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НАШ 1ЕЗИК

Кн,ига XIV Нова серща Св. 2—3

ПАДЕЖНА СИНОНИМИКА У ^ЗИКУ

ВУКА СТЕФ. КАРАЦИТгА

УВОД

1. — Падежни синонимы

а. — Падежна синонимика ]е укупност падежних си

нонима у ^едном ]езику, ди^алекту или говору по]единца.

Падежни синоними су падежне синтагме са детерми-

нативним деловима различитог склопа ко]е се у извесном

^езику, диалекту или говору по^единца наизменично упо-

требл>ава^у за описива!ье истог реалног садржаза.1

По блискости сво].их значеша падежни синоними се мо

гу поделити на две трупе: на падежне синтагме потпуне и на

падежне синтагме непотпуне синонимности.

б. — Прву групу чкне падежне синтагме различите

конструкци]е ко^е на истоветан начин опису^у исти реални

садржа]. Ови синоними се, дакле, разлику^у по кострукци]и,

а значение им ]е ]еднако (нпр. бо^ати се некога : бо^ати се

од некога).

Из ове подударности значена проистиче могуЬнност

замене ^едног зависног члана синтагме другим, а да се при

1 Приликом испитаванэа падежне синонимике падежи се не

сме^у тгосматрати одво^ено од речи ко]е допун>ава,)у или одрег^у,

зер не само што се значение издво^еног падежа не може са сигур-

ношЬу одредити него се понекад, због синкретизма облика, не може

ни утврдити ко^и зе то падеж. Сем тога, фонд речи коде се употреб-

•л,авазу како у зависним, тако и у управним деловима падежних

синтагми — энача}ан зе за груписаше падежних синонима. Зато се

овде под падежном синтагмой неКе подразумевати само падежна или

предлошко падежна конструктива, него и реч од козе она зависи. —

Ово наглашава и А. Л. Шумилина, К вопросу о синтаксической сино

нимике, Исследования по лексикологии у граматике русского язы

ка, Москва, 1961, стр. 280.
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том значење целе синтагме не промели. То, међутим, не

значи да се стилоке вредности синонима увек подударају.

Синоними се, найме, могу разликовати по својој изразито-

сти у датом значењу. Затим, у књижевном језику неки од

синонима, поотепеним територијалним или хронолошким

огреничавањем употребе, може добита дијалекатску одно-

сно архичну боју. Понекада се синоними разликују и по

својој правилиости, јер се један од ших може сматрати не-

правилним. Синоними се обично не употребл>авају подједна-

ко често, те ако је разлика у учесталоста велика, само се

чешћи синоними могу сматрати карактеристичним за стал

писца (говорника).

Падежне синтагме потпуне синонимности постај у на ви-

ше начина, нпр. губљењем семантичке разлике између син-

тагми сличног значења, прошираваньем семаитичкот поља

неке синтагме, јављањем нових предлога, уношењем пред

лога из дијалеката или сродних језика.

в. — Падежне синтагме нелотпуне синонимности јесу

падежне синтагме различите конструкције којима се опису-

је иста реални садржај доживл>ен на неподударне, али сли

чив начине. — Један пример:

Не само кад иоле какав Туроки поглавица или

зликовац иде сокаком, раја мора да устаје на ноге; него

и' најгорему Турчину раја мора с пута сврнута, макар

у блато до кољена (Д, 1827, стр. 88).

Овђе кад се иде по сокаку, још човек мора чувата,

да уши не отпадну од зиме (ВП, I, стр. 171).

Да моју жену посаде на њега [= магарца] наопа-

ко, пак да је онако воде кроз све сокаке . . . (Д, 1827„

стр. 132).

Синтагмом глагол + инструментал просто се показује

да се кретање врши на простору означеном зависним паде

жом. Синтагмом глагол + по + локатив је „прецизиран

начин на који се прелази место при кретакьу (захватаньем

различитих тачака, пружањем у разним правцима, крета-

њем у разним правцима,"2 што код инструментала (просе-

кутава) није случај. За разлику од две предходне синтагме,

где се сокак доживљава скорс- ^водимензионално — као из

вестна раван, у трећем примеру овај појам се доживљава као

* Милка Ивић, О предлогу по у српскохрватском језикџ, Јужно-

словенски филолог, XIX (1951—1952), стр. 178.
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тродимензионалан, те глагол + кроз + акузатив значи да

се кретање врши у извесне врете унутрашњости тога појма.

Ниједна од ових оинтагми није случајно улотребљена.

У првом примеру било је довольно само означити место кре-

тања, зато што је тежиште излагања на другом делу сло-

жене реченице, тј. на понижењима хојима је изложена раја.

У другом примеру истиче се протезање хретања да би се

створила изразитија слика о охолностима у којима се врши

радња главке реченице, јер су те околности од битног зна

чаща за радњу. Разумллво је што је у прва два случаја

сокак био доживљен више као нека раван, пошто је Вуку

ту било на уму оно што се дешава на самој уличној кал-

дрми; у трећој реченици, међутим, у Вуковој свести посто-

јала је јасна представа о кућама (хоје улици дају трећу

димензију), јер презир и подругивање хоји би пратили рад-

њу — највише би долазили са прозора тих кућа. Према

томе, свахи од ових синонима, поред извесне разлихе у зна-

чењу, има и посебан стилоки значај.

Види се, дахле, да се падежне синтагме непотпуне

синонимности односе на исти реални садржај, али је он ход

сваког синонима сагледан на друхчији начин. Но, ти начини

нису у супротности један с другим, веп су међусобно са-

гласни; найме, суштинехо значење, хоје потиче од везаяоети

за исти реални садржај, ход свих синонима је једнако, те је

свахи од њих довољан да представи тај садржај, и то тако

да се саговорнихово сазнање о њему не разликује битно од

сазнања добијеног помоћу другог синонима. Узети у цели-

ни, чланови једне везе падежних синтагми непотпуне сино

нимности пружају слиху могућих доживљавања датог реал-

ног садржаја.

Ова категорија падежних синонима заснива се, дахле,

на могућности да се ход извесних реалних садржаја веза

њихових делова доживи на неколихо начина. Стога, док

падежне синтагме потпуне синонимности представљају чи

сто лингвистичху ' хатегорију, за падежне синтагме непот

пуне синонимности битан је психолошхи момент, хоји се

остварује у границама језичких могућности.

На овакву синонимност скренуо је пажњу Данило Ву-

шовић у чланху „Да ли задовољан с чим или задовољан

чил.3 Он је хонстатовао да налоредна употреба хонструкци-

је с + инструментал и самог инструментала потиче од чи-

њенице да „човех или има, на неки начин, оно чим је, од

* Наш језик, год. Ш (1934—1935), св. 5, стр. 147—149.
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чега је задовољан или задовољство од «ечега добија, при

ма".4 И додаје мало даље: „Эначи, дакле, да у свима тим

примерима са предлогом с (са) и у примерима без тог пред

лога имамо стварно исто значење само је у њима различно

психолошко посматрање".5

г. — О судбини падежних синонима може се рећи оно

што је проф. Михаило Стевановић констатовао за синтак-

сичке синониме уопште: „Потпуна синктаксичка синоним-

ност, како смо већ рекли, претпоставља апсолутну еквива-

лентност синтаксичке вредности датих синонима. Такав

њен карактер — и на то смо такође указали, сигурније води

потискивашу једног синонима од другог. Непотпуна зна

чениека подударност њихова, међутим, обезбеђује напоредно

постојање синонима, и њихове проучаваоце обавезује на тра-

жење више непознатих у њима, на утврђивање да ли су у

питању синоними за одређени језик у целини, или је један

синонимски облик више за једно, а други за друго подручје

истог језика и да ли се шихова значења враменски покла-

пају; да ли један синонимски облик сам за себе, или тек

уз каква допунска средства, по эначешу одговара другоме,

где престају синтаксички момента у њиховој језичкој вред

ности, а одакле почињу сталски итд."°

д. — Синонимност често постоји и међу синтагмама

са простим предлозима и синтагмама са предлозима састав-

л>еним од простог предлога, као другог дела, и од још једног

предлога.

Ове „породице" предлога могу се поделити на три

групе:

Прву трупу чине случајеви код којих се сложени пред-

лози слажу са истим падежом као и прости предлог; тај

падеж је у свим случајевима генитив (нлр. врх, поврх, уврх

+ Г).

Другу групу представљају предлози леђу, над, под,

пред и за, који се слажу са акузативом и инструменталом,

и њихове сложенице излеђу, изнад, испод, испред и иза,

које стоје са генитивом.

У трећу групу спада само једна „породица": то је пред

лог према, који се употребљава са генитивом, дативом и

локативом, и сложеница спрема — са генитивом. Ова група

се донекле издваја из ове области падежних синтагми, јер

4 Наш језик, год. Ш (1934—1935), стр. 149.

5 Исто, стр. 149;

0 Синтаксичка синонимика, Кљижевност н језшс, год. X (1963),

бр. 2 стр, 89—90.
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овде нису синонимне само синтагме са простим и сложении

предлогом, веК и саме синтагме са простим предлогом, а раз-

личитим падежима.

Овде се скоро увек ради о потпуно^ синонимности, а за

непотпуну синонимност има само ^едан пример (в. т. 36). У

неким случа^евима овакве синтагме су синонимне и са син-

тагмама у копима ]е употреблен неки други предлог (в. т. 15).

2. -— Досадагшье проучаван,е падежне синонимике;

гра^а; скраКенице; литература

а. — Падежна синонимика део синтакоичке, бол>е

реЬи семантичко-синтаксичке синонимике — ^едне значащие

и занимл>иве, али до сада мало изучаване области ]ези-

ка. Код нас тек 1963. проф. Михаило СтевановиК, у

сво^о] расправи „Синтаксичка синонимика",7 истакао по

требу и важност проучаван>а ове области, да}уЬи уз то при

мере различтих синтаксичких синонима. И иначе се ова

облает тек одскора озбшшиде проучава; нпр. у СССР-у, где се

ово] проблематици поклаша знатна пажн>а, оваква испити-

ван.а су тако$}е нови)ег датума. О томе А. Л. Шумилина ка-

же: „Интерес за изучаваьье граматичке синонимике нарочи

то се повеНао последн-их година. Уколико су се тридесетих

и четрдесетих година о овом предмету ]авл.али само по]е-

диначни чланци, после 1950. г. могуКе ]е показати веЬ низ

истраживаша посвеЬених питан>има граматичке сино

нимике.8

Па ипак, не може се реНи да у нан^ науци ни]е било

никаквог рада на падежно] оинонимици. У граматикама и

речницима указивано ]е ту и тамо на слична значена изве-

сних падежа и предлога. Таквих констатаци]а било ]е и у

расправама, нарочито нови^им, из синтаксе падежа. «Гош ]е

7 Юьижевност и зезик, год. X (1963), бр. 2, стр. 81—-95. Ова рас

права де прочитана као реферат на IV конгресу славистичких дру-

штава .1угослави]е, 1963. г.

8 Интерес к изучению грамматической синонимии особенно уси

лился в последние годы. Так, если в 30—40е годы на эту тему поя

влялись отдельные статьи, то после 1950. г. можно указать уже ряд

исследований, посвященных вопросам грамматической синонимии, нав.

дело, стр. 284. На исто] страки дата ]е и библиографи^а досадаццьих

радова из синтакоичке синонимике об]авл»ених у СССР-у. Сличну би-

блиографи]у дао ]е и В. П. Сухотин у юьизи Синтаксическая сино

нимика в современном русском литературном языке, Москва, 1960.

стр. 7—8; ту :е дата и оцена тих радова, стр. 7—14.
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на^више о томе било речи у чланцима и^езичким поукама

у копима се раоправл>ало о исправности и о стилско] вред

ности по^единих падежних и ггредлошко-падежних кон-

струкци]а. Но, све су то била тумаченьа по^единачних слу-

чадвва, а ни]е дата ни^една студила кода би дубл>е захватила

у теорииоку проблемтику падежне синонимике.

б. — Прихвата]уЬи задатак да се позабавим тим про

блемой у Буковом ]езику, ]а сам примере узео из ових н>е-

гових дела.

1. Скуплены историски и етнографски описи Вука

Стеф. Карацика, кн.. I, Београд, државно издание, 1898. Скра

Ьеница уз примере ]е: ИЕС.

2. Скуплеии граматички и полемички описи Вука

Стеф. Карацика, къь. I—III, Београд, државно издание, 1894

— 1896. СкраЬеница: ГПС; римска бровка уз скраЬеницу

показухе кн>игу, а арапека свеску.

3. Вукова преписка, кн>. I—^УП, Београд, државно из

дание, 1913. СкраЬеница: ВП; римска бражка показухе кн>игу.

4. Даница, Забавник за годину 1826. и 1827. СкраЬени

ца: Д; уз скраЬеницу дата ]е и одговара^уЬа година.

5. Ковчежик за исторщу, уезик и обичауе Срба сва три

закона, Беч, 1849. СкраЬеница: К.

6. Српски руечник, Београд, треЬе (државно) издание,

1898. СкраЬеница СР. '

7. Српске народне пословице, Београд, друго државно

издаиье, 1933. СкраЬеница: СНП.

8. Нови завоет Господа нашега Исуса Христа, превео

Бук Стеф. КарациЬ, Беч, 1847. СкраЬеница: НЗ; за одел>ке

долазе уобича]ене скраЬенице; главе су обележене римским,

а стихови арапским бро}кама.

Осим у два-три случала нисам узимао цримере из Ву-

кових списа старших од 1818. године, пошто ту ]ош има ути-

ца]"а славеносрпоког ^езика;9 такоЬе ниде употребл>ено Жи-

тще ЪорЬи]а АрсетцевиЬа Емануела, ко]е ни^е Вуково ори-

гинално дело,10 ни треЬи и четврти чланак КовчежиЬа

(Рисански обича^и и Српске здравице), за ко]е Лэуба Сто-

ЗановиЬ каже: „ТреЬи и четврти чланак, ко]и заузима]у две

• Уп. нпр. употребу предлога кроле: Сви Славеноки народи,

кромЪ Сербаля восточног' вероисповедания имаю свое Ръчнике

(ГПС, I, стр. 92).

10 В. о томе мишл>ен>е ЛЪубомира ЛовановиНа, Скуплени, исто

риски и етнографски описи Вука Стеф. КарациНа, Београд, 1898,

стр. X—ХП.
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трећине целе књиге управо и нису Вукови, већ попа Вука

Поповића, која му их је послао, и он их је, како се из При

писке (VII, 1 и даље) вида, наштампао готово без икаювих

измена".11 — Из Пословица даван је само Буков текст, а

пословице, као и народне песме и приповетке које је Вук

скупио, нису узимане у обзир, јер се не могу сматрати ау-

тентичним Вуковим језиком.

