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О НЕКИМ CAY4AJEBHMA РЕФЛЕКСИВНОСТИ ГЛАГОЛА

Y СРПСКОХРВАТСКОМ КН>ИЖЕВНОМ JE3HKY

Овом раду je цил> да се на jeAHo.« Mjecry скупи више при-

Mjepa (и више типова прилцера) jeAHaiuoc значена или подзна-

чоьа H3BjecHiix глагола, ко}и се могу jaBHTH у повратном, као и

у неповратном облику. Ови глаголи иначе, кад се узму у свом

пуном семантичком опсегу а не у оеим cejecHO одабраним сс-

мантнчким OAcjeuHMa, могу припадати различитим категорща-

ма, како по моменту активности, медщалности и пасивности,

тако и по моменту прелазности одн. непрелазности.

nojaua о Kojoj he ce OBAje говорити запажа се у глаголима

као б]еласати и б\еласати се, блистати и блистали се, бринути

и бринути се, задоцнити и задоцнити се, грбавити и грабавити

се, димити и димити се, захвалити и захвалити се, разговарати

и разговарати се, селити и селити се, шетати и шетати се итд.

При томе се мора jacHo истапи да се за паргьаштво о KojeM he

дале бити рщечи узима]у само иста семантичка пола, нпр.,

у грбавити и грбавити се, разговарати и разговарати се и ел.,

без обзира на то што грбавити поред овог (меди)"алног) семан-

тичког пола има и (активно, прелаэно) значенье чинити другого

грбавим, или без обзира на то што разговарати поред реципроч-

ног значевъа на Koje ce OBAje jeAHHO yKa3yje може значити и

прелазно разгаливати, забавллти некога разговором и ел.

Вeh и из реченог проиэилази да се о таквим случа]евима

сасвим оправдано говори, при проучаван>у рефлексивних гла

гола, на разним MJecraMa. Y юьизи проф. М. СтевановиЬа С а в р е-

иени ерпскохрватски je3HK II — Синтакса, Бгд

1969, у поглавлу о глаголском роду и сродним питанхима, споми
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н>у се, нпр., глаголи шетати се, одмаНи ce (kojh у датим значен>и-

ма могу CTajara и без се) — у подоу^елжу о правим повратним,

активным глаголима (стр. 536—537), разговарати и разговрати се,

причати и AHJaA. причати се у подод]'ел>ку о y3ajaMHO — поврат

ним, активным глаголима (стр. 539), батргати и батргати се, ко-

порнухи и копорнути ce у noAOAJeA>Ky о неправим повратним,

joui yBHJeK актившш глаголима (стр. 541), блистати и блистати

се, сщати и cujaru се, димити и димити се у подод^елку о медщал-

ним повратним глаголима (стр. 545). Овакву распод^елу H3HCKyje

чисто граматичко излаган>е. А окупл>ан>е ових разноврсних прим-

jepa у jeAHHCTBeHy проблематику, омогуЬено нешто друкчищм,

выше лексичко-семантичким а мавье граматичким приступам,

доводи, меЬутим, до неких занимл>ивих закл>учака, kojilmq се

у исто BpHJeMe могу проширити и поткрщепити и друга, веп

paHHJe изношени закл>учци.

IlpMJe него што се преЬе на npHMJepe Mopajy се учинити

некс ограде, ради o6jaunbeH>a.

Прво, у nptiMJepMMa у KOJHMa и nocroJH jeAHaxocT глагол-

ских значен»а са се и без се — ипак се каткада jaBA>ajy HejeA-

наки peKHHjcKH додаци, и зато у обэир долазе само они при-

MJepH rAJe je и та jeAHaKOCT сачувана; неЬе се наводити случа-

jeBH у копима глагол има ABOjaKy рекц^у и поред очигледне

HCTOBJeTHocTH семантике, рецимо:

ЬЬезина je снага у ирошц'и и сарказму, kojhm се каткад из-

Hcejepyje Toj cßojoj дужности (Лисичар M., Виенац 1903. г., 487)

према:

. . . изнев]еру\е ту CBOjy дужност.

