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ДВА CAY4AJA СИНТАКСИЧКЕ АНАЛОГШЕ

1.

1.1. Y овом чланку позабавипемо се синтагмама дуго вре

мена (и H>oj сродним), и често пута. РасправлаЬемо о семантич-

ким синтаксичким свсцствима ових структура и н>ихових еле-

мената, и о могуЬем путу н»ихова постанка.

1.2. Прилог дуго, према Речнику српскохрватског квьижев-

ног je3iiKa (кн.. I, MC, 799) има два основна значевьа: а) про

сторно („у дужину далеко"), б) временско („oÖyxBaTajybH веЬи

временски размак, много времена").

Као и н>ему сродне речи (кратко и ел.) и прилог дуго има

исто стварно значена основе са придевом дуг. Разлика меЬу

ньима npHMehyje се на синтаксичком плану, и то у два правда:

1. према томе уз Koje речи могу CTajain;

2. с обзиром на могупност изражаван>а мереног noJMa, tj.

noJMa на 4HJe се димензще ове две речи односе —

а) од свих синтагматских структура у Kojmia се придев

може nojaBHTH OBaj nojaM се експлицитно може изразити само

синтагмой с именицом; тада je он означен именицом као уп-

равним делом синтагме;

б) од могупих структура у Koje ступа прилог мерени nojaM

може се изразити такоЬе именицом; али сада je прилог уп-

равни део структуре, а именица — у зависном падежу (обично

с предлогом) — има функщцу зависног елемента структуре:

„Ауго у Hoh, у зимску глуху ноЬ

Moja мати би]ело платно тка" (Д. Тади^ановнй).

1.3. Исту разлику према OAroBapajyhiiM придевима HMajy и

други прилози сродни овоме. Али прилог дую — обично у
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структурама са именицама временског значен>а — има и jeAHy

ApyK4HJy могуЬност детерминациие, Koje код сродних прил.

нема: мерени nojaM може се исказати и обликом партитивног

генитива (дуто времена). Ово последнее je jeAaH од проблема

KojH нас занима.

1.4. И реч често, према истом реченику (в. издание MX,

кн.. I, 386), има два основна значеша: а) „много пута" — Koje

се значенье свакако Kpehe у сфери временских односа, и б) „на

малом размаку, густо" — из сфере просторних односа.

И ова реч има сличну могуЬност детерминацще, опет за

разлику од себи сродних (кратко и др.).

Мада меВу речима дуго и често, ни по основним значен>има,

ни по функщцама, нема пуног паралелизма, н>ихово упоредно

посматраше олакшава o6jaui№efte особина и порекла помену-

тнх структура у Koje ове cTynajy, па пемо их зато паралелно

обрадити.

2.

2.1. Обе синтагматске структуре о KojiiMa je овде реч по-

мин>у се и код граматичара и код лексиколога. Y граматикама

се углавном говори о синтаксичким односима меЬу речима

Koje их чине. Лексиколози y3HMajy у разматравье значен>а тих

речи, и CBpcTaBajy их у одреЬене KaTeropHJe.

2.2. Не oöjaiuibaBajyhn ближе мотиве због kojhx то чини,

Б. Даничип H3ABaja прилог дуго и често у строго посебну трупу

речи Koje иду с партитивним генитивом.1 Он се ограничава на

врло кратко и суптилно o6janiH>eibe о условима када две по-

менуте речи perapajy генитив: „кад е речь о времену", и то

HAycipyje богатим материалом, kojh пемо овде навести:

— Пошто je дуго времена вино из бачава точила ... ; —

ИдуЬи по свету дуго времена ... ; — ... па отиде на подуго

времена. . . ; — ... кое су за дуго времена быле населЬне. . . ;

да е дуго времена матерь свою с великом дворила нежно-

стию ... ; — Joui су се дуго дана гостили; — И одмах умре

или дуго година до смрти остане болестан . . .

Б. Даничип, Србска синтакса, Београд 1858, 70.
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— Често пута и листови ceerajex кн>ига за фишеке су

се употреблавали ... ; — Често путахь е бывао пазарь по

крыть мртвима твлесима . . .