Примери из превода Новог завета навођени су само ако

није било одговарајућих примера из других списа. Тако је

учињено не само эбог могућих утицаја црквеног језика него

и зато што је језик овог превода, као и језик превода

уопште, ипак посебне врете, пошто је Вук у свом изража-

вању био спутан оригиналом.

Детерминативни чланови падежних синтагми штампа-

ни су курзивом. Вуков курзив, уколико га је било, задр-

жаван је само тамо где би без њега било отежано схватање

реченице (ипр. за наслове дела), а иначе је изостављан, по

што се тйме није мењало значење падежних синтагми. Ако

су се негде ова два курзива поклопила, те су речи штампане

разређеним курзивом.

в. — Поред наведених, употребљаване су и ове окра-

ћенице:

За управни члан: Гл = глагол; Им = именица; Ир =

= придав; з,а детрминативни члан: Н = номинатив, Г = ге

нитив, Д = датив, А = акузатив, И = инструментал,

Л = локатив.

Знак || између две синтагме показује њихову сино-

нимност.

г. — Важнија литература за падежну синонимику на

ведена је у напоменама. Сем ње употребљаване су и грама-

тике нашег језика, у првом реду Маретићева,12 и речници,

нарочито Броз-Ивековићев и Рјечник хрватскога или ерп-

вкога језика ЈАЗУ.

ПАДЕЖНЕ СИНТАГМЕ ПОТПУНЕ СИНОНИМНОСТИ

3. — Звати, прозвати се, назвати се, постати, бити +

номинатив [| исти глагол + инструментал

„Инструментал познат у науци под именом „предика-

тивни инструментал" обележава шта постаје известан по-

јам, какав нов физички, психички или друштвени лик сти-

" Жмвог и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, 1924, стр. 669.

" Граматика и стилистика хрватскога или орпскога кзьижевнога

језика* Загреб, 1931.
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че, било стварно, било привидно, у тренутку вршен>а гла-

голске радн>е".13 У Вуковим делима се у исто] функцией уз

неке глаголе употребл>ава и номинатив. Примери:

а) Звати (+ А) + Н: За се ]ош из дзетщьства опо-

мин>ем, да су полови и калу})ери звали ч е с т и ц а оно,

што носе у кутили те причешЬу]у болеонике (ГПС, III,

1, стр. 56). У — У Шумади)и у селу Буковику слушао

сам гд]е сел>аци ^апьеЬи опорльак зову кралица

(ГПС, III, 1 стр. 159). — Турци розоли]у зову а л б е р и-

)а (Народне Српоке Щесме, I, Липиска, 1824, стр. 315);

Звати (+ А) + И: Зедзн смо другога звали братом,

и шегова ^е матИ мене звала сином (ГСП, III, 1, стр.

119). — Па се ГБ.урНи}а] посл^е неколико дана са сво

зим момцима (ко]и су н>ега звали Ъ у р т о м, а остали

л>уди ньи Ъуртиновцима), дигне са Врачара (ИЕС,

стр. 26). — Или ^е теже мени, кога толики л>уди ученим

зову... (ГПС, II, 1, стр. 158—159);

б) Прозвати се + Н: ... и да се посли^е кад ]е

ха^дуковао, од ньега прозвало он^е велико брдо Ъ а-

к о в о (СР, пр. Пали-^ак). — Кад Пасманщцне крца-

ли^е. . . попале и поара]у Леновце (ко]и се потом про

зову Негалица) . . . (ИЕС, стр. 225). — И будуНи да их

]е испочетка на^више било из вароши Крце, зато се

прозову Крцали] е. (Д, 1827, стр. 95);

Прозвати се + И: . . . ко^ех се домовина прозва

ла Хр ват с ком посли)е Мухачкога бо]а (К, стр. 7);

в) Назвати се + Н: И н»и четворица . . . назову

се д аи) е (ИЕС, стр. 7). — Нэему (Г. ТвртковиЪу) нико

на сви]ету не може дата права, да се назове юихов

скупител (ГПС, III, 1, стр. 102). — Па кад ]е прешао у

Срби]'у онамо се назвао Иван Зуговик (ИЕС, стр. 268);

Назвати се + И: ^ков покоривши Ужице и" од-

метнувши наи)у Сокоску, назове се заповедником

наи]е Вал>евске, Шабачке, Ужичке и Сокоске. (ИЕС,

стр. 56—57). — Само ]"е онима Римскога закона рш

тешко Србима називати се (К, стр. 6);

г) Постати + Н: И вративши се натраг постане

архимандрит (ИЕС, стр. 244). — А ушавши у Београд

тако се обогате обо^ица, да постану на]богатщи луди

у Срби]'и (ИЕС, стр. 254). — Они сад постану и спаще

и читлуксаибще (ИЕС, стр. 8);

18 Милка ИвиН, Значетьо. српскохрватског инструментала и ли

хое развоз, Београд, 1954, стр. 147 (курзив ]е ауторов). О категорией

предикативног инструментала, в. нав. дело, стр. 147—158.
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Постати + И: Неисказана радост обузела ]е срце

мс^е, кад сам разуми^о, да ]е Ваше Кньажеско Си]а-

тел>ство постало кавалером Роси]ако-Императорскога

ордена свете Анне првога реда (ВП, II, стр. 604). — За

то ]е она [= Матица], поставиш готово на^лу^ом пар-

тщом у литератури нашо^ . . . (ГПС, III, 1, стр. 56);

д) Бити + Н: Он ако и ни]е владика, али ^е дока

зав, да ]е ври]едан бити владика и у Руса и у Луто-

рана, а камоли у Срба! (ВП, II, стр. 292). — Сад и Г.

СветиЬ може бити историк, барем онаки, као што ]е и

Стимолог (УПС, III, 1, стр. 125). — Нэегов отац, Мило

ван Георги^евиК ко]и ]е био дун^ерин . . . (ГПС, II, 2,

стр. 374);

Бити + И: Он свачим св^едочи, да ]е ври^едан

бити списател-ем начертани^а н>еко]его Ара^анина, и

Римл>ана у Шпани]и (ГПС, II, 1, стр. 20).

Учесталост номинатива и инструментала ни]е ^еднака

уз ове глаголе. Номинатив ]е чешЬи у сиятагама са назвати

се и постати, а инструментал у сиитагмама са звати, у ко

пима се номинатив употребл>ава само за називе предмета. За

прозвати се и битм сувише ]е мало примера да би се могло

говорити о неко] разлици. Изгледа да су синтагме са глаго

лом бити синснимне само кад ]е ова] глагол инфинитиву, а

I да се иначе употребл>ава конструкци^а са номинативом. —

Уз глаголе звати се и остати исклучиво сто,) и номинатив, а

уз назвати се — инструментал.

4. Чувати се, избавити се, крстити се, боуати се, стидети се,

постидети се + генитив 1 мсти глагол + од + генитив

Познато ]е да се конструкци^е генитив и од + генитив

у аблативном эначен>у напоредо употребл>ава]у: (1) уз неке

глаголе ко]и значе одва]ан>е, удал>аван>е — да се покаже од

кога се по^ма врши то одмицаше и (2) уз неке глаголе ко}и

значе психичке процесе — да се означи одакле ти процеси

потичу. Код Вука ]е таква синонимност синтагми Гл + Г

и Гл + од + Г везана за ове глаголе:

1) а) Избавити се + Г: Тако им ^е, н. п. из почетка

за неколико м^есеци била на^веЬе брига и беспрестани

разговор и договор, како Ье се избавити францускога

учителка, Бизаила (ВП, VII, стр. 693). — Кад ко гле
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дадуЪи да се избави матьег зла удари на веКе {СНП,

стр. 362);

Избавит се + од + Г: . . . да се ььегова земл>а и

ра^а избави од зулумНара (ИЕС, стр. 573);

б) Чувати се + Г: . . . да се чувамо узимаюа Сло-

венсгацех ри^ечи без невол>е (ГПС, III, 1, стр. 185);

Чувати се + од + Г: А особито се чувашу од эсек-

скин,а (Д, 1827, стр. 93);

в) Крстити се + Г и крстити се + од + Г: 3) Ко

га, чега, од кога, од чега . . . крсти се ти н>ета т. ]. б]е-

жи од н>ега, чува] га се (СР, п. р. крстити се);

2) а) Бо]ати се + Г: Он не само што се не бо]и ре

цензента, нето му се ]ош радуге (ГПС, II, 1, стр. 98). —

А оно [= Грче] бодеНи се срамоте одговори му опет

Турски (СНП, стр. 207);

Богати се + од + Г: Зер колико се год Суледман-

-паша показивао, да Милоша пази и благодари му, што

]е ту буну утишао, толико се од юега бо^ао (ИЕС,

стр. 142);

б) Стидети се + Г: А Кара-Ъор!)и]е нан> у Поречу

ни^е ударао, ]едно за то, што се народа стидио . . . (ИЕС,

стр. 87). — Или кад се ко понесе и стане се стидети

свога пре^ашюега стаюа (СНП, стр. 113);

Стидети се + од + Г: ... да се «а ^едноме чоеку

]едан образ од другога стиди или образ ]еднога чоека

од образа другога чоека (СНП, стр. 256);

в) Постидети се + Г: Дер ко се постиди жене и

мо]щех рщечи тьега Ье се син чювечи] постидети (НЗ,

Лука, IX, 26);

Постидети се + од + Г: . . . кад се ко од сво]и

рщечи или од свога ^ела постиди (СНП, стр. 426).

Сам генитив ]е чешКи уз глагол бочаги се, као и уз гла-

тол стидети се, где }е уедини пример за Гл + од + Г нагоен

у об]ашн>ен.у пословице у кодо] вей посто^и иста таква син

тагма. У синтагмама са избавити се фреквенц?ца оба завиша

плана ]е слична. За чувати се, постидети се, крстити се

нема довольно примера да се изведе сигурни]и закл>учак.

Уз глаголе клонити се, аратосилати се, побо^ати се,

сражити се, снебивати се, снебити се, колмко се може суди-

ти на основу малобро^них примера и на основу допуна у

Српском Р^ечнику, Вук ]е употребл>авао само генитив, а уз

сачувати се, плашити се, уплашити се, поплашити се —

само од + Г.
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5. — Им + Г || Им + од + Г

а. — Конструкций генитив и од + генитив употребл>а-

ва}у се напоредо и уз именице — у посесивном значен»у.

Али, ове две кострукщце нису увек потпуно синонимне, ]ер

су синтагме са од + генитив често ман>е посесивног,14 а ви-

ше аблативног значена,15 што нам сведоче яримери: овршак

од бадп>ака (СН, п. р. бадюак), рогал> од мараме (СР, п. р.

прстен}, рог од божитн>ег пецива (СР, п. р. БожиН), кра] од

чарапе (К, стр. 40), пера од покраденог лука (СНП, стр. 9),

горн>а кора од куповног хлеба (СР, п. р. запис), темел> од

куле (СНП, стр. 248). I

Синонимност ]е углавном везана за синтагме чи]и су

управни чланови речи: старешина, командант, егземплар

и име.

б. — Уз именице старешина, командант конструкций

од + генитив ]авл.а се кад су у зависном падежу речи ко]е

означава^у подруч^е:

а) Старешина + Г: Уби^е некакав Турчин у Сме-

дереву Ъушу БулиНевиЬа, старзешину наще Смедерев-

ске (ИЕС, стр. 115);

Старешина + од + Г: Милан ОбреновиН . . . ко]и

]е био главии стар]ешина од нахи)е Рудничке, Поже-

шке и Ужичке . . . (ИБС, стр. 72). — Сад ]е у Котору

окружни капетан као главни стар^ешина од све Боке

(К, стр. 39);

б^ Комендат + Г: Миленко Сто]кювиК, бивши ко-

мендат Пожеревачке наще, учио ]е у Поречу читаву

]едну зиму аз, буки, в]еди, глагол>е (БП, III, стр. 93);

Комендат + рд + Г: ... те тако ^ков остане ко

мендат само од нахще Вал.евске (ИЕС, стр. 70). — Онда

комендат од шанца, Ресавски кнез, Стефан Син^ели]Ь,

потегне из пиштол>а (ИЕС, стр. 120).

в. — Примери за синтагме са реч^у егземплар:

Егземплар + Г: ... пражски крал> пошал>е ]едан

ексемплар ове кюиге професору богослови^е Неандеру

14 О посесивном генитиву и другим начииима означаванл по

сесивног односа в. Михаило СтевановиН, Посесмвке форме у српско-

хрватском ]езику, Годопшьак Скопског филозофског факултета, IV

(1939—1940), стр. 1—50.

15 О поставку ове конструкциде в. Радомир АлексиЬ, „Од града

к&учеви", праг од куКе" и сличив коиструкци)е, Наш зезик, год. VII

0939—1940), св. 8, стр. 226—229.
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(ВП, III, стр. 373). — Послао сам 27 егземплара Нового,

Завјета (ВП, VI, стр. 329). Јуче сам предао Панти Ро-

зоклији три егземплара Шаффарикове Историје (ВП,

И, стр. 77);

Егземплар + од + Г: ... . Кад Вам један егзем-

плар од књиге пошал>ем (ВП, VII, стр. 459). — Ако би-

сте уз ове књиге примили и који егземплар од Раха за

Српски језик и правопис . . . (ВП, VI, стр. 329). — Уз

ове књиге примићете и један ексемплар од щесама

Бранка Радичевића (ВП, VI, стр. 389).

г. — Уз реч име синонимност ових двеју синтагми по

стоем кад су у зависнет члану именице место, село, дрвеће.

Име 1 Г: Која имена мјеста и земал.а имају на

крају . . . (ГПС, II, 2, стр. 303). — Имена мјеста, од по-

својителни прилагателни имена (ГПС, II, 2, стр. 334). —

Онда треба узети и имена свију Српскијех села, вода,

планина, брда, пол>а, и свију осталијех мјеста . . . тако-

ђер и имена свију фамилија (ГПС, III, 1, стр. 177). —

. . . што сам добио имена свију села у пашалуку Бијо-

градскоме (ВП, I, стр. 198). — Међу ова преэимена иду

и дјекоја имена млади животиња, и дрвећа, а и мртви

мали ствари (ГПС, II, 2, стр. 309);

Име + од + Г: За нас би потребно било повадити

из ње и имена од мјеста и л>удска имена и презимена

(ГПС, III, 1, стр. 77). — Да реку да су једни Славонии,

други Далматинци, трећи Дубровчани, то су све имена

од мјеста у којима живе и не показују никаквога наро

да (К, стр. 6—7). — Ето вам из оне пјесме, што сам м«-

слио да је за вас, и имена од села, што сам наново у Ср-

бији дсбио (ВП, IV, стр. 638). — Међу ове ријечи иду

имена од различного дрвећа (ГПС, И, 2, стр. 317).

