спада и глагол облешаши — HMajy пре

зент на -Нём (облёНём). Али у морфолошком погледу сви су ти

глаголи ¡еднаки. И ако су претходна два с правилним дублетним

облицима, онда такве облике могу имати и остали сложени глаголи.

Не може остати у целини ни „поука" о презентском облику

глагола йлескаши у реченици: — Hboj се никад не йлешНе (HJ год.

VII, 27). 7една ламерка je у томе што ова реч у корену има л, а не

л, Koje je, као и код глагола (за)}ьихаши, дисимилационог порекла,

ако ниje посреди непосредна акустичка гласовна слика ономато-

nejcKor изговора. И то je на своме месту jep je основни лик овог

глагола у стандардно) употреби са меким гласом л. Али je у „поуци"

учин>ена и замерка глаголском облику йлешНе; найме, речено je

да je йлехиКе „noKpaJHHCKo и не иде у каижевни ¡език". За писца

„поуке" од глагола йлескаши садаппье време je Плеска „или, у

ре!)им случа)евима, йлешшв". Тачно je, меЬутим, да су облици

од презентске основе са сугласничком групом шН обични у употреби

и чак су равноправии са облицима од основе Плеска-. Зато се не

могу одбацивати као неюьижевни. То he се показати у овом раду.

У правописном речнику се не flajy облици овог глагола од основе
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йлешше-, али их има код БелиЬа и БораниЬа. Као што he се видети,

за такве облике има ман>е потврда у ¡езичком материалу.

У овом часопису има и других „поука" о облицима глагола

на -аши, Koje нису дате беспрекорно. На пример, у „поуци" где се

yKa3yje на покра)'ински облик „nacuüyjeM" (F.J год. II, 187) пише

да je од глагола насийаши правилан презент насийам..., а ништа

се не каже о другом облику— насийлем. Тако je и за глагол обаси-

йаши узет само презент обасийам као правилан облик у кн>ижевном

je3HKy према неправилном „обасипавам" (HJ год. V, 91—92).

Слично je поступл>ено и са глаголом храмаши: у „je3H4Koj поуци"

(HJ год. II, 157) CTOJH да je правилно само храмаши-храмлем,

храмао према noKpaJHHCKHM облицима храмлаши, храмлао..., а не

помиау се облици храмам, храма), xpaMajyhu, за Koje се не може

реЬи да нису правилни.

Све ово noKa3yje да je и код неких сарадника H а ш е г j е -

з и к а, часописа kojh npereHflyje на HaJBHUiy ¡езичку стручност,

недослало познаванье правог сташа у KOHJyrannJH ових глагола,

4HJe су облике узимали за „¡езичке поуке", и да су те криве поуке

измицале каткад пажн>и и целе редакщф.

За то има примера и код Д. КостиЬа, у шеговом „речнику

колебл»ивости у кн>ижевном ¡езику и правопису" под називом Huje-

-него (1931). Тако je у том речнику означено да не треба употреб-

л»авати ове облике глаголских речи: прил. сад. Maxajyhu (треба

машуНи); оне üiopoKajy (треба шорочу), (не) iHoponaj (треба (не)

шорочи), лешам (треба леНем), леша}уКи (треба леНуНи) — и друге.

Ово и поред тога што се КостиЬ HaJBHiue држао речника у БелиЬе-

вом Правопису.

III

12. Да видимо шта о глаголима на -аши с дублетним облицима

има у граматикама нашега ¡езика. Овде треба по!ш од В у к а.

Jep je Вук написао прву граматику оног народног je3HKa kojh je

ьеговом реформой постао кшижевни ¡език. У CpncKoj граматици,

urraMnaHoj уз Српски pje4HHK од 1818. године, на страни LXI

Вук вели да неки несвршени глаголи „kojh ce CBpmyjy на бам,

[27]



96 Наш ¡език Св. 2—3

вам, мам, Нам могу имати дво)ако у саданпьем времену (и у осгалом,

што je од аегове чете)" и наводи као примере за то : гибам и гиб/ьем,

дозивам и дозив.ъем, узимам и узимлем, сийам и сийлем.п Затим на-

ставл>а да с в>има иду и неки свршени и несвршени глаголи на

шам и кам, као што су : тешам и шеНем, дошешам и дошеНем, Пле

скам и Плетшем (и ПлешНем), йойлескам и ПоПлешшем. Српска

граматика je „усавршено издание" Писменице од 1814. године и

настала je добрим делом у вези са интензивним радом на речнику.

Кад се то зна, онда je Вукова граматичка одредба да несвршени

глаголи са лаб^алним гласовима (б, в, м, П) HMajy двоааке облике

непотпуна jep такве облике у Српском р)ечнику HMajy и неки свр

шени глаголи (на пример: задрщемаши, ишешаши, Прошешаши).

Промена глагола HHJe, дакле, одре^ена ни условл>ена шиховим

видом. То je jeflHo. А друго: у Српском р)ечнику двоааке облике

има и глагол сисаши, са денталом с, као прост, а и кад je сложен

с префиксима (исисаши, Посисаши).

13. После Вукове Српске граматике имамо Малу српску гра-

матику Ъуре ДаничиКа (1850), Koja чини „основицу гра

матике нашег савременог кн>ижевног je3HKa" и служила je „као

главни извор многим доцшцим граматикама нашим" (А. БелиЬ,

JO кн>. V, 9). У више издаша излазила je под називом Облици

српског ¡езика (седмо издаае 1874. год.). ДаничиК наводи више

глагола kojh ce Meibajy дво;ако — као Писаши, Пишем (пета врста,

други раздео) и играши, играм (први раздео). То су: гибаши, зазй-

ваши (назйваши итд.), зидаши, }алакай~ш, Плескаши, чалакаши,

дрш'емаши, заимаши (Позаи.наши итд.), куПаши, сиПаши, зашайаши

(Пошайаши итд.), сисаши, ПойшПсаши, сшасаши, йшисаши, скишаши

се, шешаши се, дихаши, духаши, ¡ъихаши, Пухаши. И додаае да

с н>има иду и „сви са cBoJHMa сложенима" (Облици, стр. 107).

JacHo je откуда код ДаничиЕш толики 6poj глагола с двоааком про

меном када се зна да н,егова граматика представлю „граматичку

или морфолошку обраду оног материала kojh се находи у Вукову

11 На другом месту, кад да)е промену овог глагола, облике са ¡отованпм

сугласником (йл) Вук став.ъа ме!)у заграде: сийам (сийлем), cuüaj (сийли),

cuüajyhu (сийлуНи) , што значи да су за н>ега главни облици од основе пре

зента на -а- (сийам).
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речнику", TJ . у другом издан>у тога речника Koje je ДаничиК при-

премао. Сам он каже да je граматику написао „само за оне ри;ечи

коje су наштампане у Вукову Pje4HHKy". А у шему, као што Немо

видети, има доста глагола на -аши kojh су с дублетним обликом

презента.

14. У cBoje време била je врло добра граматика Пиетра

Будмани)а (Grammatica della lingua serbo-croata (illirica),

Vienna 1867). Будмани ce служио мaтepиjaлoм из дела на)бол>их

стари)их писаца (ТундулиКа, ПалмотиЬа, КачиЬа и др.), а од са-

времених узимао je примере из Вукових, ВЬегошевих и ДаничиЬе-

вих дела. И у iberoeoj граматици je наведен веЬи 6poj глагола са

завршетком -аши kojh у основи презента HMajy flßojaKe облике.

Али то су скоро исти примери глагола kojh се налазе и код ДаничиЬа.

И нема сумнье да их je Будмани тамо нашао, иакоих je могао наЬи

и у граг)и Kojy je одабрао за писан>е граматике.