Акузативска peitunja у другом npHMjepy претворила je гла

гол у прави прелазни. Наравно, друга je ствар ако су реченице

с тим глаголима тако срочене да nocTOJeha peaiumja не долази

у o6jeMa реченицама до изpaжaja, до оформл>ен>а, tj. да исте

подежне допуне нису сваки пут исказане— то jout не оз-

начава разлику.

Аруго, у овом раду се наводе само прилцери оних глагол-

ских эначеша Koja улазе у оквире кшижевног стандарда. При

томе треба напоменути да бы се н>ихов 6poj, кад би се они си-

стематски сакугили што oBAje HMj'e био задатак — веома повс
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hao узиман>ем разних AHJaAeKaTCKHx случа]ева: споменути гла

гол приноси се seh je то потврдио.

Hajnpnje he се показати npuMJepu када глаголи или ужа

глаголска значен>а овога типа с повратном речцом се и без 1ье

значе сасвим исто.

На врелом jyACKOM сунцу блистаху се оклопи (Вукипевип М.,

История српског народа у слици и речи, Бгд 1912. г., 162). На

»ему се блистаху реденици (Чолаковип Р., Записи из Ослободи-

лачког рата I, CapajeBo 1946. г., 19). Фигуративно: Иска се човек

блиста свима заносним cBojcTBHMa . . . осуЬен [je], ако се за н>

може репи: „Нема ни мало карактера" (ПоповиЬ С, Проев, глас-

них XII, Бгд 1892. г., прилог уз бр. 3, 1).

према:

Блиста росно по ливади цвепе (3Maj .Говановип J., Збирка ри-

je4H у CAHY). Дугмета на модром капуту . . . блиста/у (Мажура-

кип Ф., Од зоре до мрака, Згб 1927. г., 8). Фигуративно: Y mojoj

само души живо блиста. На она доба златна успомена (Беговип

М., Изабране njecMe, Згб 1925. г., 9). (Често су извоЬени] излети

. . . са учител>ицама . . . н.иховим звонким смехом и речима где

je блистало jyжнo или KaJKaBCKO Hape4je (Босип Б., Покошено

полл, Бгд 1947. г., 117).

При употреби овог глагола можда се може учинити као да

речца се говори о Behoj активности, ангажованости cyöjeKTa него

кад се глагол употреби без н>е. МеЬутим, и у неповратном и у

повратном облику глагол блистати (ce) HaJBJepoBaTHHJe има уви-

jeK исто значение: npecujaeaxu ce, jateo евщетлети (обично, пре

ма неким cBJeTAOcHHM изворима), као и фигуративно: имати ее-

лику предност у нечему над другим, веома се истицати.

Нема разлике у значеньу ни у употреби глагола задоцнити у

tteroBOJ повратном и HenoepaTHOJ форми.

Moje пословице join се не urraMnajy (дакле далматински пре-

пумеранти не he се задоцнити) (Вук Ст. Карацип, Вукова препи-

ска IV, Бгд 1909. г., 345). Ако ти то не учиниш, учинипе Милица,

па Немо се задоцнити (Ипьатовип J., БураЬ БранковиЬ, Карловци

1859. г., 64). С ужасом спази да се задоцнио, да je давно требало

да je на ковьу (Сремац С, nyryjyhe друштво, Бгд 1910. г., 21).
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Задоцнио сам нешто (Шеноа А., Сабране приповиаести III,

Згб 1884. г., 286). Ако си где позван у госте, HeMoj задоцнити (Пе-

лагип В., Стварни народни учител.. ... Бгд 1903. г., 253). Зашто

досад код нас нема coBJercKe власти? Зашто сте тако задоцнили?

(Московл>ешп М., превод: Шолохов М., Узорана ледина I, Бгд

1948. г., 172).

Глаголи задоцнити и задоцнити ce croje OBAJe у потпуно ис

том значен>у: cruhu, dohu каснще, nojaeuTu ce nocnuje одреЪеног

времена. Могло би се само тмацетити да у юьижевном je3mcy

данас повратна форма полако излази из употребе.

Ни у CAynajy употребе глагола закашн>авати — закашн>авати

се HHJe Moryhe констатовати неку разлику, осим, можда, заста-

pnjeBQH.a облика са се, као и код претходног глагола.