Овде је потребно истаћи да је у данашњем језику ова

друга веза непозната. А и у Вукову језику, ако је у зави-

сном члану реч која означава човека, ,употребл>авала се са

мо синтагма гене + Г:

Велика вам хвала што сте ми послали имена окгг-

јех војвода (ВП, III, стр. 384). — Међу ове ријечи иду

и имена (Турска различии мајстора (ГПС, II, 2, стр.

329). — Примио сам ваше писмо од 25. о. м. са 60 имена

пренумер'аната на рјечник (ВП, III, стр. 371).

Оваквих примера са речју пренумерант има више. За

употребу осталих именица у одредбеном делу има мало при
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мера, те се могу}шост употребе друге конструкщце не може

ни исклучити ни гготврдити. Примери:

Име + Г: Назначити имена свщу брда, коса и гла

зища, то Ье се само снда моЬи . . . (Д, 1827, стр. 30—31).

— ... да су веЬ и имена слова примили од Ни^емаца

(ГПС, И, 2, стр. 276). — Имена онще кн,ига, ко]е сам ]а

из Русине добавио, мени ^е Г. МагарашевиЬ послао (ВП,

IV, стр. 625). — Ко^е [р,и]ечи] значе мртве ствари, или

само имена мислени ствари . . . (ГПС, II, 2, стр. 340).

Сем овога, у_ наведеним примерима са речима место,

село, дрвеке, сто]е у генитиву и речи земл>а, животин>а, во

да, брдо, пол>е, фамилща.

Име + од + Г: Оваксви имена од кнежина и пле

мена има и по Боени и по Ерцеговияи (Д, 1827, стр. 56).

— Ко]и су намастири мени познати, ево вам имена од

• ъи (ВП, IV, стр. 647).

6. '— Гл + у + Г ,| Гл + код + Г

Синтагме Гл + у + Г синонимне су са синтагмама

Гл + код + Г кад означава.^у да се радн>а врши у сфери

по^ма означеног зависним падежом."'' Ово опште значение „у

сфери" може се поделити на неколико специфична их

значен>а:

(1) Радн>а се эрши у средини, ]езику, схватаььу и сл.

народа или друштвеног сло]а означеног генитивом. (За озна-

чаван>е свог народа Вук обично употребл>ава заменицу ми.)

Обе конструкци)е скоро су под^еднако честе. Примери:

Гл + код + Г: Худ у нас, као и у Руса и у Краюаца, не

эначи сиромашан, него р!)ав (ГПС, II, 1, стр. 172). —

у Чеха и у Бугара чини овакову службу и я (ГПС, II,

1, стр. 28). Меркурще, био ]е у Римлана бог р]ечито-

сти и трговине (ГПС, III, 2, стр. 269). — Ми сви знамо

да се у нас почело писати народницем ^езиком од вре

мена Доситиза ОбрадовиЪа (ГПС, III, 2, стр. 260). — <1ер

се проха у нас обично коси, а не жше се (СНП, стр. 269);

ГЛ + код + Г: Кнэижар Ье списател. молити, и с

Нэим Не се пода^ати, као што бива и код осталщех на

рода (ГПС, И, 1, стр. 106). — Овакву службу чини р и

14 О синоиимности у апстрактном значен>у в. т. 27. — О предлогу

у са генитивом писао }е Бранко МилетиН: Употреба предлога у са гени

тивом, Наш }езкк, год. I (1932—1933), св. 4, стр. 112—115.
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код осталще, свщу готово, Славенски народа, па и код

самще Руса (ТИС, II, 1, стр. 27). — Али код нас може

бити описател» и без тога (ГНС, II, 1, стр. 99). — Ъеко-

}е се рщечи друкчи^е изговара}у него код нас (ГПС,

III, 1, стр. 20—21). — Што ]е момак 9 или 10 година

старики од 1)ево]ке; то у просв^ештеним земл>ама код

господе нще мана (ВП, IV, 537). — Торба се код просто

го народа носи (СНП, 132).

(2) Радн>а се врши у куКи, у служби, у подруч]у лич

ности означене генитивом. Синтагме са код су чешЬе.

Примери:

ГЛ + у + Г: 1еданпут смо били у Карамзина на

ручку, а ^еданпут у графа Рум]анирва, за]едно (ВП, II,

стр. 254). — И отиде у Видин, те се на^ми у некака

Турчина, да му чува овце (ИБС, стр. 225). — Дсфе у

Пожаревац, и он^е се надми у воеводе, да му готови зе

ло (ИБС, стр. 225);

Гл + код + Г: Код Берика сам ручао на Иван>дан

(ВП, I, 178). — За. сам овога патри|ара Славеисхога ]е-

зика и историке на^'пр^е ви^ао код Давидовича (ГПС,

II, 1, стр. 160). — Нэега Главаш намуести у наи]и Сме-

деревско] у селу Дубони код некака човека, као да му

чува овце (ИБС, стр. 225). — А по том постане писар

код Грушикког кнеза, Илще Марковика (ИБС, стр. 258).

— Само се то зна, да ]е у Мацарако] код некака Грка

учио трговину, код колега ]е научио и Грчки говорити

(ИБС, стр. 288).

(3) Радаьа ]е везана за кньижевно дело, за понашан>е,

за ^езичко осеНан>е и сл. особе чи]е се име налази у детер-

минативном делу. Овде су обрнуто, синтагме Гл + у + Г

у веЬо] употреби. Примери: ■

Гл + у + Г: Оно ]е наречи^е и у Дубровачкщех

списатела (ГПС, III, 1, стр. 156). — Морам признати, да

не знам, шта у М. Светика овще значи Утук (ГПС, III,

1, стр. ПО). — Али у М. Светика ништа тце ново, тра-

жити себи славу (ГПС, III, 1, стр. 33);

Гл + код + Г: Али ]е за чудо, што се у самоме

д]елу слабо држи онога правила, ко]е код другого одо-

брава и хвали (ГПС, III, 1, стр. 92);

Гл + у + Г и Гл + код + Г: Тако и у г. Гру^'ийа

[хл.еб] значи само оно што ]е ... у кисело зами]ешено,

а кукурузиица, ржаница, просеница, овсеница то код1

гьега ништа тще хл>еб! (ГПС, III, 2, стр. 358).
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Кад преовладава посесивно значење, употребљавају се

само синтагме са предлогом у:

У кого су бијеле руке (= ко има бијеле руке, чије

су руке бијеле), знак је да не ради радо (СНП, стр. 14).

— Тада је граф Орурк . . . отео од Турака Бању, која

је још од 1807 године била у Срба (= жоју су имали

Срби, која је припадала Србима; ИЕС, стр. 121). —

Зато раја не само не смије носити зелеяе боје, него ни

онако лијепих хаљина као што су у Турака (= као што

их имају Турци, као што су туроке; Д, 1827, стр. 87).

7. — Одрични Гл + Г \ одрични Гл + А

а. — Данас у нашем језику објект уз одричне глаголе

стоји у акузативу или у генитиву (тзв, словенски генитив)."

О старијој генитивној конструкцији Алекеандар Белић је

написао ово: „Има много претпоставака да се ово објасни.

Али нас ниједна у потпуности не задовољава. Има поку-

шаја да се тај генитив објасни партитивно („изузима се

ово"), аблативно — одвајањем од чега, веза са чим се по-

риче, као првобитна конструкција уз „ничьто" са генит.

што је после пренесено и на друге одречне случајеве.

Ми данас не осећамо ниједан од тих падежних односа

уз негацитју; чак не можемо утврдити ни директну везу на

њима. Зато сматрам да ова решења не дају још одговор који

би нас могао задовољити."18

Али, било да се, као што сматра А. Белић, посебно

значење генитива уз одричне глаголе изгубило, било да се,

како проф. М. Стевановић каже у сводим универзитетоким

предавањима, још може објаонити његово партитивно по-

рекло, синтагме одрични Гл + Г и одрични Гл + А могу се

сматрати потпуним синонимима; данас оба падежа само по

казуху објект одричних глагола, а тако је било и у Буко

вом језику.

Код Бука су, истина, синтагме са генитивом бројније,

али их има доста и са акуэативом:

" О односу генитива и акузатива у овој фуикцији у нашем са-

времином ктьижевном језику в. Даринка Гортан-Премк, Падеж об-

јекта у негативним реченицама У саврелвнол српскохрватскол књи-

жевном језику, Наш језик, н. с, кн.. ХП (1962), св. 3—6, стр. 130—148.

и Исторпја српскозсрватског језика, св. 1: Речи са деклинацијол,.

Београд, 1950, стр. 380.
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Одрични Гл + Г: Ви ]ош не поэна^ете трговаца (ВП,

II, стр. 52). — Ко]и не купу]е капе кад му треба, него чека

о вашару да ,]е кугги (СНП, стр. 161). — Али он овога обека-

п>а своуега не испуни (ИЕС, стр. 262);

Одрични Гл + А: Ви рш луде добро не позна^ете

(ВП, II, стр. 244). — ... што Талфи^а у ггреводу своме

ни]е сподеенула юегово име (ГПС, III, 1, стр. 121). —

Никакав кро]ач не узме ножице у руке. . . незна^уНи

или Ье од они комада бити чакшире или долама (ГПС,

И, 1, стр. 100—101).

Обе синтагме долазе и кад негаци^а сто^и уз глагол не-

потпуног значегаа чи]а ]е допуна прелазии глагол:

а) Каже им управо, да Турци не могу са Србима

на ново мира правити (ИЕС, стр. 125). — А после се

заваде што му она ни^е Ьела да служи момака (ИЕС,

стр. 236). — Али гд)е нико истине ни свога правог мтье-

юа показати не сми^е (ВП, II, стр. 640);

б) ^ков ни]е могао Ъ.урчщу послушати (ИЕС,

стр. 22). — Али се ласно не може оправдати, кад ко

иезпаюе свО]е не Ье да призна (ГПС, III, 1, стр. 154).

в. — Ако ]е зависни члан заменица то; ово, оно, шта,

ништа претежно долази синтагма са акузативом. За генитив

има само ]едан пример «из Српског р^ечника и два из пре

вода Новог завета. (Два пута ]е управни члан глагол видети).

Примери:

Одрични Гл + Г: Кад ко буде у какоме, м]есту, а

не види онога што ]'е он})е на]энатни)е (СНП, стр. 15).

— И уста одмах, и узевши сдар изи^е пред свима тако

да се сви дивл>аху и хвал>аху Бога говорегии: нигда

тога вид^ели ни]есмо (НЗ, Мар., II, 12). — А он им за-

при^ети и запов]еди да никоме не казусе тога (НЗ, Лу

ка, IX, 21);

Одрични Гл + А: Г. П. А. ПоповиЬ и тиме св^едо-

чи, да ни сам не позна]е оно, што брани (ГПС, III, 1,

стр. 70). — Шта ]е и како ]е казао Г. ТвртковиЬ Госпо-

дару Ефрему, кад му ]е рукопис предао, то }& за сад

управо не знам (ГПС, III, 1, стр. 77). — Кад се ко зари

не што да не чини (СНП, стр. 95).

г. — Уз глагол немати допуна долази у генитиву, изу-

зев, ако ]е то нека од заменица што, ништа и сл., ко]е и уз

ова] глагол сто] е у акузативу. Акузатив долази и у ]едном

примеру где ни]е непооредно негиран глагол имати.
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а) . . . зашто овдаипьа наша штампари] а нема тще

знака (ГПС, II, 1, стр. 232). — А ко]и описатель у свом

писаньу нема никакви правила . . . (ГПС, П, 1; стр. 102).

— ... на]више прости дьуди, кюди или никакова или

барем правога пон,атща о литератури нема]у (ГПС, III,

1, стр. 56);

б) . . . ко^и ни)есу имали ништа до оно мало плате

(ИЕС, стр. 270). — А при том нема нигде ништа (ИЕС,

стр. 249);

в) Тако се ра^и не присто]и имати ни лщепу куНу

као што ^е Турска (Д, 1827, стр. 87).

8. — Подики, побунити (+ А) + против + Г | подики,

побунити (+ А) + на + А

Против + Г и на + А уз глаголе подики и побунити

означава]у да ]е радаьа управл,ена на по}ам у генитиву од-

носно акузативу. Иако су ове две синтагме за Вука исто-

ветне, ипак би, са стилске стране, требало дати предност

конструкцией против 4- Г, зато што израэити^е показу] е не-

при)ател?ски карактер овог односа. Уосталом, она зе данас

много обични]а, нарочито уз глагол побунити се. Примери

за ове синтагме:

а) Подики (+ А) + против + Г: Он сад у ово] не

воли подигне и Србе против баша и Пасшнцще (ИЕС,

стр. 4). — Да учени л>уди буне подижу против правп-

телства . . . (ВП, II, стр. 638);

Подики (+ А) + на + А: Кад цар 1796 године

подигне на Пасманцщу девет ко^екаки везира с 'воу

ском . . . (ИЕС, стр. 5). — Онда баше у Винограду, ви-

- деЬи да ]е паша остао само с неколико крцали^а, по-

дигну на тьега буну. (ИЕС; стр. 6);

б) Пхбунити ( + А) + против + Г: А у почетку

рата [капетан Коча] прег^е опет у Орби]у, и побуни на

род против Турака (ИЕС, стр. 141);

Побунити (+ А) + на + А: А у почетку рата

прще^е крадом опет у Србиду и побуни народ на Турке

(СР, п. р. Кочина крапина).

2 Наш ;езих
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9. — Буна, рат + против + Г

|| буна, рат + на + А

И уз именице буна и рат долазе допуне против + Г

или на + А да покажу да ]"е збиван>е усмерено на позам

означен зависним падежом:

а) Буна + против + Г: Шло тако се опет почне

буна против Турака (ИЕС, стр. 138);

буна + на + А: А у почетку буне на дахи]е пот-

писивао се бимбаша (ИЕС, стр. 261).

Синтагма буна на дахи]е ]авл>а се само у овакво] кон

струкцией и занимл>иво ]'е да народна песма носи наслои

„Почетак буне против дахида".

б) Рат + против + Г: . . . да би Руси дознали у

чему се Србима може помоЬи у рату против Турака

(ИЕС, стр. 72);

Рат + на + А: кад рат на Турке или на даоси]е

псфе среЬно у напредак. . . (ИБС, стр. 68).

10. — Гл + после + Г | Гл ■+ иза + Г

|| Гл + какой (наком) + Г \\ Гл + по + Л

а. — Свим овим синтагмама показу]"е се да се радоьа

врши у времену ко^е почюье од овршетка пЪ^ма означеног

зависним падежом.. Нэихова синомимност ]"е, ме^утим, огра

ничена — делом семантичюим разликама, а делом лексич-

ким саставом детерминативног члана синтагме.