15. Тако je и у другим нашим познатим граматикама Koje су

биле у употреби као школски уцбеници — у МаретиЬево j

XpeaTCKoj или cpncKoj граматици (Загреб, 1906), у Граматици

хрватскога je3HKa Joe. Флоршица (Загреб, 1916), у CpncKoj

граматици за III разред гимназ^е Л>уб. Сто ¡ановиЬа

(Београд, 1926), у БелиКево)' Граматици ерпскохрватскога

¡езика за треки разред (Београд, 1938), у Граматици хрватскога

или ерпскога je3HKa Брабеца-Храсте-ЖивковиЬа

(Загреб 1952) и др. У н>има се наводе — као примери — по неко-

лико глагола на -аши kojh CBoje облике граде од основе презента

на -а- и на -'е-. И ти су глаголи свакако узимани из ДаничиЬеве

граматике где се налазе мег)у глаголима kojh су Ha6pojamï.

16. Али у неким граматикама нема ништа о промени тих гла

гола. На пример, у добро познато) CpncKoj граматици С т о j а н а

НоваковиЬа (Београд, 1894) нигде се не помин»у глаголи

на -аши kojh HMajy две промене, иако je Taj део граматике, Наука

о облицима, раг)ен по ДаничиЬу. А НоваковиНева граматика je

„знача¡на за граматичко нормираае квьижевног ¡езика", и она je

за више година била потиснула из употребе ДаничиКеве Облике

ерпског ¡езика. — О тим глаголима ништа шфречено ни у Грама

тици ерпскохрватског ¡езика Михаила СтевановиНа,
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коja je досад више пута прештампавана (шесто издан>е 1968) и

Koja се, иако je намен>ена за употребу у гимнази)у, налази и на

списку универзитетских уцбеника.

17. Две наше врло знача)не граматике, коje су по обиму je-

зичког материала изван оквира школских граматика, такоЬе се

не слажу у овоме. 1една je Граматика хрватскога или српскога

кн>ижевног ¡езика Томислава МаретиЬа (друго из

дание 1931, Загреб). То je исцрпна граматика кхьижевног ¡езика

KOJH нам je Вук оставио. Раг)ена je углавном на je3H4Koj гра^и из

дела Вука КараииЬа, Ъуре ДаничиЬа и Вукових народних умо-

творина у стиху и прози. На страни 280. т. б (по треЬем издавьу

од 1963) МаретиЬ вели да „има неколико глагола kojh иду у први

и други разред пете врете", tj. kojh ce KOHJyrapajy као глаголи

чуваши, чувам и везаши, вежем. То су, „осим неких других", гла

голи kojh су после навойени и у поменутим школским граматикама

(недоеще глагол сисаши, али су зато ту глаголи назшаши и йре-

йлешаши). Те и такве глаголе МаретиЬ je имао у ДаничиЬевим

Облицнма и у Буковом речнику, а ¡едним делом свакако и у упо-

требл»ено) rpahu. И они су се тако нашли у граматичком систему

нашег савременог шьижевног ¡езика. МаретиЬ je написао да има

„неколико" таквкх глагола (иако je знао да их има много више)

сигурно зато што je тако о н>има рекао ДаничиЬ.

Друга велика граматика je Grammatik der serbokroatischen

Sprache Аугуста Лескина (Heidelberg, 1914). Она таког)е

представлю на научно) основи обращен наш кн»ижевни ¡език „како

се он ¡авл»а у делима КарациЬевим и ДаничиЬевим". У toj грама-

тици, Koja je иначе богата и градом и o6janiH>eibHMa, ништа се не

говори о глаголима са дублетиим односом, нпр. гибам\гибл>ем.

Само на стр. 506. видимо да je презент глагола назшаши — на-

зйв.ъём (на-зйвам), а од глагола dpujè.uaûlu je дргуёмлём (екав.

дрем/ьём). Лескин je, дакле, ¡едноставно пренебрегао ¡едну мор-

фолошку особеност глагола Koja у ¡езичком материалу HHJe ни

мало скривена, као што je то прс учинио и НоваковиЬ.

18. О томе нема ништа ни код М. СтевановиЬа у Са-

временом ерпскохрватском ¡езику I (Београд, 1964). То je опсежно

)езичко дело за Koje се с правом може реЬи да je репрезентативни
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универзитетски уцбеник. У н>ему се излаже „граматичко учен>е

о савременом српскохрватском кн>ижевном ¡езику, приказу)у се

процеси и nojaBH у овоме ¡езику и flaje се н>егова граматичка норма".

СтевановиН je CBoje излаган>е заснивао не само на кн>ижевним

творевинама познатих српских и хрватских писаца од Вука и Taja

до данашн>их дана веЬ и на ¡езику науке и савремене журналистике,

а ниje занемарен ни свакодневни разговорни ¡език. Извори за

¡езичку rpaljy била су и дела коja су, измену осталих, ДаничиЬ,

НоваковиЬ и МаретиЬ узимали за писанье cbojhx граматика. Па и

поред тога о дво)аким облицима презентске основе глагола на -аши

у H.oj се не говори. Колико уопште има разлога за то, можда he се

донекле моНи видети кад се изнесе материал kojh проистиче из

je3HKa наших савремених писаца.

19. Дакле, ¡езички стручнэаци и Hajno3HaTHJH граматичари

нашег ¡езика не)еднако су се односили према глаголима на -аши

kojh се употребл»ава)у с дублетним облицима. тедни су их као такве

регистровали ограничении бро)ем примера, и то се своди само на

констатац^у о аиховом посто)'ан>у. Други ни толико. Они се уопште

не задржава)у на н>има. А ти глаголи тиме представлюjy ¡едан

¡езички join нерасветл^ен проблем kojhm се свакако требало поза-

бавити, поготову кад се наш дананпьи кшижевни ¡език узме у

целини.

20. Да видимо, дал>е, како су у речницима савременог кн>и-

жевног ¡езика дати глаголи на -аши kojh у правописном речнику

KMajy дублетне облике. За такво одре^иван>е глагола на)бол>е се

може користити баш речнички материал jep je уз инфинитив

глагола, као лексичке ¡единице и лексичке одреднице, увек и

облик презента у 1. л. ¡еднине. А онда — зна се да за испитиван>е

nojeflHHHX ¡езичких особина може послужити сваки добар речник,

kojh фондом заступл»ених речи у н>ему и нлховом обрадом неиз

бежно означава и одре!)ени ниво у развитку дотичног ¡езика у

датом времену и у jeflHoj широ) средний где je настао. За oBaj

посао прегледао сам неколико наших на)'познати)их речника.

21 . И овде je на првом месту By к К а р а ц и h са cbojhm

Српским pje4HHKOM од 1818. године. 3na4aj тог лексикографског

дела добро je познат: Вук je ньиме огласио CBOjy реформу кшижев
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ног ¡езика, азбуке и правописа и поставио солидан темел. на коме

je после, у току неколико децени^а, израсла зграда нашег новог

кн.ижеиног ¡езика. У оном временском тренутку то je био знак

да je настала права ¡езичка револуц1ф 4h¡h су плодови демократи-

зовали целокупну нашу културу.1* За Taj се речник с правом

вели да je класични пример речника народног ¡езика. Саставл>ен

je од речи Koje je Вук понео из свог родног Kpaja и Koje je затим

уносио по сопственом cehaay, а малобро]не су оне што их je чуо

да се говоре у другим KpajeBHMa ван ондаппье Cp6HJe (нпр. у

Срему, у Банату и др.). Сам речник je написан чистим, изворним

народним ¡езиком. С обзиром на то што je Вук израдио и издао

Pje4HHK ¡ош у првим годинама бавл>ен>а кн>ижевним радом, тако

реки, на почетку cBoje списател>ске делатности, и да je сам био без

школског образованна, сасвим je тачно кад се каже да га je писао

{езиком KOJHM je од детиаства говорио, а то значи — ¡езиком села

ТршиЬа и околине. По речима П. И в и h а ¡език овога издан>а

Pje4HHKa „penpesemyje Вуков родни говор бол>е него ¡език и)едног

другог веЬег Вуковог списа".14 Тешко je утврдити, и до данас

mije утвр1)ено, да ли ¡е Вук одступао од тршиЬког говора онога

времена и ако ¡есте — колико ¡е одступио. Тадаппьи говор у Тр-

шиЬу, вели ИвиЬ на истом месту, био je joui свежа „непреврела"