2.3. Т. Маретип у cbojoj граматици наводи само дуго:

„Партитивни се генитив може налазити и уз рщеч дуто",

и ynynyje на поменуто место у ДаничиЬево] CpocKOJ синтаксн.2

Y свои Лезнчном сав]етнику Map. помин>е констр. често пута:

„често пута, чешЬе пута . . . mije германизам . . ."3

У другим граматикама Koje сам прегледао нема посебно

речи о нашим конструкшуама.

2.4. Арагоцена je констатацща Т. Маретипа да peiumja

прилога често (а вероватно je тако и код дуго) непе бита после-

дица страног yranaja. На такав заклучак наводе две ствари.

Примери за обе структуре cpehy се сразмерно врло рано (поред

примера из ДаничиЬевс синтаксе на то ynyhyjy и они из PJA, в.

ниже). Затим, иако je ограничена на узан лексички фонд,

iiojaBa je територщално врло широка (што noKa3yjy сами при

мери).

Необично je тачна и ДаничиНева опаска да се наше синтагме

увек односе на време. Као изузетак може се навести само ¡едан

пример (наведен у PJA, в. ниже) из чакавског диалекта.

У PCAHY (юь. IV, 788) читамо:

„Дуго прил... 1. а. (често са допуном .времена")

много, доста времена (у вези са радн>ама, nojaBaMa); са

продужннм TpajafteM. — ... та ми je лщева рука од ра

мена до лакта дуле времена била модра ... — То може

noTpajaTft и дул>е времена . . ."

PJA доноси öoraTHJH материjaA (узепемо само примере kojh

се не jaBA>ajy у претходним наводима). О речи дуго тамо ctojh

(Kft.II, 854—857):

„l.Ayr.aAJ. (longus)...

1.2. е. н. дуго као супстантив, у номинативу или

акузативу ... а) кад je nom. или асе, има свагда уза се

2 T. Maretié, Gramatika . . . , III izd., Zagreb 1963, 567.

1 T. Maretié, Hrvatski ili srpski jeziöni savjetnik, Zagreb 1924, s. v.
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генитив, и то: аа) супстантив kojh значи BpHJeMe, у. п. дуто

времена, дуто дана, дуго година, дуто лета, те с овщем за-

jeAHO значи: дуго врщеме. Нще дуго времена минуло . . .

Ja нисам дуго времена имала од срца порода . . . Не npobe

дуго времена . . . Y3MHOJKaj ти Moh и здравл>е све то вепе

дуго лита . . . бб) дуго пута у народноj припови]еци чакав-

cKoj нашег времена значи: дуг пут. Кад су Beh дуго пута

прошли . . ."

Y Броз—Ивековийеву Pje4HHKy хрватскога ¡сзика (кн.. I, 27)

реч дуго не припада ни jeAHoj од горших категорща:

„Дуг, а д j.4 ... 2 а) о времену: . . . ИдуЬи тако по свету

дуго времена . . . Што je за дуго времена било дно мора . . ."

2.5. За разлику од дуго, често ce у PJA (Кн>. I, 951) и у кон

струкции са партитивним ген. сматра прилошком речи:

,д) а д в. често . . .

... и често и чепше може имати уза се рщечи крат и

пут, а тада je као много и выше, а с тщем рщечима као

много пута и више пута, а то je исто што и често и

чешке без rajex рщечн . . ."

Ca крат и крати (оба су ген. пл.) наводи се у PJA обиман

материал, углавном из старших периода. Ево неких примера:

— Често крат облиече ме грло с руками (Ш. МенчетнЬ),

— kojh се кон крила често крат находе у rocnob (Н. Нал>е-

шковиЬ), — Често крати видно jecn (J. КанавелиЬ).

Ca именицом пут примери су изгледа нешто млаЬег

датума:

— Kojh се често пута omijao ... ; — Често пута превари

се 40ßjeK. . . ; — Бавлу чешке пута велимо. . . ; — Што се има

напоменути jeAaH и други пут и чешке пута. . . ; — Чешке

пута jecT несреЬно н>ихово добиЬе ... ; — Чешке пута срцем

и устима понавл>а ... ; — Па би чешке пута ходио . . .

2.6. Y HaJHOBHJe време синтагма често пута ретка je у упо

треби, jep се сматра да одудара од icibHjKèBHOje3H4Ke норме. О

томе je писао М. Шипка у часопису ]език\* „Сам израз „често

4 Разред Moj, Р. С.

' Jezik бр. 3. за 1961/62. год. стр. 93.

