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ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ

У СРЕДНЮ1 ШКОЛИ

(наставак)17

III. О зависшим падежима и о аво}ствима предлога. О генитиву

(без предлога и са предлоэима)

О зависним падежима и о сво]ствима предлога

23. Несамостално употребл>ени облици самосталних речи —

генитив, датив, акузатив, инструментал и локатив — эа]'еднич-

ким именом се зову зависни падежи. Они се увек упюггребл>ава]у

у 1синтагми, у дегерминативно] синтагми, и увек, разуме се, као

њени зависни чланови. А то значи да препоэнавање, угарЬивање

каквог падежяог значен>а представл>а у отвари идентификован>е

односа именичке речи у функци}и завионог члана синтагме пре-

ма овоме управном члану, однооно идентификован>е иачина на

ко]и се зависном речју допуноде или ближе одрегУу)е значен>е по]-

ма управне речи; нпр. у синтагми иЬи куйи по]мюм куЬи от-

крива се цил> кретан>а упранног глагола иЬи, а у синтагми

зидати куЬу по]мом к у Ь у откриоаа ее објекат глагола

з и д а т и.

24. Непооредни односи завионих речи у падежним синггаг-

мама према сво]им управним могу по эначењу бити различити:

зависном реч}у може се откривати порекло ггодма управне речи

— човек из града, узрок вршен>а радње управног глагола

—; ыратио се због сукоба с н>им, намена вршен>а гла-

голске радње — поклонити кн>игу другу, зависном ре-

ч]у може се откривати средство ко}им се врши глаголока радн>а

— писати пером или га>]ам с ко]'им се у за]'едници врши

глаголока радн>а — радити с а др у гом, такоЬе се може

17 Први део в. у Нашем ]езику, кн.. XVII, св. 3, стр. 143—154.
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оэначавати и место где се одви}а глаголски процес — л е ч и т и

се у болници, шетати по парку или време када се

он врши — шетати после вечере, а може се ш^мом за-

вионе речи одрейивати и начин вршен>а радње управне речи —

радити према своме нахоЬењу итд. итд.

Наш ]език, као и вепина словенских ]езика, има облички

развщ'ен падежни систем и велики број различитих предлога за

ближе одреЬивалье општих зависших односа самосталних речи.

25. О сво]ствима предлога репи Ъето неколико речи. Пред-

лози су помоЬне речи и аихова ]е оановна функщца у ]езицима

синтетичког типа, какав је и наш ]'език, деоерминапдща општих

падежних односа ко]и су обележени обликом именице уз ко]у

предлог сто]и; у аналитичким ]езицима, меЬутим, функцщ'а пред

лога ]е показиванае општих падежних односа и њихова детер-

минаидца. Нпр. у синтагми изишао }е из куйе предлог

из поред тога што има опште аблативно значен>е као и облик

купе, означава ]ош и то да се одва]ање, удал>аван>е врши из

унутрашн>ости по]ма купе, т]. предлогом из прецизира се

какво ]е аблативно значен>е у питан/у; у француском ]езику18,

пак, у синтагми И у/еи? йе Рапз предлогом йе обележава се не

само специфично веп и опште аблативно значен>е, предлог йе

ту ]е и носилац и формални знак падежног значен>а, баш као

и предлог /гот у синтагми геШт ^гот Рапз у енглеском ]езипу19.

" Сматрамо да веома корисно ученицима указивати на ра-

злике измеЬу система нашег ]езика и других ]езика, нарочито за-

падноевропских, али увек порейен>а треба вршити са оним ]езиком

ко]и ученици вей уче у школи односно са ]езиком ко.щ ]е свим уче

ницима познат.

" О пореклу предлога, о н.иховим значен.има и различитим

службама на овом месту не бисмо више говорили с обзиром на то да

су се ученици с предлозима као врстом речи морали према наставном

плану и програму упознати ]ош у првом разреду. Но уколико настав

ник закл>учи да су ученичка знан>а недовол>на за праЬење дал>е на-

ставе о паде'жним синтагмама, добро пе учинити ако им укратко

изложи ове три ствари.