мешавина говора масовних досел>еника из Херцеговине и онога

по 6pojy незнатног становништва Koje je ту било затечено. Ме^утим,

не треба губити из вида ни чин»еницу да je Вук КарациН, пре него

што je приступио изради речника, био издао две збирке народних

песама, да ¡е затим, док je прикушьао и сре^ивао речничку гра!)у,

у покренутим полемикама ycrajao против ондашаег р1)авог, нена-

родног ¡езика у кшижевности а залагао се за простонародни српски

¡език и да je после уз Српски pje4HHK об]'авио и Српску граматику,

попун.ено и поправл>ено издаше прве граматике тог ¡езика. Према

томе, Вуков Р)'ечник cbojom nojaBOM intje био изолован, веК ¡е

настао на извесно)' основи кн>ижевно)езичке реформе у H>eHoj по

четно) фази. Зато се Taj речник може узети као „полазни ослонац

"Меша СелимовиЬ: Вуков Р)'ечник je стварна основа лите

ратуре и културе XIX века (За и против Вука, Н. Сад 1967, 133).

"Павле ИвиЬ, Поговор Српскоме р)ечнику, Београд 1966, 176.
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за нови кнжжевни ]'език". И у томе je н>егов изузетни знача)'.

22. У овом издан>у Вуковог Српског р)ечника има много ман>е

глагола на -аши с дублетним обликом презента него што их има у

правописном речнику, ман>е чак и од ]'едне четвртине. Али та)

6poj HHJe толико мали кад се узме у односу на све речи Koje су

обухваЬене речником. А речник данаипьег Правописа раг)ен je на

знатно oÖHMHHJoj и разноврсшф) лексичко) гра!)и. Отуда се у

н>ему нашло скоро три пута више речи, интересантних за правопис,

него што их има укутаю у Буковом речнику. Али оно што треба

одмах истаЬи ¡есте — да код Вука има доста глагола с )едним обли

ком презента, а у правописном речнику они су дати с дублетним

облицима. Мислим да неКе бити сувишно да их одмах наведем.

а) Глаголи с презентом на -ам: зазидаши, зановщешаши, зи-

даши, ижимаши, ишшийаши, надимаши се, назидаши, на-

куйаши се, насисаши се, нашешаши се, одшешаши, йодзи-

даши, йродрщемаши, йрошешаши се, раздрщемаши, срещаши,

[х]ршаши (keichen, stark husten), шушкешаши;

б) с презентом на -ем: бенешаши, декаши, загонешаши, зазве-

кешаши, зайрешаши, квоцаши, лщешаши, млескаши, одго-

неШаши, йокайаши, йресисаши, йрокайайш, скакушаши, слще-

шаши, сркушаши, ШорокаШи, Нукаши, усисаши, [х]ра-

каши, [х]рамаши, [х]ркаши.

Разуме се да су HaJHHTepecaHTHHJH глаголи Koje je Вук овде

дао с дублетним облицима презента. То су:

гибаши (и с префиксима: на-, йре-, са-), дозиваши (и с пре-

фиксима: на-, од-, йс~, Про-), дри^емаши (и с префиксом

за-), заимаши (и с пресикфима: на-, йоза-, уза-), одузимаши

(и с префиксом йре-), ошимаши (и с префиксом йре-),

йлескаши (и с префиксима: йо-, раз-), йуаши (и с префиксом

на-), сийаши (и с префиксима: за-, иза, на-, о-, оба-, од-,

ода-, йо-, йре-, йри-, йро-, раз-, раза-, са-), сисаши (и с пре

фиксима: из-, йо-), скишаши се, чалакаши, чейаши, шешаши

(и с префиксима: до-, из-, йо-, са-), шкрийаши, шшийаши.

Код Вука има и глагола kojh се не налазе у правописном ре

чнику. То су: узимаши, зазиваши, изазиваши, зашайаши, йошайаши,

3 Наш ¡еэик [33]
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йошайсаши, сшасаши, шийсаши. За прва три глагола речено je

напред да су неоправдано изоставл>ени. Последша три можда нису

узети као речи са ретком употребом. Уосталом и Вук глагол сшасаши

ynyhyje на обични ¡у реч йрисщеши, а глагол шийсаши—на сшийсаши,

KOJH у другом издан»у Р)'ечника има тако^е дво|аки облик презента.

Глагол йошайсаши означен je као реч за Kojy се ашсли да je турска

и уз н»у се ознаком cf. (confer) flaje oflroBapajyha реч заша}'аши.

А презент глагола зашайаши и йошайаши од основе на -е- (зашай-

лем, йошайлем) могао се учинити саставл>ачима правописног ре

чника да има сувише ограничену одн. noKpaJHHCKy употребу.

23. Из изложеног прегледа види се да и Вук ниje увек био

доследан у одреСивашу презентског облика истих глагола. На при

мер, глаголи на-, од-, йро-шешаши HMajy презент на -ам, а прост

глагол шешаши и сложени с другим префиксима HMajy презент с ду-

блетним облицима, на -ам и на -ем. Од глагола шшийаши пре

зент je тако1)е с обе основе, а ишшийаши само с презентском осно

вой на -а-. То се донекле може разумети jep je Вук све речи, па

и глаголе, морфолошки одре1>ивао према свом ¡езичком осеЬан»у.

А тамо где je располагао сигурним сазнааем да у конкретном слу-

4ajy има и други облички лик речи, он je и то верификовао.

Не]'еднако су наведени и глаголи са општим делом на сугласник

х, ко)и се тада ни)е изговарао ни у Буковом домаКем говору. Jefl-

нима од ibnx у основном облику, у инфинитиву, недостаае Taj глас

(мааши, йуаши...), а други на том месту HMajy нове гласове —

в и У, настале под одре^еним фонетским условима (дуваши, кщайш,

tbujaiüu) . Ови глаголи HMajy презент на -ам (дуваши, -ам, Kujaütu;

-ам). Сличай глагол dujautu (м. дихаши) има презент дишем, а у

загради Вук дод^'е: „IjeKoJH реку и ди)'ам". То што „íjeKojn" го

воре било je за Вука довольно да забележи и Taj облик. Глаголи

ирве групе HMajy презент на -шём, али и на -ам: мааши, -шем,

йуаши, -ам (и йушем). То je ¡едан од доказа да je за оно време nojaB

нестанка гласа х био скорашшег датума, тако да су презентски об

личи са ш (од пре1)ашн>ег х) joui увек били nocTojaHH у je3H4Koj

свести. Тако je створен аномалан однос у глаголским основама

(ш:—), и то без икаквих предиспозици)а да ce TpaJHHJe одржи.
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Као такав елиминисан je поновним бар теори)'ским успоставл»а-

вьем гласа х.

24. Уз инфинитив глагола с дублетним обликом презента

Вук je ставл>ао облик на -ам, а други, на -ем измену заграда je и

с везником и; нпр. ошимаши, ам (и ошимлем). Само je код глагола

йрегибаши обрнуто: бл>ем (и йрегибам). Шта то значи за одрег)и-

ван>е кньижевне вредности тих облика? За Вука je несумн>иво

главни облик презента oHaj kojh се дя]с на првом месту, и он je

свакако у извесно) предности, иако су у кн>ижевно{ употреби

оба облика под)еднако легитимна. Вук je {едино код глагола

йосисаши, ам у загради написао: „говори се и йосишем", и као да je

тиме хтео да му оспори адекватну вредност. Треба, ме^утим, истаЬи

да je Вук и тада и после у cbojhm списима употребл>авао, колико

ми je познато, облике тих глагола од презентске основе на -а-.