6 Шш ¡инк, св. 4—3
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пута" у ствари je таутолопца. Ако „често" значи много пута у

кратким временским размацима, онда се рщечца „пута" вей

садржи у прилогу „често", па je не треба посебно писати."

3.

3.1. Нешто материала за поменуте синтагме и са дуго и са

често имам и ван горе наведеног. Он не Aaje ништа ново за

познавание тих конструкщуа, али пошто има и примера из дела

hobÍijhx писана, навешйу га као илустращуу стан>а у кн>ижев-

ном je3HKy и нашег времена.

3.2. Примери са прил. дуго:

Радовао сам се, погибао сам — ох — дуго, дуго времена

(А. Шеноа), — BehH 6poj другара веп дуго годиница HHje

облазнуо ... (J. Драженовип, Повщ'ест . . .), — ... kojh je

дуго времена Гебауер гледао да одбрани ... (В. тагиЬ, Спо-

мени I), — Ben дуго, дуго времена изгублено трагам (В.

телип), — ... Мене je дуго времена прогонило и cjehaae . . .

(Исти) — Па упре cboj сиви поглед у н>ега и задржа тако

дуго времена... (В. Калеб), — Ауго времена су превлада-

вале 04aJHH4Ke интонащце (Исти);

— ... то може noTpajaTH и дуле времена (Сл. БатушиЬ,

Аргонаути), — Тек након дуле времена чуло би се . . . (За-

лужб. Стам. XI, 1924), — Бег се за дуле времена бавио у

шуми (Босанске нар. прип., 1870), — Jep да би се могло уз-

државати бране тврЬаве и утврде за дуле времена . . .

(SEZb XXX, 1924), — ... ако дуле времена не jeAy . . . (А.

Вуковип, Ветеринарске поуке, 1929), — ... он се веп пред

дуле времена прикл>учио ... (А. Цесарец, Златни младип),

— ... рекоше им да he бити зараде за дуле времена

(Нипико).

Са прилогом често:

— О стан.у духа нашега често крати зависи . . . (Дубр.

1848,236);

— ... он je често пута износио на високе брегове (Л>.

М. Богипевий), — ... не може често пута власт ништа да

учини... (Народна скупштина 1890), — ... да iLvahajy со
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скупле, па често пута и дупло скупл>е . . . (Исто), — Често

пута само та разноликост у 6ojn помаже . . . (Д. GraHojeBHh,

Зв. небо, 1882), — ... отишао je до апсурдности коjux je,

често пута, и сам био свестан (Т. БорЬевип, Макед., 1920),

— Често пута кад те видим, гредом, Да корачаш хладна,

мирна, строга . . . (Дне, СеЬан>е), — Често, пута вал>ало му

гологлаву из далеке улице вратити се . . . (А. КовачевиЬ), —

. . .а еволущце ових фигура често пута noKa3yjy богатство

BapHJauHJa . . . (M. MapjaHOBHh), — ... CTBapajyhH неки каос,

из Kojera je често пута критици врло тешко реконструирати

право властито мишл>ен>е писца (Исто, 314), — . . . избацу-

jyrta из нашег литерарног Д]ела често пута баш оно што

je било HaJBHine наше (Исто, 303); —

— . . . и чешке пута би се отад и увратио Hboj (Б. Ну-

шип, Општинско дете).

4.1. Према веЬ цитираним дефинищцама значеньа прилога

дуго и често, као и пореЬен>а тих значена са значен>има кон-

струкщца ових прилога са парт, генитивом, излази да су то се-

мантички синоними (т. 3.2. и 3.3. ), tj.-:

I. а) дуго=дуго времена=много (доста) времена (PCAHY);

II. б) често= често пута (крати) = много (више) пута.

Овде се веп види разлика измеЬу дуго и често. Код другог

прилога (cAy4aj II) не може се успоставити структура са атри-

бутско-именским односом. Kpajiba консеквенца nopebetea jeAHa-

кости 1а) и Ib) jecre успоставл>ан.е peAaimje

дуго = дуго времена,

а ова ¿еднакост не може издржати проверу на конкретним од-

носима. Прво, на синтакстичком плану у синтагми су у екпели-

niTTHoj форми изражене извесне релацще (атрибут — именица)

као однос конкретних noJMoea, док се у прилогу ти односи могу

успоставити само на апстрактном нивоу, и то пре као претпо-

ставка него као стварни односи. Друго, на семантичком плану

pe4jy време експлицитно ce yKa3yje на предмет или nojaM на
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коме се огледа димензща означена pe4jy дуго, док прилог дуго

значи ту AHMeH3HJy (или релащуу) само као апстрактни nojaw

KOJH ce KOHKpeTH3yje неким другим ^езичким слементима ван

те речи.