Прво. Предлози су по своме пореклу прилошке речи, што се на

рочито ]асно види према неким предлозима новщег порекла, као што

су више, ниже, близу и др., ко]и се и данас употребл>ава]у и као

прилози (исп. реченице он сгану]е близу нас и он близу сгану]е, у

ко,щма само према томе да ли непромеИл>ива реч близу стощ уз

именицу или уз глагол односно према томе да ли одреВДе именицу

или глагол можемо закл>учити да ли ]е она употребл>ена као предлог

или као прилог). И предлози именичког порекла типа чело, врх, дно
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О генитиву без предлога

26. Три су осноина значен>а генитива20 без предлога: посе-

сивно, партитивно и аблативно. Задржапемо се на аима.

27. Посесивно значен>е. У синтагмама у реченицама:

Домановипева сатира нще кн>ижевни одраз само на

пора граЬанске класс, веп се у н^ исдалавацу те-

жн>е на]ширих народних сло]ена (Читаика за

III разред гимназщ'е Р. Димитрщевипа и Д. Вучанова, изд.

Завода за издаваьье уцбеника СР Орби]е, стр. 260). — Око

Звезде I а н к а Веселиновийа вепином оу били окуп-

л>ени опозиционари (И., 261). — Кн>ижевна делатност Р а-

д о } а Домановипа започшье и траје у том уэнеми-

реном добу (И.) — Домановип је био сликар с р б и ј а н-

ске паланке (И., 262). — Под владавином Милоша,

Михаила и Милана Обреновийа сва власт ]'е

била у рукама монарха и танког сло]а бога

таш а (И., 264). — ДомановиЬ ]е . . . детињство . . . провео

и сл. постали су преко прилошких значен>а тих именица, наиме у

синтагмама чело главе, врх куке именице чело, врх схвайене су као

прилошке одредбе речи главе, куке, (на чело главе, у врх куЬе).

Друго. Предлози могу показивати различите односе, па чак се

и ]едан исти предлог може ]авл.ати у синтагмама различитих значе

на; нпр. предлог од може се употребити у просторном значен>у —

од куке до школе шла три километра, у временском — од ]утра ради,

у узрочном — разболео се од малих богшьа, у компаративном — бо-

/ьи )е од гъега итд., итд.

ТреЬе. Основна ]е служба предлога у нашем језику, као што

смо вей рекли, да сто]е уз падежни облик именице или какве друге

речи с деклинащцом и да прилошки одреЬу1у н>ено опште падежно

значенье. Но, у извесним случајевима и неки српскохрватски пред

лози могу се ]авити у исто] функщци као нпр. предлози у францу-

ском или енглеском ]езику (и уопште у ]езицима аналитичког типа)

—исп. реченице остаке до недел>у дана, за сутра Не то урадити, од

изнад купе до испод потока све /е н>егово, у којима су предлози до, за

и од употребл>ени уз прилоге или уз предлошко-падежне синтагме

прилошког значен>а и у ко]тлг, су они носиоци и општег и специфич-

ног падежног односа жумова уз ко]е сто]е према другим речима у

реченици или синтагми.

20 Термин §еипп> постао )е од латинског назива за ова^ падежни

облик — §епШуиз (сазиз), ко.)и, пак, води порекло од грчког —

ёепейкё (р*6з18), што у преводу значи „ко]и припада роду, ко.щ ]е

од рода" (Исп. К.. 81теоп, Епс1к1орес1г)5к1 г)есшк Нп§У1з11ск1П па21Уа,

I, 2§Ь. 1969, рой &ет1ю).
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у селу 1арушицама, где је већ постој|ала бројна породила