То су били првенствено н.егови облици. Али то не значи да се у

Вуковим текстовима не могу нигде срести они други, с основой

на -е-. Ja сам, више ar/4aJHO, наишао на ова два примера. Вук je

и у овом издавьу PjemutKa s. v. ошмица употребио такав презент

од гл. скишаши се: — не cnyiuajy, него се скиЬу Некуда. У другом

издавьу s. v. варица Вук пише : — У Боци варицу носе и на воду...

и н>оме üocuüajy воду говореЬи... А само неколико реченица иза

тога: —По том иду те йосийлу ньоме ул>анике говореЬи... У Броз-

-ИвековиКевом речнику s. v. йосийаши наводи се и OBaj пример:

nnjecaK што се н>им писмо йосийле (Вук, Pj.1 547). — У истом ре

чнику s.v. куйаШи пример:— До1)оше виле да се куйлу — употреб-

л»ен je у Српским народним припови)еткама Koje je скупио и издао

Вук КарациН, as. v. ЪурЦев дан пример:—Мушкарци се понявшие

Kyüajy у потоку — непосредно je из Вуковог ¡езика. Ово се може

разумети и тако да je први облик (куйлу се) Вук добио у припо-

веци Kojy je други забележио. Али у сваком ory4ajy, овакви при-

мери, уколико их има у изворном облику, noTBpîjyjy да je неке

од ових глагола Вук могао имати с дублетним облицима и у свои

)езичком осеНашу, и онда их je тако употребл>авао.

25. Кад je реч о првом издавьу Српскога pje4HHKa, онда се

поставлю питанье да ли су се ови глаголи употребллвали тада

с дублетним облицима и у тршиЬком говору, kojh je на uinpoj основи

з* [35]
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представльао говор Вукових на)ближих предана досел»ених из

херцеговачког племена Дробшака, или je Вук друге облике тих

глагола можда чуо негде у неком другом говорном амби)енту, или

je iiaj:ia;i на н>их наилазио у народним песмама Koje je веЬ био

почео скупл>ати, бележити и издавати. Рекао бих да je могуЬе

претпоставити све то Tpoje. Истина, они kojh су, у наше време,

испитивали дробн>ачки и тршиКки говор не flajy нарочите податке

о глаголима на -аши kojh у промени могу имати дублетне облике.15

То би значило да таквих облика у тим говорима нема. Или, што

тако^е HHJe сасвим искл.учено, као кктижевни облици нису, за

испитиваче, представл>али дэдалекатски материал. Вук je дуже

времена боравио у Срему, а за сремски говор се изричито каже

да у н>ему колеблжви глаголи на -аши HMajy облике по VI (БелиКе-

Boj) врсти, Tj. од презентске основе на -d-ie Ме^утим, у време кад

je Hacrajao данаппьи наш кн>ижевни ¡език, пре век и по, мора се

рачунати као вероватно да je тада у поменутим говорима, на првом

месту у говору Вуковог родног Kpaja, било у употреби тих глагола

с flBojaKOM променом. А зна се и то да je Вук, кад je отпочео рад на

речнику, веЬ био издао две кн>иге лирских и епских народних пе-

сама у KoJHMa се )авл.а}у такви глаголи.17 Ево неколико примера

за облике од презентске основе на -е-:

Не ошимли погинуЬеш (стр. 80); — Beh дозивле слугу Добри-

Boja (112); — Пак дозивле до два сина enoja (123); — И йо-

зивле Зука од Удбвдье (119); — Да по теби л>уба Moja uiehe (242).

Тако су ти глаголи, у приличном 6pojy, ушли у Српски pje4-

ник. И тако су, joui у почетно) фази формиран>а кшижевног je-

зика, у оба облика постали саставни део &еговог граматичког

система.

26. До другог издавьа Српскога р|'ечни.ка прошло je више

од тридесет година (1852). Taj временски период Вук je испунио

нреданим и самопрегорним радом на дал»ем изгра^иван>у и усавр-

шаван»у кшижевног ¡езика, а без последних неколико година

11 J о в а н В у к о в и h, Говор Пиве и Дробилка (J<t> кв>. XVII);

—Берислав М. Никол и h, ТршиИки говор (СДЗб. кн.. XVII, 1968).

" Берислав М. НиколиЬ, Сремски говор (СДЗб. кн.. XIV,

1964).

" Сабраиа дела Вука КарациЬа I, Просвета.
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у crajiHoj борби с моЬним противницима н>егове )езичке и орто-

графске реформе. На Kpajy je изво)евана потпуна победа: у кн>и-

жевности je прихваКсн je3KK за kojh се Вук залагао, kojhm je и

сам писао и 4HJh je граматички склоп он утврдио. А познато je

да je Вук стално поправл>ао и дотеривао cboj и наш квшжевни

¡език „ÖHpajyhü црте коje су по разним KpajeBHMa разасуте". За

све то време на дневном реду налазио се и вьегов лексикографски

рад. Ради што бол>ег упознаван>а са српским народним говорима

Вук je често путовао по многим нашим крааевима и свуда je неу-

морно кугшо и бележио нове речи за друго изданье речника. Тако

je Српски р)ечник сада скоро двоструко нарастао градом. Тиме

je, наравно, повеЬан и 6poj глагола на -аши с дублетним облицима

у основи презента. У односу на прво издание о тим глаголима може

се реЬи ово и оволико.

Прво. Сви глаголи на -аши kojh су у првом издан>у с дублет

ним облицима презента, на -ам и -ем, тако су наведени и у овом

издаау PjewHHKa.

Друго. Осим тих глагола овде има joui толико других са дво-

jaKHM презентом. Од н»их су ;едни paHnje били с презентом на

-ам, а други, kojh су öpoJHHJH, сада се први пут налазе у овом

издан>у. Ja hy их тако, одво^ено, и навести.

У npeoj су групи глаголи:

зидаши (и с префиксима: за-, на-, йод-), надимаши се, наси-

саши се, нашей!аши се, ihujauui, одшешаши, йродрщемаши,

йрошешаши се, разори]смашн, хрийаши.

Вук ове глаголе сада наводи с презентом на -ам, а одмах иза

тога и у загради да)е и н>чхов облик на -ем. Учинио je ту измену

jep je накнадно видео да се те глаголске речи употреблаваау и у

облицима од друге основе у народним говорима коje je он у почетку

недовольно познавао. После 1818. године Вук je знатно проширио

круг свога интересовааа за народни ¡език у другим нашим Kpaje-

вима,где je наилазио и на друге, нове ¡езичке особине, ко)има je

попувьавао основни кн>ижевно)езички фонд. Уз то je активно радио

на скупл>ан»у народних умотворина : сам их je бележио на cbojhm

путован>има, а доби)ао их je, с разних страна, и од различних лица,

коja су то за н>ега чинила. При том je н»егово ¡езичко знаае поста-

m
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¡ало садржа)ни|е и граматички стручни)е. Тако je Вук, према

настало) потреби и у тежн>и да му кн>ижевни ¡език буде што чи

стки и правилни)и, себе допушавао и кориговао. Он je сада вред-

ност ¡езичких црта одре^ивао према томе где су и колико су упо-

требом распрострааене. Када je Вук имао довольно доказа да се

презентски облик наведених глагола ¡авл>а и у друго] форми, он je

то онда у квьижевном и граматичком смислу и озаконио. У оном

времену кад je квьижевни ¡език требало извуНи из живих народ-

них говора такви и слични потези били су оправдали.

У другоj су групи глаголи:

гььевашаши, замахаши, зайлескаши, зайуваши, заузимаши1*

(и с префиксима: из-, од-, йо-, йод-), зашкрийаши, зйбаши,

изидаШи (и с префиксима: об-, са-, у-), ицаши се19, ойахаши,

ойсийаши (и с префиксом йода-), йозадри)емаши, йоимаши (и

с префиксом у-), йоскишаши се (и с префиксом йро-), йрезиваши

(и с префиксима: При-, са-), йрешешаши (и с префиксом у-),

йрокуйаши се, сажимаши, угибаши.

