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ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ

У СРЕДНэОт ШКОЛИ

I. О синтагма, о суштини деклинащц'е и по}му падежа

усилите.

II. О незавиеним падежима. О номинативу. О вокативу,

вокативу.

1. Наставним планом и програмом за гимнази]'у у Социјали-

стичкој Републици Србщи1 предвиЬена ]е у III разреду обрада

падежних синтагми2 уз посебно наглашаван>е да „наставник тре

ба да поклони највепу пажњу разви]'ан>у ученичког осепан>а раз-

лике меЬу падежима и њиховим значен>има".3 Програмом се ме-

Ьутим не одреЬу]е колико пе се часова на ово употребити, веЬ

]е остављено да сам наставник, или стручни актив школе, о томе

одлучи процењу]упи пре свега ранщ'а знан>а ученика о овим пи-

тааима; и свакако је добро што је тако учин>ено јер пе настав

ник неспутан ограничении временом лакше мопи реализовати

ова] и те како важан део наставног плана. Ни ми овом прили

ком непемо сугерисати укупан бро] методских јединица односно

број часова ко]и пе се посветити проблему свих падежних син

тагми, веп Йемо само издво]ити нека од питан>а ко]а би настав

ник ученицима морао да об]асни и дати предлог једног метода

н>ихове обраде.

1 Наставни план и програм за гимназщу у Сощцалистичко.) Ре1-

публици Србщи са објашн>ен>ем, Завод за издаван>е уцбеника, Бео-

град 1965.

1 1ЬЫ., 21.

' 1ЪМ., 31.
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/. О синтагмы, о суштини деклинацще и по)му падежа уопште

2. С овим су се пс^мовима ученици вей морали сретати у ра-

нщим разредима, али Ье наставник добро учинити ако се на

н>има поново, макар и кратко, задржи пре него што преЬе на

тумачен>е по]единих падежа и н>ихових значен>а.

3. У науци о ]еэику под синтагмом се подразумева група

речи у ]езику или у реченици синтаксички повезана било озна-

чавагъем ]едног по]ма било ]единственом функцщом; дакле, син

тагма представл>а увек ]единствен п©]ам — или по значењу или

по функци]и.4 Об]аснипемо-ово на примерима:

Сви нам договори и разговори не вреде до-

кле год смо ми у овом неплодном к р а ] у (Р. Дома-

новий, ВоЬа, из Читанке за III разред гимнази]е Р. Дими-

трщ'евийа и Д. Вученова, изд. Завода за издаван>е уцбеника

СР Србще, Београд, стр. 246). — На ово] прлушти и

камену ни]е могло раЬати ни кад су биле к и ш н е

године, а камо ли на овакву сушу какву вал>да

нико ни]е запамтио (И.). — Докле пемо се овако саста-

јати и неопрезно разговарати (И.). — Сваки ]е

вей себе замишл>ао у к а к в о м чаробном, разком

пределу где се мучан и трудан рад плайа обилном же-

твом (И.). — И сад тврдо веру]ем да ]е ово што йу

сад испричати било или морало бити негде и некад (И.). —

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

на, готово бесвесна погледа, са рукама под

п о ] а с о м, као да оживеше на ове мудре речи (И.). — Мо-

рамо пойи и потражити болу, плодни]у землу

(И.). — Човек . . . седи, ћути, као и дотле, и некако замиш-

л>ено лупка дебелим штапом (И., 247).

4 Мада су сви термини-само условии, те значен>е речи ко]а )е

као термин узета не представл>а и н>ену дефинищцу, сматрамо да

ученицима увек треба об]аснити, колико ]е могупе, етимологщу ре1-

чи-термина, поготову када су у питан.у стране речи, као у овом слу-

ча]у. Синтагма ]е грчка реч — зуШа^та, ко}& значи, ред уреЪен>е,

устро)аван>е, а у вези је и са грчким глаголом зушаззо, ко]и значи

уредити, спощти, с]единити. Истог је порекла и реч синтакса. Пса.