б. — Семантичка ограниченна су у овомег „Прецизносг

изражавагьа не допушта да се сматра^у синтаксичким сино-

нимима ни предлошко-падежне везе по прозкику и после

празника, по повратку и после повратка итд. Првима од

н>их се означава време непосредни]"е иза празника, односно

иза повратка, док се другима временски одре^уз'е оно што до-

лази било кад после празника и после повратка".19 Значи да у

синтагми Гл + по + Л"посто]и суженост значен>а, ко^енема

у синтагми Гл + после + Г: Зато са семантичке стране син

тагма Гл + после + Г може бити синонимна са Гл + по + Л

само у овим случа]евима: — (1) ако се у н>0] подразумава

врло мали временски период. Те се самим тим радк>а врши

" Михаило СтевановиК, Синтаксичка синонимика, Кн>ижевност

и зезик, год. X (1963), бр. 2, стр. 93. О временском значен>у предлога

по в. Милка ИвиЬ, О предлогу по у српскохрватском ?езмку, Тужно-

словенски филолог, XIX {1951—1952), стр. 192—194.
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непосредно за по]мом оэначеним детерминатизним делом;2*

(2) ако се било по смислу било по неко) временско] одредби

(нпр. одмах, непосредно) види да се оваквом сиитагмом озна-

чава вршеше радоье у времену ко]е долази за поемом у де-

терминативном делу. Истина, и уз Гл + по + Л понекад се

додачу сличне одредбе, али се то чини да би се покачало

значенье.

Гл + иза + Г показу]е, бар у примерима из Вуковог

]еэика, да радива следу^е одмах или уокоро за поемом у ге

нитиву. Зато и ова синтагма може бити синоним са Гл + по

сле + Г само ако ]е значение ове друге синтагме на неки

начин ограничено.

У примерима за синтагму Гл + након (наком) + Г,

кода ]е у Вуковим делима врло ретка, радн>а се извршава

или започин>е одмах после завршетка по]ма означеног ге

нитивом. У ]едином примеру где се ова синтагма лексички

подудара са Гл + после + Г (у завионом члану ]е брод го

дина) и синтагмой Гл + после + Г и синтагмом Гл + после

+ Г показухе се вршенье радн>е одмах за поемом у генитиву,

те су ту ове две синтагме синоними.

в. — И лексички састав ограничава синонимност ових

синтагми. Тако, кад ]е у зависном делу реч ко]а означава

време или временску ] единицу, употребл>ава}у се синтагме

Гл + после + Г, Гл + по + Л и, само у ]едном примеру,

Гл + наком + Г:

Гл + после + Г: Кад се путник послще дугога

времена врати на траг , . . (СНП, стр. 117). — То ми ]е

м^есто радости, ко^у би требало да имам, што Ну гто-

слще толикога времена видити жену и новороЬенога

сина! (ВП, IV, стр. 11). — Што би тако до подне провео,

оно би послще падне, особито увече, мени читао (ИЕС,

стр. 270). —■ Послще Миол,а дне гледаЬу да одем Гету

и Римеру {ВП, I, стр. 220). — А кад се Ъирило послще

четири године вратио из Морави^е у Бугарску . . . (ГПС,

II, 1, стр. 167). — Послще юеколика дана доЬе он опет

к мени (ГПС, III, 1, стр. 81);

Гл + по + Л: А по дугом времену доЪе господар

ти^ех слуга, и стаде се рачунити с н>има (НЗ, Мат.,

XXV, 19). — Седми дан путова*ьа дошао сам у Краково

по подне (ВП, I, стр. 165). — А по вечеру суботном на

10 Нпр. ако ]е у детерминативном делу реч подне. И именица

ко}а означава та] период употребл>ава се у два облика: послеподне

или поподне.
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освитак првога дана нед]ел>е доЬе Марина Магдалина

и друга Марина да огледаду гроб (НЗ, Мат., XXVIII,

1). — А кад Реимер по Божику дойе у Липиюку, ]а Ну

с н>им говорити о томе (ВП, I, стр. 246). — Тако се скуп-

штина сазове одмах по коеоле лету (ИЕС, стр. 95);

Гл + наком + Г: Ево Српскога р]ечника и по

други пут наком тридесет и три године (СР, стр. VII).

Види се да су Гл + после + Г и Гл + по + Л си

ноними кад су у детерминативном члану речи дуго време и

подне. Да би били синоними и кад ]е у зависнем падежу реч

ко^"а означава празник, потребно де да се задовол>и семан-

тички услов, а у наведеном примеру за Гл + после + Г

(послще Миола дне) то ни^ случа^. — Гл + после + Г и

Гл + наком + Г синоними су кад де генитивом означен брод

година.

г. — Пошто догаЬади имаду временску димензиду, и они

могу послужити за одреЬиванзе времена. У оваквим случа-

]евима употребл>ава]у се Гл + после + Г, Гл + по + Л и

Гл + иза + Г:

Гл + после + Г: Кнезови су послще Аци-Му-

ста]пашине смрти одма изгубили власт у народу (ИЕС,

стр. 8). — Кад се послще ручка састанемо у н>егово]

соби, он ми прочита оне оде (ГПС, III, 1; стр. 119). — И

онде после млогога разговяраюа и уговараюа пристану

обо]ица на ово (ИЕС, стр. 164). — Сад послще Скуп-

штине имао сам среЬу од нашега кн>аза наименован би-

ти чланом суда Би] ограде кога (ВП, I, стр. 388). — Онда

[Пасманц^а] удари ]едан пут послще велике кише те

]и [= везире] разбиде и рашКера (ИЕС, стр. б);

Гл + по + Л: По смрти Доситщево] поставе Ка-

ра-Ъорйиде и Младен ^гговиКа на ььегово м^есто (ИЕС,

стр. 100). — БудуКи да кола за мене по ручку одмах не

доЬу . . . (СЫП, стр. 207). — И по млогом цен,каюу и по-

га^аюу уговоре, да Карановчани врате Кара-ЪорЬи]и-

ну некакву велику шешану (ИЕС, стр. 51). — Тамо доКи

мислим на концу ^уни^а (по вашару Пештанскоме) (ВП,

I, стр? 317). — Само ]'е по одласку Милошевом из Срби^

]е сазидао ли]*елу господоку куКу (ИЕС, стр. 290). —

По свршетку овога писма разабрао сам жалосне гласе

(ВП, IV, стр. 174);

Гл + иза + Г: Иза на^векега зла може бита горе

(СНП, стр. 201). — Добро сам се иза грознице опоравио

(ВП, IV, стр. 137). — Иза овщех рщечи . . . рекне му да
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ме доведе (ИЕС, стр. 86). — Овде се могу уврстити и

два случаја у којима се глагол само подразумева: Иза

зиме топло; иза кише сунце (СП, п. р. иза).

Но овде нема много синонимности. Гл + после + Г

и Гл + по + Л синонимни су у случајевима са именицама

смрт и ручак. Појмови разговарање и уговарање сличим су

са појмовима цењкање и погађање, а и појмови скупштина

и вашар такође су међусобно доста слични, те се и у тим

случајевима може претпоставити синонимност ових синтаг-

ми, наравно, кад се види да се радња врши више-мање не-

посредно за појмом у детерминатином члану, као у одгова-

рајућим примерима за синтагму са после. — Синтагме Гл

+ после +■ Г и Гл + иза + Г подударај у се само кад је у

детерминативном делу именица киша, и може се узети да

је ту значење синтагме са после такво да је у овом примеру

синонимна са Гл + иза + Г. — Гл + по + Л и Гл + иза +

Г не показују неку синонимност. I

У оваквој употреби најбројнија је и лексйчки најраз-

новрснија синтагма Гл + после + Г, у чијем се зависном

делу употребл>авају и речи: рат (Д, 1827, стр. 94), мир (Д,

1827, стр. 97), бој (ИЕС, стр. 25), догађај (ИЕС, стр. 75), раз

говор и договор (ИЕС, стр. 14) итд.

Догађај се може обележити и анафорском заменицом

то. Уз њу стоји предлози после и иза, а предлог по је са за

меницом срастао у прилог погож.

д. — Зависни члан могу да буду и речи које значе

бића или предмете. Тада се време означава на тај начин што

се мисли на свршетак неког дотађаја или временског одсека

који је у вези са појмом у зависном падежу.

Најчешће је случај да се мисли на смрт личности озна-

чене детрминативним чланом, и онда је у детерминатиз-

ном члаяу обично лична заменица. Ту се употреб-

љавају, и то као синсними, синтагме Гл + иза + Г и Гл +

након + Г:

Гл + иза + Г: Боље да се чоеку кољено затре,

него да зао пород иза себе остави. (СНП, стр. 23). — А

у Поречу умре оборкнез Крајински Перча Станковић

Капапаниа, иза ко?а остане литепа и богата жена по

имену Милана (ИЕС, стр. 262). —• . . . будући да му је

иза жене остало четворо ђеце, (ВП. IV, стр. 142). . .

• Гл + накок. + Г: Он је оставио након себе једно

женско и једно мушко дете (ИЕС, стр. 256). — Онда

ћете само и ви бити сигурни ... па не само ви за живо
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та, него и ваша адеца каком вас (ВП, II, стр. 631). —

Као што смо ми, нас дво^ица, за живота били западно,

, тако Ье и након нас спомен наш за^едяо иКи (ВП, II,

стр. 732) — ■ . да ми Ваша Св]етлост наклоните штогод

велико, достойно и вас и мене и данас и наком нас (ВП,

II, стр. 732).

ДаничиЬ слично значение приписузе овом примеру са

синтагмой Гл + по + Л:21

У том умре и Теша, те и Милош остане сиротан

по оцу, и потуче се по на}му, као и браЬа му (ИЕС,

стр. 132).

Али, овде се не означава време, него начин на ко]и ]е Ми

лош остао сиротан: сиротан „с обзиром на" оца. Речца и

(то и Милош . . .) сто,) и зато што се Милошево стан>е надо-

везу^е на стан>е н>егове полубраЬе, Милана и ^кова, ко]и су

пре Милоша остали без оца.

Ево три друго]ачи]а примера са остати + иза + Г:

Ми смо с вама пошли, с вама Ьемо иКи, кудгог) ви

помете, а иза вас неЬемо сами шфе остати (ИЕС, стр.

17). — И скупите, и напунише дванаест котарица ко-

мада од оних пет хл>ебова ]ечмени]ех што претече иза

онщих што су ]ели (НЗ, «Тов., VI, 13). — Само вас пов-

торително молим, да гледате на ври^еме да ми то по

шлее; за што иза дилежанца остати не могу (ВП, IV,

стр. 15).

У првом примеру се мисли: иза вашег одласка, у дру

гом — иза обедованэа оних ко^и . . . , у треКем — иза одла

ска дилежанца.

У ова два примера са Гл + после + Г подразумева се

време у коме су живела биЬа означена генитивом:

Тако би права граматика (н. п.) Елинскога ]езика

могла бити савршена и потпуна при^е Ъекропа и Ка-

дма, као и послще Платона и Аристотела (ШС, II, 1,

стр. 137—138). — БудуЬи да шаревдцех кон>а врло ма

ло има, зато се овг)е мисли да их ]е нестало са свим —

послще шарца Крал>евиЪа Марка (СНП, стр. 342).

д. — Закл>учак: — Синонимност у малом обиму посто-

]и измену синтагми Гл г после + Г и Гл + по + Г, затим

измену Гл + после + Г и Гл + иза + Г и измену Гл + по-

* 81 Србска синтакса, Београд, 1858, стр. 264.
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еле -г Г и Гл + након + Г. Нешто чрптЬа синонимност

синтагми Гл + иза + Г и Гл + након + Г у значеньу: после

смрти личности оэначене генитивом. — На}чешЬа и леяссич-

ки на^богати]а ^е синтагма Гл + после + Г. Н>ено значеше

пще онако ограничено као код Гл 4 по + Л и Гл + иза +

Г, али се може и ограничити, те ни^е чудо што ]е она, макар

и делимично, синонимна са свим осталим конструкци]ама,

о копима ]е у овюд глави било говора.

Ова] закл>учак ]е изведен на основу примера из Вуко-

вих дела. Мег^утим, у Буковом ]езику ова синонимност ]е

свакако била нешто потлуни]а. Вук, нпр., у Р]ечнику код

наком упуЬу^е са сг. на након, послще, иза и да]е ]едан

трн>е. Ово ]е, истина, народна пословица, а не Вуков ориги-

нални ]еэик, али ]е ипак могуКно да ]е и Вук понекад упо-

требл>авао синтагму са предлогом каком (наком) у сличним

случа^евима.

— Напомена: — Овде ни^е узета у обзир синтагма Гл

+ за + И, ]ер ]е н>ено значение специфично, те се разлику]е

од значена наведених синтагми. Найме, Гл + за + И пока

зухе не само да се радаьа врши после по]ма означеног ин-

струменталом него и да припада истом току догаг)а]а, да се

надовезу]е на та] по]ам. Ово нам потвр!)у)у примери:

И у Гроцко] на]при]е поси^еку кнеза Стефана Па-

лали]у . . . ; за п>им Марка ЧарапиЬа из Би]елог потока

(ИЕС, стр. 11). — Припов]еда се како ]е некаком чо-

еку. . . цркла крава па за тьом и кобила (СНП, стр. 329).

11. — Гл + по Л " Гл + према + Л

Синтагме Гл + по + Л и Гл + прела + Л у начинском

значен>у показу]у да се радньа врши на основу по^ма означе

ног локативом:22

Гл + по + Л И дд Ь<- гелвакоме по смрти ила-

тити по д]елу иегову (ГНС. III, 2, стр 269) — Они су

почевши се звати по ово.ме оЧпьочсмеко.ме оГжчазу пре-

зимена сво]а мало по мало поизоставл>али (СР, п. р

презиме) — Они су . на.1прп.1С окренули Славенски

]език по своме нар]еч]у (ГПС. III, 1. стр 184) — У ста-

роме Славекском ]езику А сто] и само на они^ем м.1С-

стима. гд]е к по чужиоме Славянском нар)еч)у € (ГПС.

" В о томе Милка ИвиК. О пре(1лигу пои ерпскохрвотсхож ;е-

■зи-к 4 Лужнословен<-ки филолог. XIX П951—1952) стр 181
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III, 1, стр. 180). — Па и кад буде потреба нове ри]"ечй

правити, вал>а их правити од народни]ех ри^ечи и по

свойству народнота ]езика (ГПС, III, 1, стр. 153). — По

томе дакле можемо сад и ми сва наша слова ево овако

назвати: а, бе, ве (ВГГ, III, стр. 93);

гл + према + Л: ... да Ье се по смрти свахоме

прела дуелима тьеговщем платити (ГПС, III, 2, стр. 270).

— А посли]е мало по мало према о6ича)у и стаюу до-

тьоземскбме, ]едио изоставе по сво]0] вол.и (СР, п. р.