Домановића (И., 240). — Територија Србије про-

ширена је са четири округа (И., 265). — Ми те у име свих

становника молимо да нам будеш воЬ (ВоЬа, из Чи-

таике, 247 ) . — На превелику орећу и радост с в и ј у, воЬи се

ништа иије десило (И., 250). — Мислиш ли на добро и срећу

своје деце (И.) — Ми се теби повериомо . . . оставивши

жуће и гробове својих предака (И.) — Писац те

чудне приче, путних бележака — шта ли му је

тај састав строго узев по литерарним облицима, не знам ни

сам . (Страдија, 253). — Па и живот прилаже иа олтар

отаибине (И., 254). — Причаше о великом пожртво-

ваньу за спас земле (И.) —

генитиви означавају имена којима на различите начине припадају

појмови означени речима на које се они односе, тј. речима у

функцији управних чланова оних оинтагми. Кажемо ,дга разли

чите начине", зато што се веома широко схватају односи припа-

дања који се обележавају овом врстом генитива. Посесивни од

носи ниеу само односи власника према ономе што има у влас-

ништву (нпр. кућа мога оца), већ су то и односи расположена,

хтења према ономе ко их има, коме су својствени — као што

имамо у синтагмама напор граЬанске класе и тежње

најширих народних ело ј ев а, и односи творца каквог

дела према самом делу и вршиоцу какве активности према самој

активности, радњи — као што имамо у синтагмама Звезда

1анка Веселиновића и делатност Радоја Дома-

нов и ћ а, однооно делова тела према ономе коме припадају— као

што имамо у примеру руке монарха, и уопште сви односи

у којима се именички појмови управних речи у целини тичу

појмова у генитиву.

28. У вези с посесивним генитивом потребно је рећи још и

ово: припадање се у нашем језику обично означава посесивним

придевима и посесивним заменицама (Домановићева делатност,

гъегова рука), а посесивним генитивом означава се углавном само

онда ако име пајма коме нешто припада има уза се какву одред-

ницу (иоп. очева кућа : кућа мога оца), или ако је име појма

коме нешто припада у множини (радост свију) или, пак, ако се
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означава припадан.е шу'мова од чщих имена нису обични прие-

во}ни придеви (спас земле)21.

29. Партитивно значен>е имамо у еинтагмама у ко^'има се ге

нитивам без предлога означала по]ам на ко]и се делимично одно-

си гно]ам уцравне речи однооно да]ам кощ ее делимично или

у неодреЬено] количини обухвата го^'мом управне речи. Навешпе-

мо примере:

Не поведе се много разговора, и сви се сагласише

да би на]бол>е било да умоле овога путника кога им ]'е ...

сам бог послао (ВоБа, 247). — Он толико времена седи

сам самцит (И.). — ВоЬа коракну дош неколико кор а к а

(И., 249). — Неко је понео сува хлеба инештомало смо-

ка уз хлеб (И., 250). — Има човек и среЬе (И.). — Осе-

Ьаху много умора (И.).— Нека половина нас пропадне за

ову ствар (И.). — Сломије по неколико н>их ногу (И., 251).

— ПроЬе ]ош неколико дана (И.). — Обазреше се око

себе ... да виде колико и х је остало, али само ]'е ]'ош н> и х

троица (И., 252). — Шта миелите колико ш т е т е тиме на

носи . . . землей (И., 255). — Остаде десетак друга (И., 252).

— И скупштина . . . како ]е она имала }аких и добрих

пријател>а, усво]и н>ену ... молбу (Страдща, 256). —

Патња је. . . оставлала т р а г а на њима (ВоЬа, 248). — Ту ]'е

. . . понеко . . . клуусе ... на кога су натоварили вазда неких

пон>ава, торби (И.). — Али се господин миоистар

нщедном реч]у не дотаче питања финанси^ских

. (Страддца, 256) . — То Ье имати необично доба утица] а

на народ (И.,'257). — Жел*ан друштва и разговора,

почео ]е излазкти пре но што се саовим опоравио, а на

скоро се латио и рада у све]о] бапгги (Пример из Гра-

матике орпскохрватскюг ]езика за гимназще М. Стевано-

21 У познатищм граматикама као посебне подерете посесивног

генитива помин>у се суб]екатски (чу]ем шум таласа) и об]екатски

генитив (траже попис робе). Ми ипак сматрамо да о н>има није неоп-

ходно посебно говорити ученицима, ]ер се у н>има не ради о неком

друкчи)ем посесивном односу појмова у генитиву према сверим

управним члановима, вей о синтаксичко] особености целих генитив-

ских синтагми да се оне могу развита у зависне реченице' у ко]има

суб]екатски генитив поста]'е суб]'ектом нове зависне реченице (чу-

]ем да таласи шуме), а об]екатски — об]ектом зависне реченице

(траже да робу попишемо), док управни чланови (чу]ем, траже)

сада постају управне реченице.
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вина, Цетинье 1968, 357). — Н>егав рад }е вредан пажае

(И.). — ГЬегово залага1ье ]е доетојно сваког пошто-

ваньа (И.).