Р. Симеон, Енциклопедщски рјечник лингвистичких термина, 1-и II,

Загреб 1969, под синтагма.
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Веп у првој реченици имамо примере обе]'у врста синтагми:

речи договори и разговори синтаксички су организо-

ване, повезане за]едничком реченичком службом јер се оне обе

заједно јавл>ају у функци]и суб]екта; однос речи у групи у

овом неплодном кра]'у, меЬутим, сасвим ]е друкчи]е

природе — оне су повезане означаван>ем ]'едног ш^'ма, го^ма

к р а }, ко)и ]е овде ]едини самосталан по]ам и ко^ речи о в а ј

и неплодан само ближе одреЬу)у. И у другим реченицама

имамо и синтагме повезане јединственом реченичком службом

и синтагме повезане означавањем ]едног пю^'ма: у синтагми из

друге реченице на о в о ] прЛ>ушти и камену речи п р-

лушт и камен меЬусобно су повезане заједничком служ

бом одреЬивања места вршен>а радн>е глагола р а В а т и, док су

речи у синтагмама кишне године и на овакву сушу

повезане јединственим значен>ем односно ближим одреЬиван>ем

самосталних појмова у н>има — године и суше, и обе се

оне за глагол р а Ь а т и везу]у опет семантичким односом —

одреЬиван>ем времена вршен>а н>еговог процеса; групу речи с а-

с т а I а т и и неопрезно разговарати из трепе рече

нице синтагмом чини за]едничка предикативна функщца, меЬу

тим ужу групу, ако ]е изоловано посматрамо, неопрезно

разговарати повезује семантички однос, ]ер се прилогом

неопрезно ближе одреЬу]е начин вршен>а радње глагола

разговарати. Група речи: у каквом чаробном, раб

ском пределу односно шире — замишл>ао у каквом

чаробном, рабском пределу; тврдо веруј ем;

сушаоци, бледа, испи]'ена лица, тупа, мутна,

готово бесвесна погледа; бол>у, плодни]у зем-

л> у односно потражити бол> у, плоднију земл,у и

н е к а ж о замишленю лупка односно лупка дебелим

штапом представка]у синтагме организоване на та] начин

што у свако] од н>их имамо по један по]ам, само ближе, потпу-

нщ'е описан, семантички допун>ен, одреВен.

4. Трупе речи које су повезане ]единством значен>а односно

семантичким јединством назива]у се детерминативним, завис

ши* синтагмама, а групе речи ко]е су повезане за]'едничком рече

ничком службом односно истом функцщом називају се напо-

редним или копулативним синтагмама.
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5. У свакој детерминативној синтагми имамо један део ко-

ји представља један појам и један жојим се овај део, овај појам

ближе одреЬује, као што смо то и видели у синтагми у о в о м

неплодном к р а ј у из прве наведене реченице. Реч која се

у синтагми одреЬује, као к р а ј у овом примеру, назива се

управном речју, а све остале називају се зависним речима, и оне

заправо то и јесу јер се њима само ближе описује, значењски

конкретизује управна реч.

6. По семантичко-синтаксичком односу зависне речи према

управној, односно зависног члана синтагме према своме управ

ном члану, детерминативне синтагме могу бити двојаке: оне су

или одредбене, као што је синтагма у овом неплодном

к р а ј у, или као што су синтагме кишне године, на о в а-

кву сушу, неопрезно разговарати и сл. или су

допунске, као што су синтагме из последњих двеју наведених

реченица потражити бол. у, плоднију земљу и луп

ка дебелим штапом.