приславлати). — Тер су они Славенски ]'език на]при)е

поправили према своме народноме (ГПС, III, 1, стр.

157). — Што се у г^еко^им ри^ечима изговара х, 1>е му

(према осталим Славенским нар]еч]има) ни^е м]есто . . .

(ГПС, III, 1, стр. 4). — ... да се начини и прими право-

пис што ]'е могуЬе лакши и савршегоц'и или, на^краКе

регш, према свойству резина ко)и]ем се пише (ГПС, III,

2, стр. 305). — Ъ, л>, н>, ] према Славенским именима

слова требало би назвати д]ерв, луди (ВП, III, стр. 92).

Вук ]е чешНе употребл>авао синтагау Гл + по + Л,

а и фонд речи ко^е су се ^авл>але у н>еном зависнем члану

био ]е обимни]и од одговара^уЬег фонда синтагме гл +

према + Л.23

12. — Остати + на + Л \\ остати + при + Л

Занимллква ]е синонимска употреба конструкци]'а на +

локатив и при + локатив уз глагол остати, и то у значен»у

„задржати исто мишл>ен>е или став".

У свом правом просторном значен>у на + Л и при +■ Л

исказузу различите односе. Мег)утим, пошто им }е за]*еднич-

ко да означава^у приби]еност — иако различите врете — уз

по^ам у локативу, обе допуне потпуно одговара}у овом из-

разу, где има^у пренесено значение:

остати + на + Л: Што се тиче пресуде о Музи,

и у томе ]а оста^ем на ономе, што сам при^е казао (ГПС,

III, 1, стр. 125). — Петар Радосавл>евиЬ. . . ^еднако оста-

не на том, да он за та} посао не зна ништа (ИЕС, стр.

190). — За стрижуки и стружуНи ]а ©стажем на мо)и-

^ем пре^ашуъим рщечима (ГПС, III, 1, стр. 197);

23 Уп. нпр. иск.тьучппу употрсбу по + Л уз глаголе писали т.

1954, св. 5—6. стр. 187 (курзпв ]е ауторов).
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остати + ' при + Л: А што се тиче куса- и дува и

љуцки, ја остајем при ономе што сам казао (ГПС, III,

1, стр. 176). — Ако ли друштво Српске словесности

остане при тијем мислима, да чланови не треба да уче

народнога језика . . . (ГПС, III, 1, стр. 160) . . .

Напомена: Ове. две синтагме су несумндаво синонимне

кад је у зависном члану заменица. Но, због мале употребе

овог израза не може се примерима потврдити синонимност

синтагми са именицама реч и лисао, пошто за њих постоји

само по један пример.

13. — Узрочне синтагме

а. — За означавање односа узрока и овога што он про-

узрокује Вук употребл>ава неколико синтагми. У мањем

броју случајева оне су синонимне, а чешће показују неку

специфичну нијансу узрочног значења. Управна реч у ши

ла обично је глагол, а именице и придеви су врло ретки.24

(О узрочним синтагмама са речју узрок говориће се посебно

у ставу ђ).

б. — Гл + због + Г најчешћа је синтагма којом се

исказује прави узрок:

Као што је сад тамо подигнута вика на мене и на

мој језик и правопис због превода Новога Завјета, тако

је Јован Хаџић 1839. године био подигао због Српске

историје (ВП, VII, стр. 578). — Руси се, ваља да због

болести и смрти фелдмаршала кнеза Прозоровскога, за-

држе (ИБС, стр. 119). — Па због велике висине и врлети

није се камење могло носити друкчије до на козама

(СР, п. р. Козник).

Гл + ради + Г Вук такође употребљава у овом зна-

чењу, али поглавито у преводу Новог завјета. „У преводу Но-

вог завјета Вук је употребљавао ради како у правом тако и

у узрочном значењу. У старим словенским преводима, с ко-

јих је Вук преводио, будући да је због било непоэнато, ради

се употребљавало и са узрочним значењем и он је редовно

тај предлог преносио дословно у свој превод и не размишља-

јући које значење у даном случају има.25

24 Ипак има примера и за именицу и за придев као управни

члан: Свему је народу нашему позната тамошља вика на мене за

превод Новога Завјета на наш народни јозик (ВП, VII, стр. 575). —

Послије акатиста Богородичина отиде калуђер уморан од уатења

код једне бабе на вечеру (СНП, стр. 429).

а Михаило Стевановић, Употреба и значење предлог због

и ради, Наш језик, год. VI (1937—1938), св. 5—6, стр. 146.
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У другим Вуковим делима ова синтагма најчешће има

значење циља. Тако у Правитељствујушчем оовјету и у Гео-

графическо-статистическом описанију Србије нема примера

за уэрочну употребу. Зато је на наведеном месту на основу

језика ова два дела закључено да се у оригиналним Ву

ковим делима предлог ради у узрочном емислу не употреб-

љава. Међутим, иако су два наведена описа Вукова доста

велика, случајеви употребе у другим оригиналним Вуковим

'списима то не потврђују:

Ја мислим да слава овога пријевода вриједи више

и од Сирига и од Дал>а; а што се данас на њега и на

мене њега ради тако виче, тијем се цијена његова ни

мало не побија (ВП, VI, стр. 336). — Одреди му се пен-

зија које старости ради, које што се је видјело да ни за

ону службу према новијем уредбама вије имао знања

и вјештине (ИЕС, стр. 290). — Сваки је, и најмаљи,

дар чоеку мио, не толико ради његове вриједности, ко-

лико ради части и љубави из које се дају (ВП, VII, стр.

560). — Рајићева је најславнија рукотворина историја

народа Славенски, за коју смо му дужни вјечну благо-

дарност, и то само ради неисказанога труда и родољу-

биве ревности (ГПС, II, 2, стр. 277). — Јер и осим тога,

што се слабости ради могу задржати, да на вријеме та-

мо не пођем, рад сам Саву одвести у Винковце у шко

лу (ВП, IV, стр. 164). — Примио сам ономадне Ваше

писмо ... о смрти моје пунице, које ми је жао више

него моје мајке особито жене и дјеце ради (ВП, I, стр.

366). — Род мјесто плод . . . ја сам тога ради пометао

свуда, што сам знао да је у народу Орпокоме нашега

закона ова прва ријеч много познатија и обичнија од

друге. Ако овај узрок није доста . . . (ГПС, III, 2, стр.

342). — За то се умотворинама народа нашега сва учена

Европа чуди и диви, и њих ради народ наш слави и

хвали (К, стр. 15).

И поред релативно великог броја примера, Гл + ради

+ Г у узрочном значењу у Вуковим оригиналним списима

знатно се ређе среће него синтагма с предлогом због. Да је

Вук, бар у зрелом добу свог стварања, предлог због прет-

постављао предлогу ради у узрочном значењу, доказује нам

и следећи случај : — У Буковом спису Из писма Једном пла

ну Матице Српске (1842. г.) стоји ова реченица: „Но то се у

нашем језику неможе чинити тога ради, што ми имамо и ле
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и л>е." Кад ]е ово писмо прештампано у юьизи Вука Стеф.

КарациНа и Саве Текели]е Писма . . . (1845. г.), конструюци]а

тога ради заменена ]е са за то.20

в. — Остале узрочне синтагме углавном има^у специ

фична значегьа. — Нама се, нпр., намеЬе ' претпоставка да

гл + с + Г у скоро овим примерима из Вукових дела по

казухе да подам у генитиву доводи до несреЬяог збиван>а

означеног глаголом:

Онда би друштво н>егово убило, ]ер кажу, да би

с такога сви морали бити несрекии (Д, 1827, стр. 93). —

Кад ко са свога доброга и великога имена допадне ка-

кве муке (СНЛ, стр. 65). — Као што ми ]е и лани ту

казао, да су с мене, и с онога мога ]еван^елща на]знат-

ни]и л>уди . . . пали код нас у немилост (ВП, II, стр.

544). — Пропао с нерада (СП, п. р. нерад).

Сличай ]е и ова] пример из Вукова превода Новог за-

в^ета:

А ученицима рече: ни]е могуКе да не дог)у сабла-

■ зни али тешко ономе с кога долазе (НЗ, Л5гка, XVII, 1).

Означаванье узрока каквог повол>ног дога^а^а сва-

како ]е врло ретко као у примеру:

А кад чу Исус, рече: ова болеет ки]е на смрт, него

на славу Божи]у, да се прослави син Божи) с уье (НЗ,

■1ов., XI, 4).

Такав ]е само делимично и овде случай

Полажа]ника обично избира^у (]ер неки гата^у да

с юега могу бити среКни или несреНни оне ци^еле го

дине) (СР, п. р. полажа^ник).

У Р]ечнику Вук повезу] е због и с, ^ер ]е поред због

ставио с1. с27 — Уза с у Р]ечнику сто^и: . . .3) с тебе сам

пропао, йигеп сИсЬ, рег 1е; с тога не сми)ем да —, аезше§еп

оЬ пос: Са шта, брате, оде у ха|дуке —. Пошто за због

да^е превод: ше§еп, оЬ, Вук ]е приликом овог повезиванэа по

сво] прилици мислио на значение ко]е предлог с има у уз-

рочном прилогу стога, а не на оно у првом примеру.

г. — Гл + за + А означава да радгьа долази као ре-

акци^а на по]ам означен акузативом. Та реакци]а се испол»а-

ва у виду неког психичког процеса или, пак, награде, казне,

одмазде и сл. Примери:

" Првобитну речен'ицу и исправку в. у ГПС, П, 1, стр. 58.

17 I ДаничиН из^едначава предлоге због и с (Србска синтакса,

стр. 169), али он ни]е судно само на основу Вукових примера.
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Обожава вас за ваше родољубиве мисли (ВП, II,

стр. 343). — Ко се за најмање што расрди (СНП, стр.

433). — И то је цијело љето с њима рабро војевао око

Дунава и Тимока, и за раброст своју добио златну ко-

лајну (ИЕС, стр. 230). — За све и остале оваке послове

највише је на Младена викао Стефан Живковић (ИЕС,

стр. 75). — ... који су за злочинства своја у тавници

и на робији бивали (ВП, II, стр. 650).

' Говорећи о узрочној конструкцией за + А проф. Ми

хаиле Стевановић каже: „Ово још не значи да се предлогом

за и обликом акузатива уз кој«и он стоји не означава и узрок

од кога потиче оно што се казује управном речју, глаголом

или другом којом. То нам потврђује чињеница што би се у

случајевима као што су. . . — место акузатива с предлогом

за семантички могао употребити генитив с предлогом због.

Али макар да у овим и оваквим примерима, у некоме мање

а у некоме више, смисао допушта овакву замену — синтак-

сички ипак акузативна синтагма с предлогом за има пре-

имућство, јер се н>оме означава да оно што се казује управ

ном речју иде управо за појмом с именом у акузативу, да

је тј. усмерено у правду тога појма, да и ту, дакле, има-

мо на свој начкн схваћену намену".2" Ово се може рећи и

за Вукове примере, као што лепо показује реченица: А осим

тога ослободити кога од ње [= порезе] може само Милош, и

то он чиН'И или за заслугу (н. п. бившим чиновницима) или

због сиромаштва н. п. кад сирома човек умре, па му остану

ситна деца или сама жена (ИЕС, стр. 197). Дакле, ослобађа-

ње од порезе долази или као реакција (у облику награде)

на услуге, или као последица чињенице да је неко сувише

сиромашан да плаћа порезу, ч

д. •— Гл + од + Г и Гл + из + Г имају такође по-

себна значења. „Уствари, док се конструкциям са од обеле-

жава изазивач датог стања а конструкциям са из унутра-

шња побуда која потстиче на акци-ју, дотле конструкција са

због служи управо зато да се н>ом открије појава која даје

разлога, повода за вршеље акције за појаву извесног стања,

дакле, појава која се може схватити само као повод, узрок

у најужем смислу те речи, а никако као изазивач или

потстрекач".29

28 Падежпе синтагме1 с предлогом за. Наш језик, н. с. кн>. XI

(1961), св. 7—10, стр. 212,

м Милка Ивић, Узрочие конструкције с предлозима због, од,

из у савременом књижевном језику, Наш језик, н. с, кн.. V (1953 —

1954), св. 5—6, стр. 187 (курзив је ауторов).
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Ипак код Вука постоји и један усамљен пример напо-

редне употребе ове две синтагме:

Гл + из + Г: За највише онога његова говора

читатељи су и сами могли поэнати да се говори само из

освете и из зависти и пакости (ГПС, III, 1, стр. 118);

Гл + од + Г: А подли су они који знаду да то

није истина, него само од пакости тако говоре (ВП,

VI, стр. 336).

У неким случајевима Гл + од + Г стоји тамо где би

се данас употребило Гл + због + Г: „Предлог због, као што

је познато у науци, релативно се касно јавио у нашем јези-

ку. Према томе чињеница да нпр. Вук, Милићевић и прота

Матија Ненадовић још увек кажу:

Поче се кајати од свјоих гријехова — Вук, Нар.

прип. 1853. г., 139; Не треба га жалити од посла — Вук,

Поел. 150 (Даничић, Синтакса 263); Покај се ... од ове

своје пакости — Вук, Дјела апостолска, 1847 г., 294; . . .

само показује да је њихов језик у овом погледу био дуто

конзервативан.30

ђ. — Узрочне синтагме са речју узрок: — Највише је

напоредне употребе узрочних конструкцииа баш тамо где је

у зависном члану именица узрок. Ту је уобичајен предлог

из, али има примера и са због, ради, заради. Употребл>ава се

и за, али не уз саму реч узрок — сем_у једном примеру из

Новога завјета — него уз релативну заменицу која се на н>у

односи; у овом положају други предлози се не употреб-

љавају.

Гл + из + Г: Из који сам узрока издао ону прву

Српску граматику, мз оније исти ево издајем и овај

први Српски рјечник (и другу граматику) (ГПС, II, 1,

стр. 9). — Ево из овије узрока није могуће Српски је-

зик писати по Славенсксј сртографији (ГПС, II, 1, стр.