БолЪ [je] рание полазити од купе, него ли се закашнмвати

(Радишип В., Ксенофонтове знаменитости ... преведене с Елин-

скога, Бгд 1853. г., 134—135). Досад си ранице долазио на радн>у,

а сад се закашььаваш (РадониЬ Н., Збирка ри]'ечи из Бачке у

САНУ).

према:

Блитвар поче закашнмвати у цркву (Матавул. С, Бакон>а фра

Брне, Бгд 1893. г., 181). Jyrpa [у Алпима] освиЬу хитро а вечери

3üKauiH>aeajy (Дучип J., Писма из Алпа, Српски кн>. гласник

XVII, 53). Пораните на посао, HeMOJTe закашн>авати (ХрваЬанин

М. и М., Збирка pnje4H из Дубице, Хрватска, у САНУ).

И у повратном и у неповратном облику овога глагола, како

noKa3yjy наведени npHMjepn, значен>е je исто: nojae/ьивати се

послще одреЪеног, уобина\еног времена, стизати касно.

ТакоЬе и глагол разговарати у оба CBOja облика може пока-

зивати исто значенье, што се види из npHMJepa.

Лакше je камен>е уз брдо вал>ати него се с лудим разговарати

(Вук Стеф. Карацип, Народне пословице, Бгд 1900. г., 202). Ви

се разговарахе као преко бундева, вал>да сте научили сваког да

газите (3Maj JonaHounh J., .„SMaj", Пешта-Нови Сад 1865. г., 27).

JoBaHe брате, ти се и с кн*игом разговараш (Милипевип М. Б.,

Лован Ьак, Бгд 1891. г., 120). Ja волим што си расположен и што

се умеш сам разговарати (Веселиновип J., Бранково коло VIII,
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69). Десетак година xacHHJe разговарао сам се с афричким ла-

вовима (Мажуранип Ф., Од зоре до мрака, Згб 1927. г., 79).

према:

Он не умеде с децом разговарати (Веселиновип J., Целокуп-

на дела IV, Српски писци, 347). Има и држава да разговора са

мном на саму (НушиЬ Б., Сабрана дела VII, Бгд 1931. г., 274).

Почну »их ABoJHua разговарати на дугу стазу (Калеб Bj., Пони-

жене улице, Згб 1950. г., 307).

Y оба облика — и са се и без се — глагол OBAJe има исту

семантику: водити разговор, вршити изм]ену мисли помоку ри-

]ечи, конверзирати.

Споменупемо и jeAaH мало сложенищ CAy4aj, koj'h налазимо

код глагола грбавити (се), а ко|и je врло илустративан.

Кашл>уца и веп се у ходу помало грбави (JamcoEnh M., наве

дено у Речнику CAHY, грбавити II 1 a: nocTajain грбав). Жив

му je татко, ради, грбави се (Крстип А., Речник CAHY, грба

вити II 2 фиг.: обавл>ати тежак посао, ринтати).

према:

Колико нише [ореброл>убац] стари и грбави, толико више за

новци гине и иропада (AocnTej ОбрадовиЬ, Речник CAHY, грба

вити I I — значен* као у првом горе наведеном npiHMJepy). Цео

живот je провео грбавеки за csojy породицу (Гортан Д., Речник

CAHY, грбавити 13 — значен>е као у другом горе наведеном при

зеру).

HaMJepHO су узети прибери за]едно с ньиховим стручним

тумачен>има. Одабране су HHJaHce значен>а у повратном и непо-

вратном облику овога глагола Koje Речник CAHY дефинише као

jeAHaKe. Поред н>их nocroje и друкчи]"а подзначеаа и на jeAHOj

и на Apyroj страни, Koja нису jeAHaKa те се и тумаче у pjeramcy

посебно, а од koj'hx je jeAHo врло блиско првом од два нащицед

наведена. Прим^ер:

Иди, Ьери, право не грбави се (Збирка рицечи из Сврл>ига,

грбавити II 1 б: гурити ce, casHJaTH се).

За ову HHJaHcy — дакле, за гурити се у резултату сопствених

покрета, а не nocrajaru грбав под теретом година — сигурно се

Hehe употрщебити варианта без се.