Разлика је измеЬу одредбених и допунских синтагми у ово-

ме: у одредбеним се зависном речју открива каква особина

управне речи, особина која већ постоји у језичкој садржини

управне речи (нпр. општи појам крај значењски обухвата све

врете крајева, предела, и плодне, и неплодие, и лепе, и пријатне,

и камените, и равне, и све уопште), а у допунским се зависном

речју открива нешто што је изван појма управне речи, какав

појам који је у вези са н>им, али се семантички не садржи у ње-

му (нпр. појам земљу у синтагми потражити ...земљу

доведен је у везу, тј. у посебан, објекатски семантичко-синтак-

сички однос са појмом глаголске радње потражити, али се

он у њему не садржи, већ га само на овај начин значењски до-

пуњује; и појам штапом у синтагми лупка ... штапом

допуњује значење глагола л у п к а т и откривајући средство ко-

јим се врши радња). Одредбене су синтагме, углавном, оне са

придевом или прилогом у функцији зависног члана, а допуноке

су, углавном, оне с каквом именичком речју у зависном падежу у

функцији зависног члана; а кажемо „углавном" зато што све

синтагме које су по форми допунске, падежне не морају то битн

и по своме унутрашњем семантичкс-синтаксичком односу, тј.
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именичким речима у каквом зависном падежу не мора се само

откривати нешто што је изван управне речи, а у вези са н>ом,

не мора се само допуњавати значенье уцравне речи, већ се њима

може и откривати каква особина појма управне речи, као што

и имамо у синтагми слушаоци, бледа ... лица, тупа

... погледа, у којој се појмовима у генитиву казују особине,

квалификације управног појма слушаоци.

7. Појам синтагме, посебно појам детерминативне синтагме

нешто смо детаљније објаснили зато што испитивати односе у

детерминативним синтагмама, тј. у синтагмама с каквим декли-

национим обликом управо значи испитивати праве падежне од

носе, падежне функције и падежна значења.5

8. У вези с овим објаснипемо ученицима још две ствари: су-

штину деклинације и појам падежа уопште. Под деклинацијом6

се подразумева систем промене именичких речи као морфоло-

шки израз односа меЬу самосталним речима, меЬу именицама и

свйм другим речима у језику. Ако у језику осим именица и неке

друге категорије речи имају деклинацију, то само значи да су

је оне добиле од именица као знаке своје семантичко-синтак-

сичке зависности од н>их. Другим речима, то што придев, број

или заменица стоје увек уз именицу, што чине увек са њом јед-

ну синтагматеку целину везану јединством значења или то што

се ове речи могу употребљавати у служби именица, уместо име

ница (као личне заменице, «а пример) довело је у неким језици-

ча, као у нашем, до тога да те речи постану конгруентне са име

ницама, да се са њима слажу у роду, броју и падежу.

9. -Систем деклинације у нашем језику обухвата седам раз-

личитих именичких облика: номинатив, генитив, датив, акузатив,

вокатив, инструментал и локатив. Овај број именичких форми

ни у ком случају није обавезан за све језике; у некима је већи,

у некима мањи; у енглеском, на пример, именице имају само је-

3 О синтагми и односима у њој в. М. Стевановип, Сэвремени

српскохрватски језик (Граматички системи и књижевнојезичка нор

ма), II кн.., Синтакса, Београд 1969, стр. 147—153. и даље.

* Реч деклинација постала је од латинске речи йеНИпапо, која

је у вези са грчком речју кИзгв, и која значи прегибање, прегибање

из облика у облик, промена облика. Исп. Р. Симеон, ор. с, под де-

клинацща.
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дан облик (и без предлога и с предлозима), али тај један облик

може имати значења свих наших падежа. То управо значи да

падежи7 нису само облици са посебним формалним обележјем,

односно то значи да именичке речи не морају имати никаквог

посебног обележја а да се ипак њима иеказују сви односи у које

ступа самостална реч према другим речима у језику. А какав је

однос у питању видепе се из синтагме или реченице у којој се

она налази.