11). — За то и ја морам из тога истог узрока . . . оне мо-

је ријечи протолковати (ГПС, III, 1, стр. 65);

Гл + због + Г: Но због особити узрока задржав-

ши се овде . . . (ВП, III, стр. 631). — Због многщех узро

ка морао сам овђе остати (ВП, VI, стр. 294). — Због мло-

ги узрока, а оссбито због гдекоји разлика у језику,

нужно је, да се зна, од кога је, и из кога краја, која

песма преписата (Народне Српске Пјесме, IV књига,

Беч, 1833, стр. VII);

м Милка Ивић, Узрочне коксгрукције с предлозима због, од

из у савременом књижевном језику, Наш језик, н. с, кн>. V (1953 —

1954), св. 5—6, стр. 192—193.
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Гл + ради + Г: А и сад тога истога узрока ради

не смијем поименце поздравити никога другога, оеим

Г. Аврама Петронијевића (ВП, VI, стр. 704). — Да ми

је љетос хтио казати да ће то чинити, ја бих га молио

да не чини ради многијех узрока, то све себе ради (ВП,

VI, стр. 335). — Тога ради узрока замолих вас да се ви

димо и да се разговоримо (НЗ, Д. апост., XXVIII, 20);

Гл + зароди + Г (само примери из „Новога за-

вјета"): Заради којега узрока напомињем ти да подгри-

јеваш дар Божиј . . . (НЗ, II, Тим., 6). — Свједочанство

је ово истинито; заради тога узрока карај их без ште-

ђења (НЗ, Титу, I, 2). — Јер и онај који освећује, и

они који се освећују, сви су од једнога; заради тога

узрока не стиди се назвати их браћом (НЗ, Јевр.,-11, 11);

Гл + за ■+■ А: а) У зависном члану је именица

узрок: И за који га узрок закла? (НЗ, I, Јов., Ш, 12);

б) У зависном члану је заменица која се односи

на реч узрок: Узроци, за које се Јаков овако био понио

и осилио, нису били мали (ИЕС, стр. 69). — Узрок за

који се кавга зађене (СР, п. р. зађевица).

14. — Сиктагже са простим и сложения, предлозима

који се слажу са истил падежом

а. — Гл + место + Г || Гл + наместо + Г: — Обе син

тагме показују да се при вршењу радње појам означен гени

тивом замењује објектом или субјектом:

Гл + место + Г: Зато Милош остави онде место

себе Вуицу Вулићевића (ИЕС, стр. 162). А ко нема сир-

Кета он уопе воде мјесто њега (СНП, стр. 188). — У

ђекоји [имена] мјесто свакога од поменути слова на

крају дође ш (ГПС, И, 2, стр. 334);

Гл + наместо + Г: Знате ли, да на Острву Кор-

чули (ниже Дубровника) нема у говору љ и ђ, него ј

на мјесто оба та гласа (ВП, I, стр. 461).

Ова синонимност се пспољава тако рећи само у Ву-

ковим списима писании пре појаве првог издан?а Рјечника,_

јер у њима има доста примера и за једну и за другу син

тагму. У каснијим списима Гл + наместо + Г појављује се

само једанпут (тај пример је наведен горе), а у свим оста-

лим случајевима употребљава се Гл + место + Г. Шта ви-

ше, у Српској граматици штампаној уз прво издање Рјечни-

ка, Вук је два пута ставио место тамо где је у Писменици

у одговарајућим реченицама стајало наместо:
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Наместо: Имена, к<па се окончаваиу на щ у зват.

лед. имаиу е на миесто о (ГПС, I, стр. 22). — ... а она.

на краиу на миесто а добиваиу и (ГПС, I, стр. 22);

Место: Имена, кода се свршава^у на ца, у зват.

Зед. има|у е миесто о (ГПС, II, 1, стр. 43). — ... а 1>ехо-

]а опет остану али узму на кра^у и миесто а (ГПС, II,

стр.' 43).

Напомена: — Сложеног предлога уместо код Вука не

ма ни у спиюима ни у Р]ечнику. Ни предлога наместо, чи]е

]е саставне делове Вук писао одво^ено, не налазимо у Р]еч-

нику.

б. — Гл .+ ради + Г II Гл + заради + Г \\ Гл + пора

ди 4- Г: — Све ове три синтагме означава^у с ко]им се ци-

л>ем врши радоьа. — За Гл + заради + Г и Гл + пора

ди + Г има само по ]едан пример. То сасвим одговара упути

„ун1е ради", ко]а у Р^ечнику сто^и уз предлог поради:

Гл + ради + Г: А може бити да би и сел>аци

плачке ради навалили, и Биоград похарали (ИЕС, стр.

97) . — ... како ]е код Пореча загра^ивао Дунаво, бо^аги

ради хватан>а рибе, а управо да хвата л>уде (ИЕС, стр.

98) . — А ]а сам ов^е дошао само са Савом, колега сам

само тога ради повео да би што бол>е Српски научио

(ВП, И, стр. 77);

Гл + заради + Г: Они поруче Црном Ъор^и^у,

да пошал>е неколика човека у Цариград заради мира

(ИЕС, стр. 116);

Гл + поради + Г: . . . трава дугачка лишКа, ко]а

се да]е уочи "Бурцева дне и на "Бурцев дан кравама

поради млщека (СР, п. р. уманика).

в. — Гл + ради + Г и Гл + заради + Г има^у ]ош

]едно значение — узрочно. Лексички састав детерминатив-

ног члана ових синтагми не поклапа се, зато што заради

сто]и само уз реч узрок. Сем тога, Гл + заради + Г упо-

требл>ава се свега неколико пута, и то само у преводу Ново-

га завета, у коме ]е употреба синтагме Гл + ради + Г у

узрочном значен>у нарочито раширена. Примере в. у тачки

13, став б и д.
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15. — МеЬу, над, под, пред, за

и сложенице измену, изнад, испод, испред, иза

а. — Прво што пада у очи код ових предлога*1 ^есте

чюьеница да има врло мало паралелизма измену подгрупа,

чак и ме!)у тако сродним подгрупама као што су над — из

над и под — испод или пред — испред и за — иза. ^едка-

кост постоди само у два случала: у аблативном значен>у и у

значешу синонимност ]е наевшие изражена код подгрупе за-

терминативним чланом синтагме — улотребл>ава^у се ] едино

сложени предлози. По односу простог и сложеног предлога

уз глаголе примицан>а и глаголе ко^и се — не баш намерен

ии]е — назива^у глаголима мирован>а подгрупе се доста раз-

лику]у. ^ош ]е веЬа разлика код временског значен>а. За

раэне врете апстрактних значена за^едничко ]е то што се —

изузев код подгрупе ме^у — измену — поглавито употреб-

лзава]у прости предлози (негде са инструменталом, негде са

акузативом, а негде и са ]едним и са другим падежом).

б. — Синонимност у просторном значеюу: — (1) У овом

значешу синонимност ]е на]више изражена код подгрупе за-

иза, )ер се ту уз глаголе мирован>а напоредо употребл>ава]у

за + инструментал и иза + генитив, а уз глаголе прими-

цан>а — за Ь акузатив и иза г генитив. — У сродно] подгру-

пи пред — испред, мег)утим, у таквим случа^евима скоро ие-

кл>учиво сто^е синтагме са простим предлогом. Ево примера

за подгрупу за — иза:
✓

а) Гл мировальа -т за + И: А особито имали су

за лепима, у Омол>у, А]дук-Вел>кова брата, кнеза Ми-

лутина (ИЕС, стр. 186). — За куком некаква чоека. . .

била под каменом у рупи зми]а (СНП, стр. 70);

Гл мирован>а + иза + Г: Али ]е Турака било то-

лико много ... да нщесу- см^ели на н>их ударати, него

се негдзе иза н,их били улогорили (ИЕС, стр. 91). —

" В. расправе: А. БелиН, „Депрефиксациза" у словенским }ези-

цима, ^жнословенеки филолог, ХУЛ (1949—1950), стр. 87—101. .То-

ван ВуковиЬ, О надежным конструкцщама с предлозима над из

над и сл.. Питала юьижевности и ^езика, кн. I (1954), стр. 5—49;

Семантичка база за предлошке конструктиве с нредлозима над, под

и сл., Питаььа кн>ижевности и ^езика, кн.. П (1955), св. 1—2, стр.

73—85; О начину служена синтактичким средствима приликом испи-

тиван>а предлошко-падежних конструкцией, Питала кн>ижевности и

Зезика, юь. IV—V (1957—1958), св. Б, стр. 89—125. Игрутин СтевовиН,

О питан,у конструкцией падежа с предлозима, Дужнословенски фи

лолог. XXI (1955—1956), стр. 215—236. Михаиле СтевановиК, Падежне

синтагме с предлогом з а, Наш ]език, н. с, кн>. XI (1961), св. 7—10,

■стр. 207—225.
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I

Кад ко изо. амбара на^е прстен, кад се игра прстена

(СНП, стр. 364);

б) Тл прилигщюа + за + А: Прело западне за

дрво (ИЕС, стр. 259). — Зато се и Кара-Ъор^и]е и кнез

Сима и Миленко измакну за сво)е пре^аштье границе

(ИЕС, стр. 120);

Гл примицаюа + иза + Г: А чете отиду чак изо

Ниша (ИЕС, стр. 119).

(2) Код подгрупе над — изнад уз глаголе мироваша

налазе се конструкци]е над + И и изнад + Г, али уз глаго

ле примицан>а употребл>ава се само над + А. Са оним син

тагмами синонимне су синтагме чи^и ]е зависни 'део више

+ Г, ко]и се употребл>ава и уз глаголе мированьа

и уз глаголе примицан>а. — И код ородне подгру

пе под — испод синонимност синтагми са простим и

сложении предлогом посто]и само кад ]е управна реч глагол

мирован>а, пошто се уз глаголе примицан>а употребл>ава ис-

кльучиво лод + А. Синтагме са ниже + Г ограничене су на

случа]еве кад ]е у детерминативиом делу име неког града,

или манастира, или неки географски по]ам као што ]е ушЬе

реке, Ъердап. Да видимо примере за подгрупу над — изнад

и за синтагме са више + Г:

а) Гл мироваюа + над + И: Нарикаче, т. ]. же

не, ко^е за плату плачу и наричу над мртвима (ВП, I,

стр. 474). — Први ( ) сто] и над оним словима 1)е се глас

оштро изговара (ГПС, П, 1, стр. 37);

Гл мироваюа 4- изнад + Г: И сам од сво]е вол>е

скупи неколико момака, те стане изнад Лешнице опет

чувати стражу од Турака (ИЕС, стр. 252). — Дохватив-

ши оним прстом што ]е до малога себе за врх ] езика,

па онда прекрстивши изнад бол»егииа (СНП, стр. 185);

Гл мирован>а + више + Г: Како ]е некаква ^е-

во]ка с^едеНи сама у куЬи угледала више себе на тава-

ну крушац соли (СНП, стр. VI). — Више Вал>ева има]у

некаке зидине, ко]е се зову Кула ВитковиЪа (Д, 1827,

стр. 51);

б) Гл прилииаюа + над + А: А он . . . налиме воде

и метне титан» над ватру (СНП, стр. 148). — Кад кур]ак

ноЬу чу]е Ъ>е се ]аре дере, он до!>е над рупу и скочи у н>у

(СНП, стр. 330);

Гл прилицан>а + више 4- Г: Она] глас ко]и се

учини кад се више прден^щех горющех зуба ]език ме

тне . . . (СНП, стр. 183). — Кад буде у ]утру Србин се

3 Наш оез^к
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спреми, и дошавши Турчину више куће зовне га (СНГГ,

стр. 1).

(3) Посебно је занимљив однос оинтагми са простим и

са сложении предлогом код подгрупе међу — између. Ту је-

уз глаголе мировања употреба разграничена по овом начелу:

кад се зависним падежом означава скуп истоврсних јединки

— стоји међу + И, а кад се означавају два или више засеб-

них појмова — између + Г. Но, од овога се може наћи по

неки изузетак. — Код синтагми са глаголима примицања

има мало примера за случајеве кад су зависним чланом

означени засебни појмови. Ипак се и овде може претпоста-

вити исто начело за употребу међу + А и између + Г.

Гл мировања + међу + И: Војска сва још онај

дан позна, да Вељка нема међу њима (ИЕС, стр. 234).

— Ја, који сам се међу чистијем Србима родио и узра-

стао . . . (ГПС, Ш, 1, стр. 173);

1 Гл мировања + између + Г: И тако неколике

стотине Срба . . . задане између цркве и Турскога шан

ца (ИЕС, стр. 150). — ... где су Срби између Саве и.

Засавице били начинили шанац (ИЕС, стр. 128).

Изузетке чине случајеви као што су: Између пла-

нына поред вода и ријека има млого лука и палучака

(Д, 1827, стр. 33). — ... до крви Зарије сина Варахијина

којега убисте међу црквом и олтаром (НЗ, Мат.„

ХХШ, 35).

в. — Остала значења: (1) У означавању времена влада

највеће шаренило. Синонимност постоји код подгрупе пред

— испред, и то између сргатагми Гл + пред + А и Гл + ис-

пред + Г ако је зависним падежом означен неки временски

период или празник. Кад је у детерминативном делу појам

који значи неко збивање, употребл>ава се само пред + А.

Ако се више мисли на околности у којима се врши радња

него на време вршења, употребљава се пред + И, свеједно

да ли је у зависном члану временски појам или појам који

значи неко збивање. — Код осталих подгрупа употребљава

се само по једна конструкција (Гл + између + Г, Гл + под

+ А, Гл + иза + Г),32 сем код подгрупе над — изнад, где

ниједна конструкција нема временско значење. Примери за

подгрупу пред — испред:

м О временској употреби предлога иза и за, в. т. 10.
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Гл + испред + Г: С]утрадан испред подне ]а изи-

Ьем пред манастир (ГПС, III, 1, стр. 119). — Испред

Цвети 1826. године пре^у ЧарапиНи крадеш у Срби]у

(ИЕС, стр. 190);

Гл + пред + А: а) ^уче сам пред подне ов^е до-

шао (ВП, I стр. 287). — Говоре калугери пред Ускрс

кад просе (СНП, стр. 56)-;

б) За сам ове ЮЕьиге ]ош льетос пред сво^ полазак

у Трет дао да се вежу (ВП, VII, стр. 705). — Пред буну

Српску био ]е калауз код свога кума, Младена Милова-

новиЬа (ИБС, стр. 254);

Гл + пред + И: ... хаци]ноки бардам, некакав

други оветац осим правог бар] ама (пред козим се поста)

(СР, п. р. бардам). — Пред преласком моуим у Виноград

(пред Митров дан) писао сам вам из Земуна (ВП, I,

стр. 389). — Али кад он, готово пред евршетком владе

сво^е, кнезове назве капетанима . . . (СР, п. р. кнежина).

(2) За означаваше редоследа употребл>ава]у се синтаг

ме са за + И и иза + Г, као и са после + Г:

Гл + за + И: Каба-даи^е су се звале ма*ье да-

и]е. . . За каба-дащажа су ишле бимбаше, за бимбашама

бул>убаше, за булубашама субаше, а за субашама про

сти момци (ИЕС, стр. 7). — За муесецесловом ]е на пр-

воме листу мата Божи^а с Христом у наруч^у ... За

овщем иду различие молитве (ГПС, III, 2, стр. 391);

Гл + иза + Г: Иза овщех у к.их [= Турака] иду

занатлиде и трговци, по том аге и спахи]е, па онда бе-

гови (К, стр. 11). — У Црно] Гори у свакоме племену

има кнез, за ко]ега се може реКи да ]е по госпоству

у земл>и треНи: први ]е сердар, иза сердара ]е воевода,

а, иза воеводе кнез (СР, п. р. кнез);

Гл + после + Г: Послще чъега на]веЬи ]е гьегов

Ьа]а (Д, 1827, стр. 83). — Послще Винограда биЬе ]и,

без сумн>е, на^више у Приштини, па онда у Нишу (Д,

1827, стр. 48).