Истим методом анализе могло би се утврдити да се не може

успоставити ни jeAHaKOCT

дуго = дуго времена

на плану конкретних значен>ских и синтаксичкнх релащца.

4.2. Али, напротив, jeAHaKOCT

дуго времена = дуго време

на семантичком плану одговара углавном стварним односима:

у обе структуре може се разликовати елемент kojh експлицира

nojaM oöjeKTa и елемент са значением неке димензще тог об-

jeKTa. Од каквог je 3na4aja чшьеница да се може успоставити

семантичка jeAHaKOCT измеЬу две je3H4Ke структуре Koje су

на први поглед синтакисчки веома различите — то je друго

питан>с, Koje нас овде директно не HHTepecyje.6 Треба подсетити

само на то да у нашем je3HKy има и читав низ других струк

тура са алтернативним формама меЬу KOJHMa се може запазити

иста семантичка jeAHaKOCT као у горн>ем CAy4ajy. Исп. нпр.,

много л>уди: многи л>уди, оволико кн>ига: оволике юьиге, па и

констр. много времена: много време.

4.3. Из претходне тачке и без далзих разлаган>а jacHO je,

на jeAHoj страни, шта je послужило као исходиште за ства-

ран>е конструкщце дуго времена, а на Apyroj, шта je послу

жило као узор за н>ено формиран>е.

Ми Бемо се овде позабавити jeAHHM другим односом kojh

из свега тога произилази као логичка последица претпоставл>е-

ног процеса. То je однос.

дуто времена = много времена.

тедан од проблема kojh се с овим у вези поставл>а jecre пи

тан« лингвистичке сврсисходности структуре дуго времена.

• Ово питан>е од велике je важности за раз]ашн>ен>е суштине

синтаксичкнх односа уонште.
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Ближе речено, поставка се питанье да ли je ова структура плео-

настична.7 Према ономе што je у т. 4.1. речено можемо, мислим,

закл>учити да je она плеонастична само у cAy4ajy кад je из

других jc3H4KHx елемената jacHO да се ради о времену.

4.4. Y т. 4.1. видели смо да се измеЬу прилошке речи (дуго)

и сложене прилошке структуре (дуго времена, дуго време) не

може успоставити jeAHaKOCT на нивоу конкретних семантичких

и синтаксичких односа. Али кад то контекст омогупава, оне се

ипак меБусобно 3aMeH>yjy (Радили су дуго — Радили су дуго

времена). То noKa3yje ипак да се и у прилошких речи назиру

извесни елементи синтаксичких структура (наравно, у апстрак-

THoj форми, без ближег указиван>а на врсту односа и на све

конституенте структуре),8 Koje се ynoTnyH>aBajy и KOHKpeTrayjy

у одреЬеном je3H4KOM контексту (у cAy4ajy када се значение

прилога KOHKpeTH3yje другим je3. елементима, тако да сада по-

CTajy познати основни конституенти синтаксичке структуре:

Радили су дуго, — jacno je да дуго значи време, tj. ньегово

TpajaHie). А у CAy4ajy кад je из контекста jacHO о kojcm ce noJMy

у конкретном cAy4ajy ради, за Taj се семантички елемент може

употребити (иако не мора) и посебан je3H4KH знак: у нашем

cAy4ajy то je реч време (за Kojy смо рекли да je плеонастично

употребл>ена).

4.5. То опет значи да прилошка реч по себи HHJe и не може

бита синонимна са било kojom структурой у Kojy улази, jep

нови je3H4KH елементи те структуре уносе у н>у значен>а kojhx

сам прилог нема, HaJManbe у конкретном облику у KojeM се они

у Toj структури jaBA>ajy.

Исти je однос измеЬу прилога често и структуре често

пута. Y npeTxoAHoj тачки видесмо отприлике како je ова син

тагма настала. Често измеЬу осталог има и значенье понавл>ан>а

кад je употреблено у таквом контексту где je jacHO да се ради

о времену (штр.: Долазио je често, — за разлику од: Дрвепе

7 Иен. Л>. ПоповиНа, н. с. XVII, 132. Друг Поповий je у праву кад

се тиче случадева Koje он наводи. Али кад je само из именнце jacHO

да се ради о времену, онда je она на месту.