Генитив партитивног эначен>а односно партитиини генитив

употребл>аюа се: уз количиноке прилоге, основне бро]'еве од пет

надал>е, као и уз именице ко]е значе какву меру или количину

(много разговора, неколико корака); иартигивни

генитив употребл>ава се и уз глаголе чще ]е значење такво да под-

разумева делимично ангажован>е по}ма у гениггиву иди антажо-

вање га>]ма у генитиву у неодреЬено] количини (понео ] е

сува хлеба, има среЬе); овај генитив сто}и увек и уз

придеве же/ьан, вредан, сит и сл., као и уз све иэразе кода значе

делимично обухватан>е или обухватанъе у неодреЪено]' количини

(желая друштва, вредан пажње).

30. Аблативно значен>е има генитив у коме ого]'и име по|ма

од кога нетто потиче, од кога се нетто одва]а или удал^ава22:

Али, малопомало, ослободих се те страшие заблу-

д е (ВоЬа, 246). — Ми се теби поверисмо ... не бисмо ли се

спасли пропасти у оном неплодном кра]у (И., 252). —

Ифавл,у]ем . . . да Ьу осуЬивати прошли злогласни режим,

кога се гнупкуу сви поштени л>уди у землуи (Оградија,

259).

31. Ово су била основыа надежна, допунска значења генитива

без предлога, но, као и сваки падежни облик, и генитив се може

]авити и у одредбеном значен>у односно у придевско] или при-

лошко]' функци]и.

32. Генитивом без предлога у придевско] функци]и означава

се какве ]е особине по]ам уз чије име сто]и, и он се назива ква-

лификативни генитив:

Слушаоци, бледа, испи] ена лица, тупа, мутна,

готово бесвесна погледа, са рукама под по]асом,

као да оживеше на овоме мудреречи (ВоЬа, 246). — Човек

22 С обзиром да су се ученици ]ош у првом разреду упознали

са деклинащцом у латинском ^езику, наставник би могао овом при

ликом поменути да у латинском ^езику, за разлику од нашег, за обе-

лежавање ових односа посто]и и посебан падежни облик— аЬШыиз,
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онај, средњих година, мрка л и ц а, које се готово

и не ви1ди од дуге косе и браде, седи, Ьути као и дотле

(И., 247). — ВоЬа ... обореие главе, коракну неко-

лико пута (И., 249). — Он једнако седи оборене главе

(И., 249). — Заврши мимистар, и раширених руку

очекиваше од мене . . . одговор (Огради]а, 258).

33. Генитивом у прилоншу^' функци]и одреЬу^е се време вр-

шен>а глаголске радње, па се он и зове темпорални генитив:

Мало су прешли тога дана (ВоЬа, 250). — тедног

дана се деси иешто важнще (И., 251 ) . — ВоЬа седи онако

исто као и онога дана када га изабраше за воЬу (И.,

252).

Време вршен>а глаголоке радње може се одреЬивати и темпо-

ралним акузативом, али ]е темпорални акузатив обичаи колико

и генитив само у случа^евима када се одреЬиван>е врши дрема

маюим времаноким ^еАиницама (дан, час и сл.), меЬутим када

су у питан>у вепе временске ]единице (месец, година и др-), гени

тив се употреблава далеко чешпе од акузатива. Дакле каже се:

тога дана су мало прешли и та] дан &у мало прешли, али готово

]'едино — те године су то урадили (веома ретко — ту годину су

то урадили).

34. У вези са генитивом без предлога поменупемо и н>егову

употребу, додуше у савременом |езику нешто реЬу, уз одричне

глаголе у функци]и објекта, какву имамо у примерима:

Остави, брате, те ситнице и лудори]е да не губимо вре

мена ( ВоЬа, 247 ) . — ПроДужи старац не дижуЬи главе

(И., 248). — Нити главе подиже бар да види ко му гово

ри (И.). — Али на то старац не рече ни речи (И.). — Само

Ьути, речи још нще проговорио (И., 249). — Понеки ни

хлеба нще имао (И., 250). — Нико ие оме ни речи да

примети (И., 251). — Процеди воЬа не дижуйи главе (И.,

252).