(3) Код подгрупе ме^у — излечу, кад ]е управни члан

глагол, именица или придев чи]е се значение заснива на ре-

ципрочном односу по^мова означених зависшим падежом,

— обично се употребл>ава синтагама са измену + Г, али има

примера и за синтагме са ме^у + И:
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Гл, Им, Пр + излечу + Г: Сад се ове бймбаше

посва^а)у измену себе (ИЕС, стр. 47). — Кад нестане

какве ствари на ко]0] ]е приятельство или какав уго

вор измену луди учигаен (СНП, стр. 374). — Да се из

мену себе сродна полугласна слова често претваразу

]едно у друго . . . (ГПС, II, 2, стр. 293);

Гл, Им + ме})у + И: . . . него меЬ>у собом нека се

братски мире и намиру^у (ИЕС, стр. 240). — Дотле пра-

вог при]ател.ства ме\>у нама бити не може (СНП, стр. .

70). — ^р нема разлике меЬ>у Зеврещном и Грком (НЗ,

Рим., X, 12).

(4) Код ове исте подгрупе (меЬ>у — измену), кад ]е син

тагма повезана с неком суперлативном одредбом зависни

члан може бити и ме^у г И и измену + Г:

Гл + ме1уу + И: МеУ>у тщем штампанщем Србу-

лама на^бол>и ]е она] скто^их под № 2 (ВП, VII, стр.

181). — И тако сад свака општина има око три кмета,

меЬ)у копима ]е ]едан на]стари].и (СР, л. р. кмет);

Гл + измену + Г: А измену рукописнщех [ср-

бул>а] на]болыи ]е она] апостол под № 1 (ВП, VII, стр.

181). — А измену онщех првих на]бол>е га изтовара1у

Пераштани, а на]ман>е Дубровчани (ГПС, III, 1, стр. 8).

16. —■ Према + генитив, датив, локатив и

спрема + генитив

а. — Према и спрема: — За синтагме са сложеним пред

логом спрема у Вуковим делима посто^е само два примера:"

Робл>е побегне пред Арнаутима низ Овчар к Мо-

рави, и ]едно до^е на Мораву спрема манастира Нико

ле (ИЕС, стр. 151). — Друго пак робл.е побегне од ма

настира Сретегьа низ поток, те до^е на Мораву спрема

манастира Преображена (ИЕС, стр. 151—152).

Не може се са оитурношКу реЬи да ли ]е спрема + Г

везано за глагол (доЬи) или за именицу (Морава).

Поси^е и два слична примера са простим предлогом.

Код првог примера ]е, као и код примера са сложеним пред

логом, тешко одредити шта .]е управни члан, док ]е код дру-

гог зависни део несумььиво везан за глагол:

** О предлогу прела в. Михаиле СтевановиК. Употреба предлога

према, Наш ]език, год. II (1933—1934), св. 9—10, стр. 273—276;

Дагивке синтагме с предлозима према и к а, Збарник за срило-

логочу и лингвистику, IV—V (1961—1962), стр. 319—322). .Гован Вуюо-

виН, О падежним конструкцщама с предлозима над, ина д и сл.,

Питала юьижевности и ]езика, I (1954), стр. 48—49.
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Турци тако ударе и уз Мораву и низ Мораву, и

]ош ]едни до^у на брод према Српским шанчевима

(ИЕС, стр. 152—153). — Кад Миленко до^е према Рша-

ви, он сво^е момке сакри^е у шуми (ИЕС, стр. 34).

Овде тешко реНи да ли ]е у детермимативном делу лока

тив или датив. По сво] прилици ]е локатив, ]ер се детерми-

нативним делом не означава правац у коме ]е извршено

креташе, него да се место на коме ^е кретан>е завршено на-

лази наспрам по^ма оэначеног завсиним падежом.

Одговара]уЬих примера са простим предлогом и гени

тивом нема, иако се и ова конструктива употреблава у слич-

ном значеььу (в. следеЬи став).

б. Према + генитив, датив, локатив: — (1) Синтагме

са простим предлогом и генитивом и простим предлогом и

локативом синонимне су кад означава^у да се рад!ьа врши

на месту ко^е се налази наспрам по]ма у зависном падежу:

Гл + према + Г: А према острва на десно^ страни

Дунава позна]е се, да ]е био велики град (Д, 1827, стр.

50). — Када буде према Турскога шанца, а он лепо '

упаради воднике (ИЕС, стр. 159);

Гл + према + Л: А према Доброти на десно] стра

ни исто тако сто]и Прчан> (ГПС, III, 1, стр. 6). — Када

буду- према протино] куНи на Ьошку, учини му се . . .

(ВП, IV, стр. 153).

За синтагму Гл + према + Г посто^е само два наведена при

мера, док ]е Гл + према + Л у чешЬо] употреби.

(2) Посто]е и два примера у копима детерминативни

део према + Г одре*>у]е именицу показу] угни да ]е упоре-

г>ена са по]мом означеним генитивом:

Ово се може реЬи и за Бонпьаке према Османлща

— прави Турака (Д, 1827, стр. 89). — За то ]е било л>у-

ди, ко]»т су . . . овако мислили и говорили о Тали]ан-

скоме, Француском, Шпагьолском, Английском и о РЬе-

мачком ]езику, према Латипскога (ГПС, II, 1, стр. 7).

У оваквом значен.у (у поре})енэу са) више се употреб-

л>ава]у и лексички су разноврсни]е синтагме са према + Л:

А чиновници Ваше Св]етлости према чиновницима

они кн>азева и земал>а нису ништа друго, него про

пади и робови (ВП, II, стр. 633). — Али су опет оне

[= српске читлук-сазсиби^е] према Босанскщем чит-

лук-сахибщама биле сми.ъе и боеил>е (СР, п. р., чит



по Наш ^ език

лук). — Ова ]е разлика прела прво) врло малена (ГПС,

II, 2, стр. 269).

(3) За означаванье усмерености. понашак>а и психичких

процеса Вук поглавито употребл>ава конструкщцу к + Д:

Милош ]е морао рш уз Милана постати наклонней

к страны, против Црнога Ъор^и]а (ИЕС, стр. 133). — А

ко^е би се од ове момчади показало да има особити дар

и вол>у к науци . . . (ВП, II, стр. 637). — Ова жел>а, ис-

тинита л>убав, благодарност и приврженост к Вашо]

Св^етлости, и л>убав к огачакству нашему .нат^ерали

су ме, да вам ово писмо пишем (ВП, II, стр. 643).

Има, ме!)утим, неколико примера у копима ]е употреб-

л>ена синтагма са прела + Д и ]едан пример из Преггиске

са према + Г, и то у реченици у ко^о] се по}авл>у^е и

према ' + Д.

Али према сво]щем подручницима и друговима

био ^е врло л>убазан (ИЕС, стр. 266). — Князь Миха

иле расположен ]е према своме родите./ъу неможе бол>е

бити (ВП, VI, стр. 722). — У осталом пак ]а Ьу се ста-

рати, да Нэегову Св]етлост ув^ерим о Вашему синов-

ном ос^еКан>у према Нэега; а ]а сам ув^ерен, да Ьете Ва

ша Св^етлост према Вагиему родителу свагда онако

остати као што сте му ^есенас писали (ВП, VII, стр.

616—617). — Да се владате поштено према онима што

су на полу (НЗ, I Солун.., IV; 12).

б. — Види се да Вук на^више употребл>ава синтагме

са према + Л. Синтагме са дативом слабо су заступл>ене, ]ер

Вук усмереност (просторну и апстрактну) претежно изра-

жава помоЬу к \- Д. И синтагми чи]и ]е зависни члан према

+ Г тако^е има мало. Зато ]е синонимност измену синтагми

са локативом и са генитивом, као и измену оних са дативом

и са генитивом — слабо изражена. ,

17. Гублеюе простог предлога

а. — Подударност значен.а простог и неког сложеног

предлога може довести до губл>еньа простог предлога кад

н>егову службу потпуно преузме сложени предлог. Код Ву-

ка }е такав случа} са предлозима ван, дно и сред, за ко]е

нема ни]едног примера у н>еговим делима.

б. — Ван : изван: — У Српском р^ечнику код предлога

ван у значен,у аиззег ех1га дат ]е пример: ван памети, и
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упуКено )е са с1. на изван.34 Код извак стсуи пример: он ]е

мзвак себе. — По Р^ечнику се види да ]е Вук осеНао да ]е

яан у просторном значеньу замеюъиво са извак; — и заиста

— у н>еговим делима посто]и само предлог извай.

в. — Дно : надно: — Код дно Вук ]е у Р^ечнику ставио

примере: на дно села, на дно пол>а, на дно трпезе. Пошто ]е

код простог предлога навео примере са сложении предлогом

надно, и овде се може реЬи да се по Вуковом ]езичком осе-

кан>у надно могло употребити место дно. То потврг^узу и Бу

кова дела, у ко]има сто]и иокльучиво надно.

г. — Сред : насред, усред: — У Р^ечнику код сред сто-

Зк: у1де усред, насред, и затим ]е дат ^едан пример из

народне песме. Ова упута показухе да ^е Вук сматрао да ]е

место сред бол>е употребл>авати усред или насред. Вук ]е

тако и поступао: у н>еговим делима нема предлога сред.

Напомена: — Ни предлог врх не налази се у Вуковим

списима, али ]е Вук у Р]ечнику дао сво] пример за ова]

предлог и ни^е упутио на неки сложен предлог. Кад се ]ош

узме у обзир мала учесталост употребе предлога врх и нашем

^езику, може се сматрати да се Вук у говору понекад слу-

жио овим предлогом.

ПАДЕЖНЕ СИНТАГМЕ НЕПОТПУНЕ СИНОНИМНОСТИ

18. — Промолити пушке кроз прозор |[ промолити пушке

на прозор

Гл (+ А) + кроз + А: Онда Кара-Ъорг>и]е ...

' изиЬе на пол>е, па са сво^и^ем момцима . . . опколи ону

куЪицу Ье ]е соврет био, и промоливши кроз прозоре

пушке у канцелари]у, повиче (ИЕС, стр. 63);

Гл (+ А) + на + А: Године 1839. у прол>еКе мене

]е прото НенадовиК . . . корио . . . говореЬи да то ништа

ни]е истина, то ]ест: ни да ]е Кара-Ъорг^и]е изишао на

пол>е, ки да ]е с момцима пушке на прозоре промолио

итд. (ИЕС, стр. 63).

Синтагмой Гл + А + кроз + А казусе се да ] е извр-

шен>ем радн>е объект прошао с зедне на другу страну по]ма

у акузативу. Гл + А + на + А показухе да ^е объект заузео

34 За значение »а1з, аивзег, ргае1ег« дати су примери из народ

ния умотворина и упута с', осим, него, до". Ако ]е у Вуковом ]езич-

ком осеКан>у и посто^ало ова1кво значеше предлога еак, Вук то у сво

зим списима юце показао.
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место у границама појма у акузативу, а пролажење с једне

стране на другу само се подразумева из извршења радње,

али није експлицитно изречено, као у првом примеру.

Улотреба оних синонима није произвольна. Конструк-

цију кроз + А, са њеним прецизнијим значењем, Вук је

употреби© приликом приповедања догађаја, пошто му је та-

да било стало да пружи што иластичнију слику; уз то, уло

треба израза у канцеларију, који показује где је завршетак

пролажења, намеће потребу да се то пролажење јасно истак-

не. У другом примеру Вук само помиње већ описаии дога-

ђај, те му конструкции а на + А, иако мање сликовита,

потпуно одговара. Дакле, мада су оба описа истог призора

дата на истој страни текста, пишчево доживљавање дога-

ђаја није било истоветно.

Синтагме Гл + А + кроз + АиГл + А + на + А

обично не могу да стоје напоредо, зато што им је значење

сасвим различито: синтагма Гл + кроз + А везана је за

унутраппьост, а Гл + на + А за горњу површину појма у

зависном члану. У наведеном примеру, међутим, склоп про-

зора и издуженост пушке омогућавају напоредну употребу

обе синтагме.

19. — Гл + у + Л \\ Гл + по + Л

Синтагме Гл + у + Л и Гл +. по + Л имају овоја

специфична значења: Гл + у + Л показу] е да се радња зби-

ва у унутрашньости појма означеног локативом, а Гл + по

+ Л — да нешто заузима целу површину једног појма, или

више тачака на тој површини, или више појмова исте врете.

Дешава се, међутим, да се однос појмова у зависном управном

члану може схватити и на један и на други начин, и онда

се ове две синтагме употребл>авају напоредо:

Гл + у + Л: — А у народу је остало још млого ри-

јечи, које ја, или нијесам никад чуо, или ми нијесу сад

могле пасти на ум (ГПС, II, 1, стр. 9). — А овако и да-

нас пишу многи људи у Басни и у Херцеговини (ГПС,

III, 2, стр. 391). — Ја сам се у томе држао нашега Сла-

венскога пријевода који се у нас чита у црквама (ГПС,

III, 2, стр. 338);

Гл + по + Л: И тако се сад сто пута лакше могу

покупити остале ријечи, што су остале по народу (ГПС,

II, 1, стр. 10). — Овако по Босни и по Херцеговини пи

шу многи и наши л>уди још и данас (ГПС, III, 2, стр.
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392). — Показао сам прилцере како се у нашем Сла-

венском приз'еводу, ко]и се чита по црквама нашила

. . . (ГПС, III, 2, стр. 337).

Но, и у случа]евима напоредне употребе пишчевом зе-

зичком осеНанэу зедна синтагма може више одговарати од

друге. Тако зе у чланку Из писма з'едном члану Матице

Српске (1842. г.) Вук написао: „Ви добро знате, да се у Сла-

венскоме з'езику -б пише на онаковим местима, где се по не

ким, крауевима у народу нашему говори е у неким и, а у не

ким ]е или ще". Али, кад з'е три године касни^е таз чланак

прештампан у „Вука Стеф. КарапиЬа и Саве Текели^е Пи-

смима. . .", свуда сто]и по неким (обе реченице в. у ГПС, III,

1, стр. 57). То ]е разумлэиво, ]ер з'е у свим наведеним при-

мерима значенье синтагме са предлогом по изразитаце.

20. — Писати, штампати (+ А) + ортографщом '|

писати, штампати (+ А) + по ортографщи

Гл (+ А) + И: Млоги . . . мисле и говоре, да Срп-

ски треба писати Славенском ортографщом (ГПС, II,

1, стр. 11). — Да заповедите само државне ствари . . .