Као што се вида, ме^у овим глаголима прости су: гн>евешаши,

зйбаши, ицаши се, а остали су сложени с по)единим префиксима.

Као прости и с другим префиксима они се налазе ме^у глаголима

KOJH су у првом издан>у (осим йрокуйаши се и сажимаши). Пада

у очи да у ово) групи има неколико глагола с презентом на -ем

на првом, а на -ам на другом месту и у загради (ггьевешаши, зама

хаши, ицаши се, ойахаши, сазиваши, угибаши), док je у првом из-

дан>у тако наведен ¡едан глагол.

27. И овде се треба задржати на глаголима са гласом х. Ви

дели смо како су они унети у прво издание речника. У ме^увремену

Вук je дефинитивно извршио ортографску реформу у Kojy спада

и писаше гласа х тамо где му je било првобитно место. Резултати

те реформе огледаЕу се и у Pje4HHKy од 1852. Вук je те глаголе

са в и У унео и у ово издаае, али свуда ynyhyje на шихов изворни

лик, са гласом х (нпр. мааши, машем, vide махаши; надуваши,

" Глаголе kojh nocroje и као повратни Вук je наводио одво)ено; вир.

заузимаши je ¡една одредница у речнику, а заузимаши се — друга. У таквим

случа)евима ja сам узимао глаголе без повратне речце.

" Презент овог глагола je иче ми се, а у загради ctojh: „а може бити

да би ко рекао и: ица ми се".
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надувам, vide надухаши; кщаши, кщам, vide кихаши). Од н>их су

дуваши и гъщ'аши (и ibuaiüu) с дублетним обличила презента : дувам

(душем), ¡ьишсм (гыуам и пиам). Такав презентски облик HMajy

и глаголи : духаши (и с префиксима : за-, о-, раз-), гьихаши (и с пре-

фиксима: за-, од-), йухаши (и с префиксом на-); остали има)у

)едан облик (нпр. кихам, машем, надухам). Саставл>ачи право-

писног речника угледали су се на Вука кад су за глаголе са гласом

в, м. х ставл»али презент са сугласником ш, о чему je било речи.

Тако, ме!)утим, сада ни)е требало поступити. Jep je Вук те глаголе

с н>иховим облицима имао на пространом терену народних говора

у KOJHMa тада joui imje био свуда успоставл>ен нов однос глаголских

основа, инфинитивне и презентске, са гласовима в и j или без тих

гласова на месту где je било х. Према инфинитиву дуваши презент

je joui увек могао бити и душем, поред дувам, а према nu(j)aiüu

— и пишем. VI Вук их je тако износио у речнику. И то je онда било на

месту. Народни говори били су непосредни извор материала од

коjera се обликовао кн>ижеЕни je3HK. Ме^утим, Taj je3HK je данас

стандардизован, са одре^еним и утвр^еним нормативима, грама-

тички фиксиран. Зато не треба написати : йродухаши, Продухам и

йродуваши, Продувам к йродушем и ел.

28. У овом издан>у Р{ечника Вук je други облик презента

давао у загради, али без везника и. Чини се као да je тиме хтео

join више да истакне н>егову подре^еност облику kojh ctojh не-

посредно уз инфинитив, а у велико) веЬини примера то je облик

презента на -ам. Ово je истина по)единост, али таква по)единост

да преко н>е не треба преки.

29. Tpehe издан»е Вуковог Српског р)ечника (1898) треба

само поменути — ради потпуности излагаша. Прире^ивачи су се

„у свему држали" претходног, Вуковог издан>а. Учишене су само

неопходне исправке и допуне и унесено je неколико стотина новях

речи из Вуковог ручног примерка Pje4HHKa од 1852. Што се тиче

глагола на -аши с дублетним облицима, све je остало као у прет-

ходном издаау. Глагол oüyxaüiu, kojh je додат са назнаком да се

говори у Дубровнику и Црно) Гори, има у презенту само облик

buyхам.

30. Сматрао сам да je потребно задржати се толико на Буковом

139]



108 Наш )език Св. 2—Э

речнику зато што je он за постанак нашег савременог кн>ижевног

¡езика од прворазредног знача)'а. Прво издаше управо означава

идеалан зачетак тога ¡езика. А речник у целини представл>а основу

наше лексикограф^е нови)ега времена. При писан>у доцни]"их

речника српскохрватског кн»ижевног (и народног) ¡езика увек се

полази од Вуковог речника. И писци HaJHOBHJer правописног ре

чника морали су га имати при руци. Иако je наш кшижевни ¡език

поодмакао у свом развитку, вредност Вуковог речника у про-

теклом времену HHJe уман>ена.

3 1 . После Вуковога Српског р)ечника долази Р]ечник хрват-

скога ¡езика И. Броза и Ф. ИвековиЬа (1901). У Пред-

говору овога дела каже се да му je за темел» поставлен Вуков

речник у другом издан»у, а гргфа je узимана и коришЬена из кньи-

жевних дела Вука КарациЬа и Ъуре ДаничиЬа, као и из народних

умотворина коje je Вук скупл»ао и издач. У речник су ушле и

„добре и потребне" речи из ¡едне кн>иге хрватских песама, из неких

дела М. Ъ. МилиЬевиЬа и ВЬегошевог Лажног цара ШКепана

Малог, као и из Pje4HHKa JyrocriaBeHCKe академи)е у Загребу;

остали извори нису на том нивоу. Taj речник je, значи, изранен,

углавном, на делима Koja наш кнлжевни )език представлм^у у

HaJ4HCTHJeM, изворном облику. ВЬегова je вредност и у томе.

О глаголима на -аши kojh у Броз-ИвековиКевом речнику

HMajy дублетне облике може се реКи следеНе. ИвековиЬ се држао

Вуковог речника: сви ти глаголи kojh су тако наведени налазе

се и код Вука. Изузетак je глагол ойухаши kojh овде у презенту

гласи ойухам (ойушем). Понегде се, истина, понешто и додаЕе,

али то се чини више узгред. Тако je за глагол йоскайаши дат пре

зент йоскайлемо, како je и у Буковом речнику, а у загради: „у

praes. и йдскайамо, као што се види из npHMJepa". А ¡едини пример

je из народних приповедака :— Велик страх их попадне да у ohoj

пустили од глади не üocKaüajy. — Од глагола хукаши презент je

хучём, као што je и у правописном речнику, а у загради се дода}е :

„и хукам по н.еким кра)евима". Такав облик презента je потвр!)ен

и примером из ДаничиНевих Пословица :— Да млада за старшем

хука... Ме^утим, за исти облик овог глагола у значен>у „hu! ma

chen" у пословици: Свети Лука у нокте хука — ИвековиЬ je на
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писао да ]еука м. уче — „да се сложи са Лука". — Каткад се у том

речнику не води рачуна о примерима кощ се наводе као потврда.

Тако je од глагола иокайаши презент на -й/ъём као и у Буковом

речнику, а у примеру се двапут потвр1)у)е други облик : — Ако ко

йокайа крвл>у н>езином хал>ину, оно што йокайа нека опере (Ъ. Д а -

н и ч и h, Стари. 3aBJeT, треНа кньига MojcnjeBa, гл. 6, 27). Овакви

случа)еви — кад потврде недостачу или кад су само за ¡едан од два

презентска облика — noKa3yjy да су глаголи механички преношени

из Вуковог речника. Да je речничка rpalja коришЬена више у

граматичке сврхе, сигурно би било и више измена и допуна. Тиме

би се добила peammja представа о глаголима с дублетним облицима

у драгоценим писменим изворима ко¡и су употребл>ени. за израду

речника. Али се битни задатак лексикографа модершфг ¡езика

cacTOJH првенствено у томе да се покаже семантичко кретан>е речи,

a HajocHOBHHJa граматичка одредба ce flaje по устал>еном узусу.