Ова] се генитив назива словенски генитив, ]щ> $е он некада

био за]еднички свим словенским ]езицима23, а сада се у некима

23 Ако ученици у школи уче руски језик, наставник би могао

подсетити да ]е у руском употреба словенског генитива далеко

чешйа него у нашем језику; исп. уобича]ен однос — просить книгу:

не просить книги, встретить машину: не встретить машины.
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више у некима малье почео губити или иэгубио. У нашем се

]еэику употреба словенаког генитива скоро доследно сачувала

углавном само уз глагол немати, што се об]аппьава самим зна

чен>ем овога глагола, односно увек присутном иартитивношЬу

(хлеба н и ] е имао значи ни мало, ни трунке хлеба ни]е

имао) и у уобича]еним изразима и фразама, ко]е су се у отоме

устал>еном облику из стареет ;езика сачувале и данас (не ди-

Ьи главе).

35. У свим другим случа]евима иза одричних глагола обич-

нщ'а ]е употреба акуэатива:

Странац за све време тог дирл>ивог говора не подтоке

главу ( ВоЬа, 248 ) . — Нико ништа нще се>}&о ( Огради]а,

253). — Нисам хтео ни стручн>аке питати (И.). — Али

ме ништа юце толико зачудило као то мало племе (И.).

— Не доказује он ништа, господине мој (И., 255). — 1а

то питан>е нећу оставити (И.).

36. Треба реЬи да ]'е употреба словенског генитива била да

леко чешйа него данас не само у старом ]'еэику вей. и у ]езику

Вука Ст. Караципа, иа чак и у језику касящих писаца, готово ове

до почетка овога века.

Данас се, пак, словенски генитив нетто бол>е сачувао ]едино

у Босни и Херцеговиеи, и, наравно, у језику писаца из тих

кра]ева24.

37. Генитив без предлога употребл>ава се ]ош и у узвичним

реченицама и изразима, у заклетвама и уз покаэне заменице

ево, ено, ето и сл.

Чудна ми чуда, ]'едню око ( ВоЬа, 250 ) . — Боже мили,

чуда големога (Народна пеюма). — Гледале га па су го-

вориле: /Д о б р а кон. а а лоша ]унака (И.).—А тако

ми мо]е вере тврде, /И тако ми части и поште-

н>а (И.). — Ено врата, ено врата (ВоЬа, 249). — Ето

пут а, ето пут а (И.).

У свим овим случајевима у генитиву стс^'и име по|ма на ко]и

се на различите начине скрепе пажна, обично у емоционалном

изражаван>у: у узвичним реченицама то ]е по]ам <к.О}и изазива

и Исп. од истог аутора: Падеж об]екта у негативним речени

цама у савременом српскохрватском кн>ижевном ]езику, Наш језик,

юь. XII, стр. 130—148.
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чуЬен>е, у заклетвама то шуам ко,ји се истиче самим тмм игто

се у н>ега заклшье, а уз показне заменице то ]е по]ам иа ко]и се

указује.

38. Н апо мена. После овога излаган.а наставник би могао

ученицима иа часу дати неки мраЬи текст, на]бол>е она] који

]е у Граматици за пимназще за то предвиЬенР, да сами, евенггу-

ално и уз н>егову помоЬ, одреде различита эначен>а генитива без

предлога.

О генитиву с предлозима

39. С генитивом у нашем језику може ста]ати велики бро]

предлога, али се сви они сво]им различитим значенима уклапа]у

у општу генитивно-аблативну семантику. ПобројаЬемо и објас-

нипемо на]чешЬа од ових эначен>а.

40. Месно значен>е. Три су ооновна локална значен>а генитив-

ских синтагми с предлозима: н>има се одреЬу]с или место одакле

се почище вршити глаголска раддьа, или место где се ярши гла-

голока радн>а, односно где се нетто налази, или пак, место до

кота дооеже глаголска процес:

Али наиЬу бу}ице па снесу и семе и землту са врлети

(ВоЬа, 246). — Нще се ни макао сместа (И., 248). — По-

викаше . . . тврдепи како га је сам бог као анЬела с неба

послао (И.). — Из ј ару ге избаул>а онај говорник (ВоЬа,

252). — Одведен []е] у туЬину из сво]е домовине

(Страдща, 254). — ИзиЬе из веговог кабинета (И.,

258).