Сл>едег1а група npHMJepa показухе — што je сад нарочито ин-

тересантно — CAy4ajeBe гд)'е се ocjehajy H3BJecHe скривене разли



120 Наш jesHK Св. 1—2

ке у иначе практично jeAHaKOM или скоро jeAHaKOM глаголском

значешу. Н>иховом ближом анализом може се доНи до закл>учка

да се при уобличен>у са речцом се ипак jane наглашава да су спол>-

ни чиниоци изазвали станке Koje се ныима озиачава, да су га они,

можда, наметнули cyöjeKry koj'h га трпи, иако се то — тако схва-

heno — никако не би могло сматрати пасивом, како то истиче

проф. М. Стевановип, „веп ни због тога што je глагол у облику

без се непрелазан"1.

Ако бисмо, дакле, упоредили npriMJepe: Мач ce cuja и Сунце

cuja, ]езичко ocjehaibe BJepoBaino не би допустило употребу се

уз глагол у другом npHMJepy, jep ту pje4na се у неку руку служи

као средство за неутрализащцу активности, за noja4aHO изража-

ван>е неактивности у односу на спол>аппьи CBHJeT: мач ce cnja

зато што petpAeKTyje туЬе зраке, а Сунце cnja зато што само иси-

jaea CBJeTAOcT. Y оваквом pa3MJenrrajy уобличенл са се и без се,

по критери]уму маи.с пли вепе активисаности cyöjeKra, HacAyhyje

се блискост проблема правог пасива, kojh се, као што знамо,

гради са се. Овакш танани семантички преливи (oBAj'e, дакле,

без задирала у облает правог пасива) могу ce ocjeTirra и код

глагола б/еласати и б}еласати ce, cejexnyv^aTu и св/етлу^ати се,

Tj. код вепине оних kojh на неки начин казу]'у неку врсту одби-

jafta CBJeTAocTH или н>еговог стваран>а уопште, али и код других.

На примjep, код 6jeAacaru (се):

Кроз гране crapoBJeKe липе 6jenaca се мала црквица (Куми-

4Hh Е., ЗачуЬени сватови, Згб 1910. г., 109). Кроз младу се зелен

6jenacane тренпье (AoMJairah Д., ГЦесме, Згб 1917. г., 87). Тек се

на истоку небо почело по мало беласати (Сретеновип М., A^boj-

чин гроб, Бгд 1927. г., 55). Фигуративно: Као Марина бела купигда

под широким дудом на месечини, тако се у песми Öenacajy лепе

и живописне nojeAHHoera (Поповип Б., Српски кн.. гласник IV,

152).

према:

Пред MOJHM очима пукла у недоглед дивна долина . . . проша-

рапа . . . живописним селима, н>ивама и ливадама, кроз Koje бе-

1 Проблеми глаголског рада и повратни глаголи у ерпскохрват-

ском je3HKy, тужнословенски филолог XXV, 20. Поводом патити и

патити се аутор овд^е истиче моменат наметан>а тешког стан>а од

стране спол>них чинилаца код облика са се.
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ласа Морава (Брзак Д., Бранково коло 1898. г., 34). Духао je ош-

тар западн>ак носеБи косе пахул>ице CHHJera, a щцело двориште

и врт б)еласали у новом руху (Шимуновип Д., Посмртне новеле,

Згб, непозн. год. изд., 10). Преко планине пут . . . гори, б]еласа,

тин>а (Боновип J., Горски токови, Бгд 1947. г., 95).

Код прве групе npHMJepa значен>е je: м]есхимично и повре-

мено се бщелети, пробщати се б]елином. Код друге групе глагол

CTOJH у суштини у истом значен>у, само што je тим обликом ма-

н>е изражен фактор м]'естимичности и повремености, као да 6je-

ласан>е припада суб|'ектима по природи, стално и увщек видно.

Према томе, и поред скоро jeAHaxe семантике и у jeAHOj и у дру-

roj форми, у овим случа]"евима je pjenna се донекле средство за

изражаван>е тцансе HecBojcTBeHOcra cyöjeKTy глаголског стан>а,

пригодности такве nojaBe, 1ьене наметнутости посматрачу у од-

pebeHoj прилици.