У овом речнику има свега неколико глагола на -аши с презен

том на -ам и -ем, ко]п се не налазе код Вука. То су:

халакаши (од две потврде за облик халакщу ¡една je из Pje-

чника ТАЗУ, где OBaj глагол тако!)е има презент с дублетним

обликом); ддсийаши (с примером досийа из народних умо-

творина) ; изгъихаши (пример за облик изгьиха je из Вукових

Пословица); исхракаши (узет je из СтулиЬевог Pje4oarc^ja),

а пример за облик израче из Вуковог je речника); озиваши се

(пример: Не osueaj се — из Вукових Пословица); йоодузима-

ши; йредузимаШи (пример за облик йредузимлу je из Мили-

ЬевиЬевих Зимн>их вечери) ; йрезидаши („говори се у Хрв.");

йризйдаши.

Осим глагола халакаши, сви други су, као што се види, сло-

жени с префиксима; као прости и сложени с другим префиксима

они су наведени и у Буковом речнику.

И ня]зац, у овом речнику има неколико глагола с ¡едним обли

ком презента a kojh се не налазе код Вука. То су: вагаши — важен,

дозидаши — дозидам, занщекаши — занщечем, искихаши — иски-

хам, клевешаши — клевеНем, нажимаши — нажимл>ем, озидаши

— озидам, шшрайаши — шшрайлем.

То би углавном било све што треба да се каже о овим глаголима
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на -аши у Броз-ИвековиКевом речнику у односу на Вуков речник.

32. Од HOBHJHx речника узео сам Српскохрватско-немачки

речник Св. РистиЬа hJ. Кангрге (Београд, 1928) и Хрват-

скосрпско-тали|ански pje4HHK M. ДеановиКаи]. JepHeja

(друго издан»е, Загреб 1963). То су, дакле, дво)езички речници,

али je и сама rpat)a нашег ¡езика у н>има 3Ha4ajna. По оценама Koje

су изречене у критичким приказима и по отцтем мишл>ен>у спада|у

у наше добре речнике. Од других речника су веЬи и потпуни)'и.

Они су затим настали у различитим говорним и кшижевним сре-

динама. А то су елементи kojh у извесном смислу могу одре^ивати

структурни лик речника. ВидеЬемо како у ньима ctojh са презент-

ским обликом ових глагола на -аши.

33. За речник РистиЬа и Кангрге написано je да flaje „тип

савременог кн>ижевног ¡езика с екавизмом у основи" (М. П а в -

л о в и h). А речничка rpal)a у н>ему „чини део савременог разго-

ворног и кньижевног )езика београдског центра" (А. Б е л и h).

Што се тиче глагола на -аши с дублетним облицима, у овом речнику

их има много маше него у Буковом. И Hajnpe hy навести глаголе

kojh су код Вука с дублетним облицима презента, каои у правопи

сном речнику, а овде има;у само ¡едан облик. То су:

гибам, ггьевешам, дошешам, задремам, зазидам, замашем, за-

уьихам, зибам, зидам, изасийам, изидам, изузимам, иче се, ише-

шам, }алакам, нагибам, называя (се), наймам, нашешам се,

обасийам, обзидам, обузимам, одасийам, одзивам се, однмхам,

одсийам, одухам, одшешам, ойашем, ойсий/ьем, осийам, йодзи-

дам, йодузимам, йозадремам, йозаимам, йоимам, йоскишам се,

йрезивам, йресийам, йресишем, йрешешам, Призывам, йродремам,

йрозивам, йрокуйам се, йроскишам се, раздремам се, расийам,

сажимам (се), скакуНем, скишам, узимам, чалакам, шшийам.

У овом речнику има доста и других глагола с ¡едким обликом

у 1. л. ¡едн. презента, али су они тако наведени и код Вука (нпр.

зановешам, зайреНем, ишшийам, машем, млешНем (код Вука —

млешшем), срешам (се), сркуНем, усишем, храм/ьем, рчем, шушке-

шам и др.). А има и глагола kojh се не налазе у Буковом речнику

(нпр. вагам, дозидам, исийлем, искихам, клевеНем, оклеветал, йри-

гибам, йришискам, сшискам (се) и др.).
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Кад се сви ови глаголи узму укупно, онда се види да въихов

6poj ни)*е мали. Од н>их je само )'една четвртина с презентом на -ём,

а сви остали HMajy презентски облик на -ам. Значи да знатно

преовла^у глаголи са односом основа а : а. Иако je несумн>иво

да су се писци, при саставл>ан>у речника, служили, на првом месту,

Вуковим речником, као и Броз-ИвековиКевим, они су, као што

видимо, облик презента ових глагола одре^ивали и по свом ¡езичком

осеЬаньу, а свакако и по h>hxoboj употреби на овом подруч|у не

само у roBopHoj пракси веН и у писаном кшижевном изразу. Само

тако се може разумети елиминисаае многих глаголских дублета

овога типа. МеСутим глаголи са дублеттшм презентским облицима

KOJH су овде наведени углавном су заступл>ени и у Буковом речнику.

То су ови глаголи:

дозиваши (и с префиксима: йо-, са-), дремаши, дуваши, заимаши

(и с префиксом у-), зайуваши, заузимайш (и с префиксима:

од-, йо-, йре-), надимаши, назидаши (и с префиксима: са-, у-),

найухаши, ¡ьихаши, ошимаши (и с префиксом йре-), йребигаши

(и с префиксима са-, у-), йлескаши (и с префиксима: за-,

йо-, раз-), раздухаши, сийаши (и с префиксима: за-, на-, йода-,

йо-, йри-, йро-, раза-, са-), сисаши (и с префиксима: из-, на-,

йо-), хрийаши, чейаши, шешаши (и с префиксима: йо-, йро-,

у-), шкрийаши (и с префиксом за-).

Има свега неколико глагола с презентом на -ам и -ем kojh

се не налазе код Бука. То су: досийаши, из/ьихаши, йредузимаши,

йрезидаши и халакаши. Такав презент има и глагол цмакаши, а у

Буковом речнику je само облик цмакам.

Код велике веКине ових глагола презентски облик на -ам

дат je уз инфинитив ; облик на -ём je на другом месту и у загради,

а код неких глагола облици стоje напоредо (нпр. ушешам, ушеНем).

То сигурно значи да je за писце први облик обични]и, а онда и

главней. Само код неколико глагола облик презента на -ем дат

je пре другог облика (нпр. ошимлем, -мам). Али се одавде види

да РистиЬ и Кангрга нису, у сваком посебном случа)'у, приступали

реалном одреСиваньу кн>ижевно)езичке вредности ¡едног презент-

ског облика према другоме.

OBaj речник затим общг/je MHoroöpoJHHM примерима Heyjefl
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начености, недоследности и колебллвости (в, приказ М. П а в -

л о в и h a, JO кн.. VIII, 211—218). То се огледа и при наво^еау

ових глагола с обликом презента. Тако смо видели да глагол

зидаши и сложена с ¡едним префиксима n.viajy презент на -им, а

сложени с другим префиксима — на -ом и на -ем; глаголи дози-

eaiüu, йозиваши и сазиваши има)у, у презенту, дублетне облике—

дозивам (дозивлем)..., а од глагола одзиваши се презент je одзивам

се, од ойозиваши — ойозивлем и ел. Од глагола храмами презент

je храмлем, а од дохрамаши — дохрамам. Итд. Таквих примера

има и у другим речницима, и то у сваком cnyqajy представлю недо-

статак лингвистичко-граматичке интервенци)е самих лексико

графа. А онда — oBaj речник Hnje ра1)ен на материалу из кнъижев-

них дела и других писаних текстова, веЬ je заснован на живо!,

roBopHoj фразеологией, Koja je, ма колико изгледала уопштена,

у извесним оквирима локализована. Таква ¡езичка cmyanHJa налази

одраза и на граматичкоЕ обради речи.