Седи у хладу к р а ј пута (ВоЬа, 247). — ВоЬа . . . ко-

ракну . . . машупи досгојанствено штатом испред себе

(И., 249). — Преко лица сто}и му масница од оструге

(И., 250). — 1едно дете ударила врлжгка преко но

жи ц е (И,). — Ко эна да .рш ту иза ] а руге ни]'е каква

дивна плодна земл>а (И., 251). — Обесили руке о мараме

што су везане око врата (И., 252). — Више главе

копље пободено, /А дно ногу ружа посаЬена (Народна

25 М. Стевановий, Граматика српскохрватског ]езика за гимна-

зще, VI изд., Цетшье 1968, стр. 364.
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песма). — Остапе код нас .неколико дана (Пример из го-

ворног ]езика).

1ош два корака, па је воЬа до амбиса (ВоБа, 241).

— 1а пу вам причати . . . иако унапред знам да ми нико

живи непе веровати . . . ако коме доЬе ово до руке те

ушчита (Оградща, 253). — Иде код Стев е берберина за

клупу (Р. Доманааий, из кн,иге Савремени (српскохрватоки

језик, II Оинтакса, М. Стевановип, Бгд. 1969, 293). — Ма}ка

одлази код бих (И. Андрйп, И.). — Угледао сам ову щес-

му штампану кад сам дошао на допуст и овратио код

свог побратима (Д. Тадщановип, И.)26.

У наведеним примерима именима у генитиву обележава]у се

по)мови према ко]'има се врши одмеравање простора, а предло-

зима ко]и сто\е уз ове генитиве одреЬу)е се, прецизира се место

сама радн>е у односу на ове по]мове; нпр.: саврлети при-

ближно значи са горке стране, са врха врлети (за разлику од,

нпр., од врлети), из ] а р у г е приближно значи из унутраш-

н.ости ]аруге, к р а ] п у т а — близу, поред пута, са ]едне стране

пута и сл., и з а } а р у г е — са задке стране щруге, до амбиса

— близу амбиса, не у сам амбис итд. итд.

41. Временско значен>е. И враменско эначен>е генитивских

сиятагми с предлозима, исто као и месно эначенте, може бити

тројако: генитивоким синтагмама се одреЬује или време од кога

се почиње вршити глаголска радн>а, или време у току кога се она

врши или време до кога тра}е глаголска процес. И овде су гени-

тивима обележени ш^мови према ко]Има се врши временскю од-

меравање, а предлозима се прецизира само време у односу на те

шфюее (иоп., нпр., пре мога министрован>а и после

мо]е смрти):

Књижевност у Србир, од почетка двадесетих

година, па до 1903 нще била само одраз тадашн>их друшт-

26 Доскора истицано, па чак и пренаглашавано, да ]е погре-

шна употреба предлога код уз глаголе кретан>а за означавање места

завршетка кретан>а, и увек се тражило да се ови генитиви замене

дативима (нпр. идем код Стеве са идем Стеви), меЬутим распростра-

кеност генитивских синтагми с предлогом код у овом значечьу да]е

нам за право да их сматрамо правилним, нормативним (исп. М. Сте-

вановий, Савремени српскохрватски ]език, II Синтакса, стр. 291—293),
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ваних и политичких судара веп ]е била и мойно оруж^е

у тим борбама (из Читанке, 260).

Знам да ми нико живи нейе веровати, ни сада нити

икада после моје смрти (Стради]а, 253). — П,ре

читав о г века мо} ]е отац тешкю ран>ен (И., 254). —

А остале су бупетске партите биле и ире мог а мини-

строван>а (И., 257).

Она ]е . . . владајуйа етранка у Србщи све до п р в о г

свете ког рата (из Читанке, 265 ) . — Српски кн>ижевни

глааник ...до 29. м а ] а 1903. године био ^е средиште

опоэиционо раоположеяе интелеганщце (И.). — Српски

књижевни гласник . . . излазио ]'е без прекида све до п р-

в о г с в е т с к о г р а т а, а наставио ]е да излази и измеЬу

ирвог и другог светског рата, све до 1. априла 194 1.

године (И.).

42. Значен>е одва]ап>а. У примерима моје Ьемо сада навести

именима у генитиву означава]у се ш^'мови од ко]их нешто поти-

че, одва}а се или води преко:

Одва^али смо и од уста сво] их те серали (ВоЬа,

246) . — Да изаберемо ... чу ее |с а с в и ] у страна (И.,

247) . — Па кога би то измеЬу нас и могли изабрати

(И.). — Изабраше из своје средине десеторицу (И.).

— Очекиваше од мене ... одговор (Страдща, 258). —

И честитке исте од истих л>уди (И., 259).