10. И још је нешто потребно рећи: ни у нашем језику, који

има седам различитих падежних облика не може се само на

основу форме идентификовати однос именичке речи; нпр. када

кажемо својих родитеља још увек не знамо да ли је то аблативни

или посесивни однос, заправо не знамо да ли је то део синтагме

из реченице ружно ]е клонити се својих родитеља или део из ре

ченице она )е права кћер својих родитеља зато што је у језику

далеко више могућих односа него гаихових морфолошких ©знака.8

11. Н апо мена. После обраде појма синтагме наставник

би морао дати ученицима да сами у неком краћем тексту наЬу

синтагме и идентификују их према њиховом унутрашњем семан-

тичко-синтаксичком односу. Ово је потребно добро увежбати на

примерима, и може се више пута дати и за домаћи задатак како

би ученици утврдили оно што науче на часу уз помоћ наставни

ка. За проверу усвојеног знања упућујемо на одреЬени текст,

рецимо из ВоЬе Р. Домановипа (из Читанке), претпоследњи па-

сус са стр. 248 (онај који пјочиње са „Тужно је погледати. . .")•

I

I //. О независним падежима

Г ,

I

12. Падежи су, као што смо већ рекли, односи у које ступа

именичка реч према другим речима. И ти односи могу бити дво-

јаки: именичка реч може бити или у самосталном положају, у

независној функцији или, пак, у несамосталном положају, у за-

7 Реч падеж је прост превод латинске речи сави$ и грчке рГбзгз,

које значе падање, под; до употребе ових термина дошло је Јер се

мислило да реч ,д1ада" кад се деклинира, кад се мења из обушка у

облик. Исп. Р. Симеон, ор. с, под падеж.

* В. више о смислу деклинације — А. Белип, О језичкој природи

и језичком развитку, књ. I, Београд 1958, 105—113.
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писно} функци]и према неко) друго] речи. Изразе независних

функци)а имвничких речи називамо независним падежима, а из

разе зависних функщца наэивамо правим или зависним паде

жима; први се ]авлабу у реченици (као номинатив) или ван ре-

ченице (као вокатив и неке врете номинатива), а други се ]ав-

л>а]у увек и само у синтагми.

13. Овакво ]е схватан>е падежа у нашо] науци о језику. Но

морамо напоменути да су неки лингвисти, као Ф. Ф. Фортунатов

или К. Бругман, чи]а се имена и не морају поминъати ученици-

ма, полазепи од схватан>а да односи у ко]'е ступа именичка реч

морају подразумевати и н>ену зависност од какве друге речи —

сматрали да бе номинатив, а нарочито вокатив не могу уброја-

ти у падеже. Наши лингвисти, меЬутим, с правом друкчще ми-

сле. По А. Белипу9 и М. Стевановипу10 падежи оу ознаке именич-

ких функцща, а будупи да именичке функщце могу бити и не-

зависне, а не само зависне, то и падежи могу бити и независни

и зависни.

О номинативу

14. Номинатив11 је оснювни облик оаморталних речи, име-

ничких или заменичких речи, а његова на]знача]'ища функвдца

је функщца реченичког суб]екта:

Стока нам полипса без хране, а ]ош мало па пе нам

и деца скапавати од глади за]'едно са н>има (Р. Домано-

вип, ВоЬа, из Читанке, стр. 246). — Ми морамо знати куда

идемо (И.). — 1а мислим да ]е на]бол>е да ми оставимо ова]

неродан кра] (И.). — Синоп она] дечко отишао некуд

кроза село, а овај остао сам (И., 247). — Отидоше она

десеторица (И.). — Дабоме, пути човек и мисли не

тто (И.). — Патна ]е дугим низом мучних година остав

ляла трага на н>има (И., 248). — Многе од жена гласно

' 1Ый.

10 В. М. Стевановип, ор. с, 155—156.