У РистиК-Кангргином речнику нису ¡еднако наведени ни гла

голи са гласом х kojh се употребл>аваЕу и са гласовима в и _/'. Ми

смо видели да глаголе дуваши, кщаши и ел. Вук ynyhyje на инфи

нитив са х, jep je за н>ега, после уво1)ен>а тога гласа у правописни

систем, то био н>ихов основни лик у за)едничком кнлжевном je-

зику. РистиК и Кангрга те глаголе, ме!>утим, ynyhyjy на лик са

в и j : духаши в. дуваши, кихаши в. кщаши, ойахаши, ойашем в.

oüajaiüu. Али глаголе ¡ьщаши (се) и йуваши ynyhyjy на ¡ьихаши (се)

и йухаши. Познато je да се сви ти глаголи, као и неке друге речи,

у средний где je речник постао, H3roBapajy само са гласовима в

nj jep je десвуда и одавно нестало. Зато ¡етребало и ова два глагола

навести као претходне. И у правописном речнику, истина, стощ:

ibujaüiu не него н>ихаши, али у БелиЬевом Правопису je гъихаши и,

у загради, ibujaüiu, гьщ'ам, трп. прид. н,щан, С обзиром на то да je

речник РистиЬа и Кангрге речник ерпскохрватског (кклжевног)

¡езика у коме ове глаголске речи, као и многе друге, видно noeroje

с flBojaKHM ликом у гласовном облич]у, а и са дво)аким морфоло-

шким облицима, нема сумн»е да би HaJHcnpaBHHJe било наводити

их као такве; нпр. дуваши — дувам, а духаши — духам и душем —

без подре^ивааа ¡едних облика другима.

[44]



Св. 2—3 Глаголи на -ати с двсуаком през. основом 1 1 Э

34. У Предговору првом изданъу Хрватскосрпско-тали)анског

pje4HHKa (1956) писци М. ДеановиЬ и J. JepHej уверава)'у нас да

су настегали одразити „данашвьи кнлжевни и говорни ¡език разних

наших Kpajeea". У речник je ушло и доста нове и живегра^е,

„особито из градског говора и новина". Иако je тако схваЬен, ни

OBaj речник „нема нормативних нам^ера". При aeroBoj изради

1шсци су се користили модерним речницима, од наших на првом

месту речницима РистиЬ-Кангрге и J. БенешиЬа. За основу речника

узет je jjokhh изговор kojh не карактерише само и)екавска замена

jaüla : у загради се наводе joui две фонетске црте као шегово обе-

лeжje — А за шш, х а не в, j, и иза тога je ставл>ено иСйд., што треба

да значи да их има и више.

И у овом се речнику уз инфинитив глагола flaje 1. л. ¡едн.

презента. Али има и глагола kojh су наведени без презентског

облика, нпр. глаголи: сийаши, оклевешаши, мласкаши. Затим се

неки као итеративни имперфективног вида ynyhyjy на перфективне

од KOJHX су постали; нпр. засийаши в. засуши, обузимами в. обу-

¿tü2u, срешаши в. сресши. Прво je очигледна омашка, а друго

редакторски пропуст. Што се тиче глагола наведених са презентом,

не може се знати како су писци речника одре^ивали н>егов облик :

да ли су га налазили у KopnniheHoj разноврсно) гргфи или у упо-

1ребл>еноа o6h4hoj „сувремено) фразеологи)и" или су за то кон-

султовали речнике Koje су имали при руци; а могуЬе да су га одре-

1>ивали и према томе како га и сами yпoтpeбл>aвajy или према личном

сазнаньу како га употребл>ава}у и други. Извесно je, ме^утим, да су

наведени презентски облици у првом реду облици вьиховог ¡езика,

без обзира на то да ли су непосредно дати или су само ycBojerai.

Jep у овом другом случа)у несумньиво je да су они прихватили баш

те и такве облике презента, а то значи оне за Koje су и сами били.

И у овом речнику има доста ман>и 6poj глагола с дублетним

обликом у 1. л. jeflH. презента него у Буковом речнику. Овде hy

Hajnpe навести глаголе kojh такав презентски облик HMajy у оба

речника. То су ови:

гибаши (и с префиксима: йре-, са-),гн>евешаши, дозиеаши (и

с префиксом йо-), дрщемаши, заузимаши (и с префиксима:

из-, од-, йре-), ]алакаши, надимаши, ошимаши (и с префиксом
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йре-), йлескашы (и с префиксима: за-, йс~), йодасыйаши (и

с префиксима: йо-, При-, Про-, раз-, раза-, са-), йухаши, раз-

духашы, сысашы (и с префиксом из-), скишашы се, хрыйаши,

чейаши, шешаши (и с префиксима: до-, од-, йо-, Про-, са-, у-),

шкрийашы (и с префиксом за-).

Неколико глагола у овом речнику су с дублетним обликом

презента, а код Вука HMajy ¡едан облик. То су:

квоцаШи, кихаши, млескашы, йоскайаши, йрокайаши, скайаши.

Тако^е неколико глагола овде су с дублетним обликом, а у

Буковом речнику их нема. То су:

досийашы, доскишаши се, озиваши (се), йрезидаши, йрышыскаши,

фркаши (soffiare).

Не мали 6poj глагола у овом речнику je с ¡едним обликом у

1. л. 5едн. презента, а код Вука HMajy дублетни облик. Ево н>их:

душем, задри]емам, задухам, зазидам, замашем, запишем,

зибам, зидам, изидам, иче се, ишешам, нагибам, називам, на-

зидам, науьишем се, нашеНем се, пишем, обзидам, одзивам се,

одпишем, одухам, ойашем, ойсыйлем, йодзидам, йозадри]емамо,

йосисам, йоскишам се, йрезивам, йрешеНем, Призывам, ыродри-

¡емам, йрозывам, йрокуйам се, йроскышам се, созывам, сазыдам,

угыбам се, узидам, шшыыам.

То нису ¡едини глаголи с ¡едним обликом презента. Има их

joui. И неки су и код Вука тако наведени, а неких тамо нема.

Измену дублетних презентских облика у овом речнику je

везник « (тал. е) (нпр. одшешам и одшеНем); само je код глагола

доскишаши се други облик у загради: доскишам (Нем) се. Тиме je

истакнута н>ихова равноправное^ у употреби. Ипак треба реКи

да je презентски облик на -ам дат на првом месту; тако HHJe ¡едино

код глагола: квоыашы, кихаши, ошимаши, йрокайаши и скайаши

(нпр. ошымлем и ошимам). А то би требало да значи да je за писце

речника макар и минимална предност на страни првог облика.

Као по правилу, и у речнику ДеановиЬа и JepHeja има недо-

следности у одре^цванъу презентског облика наведених глагола.

На пример, сложени глагол йрезыдашы има у презенту дублетне

облике (йрезыдам и йрезиЬем), а прост глагол зидаши и сложени

с другим префиксима су с ¡едним обликом— на -ам. С друге стране,
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глагол дргд'емаши у презенту гласи дрщ'емам и дри]емлем, а сложени

с префиксима HMajy облик на -ам. Глагол гибаши тако^е има оба

облика (гибам и гиблем), а сложени с ¡едним префиксима HMajy

дублетне облике, с другим префиксима— само облик на -ам. Глагол

усисаши има 1. л. ¡едн. презента усишем, а глагол йосисаши — По

стам, док су глаголи сисаши и исисаши наведени с презентом на

-ам и на -ем (сисам и сишем). Итд.

Тако видимо да су лексикографи више-мавье слично поступали

при одре!)иван>у презентског облика ових глагола на -аши, т).

нема у)едначености у томе. За аима су се свакако повели и сас-

тавл>ачи правописног речника иако су они били позвани даута-

квим случа)'евима поступе систематскфе.

35. Сада hy дати неколико статистичких података о станьу

ових глагола у прегледаним речницима. Од 220 глагола на -аши

ко)и су у правописном речнику наведени с дублетним облицима,

у Буковом речнику их има ман»е од половине — 102, а с ¡едним

обликом у 1. л. )едн. презента je 44 глагола; свега 146 глагола.