Узейемо и неке глаголе друкчи[их типова.

И код глагола бринути — бринути се могупе je у H3BJecH«M

случа]'евима констатовати сличну малу разлику у значенлша.

Oj AJeßojcKO, бриго материна! / Све се бринеш, удати се непеш

(Вук. Стеф. Карацип, Народне njecMe, Беч 1841. г., 636)

према:

Y Бечу су почели да брину о намерама руске владе у погле-

ду Турске (1акшиЬ Г., Европа и васкрс Cpönje, Бгд 1927. г., 7).

Бринуо je како he очувати csoj новац, Kojer je имао у изобил»у

(MHJaTOBHh Ст., Занати и еснафи у Расини, Српски етногр. збор-

никХП1,261).

Y повратном облгпсу овог глагола, а то noKa3yjy наведени

npHMJepH, значен* je: ocjettaru, мимо ceoje воле, бригу, забри-

нутост, зебгьу; у неповратном облику — водити о некоме бригу,

старати се за некога. Види се да код облика без ce cy6jeKar испо-

л>ава вепу активност, док код облика са се трпи jeAHo ставье без

сопствене aKunje.

Кроз обраду глагола димити (се) у Речнику CAHY може се

пропратити танана али добро уочеиа испреплетеност }еднаких и

iiejeAHaKHx значен,ских огранака, у облицима са се и без нлга.

Нека значен.а овог глагола идентична су у оба оформл>ен.а. Овд]е

noKa3yjeMO npnMJepe не]'еднакости, kojh су истакнути и у pje4-

нику.



1 22 H а ш j е з и к Св. 1—2

И тамо, гд]е се водопади диме, / Лтубипу тебе cbojhm срцем

здравим (ШантиЬ А., Целокупна дела II, Српски писци, 229). Из

гажена трава и села се диме (Пандуровип С, Стихови, Нови Сад

1921. г., 113). Била je jeAHa craja ... а иза craje Ьубриште, Koje

се као je3epo топло димило на сунцу (Батушип Сл., Пейзажи и

ведуте, Згб 1959. г., 14)

према:

Гле, Beh дими пароброд (ПуциН M., IIjecMe, Карловац 1862.

г., 18). Димн>аци joui не диме (ВиловиЬ Б., Звоно je оплакало

AjeBHHy, Згб 1938. г., 27). Y луци су димила два-три манл паро-

брода (Десница Вл., Прол>еЬе у Бадровцу, Бгд. 1955. г., 191).

Глагол димити у noepaTHoj форми Ka3yje: испуштати из себе

дим или нешто што лини на дим, одавати испарегье Koje се види

— о ономе што непотпуно caropjeea, што испарава, без икакве

активности било како везане за cyöjeKaT, само усллд неког хе-

MHJOKor или физичког процеса; у HenoepaTHOj форми: избаци-

вати, производи™ дим — о димн>аку, машини у Kojoj се врши

caropHJesafte, са H3BJecHHM призвуком значена Koje yKa3yje на

пролажен>е дима кроз ограничен, узан простор, тобоже с неком

нюансом aKUHJe, напора.

И глагол селити (се) noKasyje тенденщцу разлике у csojoj

семантици, нпр.:

Ко се често сели и жени, мучно he cepMHJe запатити (Вук

Стеф. Карациг!, Народне пословице, Бгд 1900. г., 190). Mopajy

стално да се селе из jeAHor Mjecra у друто (разговорно).

према:

Ако се ти и сутра замерши као мени данас — онда сели!

(ВесеслиновиЬ J., Библиотека срп. писаца IX, 373). Чули [Масли-

ничани] како из других Mjecra селе преко мора у земл>е rAJe [je]

чел>ади jom мало (ШимуновиН Д., Посмртне новеле, Згб, 22).

Глагол селити у повратном облику казусе: преселмвати се,

обично у више наврата или без сопствене вол>е, налазити се у

стагьу пром\ене боравишта; у неповратном: вршити одреЬено

пресел>ен,е, прелазак с ¡едног м}еста на друго.