' А. БелиЬ je свакако у праву кад у прилошким речима налази

елементе синтагме. (О je3H4Koj природи и je3H4KOM развитку I,

поглавл>е о прилошким речима).
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je засаЬено често). Понавл>ан>е извесне врете значи и дистри

бутивна реч пут (први пут, други пут, више пута, много пута),

па je она и узета да као посебан je3. елемент означи оно шго

се из ситуащце разумело. Тако се добила секвенца често пута.

5.1. Процеси настанка jeAHe и друге структуре могу се при

каза™ шематски.

I. дуто // дуго време много (више) времена

• дуго + времена « - —

II. често много (више) пута

I . често + пута . 1

Како видимо, процес има све елементе jeAHe интересантне

nojaee Koja Hnje ништа друго него пример синтаксичке ана-

Aoraje.

5.2. Y т. 4. 3. поставили смо питаае плеонастичности струк

туре оуго времена. Ово се питан>е може проширити и на струк

туру често пута. По мом мишл>ен>у, одговор kojh je тамо дат

важи за обе синтагме.

Али има и ApyK4HJHx мишл>ен>а. А. Белий« нпр., каже на

jeAHOM месту „да у изразу често пута нема плеоназма".' Овакво

мишл>ен>е проистиче из тога како се гледа на ]едан други

проблем с тим у вези. Ради се о значен>у прилога (он говори о

често, али исто важи и за дуго) у синтагми и caoöoahoj упо

треби. Да ли прилог задржава cßoje основно значение и у син

тагми или га мен>а? Или друкчщ'е речено, какав je однос при

лога често и дуго у поменутим конструкщцама према прил.

много?

На наведеном месту А. Белип каже (у констр. често пута)

„често значи много". Да ли je то тачно?

• Шел. VII. 140.
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а) Често значи:

— веНи 6poj (пута),

— кратак размак (измеЬу ABejy радньи).

Или, ApyKHHJe речено, значи веЬи 6poj пута у одреЬеном

(крайем) временском размаху. ,

б) Много значи:

— веЬи 6poj (пута).

Размак (измеЬу два остварен>а исте радн>е) или дужина вре

мена у оквиру Kojera се известан 6poj остварен>а радн>и деси

ирелёвантан je.

Према томе, често и много нису синоними, него често за-

држава CBoje основно значение и у оквиру синтагме често пута.

ПореЬен>ем структура дуго времена и много времена дола-

зимо до сличног закл>учка и о семантичком односу дуго према

много. Jep, дуго подразумева известан простор или протицап.е,

док се много односи на веЬу количину било чега. Сличност

значен>а долази од тога што се обе речи ynoTpe6A>aBajy у истом

контексту (у вези са pe4jy Koja има временско значение), тако

да je управо из ових, сцнтаксичких околности jacHO на шта се

оне односе.

6.

6.1. Из онога што je у последи^ тачки речено могу се из-

вуЬи извесни закл>учци важни за посматран>е речи дуго и често

као категори^а речи.

6.2. Граматичари се овим питан>ем не баве посебно, мада

се из чин>енице што их oABajajy од прилошких речи за озна-

чаван>е количине (Ааничип, Маретип) види да их они и сма-

Tpajy нешто apyk4hjhm речима од ових.

Y т. 3.2. видели смо да се три наша HaJ3Ha4aJHnja речника

не слажу у одреЬиван.у припадности речи дуго кад je у кон-

струкцщама о KOJHMa je овде реч: у ^едном je то именска реч,

у другом придевска, а у треЬем прилошка. Отуда то?

a) Y PJA се посматра функци^а синтагме дуго + им. без

обзира на саставне елементе, па се из податка да ова има
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суфекатску и сфекатску функщцу у реченици, посредно из

води закл>учак да je то служба управне речи (речи дуго), tj. да

je она према томе именска реч.

б) Броз и ИвековиЬ изгледа да полазе од тога што и ос-

тали прилози направл>ени према придевима iicMajy сличне функ-

щце уз именску реч, него су уз ову увек у npHAeecKoj функщци,

па би то био cAy4aj и са pe4jy дуго уз именице.