11 Реч номинатив постала ]е од латинске речи пот1па1п>из (сазиз),

ко}& }е у вези са грчком речи опопшзНкё (рГдзгз), а ко]е значе ко/и

имену]е, називни. Исп. Р. Симеон, ор. с, под номинатив.
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наричу и опрашта)у се с умрлима (И.). — А>уди се оти-

мају да се сами не би разнежили (И.). — Он једнако седи

оборене главе (И., 249). — В о Ь а коракну ]ош неколико ко-

рака и удари о плот од општинске зграде. Ту, наравно, ста

де он , стаде мае а. ВоЬ се измаче мало (И.). — Лаже

ч и ч а! Лаже ч и ч а, претвара се само да се врати! (И.,

250). — Многи храмл^'у и гега]у (И., 251). — ВоЬа иде

напред, а уз н>ега н а } о д в а ж н и ј и (И.). — И одважни

застадоше и погледаше воЬу (И.).

Именичке речи, или речи које се ^авл>а^у у именичко] функ

ци]и — као личне заменице или придевске заменице и придеви

самостално употребл>ени (као одважни из последн>ег приме

ра) у ово} су функцщи самосталне, независне, а све друге речи

у реченици, директио или индиректно, зависе од њих, одре-

Ьу}у Н.ИХ.

15. У номинативу на]чешпе сто]е и именице или придеви

употребл>ени у функци]и . именског дела предиката:

Хопемо ли ми вечито овде остати и радити од ]'утра до

мрака па опет бита и гладни и же дни, и голи и

б оси? (Р. Домановип, ВоЬа, 246). — То не може бити дру

ге, него ]е врло паметан — закл>учише остали (И., 247).

— Ми те у име свих становника молимо да нам будеш в о В

(И.). — Хопеш ли нам бити воЬа (И., 248). — Пут нще

лак (И., 250). — Можда ]е Радо^е Домановий на]потпу-

ни] е оличење те слободарске књижевности (Читанка,

260). — Кн>ижевност је такоЬе постала поприште тих

великих друштвених и политичких сукоба (И., 260).

Ова се употреба номинатива об]аппьава законима конгруен-

цще, а наравно и тиме што се у овим случа]евима субјекат од-

рсЪу]е само придикатски, неутрално, без успоставл>ан>а каквог

другог односа. '

Морамо напоменути да се у функцщи именских делова пре

диката могу јавити и инструментал (постао ]е интелектуалцем)

и акузатив с предлогом за (постави га за старешину). МеЬутим,

измеЬу њих и оних с номинативом у исто) функци]и посто]и се-

мантичко-синтаксичка разлика; и она је, углавном, у овоме:

именским предикатима са номинативом означава]у се само по]
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мови односно особине које се предикатски припису]у субјекту,

којима се одреВује суб]екат, док се именским предикатима с

овим другим падежима означавају и по]мови односно особине

ко]е се припису]у субјекту и посебан, падежни однос тих пој-

мова, тих особина према суб]'екту. И ]'ош нешто, ако је у иэвес-

ним случа]евима, као у примеру постао /е интелектуалцем, мо-

гупе у истом значен>у, синонимично употребити и конструкцщу

с номинативном формом постао /е интелектуалац, то само значи

да се у овом именоком предикату изгубила компонента посебног,

инструменталног односа и да се он значен>ски .из}едначио са

именским предикатом са номинативом.

16. У облику номинатива сто^е и све одредбе атрибутског

и апозици]ског12 типа, и суб}екатске и именоког дела предиката,

што је сасвим разумл>иво с обзиром на законе конгруенцще у

нащем ]езику. Из истог разлога облик номинатива има]у и имена

појмова с ко]има се пореде било суб^екти било особине суб^еката

казане именским деловима предиката:

Мудри старац за све време тог дирл>ивог говора не

подиже главу (И., 248). — Село Овсиште је родно место

Радо]'а Домановипа (пример из говорног ]езика). — Домано-

вип, искрени и доследни демократа, устреми

се свом жестяном на противнародни апсолутизам (Читанка,

261). — ВоЬа, сводки намрштен ... коракну неколико

пута (Р. Домановий, ВоЬа, 249). — Други бисе брзоплет

вей десет пута досад умешао меЬу нас (И., 247). — Нзетови

кшижевни радови . . . нису у то време били само к н> и ж е в-

н и догаЬа]и него су имали и широк . . . од]ек (Читанка, 240).