43. Значен>е изузимагъа. У синтагмама из примера:

А да смо без н>ега пошли, не дао бог, зло и наопако

(ВоЬа, 249). — Нема, бра^ко, гамита без муке (И.). — Он

устаде без речи (И.). — Нико осим н>ега не може

то урадити (Пример из говорног јеэика)—

именом у генитиву оэначава се ш^ам ко}и се иокл^учу)е, изу-

зима из процеса.

44. Узрочно значегъе. Генитивским синтагмама овога значе

на обележава се гкуам ко\\и ]е узрок глаголске радн>е:

Лош мало па пе нам и деца окапавати од глади за-

]едно са нама (ВоЬа, 246). — Човек . . . мрка лица, ко]е се

готово и не види од дуге косе и браде (И., 247). —
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Аля му |е баш због т а к в о г држања популарност яа-

расла (И., 249). — Вал>да Ьемо због твога ока и чи-

ч ин е ноге напустити ово племенито предузейе (И., 250).

— Оваком се очајан>е . . . огледа на . . . изнемоглу лицу од

напора и глади (И., 251). — Запрепашпен од чуда

(Ограднуа, 256). — Те невол>е нема нигде у свету, али нас ]е

томе невол>а научила због рЬавих финанси]ских

прили к а (И., 257). — Народ овога 1краја плива у весел>у

...због дола ска Вашега на управу (И., 257) . — Те ]е

због тога отиуштен из државне службе (И., 259). —

Књижевност ]'е поста]ала право политичко разб^иште,

а од тога не само да нще трпела веп ]е ... поста]ала

крепкщ'а (из Читанке, 260).

Од свих предлога у нашем ]езику ]едимо предлог због има

само узрочно значен,е, док други предлози односно предлонжо-

-падежне везе само у одреЬеним семанггичним аитуацщама могу

добщати узрочна значета. И та значења најчепте добщ'а]у де-

клинациони облици са основном аблативном еемантиком, што ]е

и природно и разумллшю, ]ер се оно од чета глаголска радн>а по-

тиче лако може схватити и као узрок н>еног вршен>а.

45. Цилно значен>е. Ово значен>е има]у генитивске синтагме

с предлогом ради (заради, поради):

Продао ]е цело иман>е ... и прешао у град ради ш к о-

лован>а сво}е деце (из Граматике М. Стевановипа, 376).

— Нисам се, вели, одметнуо ради п л> а ч к е, веЬ због не-

заслужених увреда ко}е су ми неправедно чинили (И.).

Често ее чу]'е и среЬе употреба генитива с предлогом ради

и у узрочном значењу, а до тог }е дошло зато што се и цил> ради

чщег се остварен>а врши радн>а може схватити и као оно што

покрепе, проуэроку}е и само вршеае радн>е. Но ма колико лин-

гвистички била разумлтива употреба предлога ради у узрочном

значен>у односно у значењу предлога због, ипак је сматрамо

огрешењем о правилност у ]езику.

47. Компаративно значен>е. У синтагмама овога значен>а име

нам у генитиву обележава се појам према коме се врши одмера-

ван>е, пореЬенуе каквог другог по]ма у речеиици;
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Чак и они најхрабрщи од на] храбри јих дошли

... бледи као крпе (ВоЬа, 251). — Обузе их туга, јача од

бола (И., 252).

48. Квалификативно знанегъе. И ганиггиви с предлозима могу

се }авити у приденакој функци]и однгаоно и они могу оэначавати

особине Жданова уз које сто}е, што уе и раэумл>иво ]'ер се пздлгови

могу одреЬивати, квалификовати и према онюме од чега воде по-

рекло, потичу или се издва]а|у, као и према свему ономе што

се доводи у везу с шима однооно према ономе с чиме су у изве-

сном, обично тра]гащем, однооу:

Он уе путник из далека, чим га гаико од нас не зна

(ВоЬа, 247). — Вичу деца, па и мнопи л>уди из позадине

(И., 249). — Удариоплот од општинске зг,раде(И.).

50. Н а по мена. И после ове обраде било би добро с уче-

иицима проверити усвојена знан>а анализом гениггивских синтаг

ми у каквом краЬем тексту, нпр. у ономе кој и је у ту сврху дат

у Граматици М. СтевановиЬа, на стр. 370.

Ар Даринка Гортан-Премк
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