в) Ми данас знамо да су речи дуго и често у овде посмат-

раним структурама синтаксички нajближe структурама 6poj +

n.M. или кол. прил. + им. По угледу на н>их свакако су и настал е.

Према томе и то су прилошке речи, онако како ce у PCAHY

означава1у.

НЬихове синтаксичке особине су, меЬутим, jeAHO, а семан-

тичке особине су нешто друго. По овоме другоме речи дуго и

често не H3JeAHa4yjy се с количинским прилозима.

6.4. Управо ово последьье наслуЬивали су граматичари, и

због тога су, руковоЬени je3H4KHM осеЬан.ем, H3ABajaAH те две

речи у посебну групу.

На лингвистичком плану то су CAy4ajeBH кад функц^а речи

не прати више н.ено значенье, него се под yTHuajeM спол>них

фактора удал>ава од н>ега.

Свакако je то реткост, jep у jc3HKy морфолошке структуре

обично HMajy усаглашене фyнкL^иje и значен>е где год je то

Moryhe.

Padoje CuMuh


	Front Cover
	НАШ JE3HK ...
	ЛЕКСИЧКО БЛАГО НАШЕГ JE3HKA ...
	BYK-ДАНИЧИЕЕВИ АКЦЕНАТСКИ ПРИНЦИПЫ ...
	ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ CA МОРФЕМОМ *-KbV ОДН. *-КЬ ...
	Ар Живо]'ин CraHojuuh ...
	ТЕРМИНОЛОШКА ПРАКСИОЛОГША НЕКИХ НАШИХ ...
	О НЕКИМ CAY4AJEBHMA РЕФЛЕКСИВНОСТИ ГЛАГОЛА ...
	JE3H4KE ПОУКЕ ...
	НАШ JE3HK излази од йочешка XIII книге у йеш годишн>их ...
	С А А Р Ж A J ...
	ПРИЛОГ TYMA4EH>Y КОНСТРУКЦИИ ...
	ДШ. ЦАБРЕН — ПОСТАН (UNFETTIG) — ...
	ДИСТРИБУЦША ОБЛИКА ИНСТРУМЕНТАЛА СИНГУЛАРА ...
	JE3H4KE ПОУКЕ ...
	НАШ JE3HK излази од йочешка XIII книге у йеш годишпих ...
	С А А РЖAJ ...
	JEAAH AKTYEAAH ПРОБЛЕМ НАШЕ ФОНЕТИКЕ ...
	АКЦЕНАТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМА У САВРЕМЕНОМ ...
	ОДРЕБИВАгЬЕ 1ЕЗИЧК0Г ТИПА 1ЕДНОГ ЕУФЕМИЗМА ...
	ПРИЛОГ МЕТОДИМА ИСПИТИВАН>А ПЕСНИЧКОГ ...
	НЕШТО О ДЕКЛИНАЦШИ ВЛАСТИТИХ ИМЕНИЦА СТРАНОГ ...
	ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ Y СРЕДНЕ ...
	ДВА CAY4AJA СИНТАКСИЧКЕ АНАЛОГШЕ ...
	JE3H4KE ПОУКЕ ...
	С А А Р Ж A J ...
	YPEBYJE ОДБОР ...
	НАШ JE3HK излази од почехка XIII кн>иге у пет годишгьих ...
	CAAPJKAJ ...
	ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТВОРБЕ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ ...
	JEAAH ПРИМЕР ПОГРЕШНЕ АНАЛОГШЕ ...
	ЧИНИОЦИ КОНТИНУИТЕТА Y КН>ИЖЕВНОМ JE3HKY ...
	ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ ...
	БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ „ПРАВОПИСНИ ПРИРУЧНИК" ...
	JE3H4KE ПОУКЕ ...
	НАШ JE3ÜK излази од почетка XIII кн>иге у пет годишгъих ...
	САДРЖА1 ...
	Кн>ига XIX Нова cepuja Св. 2—3 ...
	JacHo je да je такво одрег)иван>е глаголских основа и шихових ...
	ту врсту jep je преднъонепчани сугласник из презента продро и ...
	)'езику HMajy основу презента на -ё- и на -а- без ...
	и) са сугласником X: ...
	приповедака: Да сад узме овде воде и да je [tj. ...
	Списак тих глагола тиме ни je исцрпен. Има их joui. ...
	— прети клижу по рамену (Густав Крклец, Сабрана ...
	je само йужем. А тако je и код РистиЬ-Кангрге и ...