— Л>уди ]уначки трпе, жене проклшьу час кад су пошле, а

12 С различитим типовима атрибутских и апозитивних одредаба

ученици су се, према програму, морали упознати још у I разреду

гимназще, а ово ]е прилика да се ранще стечена знан>а практично

утврде. И наставник йе, свакако, добро учинити ако ученике подсети

да су, на,)крапе речено, атрибута придевске одредбе именичких речи

(мудри старац), да су атрибутиви именице употребл>ене у атрибут

ом)1 служби као шире одредбе ужихшумова (село Овсиште), да су

апозищце именичке речи употребл>ене као накнадне, као нове од

редбе вей одрейених гацмова (Домановий искрени и доследни демо

крата), да су апозитиви придеви ко]и накнадно одреЬу)у вей одре-

Йене по]'мове (Войа сво]сви намрштен), и да су атрибутско-прилош-

ке одредбе придеви којима се износе привре'мене одредбе именичких

гацмова односно придеви ко]и се семантичко-синтаксички односе не
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деца, као деца, наравно, плачу (Р. Домановий, ВоЬа, 250).

— Чак и они најхрабрији од најхрабријих дошли у лицу

бледи као крпа (И., 251).

17. Номинативи, сами или у синтагми, јавл>ају се и у непот-

пуним номинативним реченицама, како у привидно непотпуним,

тако и у исказима.13

Гле, какво је н>ему чело! — И намрштен једнако.

— Озбиљан! — Куражан је, види се ио њему. (Р. Дома-

новип, ВоЬа, 251). — Граја и ларма као у свакој маси

(И., 248). — Кукњава, стењање, котрљање, јеча-

њ е по стромј обали оне грдне рупчаге (И., 252). — Прави

мудрац! ... Ретка памет! ...— повикаше весело са

свију страна (И., 248). — Само ћути и миели! Мудар чо-

' век! (И., 251). г

У реченицама без изречених главних делова номинативи имају

једну од својих нормалних реченичних служби — или функцију

субјекта или функцију именског дела предиката (као у речени

цама: И намрштен једнако и Озбиљан, у којима је

јасно да су изречени делови реченица уствари делови предика

та). У исказима, меЬутим, номинативи се јављају и као носиоци

целог реченичног значења и као носиоци целе реченичке функ-

ције; у њима ми не можемо тачно успоставити неизречене де-

лове, ми заправо не знамо да ли реченица: Граја и ларма

као у с в а к о ј маси значи настаде граја и ларма, диже

се граја и ларма или, пак осећам, чујем грају и ларму; такоЬе

не знамо да ли је писац реченицом — Само пути и мисли! М у-

дар човек! хтео рећи мудар /е човек, види се да је мудар чо-

век, или, пак седи и ћути зато што је мудар човек.

само на субјекат веп и на предикатски део реченице (Други би се

брзоплет већ... умешао). В. о овоме више — М. Стевановип, ор. с,

46—^2.

а Иако су ови појмови ученицима познати још из I разреда

гимназије, ипак их можемо подсетити да су реченице без изречених

главних делова оне непотпуне реченице у којима се тачно могу успо-

ставити неизречейи, изостављени делови и да су искази оне непот

пуне реченице у којима се не могу тачно реконструисати други де

лови, и самим тим у првима је јасан семантичко-синтаксички однос

изречених делова према неизреченим, док у другима није. Исп. М.

Стевановип, ор. е., 83—114.
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18. Облик номинатива има]у самосталне речи и изван рече-

нице када се употребл>авају као називи, етикете појединих пред

мета, као наслови кн>ига, приповедака, филмова и сл. (нпр. Чи-

танка, ВоЬа), као називи пс]единих институций у натписима, и

уопште у свим случајевима где се само именују предмети, пој-

мови, личности (у различитим спиоковима, речницима, енци-

клопедщама и др.).