Понеке или уогапте све ове дефинищце казане на OBaj на

чин и овим р^ечима донекле су npejaKe и речена HHJaHca разлике
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код н>их, у ствари, mije толико велика колико може изгледати

по овим дефинищцама; али оне yKa3yjy у коме се правцу крепе

разликован* измеЬу облика са се и без се. Ова питанл cnaAajy

у суптилтце je3H4Ke nojaee, па je понекоме од н»их право MJecTo

у стилистици — више него у граматици. Затим, не значи да сви

писци HMajy jeAHaKo ^еэичко ocjehaibe у вези с овим разликама,

и можда га Hewajy yEHjeK у OBAJe изложеном смислу. То joui

yBHJeK не значи да показане тенденщце не nocToje.

Из свега овога може се извести неколико закл>учака.

Прво, чиаеница да нису ри)'етки cAynajeBH истог глаголског

рода и у суштини истог значеньа у HenoBpaTHOj и у noepaTHOj

форми истог глагола — доказ je да повратна речца се шце у на-

веденим случа]евима лексичко-семантички знак2.

Друго, различити дэдалекти pa3BHJajy, како je веп било спо-

менуто, различите односе у овоме правду3, а исто тако српско-

хрватски je3HK noKa3yje ApyK4Hje стан>е у пореЬеньу с другим

словенским je3HUHMa, што je опет jeAHa „дщалекатска" разлика,

посматрана на свеукупном словенском земл>ишту. На npHMJep,

у руском ¿езику je знатно маньа могупност употребе истог гла

гола са се и без се у jeAHaKOM значеньу. То свакако значи да je

наш je3HK обогатио CBOje фондове ^едном новом изража}ном мо-

гуЬношпу.

Tpehe, пошто je3mc не трпи праве синониме, очигледно je да

he се у овом CAy4ajy игш ка све bhaa>hbhjoj диференци|аци]'н,

KaJBJepoBaTHHJe у показаном смислу. Из говорног je3HKa, нпр., те-

ACBH3HJCKJix коментатора, као и из je3mca дневне штампе, могло

се, рецимо, прими^етити да се глагол клизати употребл>ава без

се у вези с yMJeTHH4KHM вjeжбaмa клизача („Француз Ги Пера

je те вечери одлично клизао"), а познато je да се Taj глагол нор-

мално са се употребл>ава у эначен>у клизатьа без много улапиьа

сопствене снаге или инициативе.

1 OßAJe HHJe био задатак да се улази у морфолошко об1аппьен>е

ове pje4ue. Интересантна cv излагала проф. М. Стевановип у Син-

такси, нав. длело, стр. 540—543. о порт'елку, морфолошком и семан-

тичком. р1ечце се (дативско, аблативно, инструментално и др.).

' Л. Зима у студи {и: fbetcoje, веНином синтактичке разлике изме

Ьу чакавштине, ка]кавштине и штокавштине, Згб. 1887. г., стр. 143—

170. наводи npHMJepe нашег типа за истицанл разлика измеЬу три ос-

новна дщалекта српскохрватског 1сзикп
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Оваква диференщцащца, Roja je OBAJe HaMJepHO илустрована

noMohy глагола различитих KaTeropnja (б\еласати (ce) je меди-

jaAHH глагол, селити (ce) je прави повратни глагол, активан, клы-

заты (се) ¡неправи повратни, активан), noTBpbyje оно што je Beh

и paHHje казано о неким глаголским рщечима — нпр., о патити

се у CTyAHJH проф. М. СтевановиЬа, на цитираном Mjecry. Истра-

живан>а се могу вршити и у вези с joui многим глаголима —

креыути (се), мислити (се), испаравати (се), одлучити (се), сра

сти (се), скитати (се), климаты (се), шетати (се), макнуты (се),

г.ренути (се), расцв]етати (се), захвалити (се) и др., и без дубл>е

анализе не може се никако рейи унащяцед — до чега he она до

вести.

Али се ипак на Kpajy поставлю питана: да ли се веп може

извуЬн и четврти закл>учак — да he глаголска эначен>а Koja су

била наведена као засада идентична у уобличеау сасеи без се

погш овим истим путем и раз}едначити CBOjy семантику, или he

се jeAHa од н»ихових ABHJy форми почета губити из je3HKa, као

што се такоЬе могло BHAJera из неких npuMJepa.
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