	Речника косовско-метохиског диалекта (s. v. йузаш се, йузам се ...
	ITpojbehe, 120); — йомага], ако имаш срца (Политика ...
	— Тко лщега са псима, ycraje с бухама (Пословице ...
	— Тако се лелекщу они kojh погину (Д. Ъ у ...
	и зобам — код БораниКа. Други облик, на -ам, ко ...
	реткост. Али их не треба елиминисати кад се савремени кшижевни ...
	дати облици равноправии у употреби, да су под)еднаке кин жевно- ...
	хово) Граматици српскохрватског ¡сайка, на француском (стр. ...
	на Kpajy за облике глагола йозиваши — а то вреди ...
	KOJH су овде узети као правилни на првом месту, што ...
	йлешше-, али их има код БелиЬа и БораниЬа. Као што ...
	вам, мам, Нам могу имати дво)ако у саданпьем времену (и ...
	речнику", TJ. у другом издан>у тога речника Koje je ...
	ко ja je досад више пута прештампавана (шесто издан>е 1968) ...
	универзитетски уцбеник. У н>ему се излаже „граматичко учен>е ...
	ног ¡езика, азбуке и правописа и поставио солидан темел. на ...
	йошайсаши, сшасаши, шийсаши. За прва три глагола речено je ...
	представльао говор Вукових на)ближих предана досел»ених из ...
	¡ало садржа)ни|е и граматички стручни)е. Тако je Вук, према ...
	надувам, vide надухаши; кщаши, кщам, vide кихаши). Од н>их су ...
	речнику зато што je он за постанак нашег савременог кн>ижевног ...
	писао да ]еука м. уче — „да се сложи са ...
	на -аши у Броз-ИвековиКевом речнику у односу на Вуков речник. ...
	Кад се сви ови глаголи узму укупно, онда се види ...
	начености, недоследности и колебллвости (в, приказ М. П а в ...
	34. У Предговору првом изданъу Хрватскосрпско-тали)анског ...
	йре-), йлескашы (и с префиксима: за-, йс~), йодасыйаши (и ...
	глагол дргд'емаши у презенту гласи дрщ'емам и дри]емлем, а сложени ...
	средно илустру)у. Найме, исти глаголи код РистаЬ-Кангрге и ...
	опет yomirre нема примера (нпр. за дозидаши). Jep je значеньска ...
	СЕМАНТИЧКЕ ДЕВШАЦШЕ И ИНТЕРФЕРЕНЦШЕ ...
	С МАРГИНА ABAJY ПРИЛОГА ИЗ ДВА ЧАСОПИСА ...
	ОСНОВНИ ПРИНЦИПЫ ТВОРБЕ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ ...
	О НАЧИНСКИМ РЕЧЕНИЦАМА С ВЕЗНИКОМ (А) ДА ...
	ОКО ОБЛИКА ДОПУНЕ 1ЕДНОГ ИЗРАЗА ИЗ ПРАВЫЕ ...
	ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ ...
	JE3H4KE ПОУКЕ ...
	— Рукописи се не epahajy — ...
	САДРЖА1 ...
	ПРЕДЛОЗИ НАД, ПОД, ПРЕД, И ИЗНАД, ИСПОД И ...
	ПРЕДЛОГ К О A Y3 ГЕНИТИВ ГЛАГОЛСКИХ И ДРУГИХ АП- ...
	ИЗ ТЕКСТИЛНЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ...
	СТАРОСЛОВЕНСКА ADIECTIVA POSSESSIVA НА ьпь ...
	ОСНОВНИ ПРИНЦИПЫ ТВОРБЕ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ ...
	JE3H4KE ПОУКЕ ...
	НАШ ХЕЗИК излази од почетка XIII кгьиге у пет годишгъих ...
	САДРЖА1 ...
	ТРЕЪИНА ПОСЛА НА ИЗРАДИ ВЕЛИКОГ РЕЧНИКА САНУ ...
	JE3H4KH ЧАСОПИСИ ИНСТИТУТА ...
	ПОПИС РАСПРАВА И ЧЛАНАКА OBJABJbEHHX ...
	НАШ JE3HK ...
	ХРОНИКА ...
	НАШДЕЗИК излази од почетка XIII кгьиге у пет годишн>их свезака ...
	ш ...