19. Самосталне речи као називи, као имена то]мова могу и

у реченицама задржати облик номинатива, али само онда када

се уз н>их употребл>ава именичка одредба, када се.одреЬују ка-

квом именицом:

Нзегови квшжевни радови у часопису Звезда и ка-

снще у Српском кн>ижевном гласнику . . . имали су широк

друштвени од)ек (Читанка, 240).

О вокативу

20. Вокатив14 ]е облик самосталне речи таэ^и се јавл>а у ре-

ченици, или испред ње, и који врши функцщу дозивне речи.

У облику вокатива стој и име појма који се упозорава, име саго-

ворника коме се жели скренути пажн>а на оно што се у рече-

ници износи, на н>ен садржај или према коме се жели показати

посебан, лични став.15

Б р а Й о и другови, слушао сам све говоре, па вас

молим да и ви мене чујете (Р. Домановий, ВоЬа, 246). —

Б р а й о! — отпоче опет један говорити мало јачим гласом

(И.). — Станите, брайо, куда Йете? (И.). — Оставите,

брате, те ситнице и лудори]е да не губимо времена (И.,

247 ) . — Хопеш ли, мудри странче, пристати да спасеш

толике душе од пропасти (И., 248). — Нема, брај ко, ни-

шта без музике (И., 249). — Коме се, брайо, не иде, —

опет йе говорник — нека се врати (И., 250). — Песет, мир,

децо! (И., 249).

14 Реч вокатив |е латинска реч VОса1^Vи5, ко)а $е у вези са грч-

ком речи Ыёпкё, и која значи ко]им се зове, дозивни. Исп. Р. Симе

он, ор. с, под вокатив.
а Исп. А. Пецо и М. Пешикан, Информатор о савременом кн>и-

жевном ^езику, Београд 1967, 79.
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И перед овакве своје функцще вокатив синтаксички нще везан

нити за реченицу, нити за кощ н>ен део; он ]'е израз незанисне

— посебне, дозивне функцще самосталних речи.

Посебан, независан положај вокатива у односу на целу ре

ченицу огледа се у томе што се он увек изговара нарочитом, по-

вишеном интонацщом и што се у пиеан>у увек одва]а зарезима,

а ако сто]и испред реченице зарезом или узвичником (како по-

казу)у и наши примери).

21. Морамо напоменути да се вокатив може ]авити и у функ

ции суб]екта, додуше, само у народним песмама (или песмама

написании по узору на н>их) :

Вино гаце Крал.евиЬу Марко (Народна песма).

Нетко б]еше Страхињийу бане (И.). — Цар Лаза-

р е сједе за вечеру (И.).

Стално се истицало да су употребу вокатива наместо номи

натива у овим случајевима условиле потребе версификацще,

потребе да се стих допуни }ош ]едним слогом. Интересантно је

да су исти услов могли задовол>ити и други падежни облици ко-

]и су за ]едан слог дужи од номинатива односно зависни паде

жи, но они се никад не ]авл^'у у функцији суб]екта. Ову чин>е-

ницу М. Стевановий. објашн>ава16, и свакако с правом, извесном

семантичко-синтаксичком сродношйу номинатива и вокатива ко-

]а }е управо у н>ихово] независности, ]ер су и ]едан и други обли

ци посебних самосталних функвдца самосталних речи.

22. Н апо мена. После обраде независних падежа учени-

цима би се могло дати за задатак да у једном краЬем тексту про-

наЬу номинативе и вокативе и одреде њихове функщце. За ово

би се могао узети или из Граматике српскохрватског језика за

гимназще М. Стевановипа текст ко]и ]е и предвиВен за овакву

проверу знан>а или какав краЬи одломак из Читанке, нпр. текст

са кра]а стране 251, од пасуса који почин>е са „Настаде забуна

. . ." до последн>е завршене реченице на тој страни.

Ар Даринка Гортан-Премк

" Исп. М. Стевановип, ор. с, 166.
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