Толико ових глагола има и у речнику ДеановиЬа и JepHeja

(150), али je с дублетним презентским обликом само 54 глагола.

Интересантно je да исто толико таквих глагола има и у РистиЬ-

-Кангргином речнику (54), док je с ¡едним обликом презента 128

глагола. Кад се зна да je Вуков речник у првом реду у основи

нашег данашн>ег кн>ижевног ¡езика, онда би ове цифре могле зна-

чити да се у аеговом развитку до данас знатно смавьио 6poj гла

гола на -аши с дво)аким облицима у промени. Што се тиче 6poj-

ног станьа ових глагола с ¡едним обликом у презенту, види се да

их има више у РистиК-Кангргином речнику него у речнику Деа

новиЬа и JepHeja (128 : 96), али то с напоменом да треба имати

на уму да je први речник уопште oöhmhhjh. Од извесног je 3Ha4aja

овде однос измену глагола са презентом на -ам и глагола са завр-

шетком -ём. Код Деановика и JepHeja Taj однос je 45 : 51, а код

РистиЬ-Кангрга — 84 : 42; дакле 1 : 1 и 2 : 1. То би требало да

значи да у квъижевном je3HKy екавскога изговора, код ових гла

гола на -аши, доста npeoRial)yjy у промени облици са основой

презента на -а-, док на flpyroj страни има чак нетто више глагола

са презентском основой на -ё-, Неки примери глагола то непо
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средно илустру)у. Найме, исти глаголи код РистаЬ-Кангрге и

ДеановиЬа и Jepaeja Hiwajy различите облике презента. То су ови

глаголски облици.: вагам : важем, зан>ихам : запишем, ижимам :

ижим.ьем, искихам : искишем, исйросийам : исйросий.ъем, нагьихам

се : напишем се, нашешам се : нашеНем се, од/ьихам : одн>шием,

ойухам : ойушем, йрешешам : йрсшеНем. Разуме се да би овакав

закл>учак морао почнвати на претпоставци да се у поменутим

речницима колико-толико одражава стан>е оне ¡езичке средине

Kojoj они према писцима припада)у. Али je познато да je природа

лексикографског посла таква да то треба примати са обавезном

резервом. Ипак ¡езичка факта oerajy као непобитан доказ за оно

што сама собом представл>а)у.

36. За oBaj рад прегледао сам и два недовршена речника

нашег кн>ижевног ¡езика.

У издаау Матице српске и Матице х р -

в а т с к е изашле су досад четири кшиге Речника српскохрватског

кн»ижевног ¡езика (последн>а реч je Прешла). Taj речник je засно-

ван на je:tn4Koj гра^и из дела писаца наше нове и naJHoituje кн>и-

жевности, као и из •публицистичке, стручне и научне литературе.

Н>оме je обухваЬено речничко благо од половине прошлога века

до данас. Разна значен>а речи Haj4euihe су потвр^ена одабраним

примерима из употребл>ене гра^е. То he по свему бити први потпун

инфорчативни речник савременог каижевног ¡езика.

Од глагола на -аши kojh су у правописном речнику наведени

с flBojaKHM облицима презента, императива и прилога садашньег

у четири кн>иге овога речника недоста)у само два глагола: занекаши

и йойухаши; сви остали су заступл»ени (на 6pojy 141). Обра^ивачи

речника очигледно су се HaJBHuie држали Правописа kojh су издале

исте Матице jep су ти глаголи углавном дата с дублетним пре-

зентским обликом, као што je то и у правописном речнику. С jeflHHM

обликом презента у 1 . л. ¡едн. има само неколико глагола, и то су

ови: дечем, зазвекеНем, заклейеНем, изнаимам, исйросийам, исйсичем,

ишшийам, накуйам се, йозадремам, йоодузимам, йрейлескам И Пре

стаем. Глаголи с дублетним презентским облицима наведени су

као у Правопису (нпр. зидам и зш)ем); ¡едино код глагола бенешаши

у загради ctojh „peÇe бенешам", а код йойлескаши, поред облика
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на -ам и -шпем, тако^е у загради: „ретко -шшем". Као што je и

разулиьиво, дублетни презентски облици наведених глагола нису

сви потвр^ени и примерима из дела наших писаца. Таквих потврда

има за известан 6poj глагола (нпр. за глаголе: гибаши, духаши,

надимаши се, гьихаши, ошимаши, йлескаши и др.). За друге су при-

мери само за ¡едан облик (нпр. за гл. вагаши има четири потврде

за облик од презентске основе на -»сё-,ани)еданод основе на -а-).

А неки глаголи су без потребних потврда. Многе од примера кощ

су овде цитирани ja hy наводити кад будем износио материал

из je3HKa писаца. Толико о овом речнику.

37. Други речник je Речник српскохрватског каижевног

и народног je3HKa kojh H3flaje Срлска академи ja наука

и уметности у Београду. Досад je изашло седам великих

кшига (последн>а реч ишаонира/ье). Taj се речник ради на богатоj

rpaíjH штампане юьижевности у HajuutpeM смислу од Досите)а

и Вука до HaJHOBHJer времена, а исто тако и на речничко) гра^и

из многих збирки речи скупл.ених у народу у разним KpajeBHMa.

Кад буде завршен, то he сигурно.бити HajnoTnyHHJH научни речник

нашег савременог кнлжевног (и народног) ¡езика.

У изашлим квьигама овога речника налазе се сви глаголи

kojh су и у правописном речнику, од бенешаши до изузимаши,

на 6pojy 49. С ¡едним обликом презента су: зазвекеНем, закркНем

и засисам. Сви други су наведени као у правописном речнику, са

дублетним облицима (нпр. гибаши, гибам и гиблем, жмикаши,

оклшкам и жшчем). Код неколико глагола други презентски облик

je у загради; нпр. дозиваши, доливая (дозивлем), заклейешаШи

-ейеНем (-ешам) и др. Неки глаголи затим овде HMajy на првом

месту облик презента kojh je у Правопису на другом месту (нпр.

занекам и занечем : занечем и заменам) . И то би било све о овим

глаголима у овом речнику у односу на те глаголе у речнику Право-

писа. Разлике су, дакле, незнатне. Али и овде треба истаЬи да су

за веКину глагола дублетни облици заступл>ени и у наведеним

примерима. HaJBHuie je потврда за облике глагола: гибаши, до

зиваши, дремаши, загонеШаши, занекаши, засийаши, заузимаши,

зидаши. Као и у претходном речнику, за неке глаголе примера су

само за ¡едан облик презента (нпр. за глагол замахаши), а за неке

4 Наш ¡език [49]



П8 Наш ¡сэик Св. 2—3

опет yomirre нема примера (нпр. за дозидаши). Jep je значеньска

страна речи у речнику увек била у првом плану. Примере из дела

познати^их писала наводиЬу на oflroBapajyhnM местима.

38. Као што се из досадаипьег излагаша може видети, у на

шим речницима су различите представл»ени глаголи на -аши kojh

у речнику Правописа од 1960. године HMajy дублетне облике.

Bpoj тих глагола mije мали. Зато се мора узети као сигурно да

су се саставл>ачи правописног речника служили матери)алима из

више речника, подразумева)уЬи ту, свакако, и на првом месту,

и прегледане речнике, а тако^е и речнике наших претходних пра

вописа, БораниЬевог и БелиЬевог. И чини се као да су, у овом

случа)у, узимали отуд све такве глаголе. Ме^утим, питан>е je да ли

сви ти глаголи, тако узети са дублетним облицима, HMajy потребну

кн»ижевну вредност. Jep писци наших досадаппьих речника,

H3y3HMajyhn последн>а два, ма колико да су насп^али да речима

oflpe^yjy граматичке облике kojh су пуноважни за кшижевни

¡език, могли су каткад, можда више несвесно, подлеЬи локалном

yrauajy. Примера за то има и у речницима kojh су овде претресани.

(НаставиЬе се)

Бранислав МилановиН
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