да се штампазу колике зе могуКе Славекскож оргогра-

фщом (ВП, II, стр. 666);

Гл (+ А) + по + Л: Ево из ови^е узрока низе мо-

гуЬе Српски зезик писати по Славенско] ортографщи

(ГПС, II, 1, стр. 11). — Разумно сам, да сте В. Св. изда

ли заповест, да се у Орби]и не штампазу кн>ите ни по

мо]0) нити по ко}0] друго] ортографщи осим Славенске

(ВП, И, стр. 664).

Оба зависна члана показуху начин на ко^и се врши

радн>а. — Г.с (+ А) + И означава да се радкьа врши на та]

начин што се утготреблзава одре!)ена врста ортогрфизе. Тако

Зе мислио и А. БелиН,35 ко|и з'е за овакве случа^еве дао ово

обз'аиньеьье: „Чим се обраЬа пажн>а на разлику у ору^у, од-

мах се обичан инструментал претвара у инструментал за

начин иако се у ньему осеЬа зош ору*)е.36 — Милош Москов-

дьевиК з'е, ме^утим, изнео ммшьеае да се овим „инструмен

талом не казузе начин веЬ средство, з ер з е ортографиз'а сред

ство бележен>а речи".37 Но, Вуку зе, свакако, било на уму

85 Употреба предлога „са" уз глаголе „писати" и сл. у обреме

ним зпачеуьимл, Наш ^език, н. с, кн>. IV (1952—1953), св. 5—8, стр. 199;

Исто, стр. 197—198.

37 Шта ^е исправпще: пише се „великим, словом" или „с вели

ким словом"? Наш зезик н. с, кн.. V (1953—-1954), св. 9—10, стр. 322.
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како се, а не чиме се обавља радња. — Гл (+ А) + Л, пак,

показује да се радња врши управљајући се према појму

означеном локативом.

21. — Смеса + Г || смеса + из + Г

Примери:

Смеса + Г: Али је у њој језик . . . никакав, т. ј.

нити је Славенски ни Руски, а још мање Српски, него

бесправилна смјеса ова сва три језика (ГПС, II, 2,

стр. 277);

Слеса + из + Г: Ова је нњига писана токорсе

Бугарским језиком, али управо нити је Бугарски, ни

Руски ни Славенски, него бесправилна смјеса из ова

сва три језика (ГПС, И, 1, стр. 230).

Синтагма смеса + Г означава да управни члан ггрипа-

да појмовима у генитиву, пошто они учествују у његовом

образовању, а смеса + из + Г — да је управни члан састав-

льен од онога што је узето из појмова означених генитивом.

22. — Тутор + Г I тутор + над + И:

Тутор + Г: Зато се усуђујем вас, као тутора деце

покојнога Живковића, покорно молити (ВП, VI,

стр. 143);

Тутор + над + И: Ви сте мени учинили љубав и

у писму вашему од 7. Јануарија 1832. г. послали ми од

Г. Јанићија атрес тутора над децом и над имањем по-

којнога Стефана Живковића (ВП, VI, стр. 50).

Им + Г показује да управни појам на известан начин

припада појмовима у генитиву, а Им + над + И да управни

појам има власт над појмовима у инструменталу. Дакле, од-

нос тутора и деце о којој се он стара схваћен је на два раз-

личита начина. (Може се претпоставити да се и именица

имање употребљава у синтагми с генитивом, иако за то код

Вука нема примера.)

23. — Копија + од + Г \\ копија + с + Г

Пошто преписивање једног текста са оригинала пред

ставлю извесно одвајање, обе аблативне конструкције су

сасвим разумљиве. Но, док синтагма Гл + од + Г уопштено

исказује то одвајање, синтагма Гл + с + Г истине да се оно
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врши са горше површине по^ма у генитиву, т]. са гтовршине

списа.38 Ово потврКузу Вукови примери:

Им + од + То Кете на]бол>е виКети из прило-

жене овКе копире од тужбе (ВП, И, стр. 578). — При

ми© сам ваше писмо од 3. тули|а, и уза н>ега приложе-

ну копиру од онога писма (ВП, VI, стр. 303). — За то

прилажем овде копиру од истога одговора (ВП, VII,

стр. 697);

Им + од + Г То Кете на]болэе виЬети из прило

жена овКе копире с реченог указа (ВП, IV, стр. 105).

24. — Рецензией + Г \\ рецензща -К на + А

|] рецензща + о + Л

Им + Г: Кад ]а бацим очи на новине, а то рецен-

зн)е мо]е прве Српске граматике! (ВП, I, стр. 236);

Им + на + А: Па Ку Вам онда ]е дати ]едну зу-

бату и срдиту реценз^у на глас народол,упца (ВП, II,

стр. 243). — Збшьа! у то] ново^ оди, ко^у Кете сад, по-

сли^е рецензи^е на народол,упи,а, начинити . . . (ВП, II,

Стр. 258);

Им + о + Л: Професор Каченовски . . . печатао

^е у том журналу ]едну рецензи^у о Курцбековом сло-

вару (ВП, И, стр. 253). — ИзмеКу различии . . . рецен

зии а о нашим народним щесмама изишла ]е ]една . . .

(ГПС, II, 2, стр. 274).

Синтагмой рецензией 4- Г означава се да рецензща

припада по]му у генитиву; синтагмой рецензией + на + А

— да се рецензи]а односи на по^ам означен акузативом, а

синтагмой рецензща + о + Л — да рецензща говори о по]-

му означеном локативом..

25. — Искати, мамити, купити + од + О ; исти Гл + у + Г;

узети, украсти + од + Г ! исти Гл + у + Г '| Гл -+ Д;

отети + од -Н Г '' отети + Д

а. — Синтагма Га (+ А) + од + Г означава да се вр-

шен>ем радн>е объект одва]а од по]ма у генитиву. Синтагма

Гл (+ А) + у + Г, ко^а доста ретка, показухе да се радеьа

38 Упореди исти однос у тачки 32.



116 Нашјезик

врши у сфери појма означеног генитивом.39 А синтагмом

Гл ( + А) + Д показује се да се радњом нешто чини појму

у дативу, ово је, дакле, датив комоди, односно инкомоди,

јер се радњом — сем у неким случајевима са глаголом узети

— наноси штета појму у дативу.

б. — Уз глаголе (за)искати, мамити, купити долазе

конструкције од + Г и у + Г:40 \

Гл (+ А) + од + Г: ... н. п. нож или друго што

кад се иште од другога (СНП, стр. 192). — А он заиште

од бабе мало соли (СНП, стр. 148). — И тако којекако

за сто и педесет дуката измами од ћаја-паше изунте-

скеру и уза.њу допуштење, да отиде до куће (ИЕС,

стр. 143). — Рече трговац ономе који онај дан први од

њега што купи (СНП, стр. 263);

Гл (+ А) + у + Г: Кад ко иште у кога што сво

зе .. . (СНП, стр. 311). — Рекао Херцеговац приморцу,

кад је у њега заискао послије подне ракије и кафе

(СНП, стр. 50). — ... који што мами у кога (СР, п. р.

мамљив). — Свјетујем те да купиш у мене злата же-

женога у огн>у (НЗ, Открив. Јов., III, 18).

в. — Уз глаголе узети и украсти стоје од + Г, у + Г*

и Д:

Гл (+ А) + од + Г: А што су узели од бега и од

она два трговца неколико пари лијепи пиштоља и но-

жева, од оније он најбоље изабере за себе (ИЕС, стр.

277). — Или можете ви дати [мој рукопие] какоме при-

јател>у, да чита/ па он преписати; или може ко украсти

од вас, или од вашега пријатеља па наштампати, као

своје (ВП, IV, стр. 85);

Гл (+ А) + у + Г: Припоеиједа се како је нека-

кав чоек кад је пошао у сватове узео у сусједа капу у

наруч (СНП, стр. 360). — Приповиједа се како је Маџар

украо у Србина огњило, па казао да је то његово оцило

(СНП, стр. 370);

" Напоредну употребу конструкција у + Г и ой + Г уз читав

низ глагола констатовао је Бранко Милетић, Употреба предлога и са

генитивом, Наш језик, год. I (1932—1933), св. 4, стр. 115. Међу тим

глиголима налази се и глагол отети, који се у Вуковим делима упо-

требљава само са од + Г или са дативом.

40 О употреби конструкција у + генитив и од + гекигие уз гла

гол заискати Вук је написао ово: „На стр. 17 криви ме г. Грујић што

сам казао заискати у кога мјесто „од кога". А ја мислим да је ово-

моје много и много обичније и правилније". (ГПС, III, 2, стр. о51).

Ипак је Вук употребл>авао, иако ређе, и конструкцију од + ,е-

нитив.
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Гл С+ А) + Д: А кози нема, узеНе му се и оно

што има (НЗ, Мат., XIII, стр. 12). — Кад сеонамо коме

што украде, он 063ави шта Ье дати ономе кози МУ лупе-

жа прона^е (СР, п. р. сок) (Ово зе, истина, пасивна кон

структив, али може овде да послужи као пример).

г. — Уз глагол отети стозе од + Г и Д:

Гл (+ А) + од + Г: Тада зе граф Орурк идуЬи

уз Тимок к Србима отео од Турака Бак>у (ИЕС, стр.

121). — У том, среНом, ударе некакви л>уди путем те

чоека мало жива отму од лебеда и однесу га куйи

(СНП, стр. 101);

Гл [+ А) + Д: И управо вал>ало би да вам буде

жао, кад би вам ко други ову славу отео (ВП, II, стр.

692). — Али не само што Али-гсаша тако одговори, не

го .. . побуни спаиз'е и ерлизе (граг^ане) по Београду, да

Милош тражи у Цариграду, да им отме гьихова добра

(ИЕС, стр. 172).

д. — Измену синтагми Гл + од + Г и Гл + у + Г,

с з'едне стране, и синтагме Гл + Д, с друге, постов не само

синтаксичка него и стилска разлика. Найме, Гл< + од + Г

и Гл + у + Г употребл>авазу се кад се просто констатуз'е и

одре1)узе радн>а, а Гл + Д — кад зе говорниково интересо

вана везано за по]ам кога се тиче радеьа (позам у дативу).

Таз позам обично стози у претходноз реченици — назчешКе

као субъект — или се спомигье у наредноз реченици, и зато

у синтагми Гл + Д углавном стози заменица.

Напомена: — За остале глаголе сличног значена нема

довольно примера да би се иэвршило поре})ен>е.

26. — Гл + у + Г !| Гл + на + Л

У Призренскизех пиштол»а табани су КЬемачки

(на копима су лукови и'зубови изнутра), а. у Арнаут-

скиз'ех су табани Арнаутски или Турски (у ко]щех су

лукови и зубови спол>а) (СР, и', р. кубуре).

Гл 4- у + Г показузе да по^ам у генитиву има — као

своз саставни део, у свозо] сфери — ствар означену субзек-

том. Реченица са овом синтагмой могла би се претворити у

реченицу чиз'и би субзект био позам кози зе у синтагми озна

чен генитивом, предикат — глагол имати, а 063ект — субзект

првобитне реченице, тз'.: кози имазу лукови и зубове спо-

л>а. Ову мотугшост потврг^узе пример: Кубуре се зову пи
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штолэИ коуи има^у округле ]аЬуке (а не шшьате као што

су у Арнаутскщех пиштол>а) (СР, п. р. кубуре). — Синтагма

Гл + на + Л показухе где се налаэи субъект.

27. — Гл ( у + Г !| Гл + код + Г || Гл + у + Л

Примери:

а) У зависнет члану ]е подам реч: У овакових ри-

]вчи годе ]е на првом слогу глас [= нагласак] са зна

ком^, он се претвори у наддужи глас (ГПС, III, 2, стр.

, 442). — Ова] се глас налази код евщу рщечи, коде се од

несавршителни глагола граде на тье на предпошл>ед-

н>ем слогу (ГПС, II, 1, стр. 38). — Коде су рид'ечи овако

произведен од имена . . . у онима се ^ с поменутим сло-

вима слиде (ГПС, II, 2, стр. 341);

б) У зависнем члану де реч име: а) код .имена кода

се евршузу на д, л, (на о), н, т, слид'е се д с д у $ . . . б)

ко^а се свршу]у на б, в, м, п, у онще се претвори у

у л ... в) кода се евршуду на д, л, >ь, К, код онще се

] са свим изгуби (ГПС, II, 1, стр. 44). — Кода се [при-

лагателна имена] евршуду на ут, и у онима се претвори

т у К (ГПС, II, 1, стр. 52);

в) У управном члану де реч глагол: Код глагола

ко]и се у нас у сад. вр. евршуду на ем и им, у треКем

лицу мн. бр. (тога истог времена) [чакавци] имаду на

кра]у ду (К, стр. 18). —■ Да де пак у гд)еко]их глагола

то а дугачко, признаке и он . . . , а ]а Ну овг^е назначити

по неколика -глагола и у копима ]е дуго и у копима д'е

кратко (ГПС, III, 2, стр. 440).

Гл + у + Г и Гл + код + Г десу потпуни синоними

и показуд'у да се радоьа тиче подма означеног генитивом.

Синтагма Гл + у + Л, ме^утим, показухе да се радн>а врпги

у границама по^ма означеног локативом, те у односу са

две предходне конструкции е представл>а синтагму непотпу-

не синонимности. -— За случа^еве са осталим сличним ре-

чима у детрминативном делу нема довольно примера да би

се потврдила синонимност.

28. — Преправл>ати се (у значеуьу приправлати се) к рату

Ц преправлати се за рат

Гл + к + Д: У том су се Турци деднако преправ-

л>али к рату (ИЕС, стр. 127). — Видеки Срби како се

Турци страшно преправладу к рагу (ИЕС, стр. 127);
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Гл + за + А: За ово су вријеме Срби постављали

у земљи различие уредбе и приправљали се за нови

рат (ИЕС, стр. 79). — Поред тога се једнако преправ-

љало за рат (ИЕС, стр. 119). — И Срби су се једнако

преправљали за рат. (ИЕС, стр. 127).

Синтагмам преправљати се + к + Д исказује се да је

радња усмерена у правду појма означеног дативом, а син

тагмой преправљати се + за + А — да је радња намењена

појму означеном акузативом. У другим случајевима уз гла

гол преправљати се стоји само за + А.

29. — Прећи реку || прећи преко реке

а. — Гл + А: Како Ћурчија чује, да су прешли

Дрину, и Србе разбили и рашћерали . . . (ИЕС, стр. 30).

— Кад ћаја-лаша други дан пређе Мораву и отиде у

Чачак . . . (ИЕС, стр. 147). — Турци су једни кашто

прелазили Мораву, те се тукли са Србима (ИЕС.

стр. 151);

Гл + преко + Г: Турци по том ови пређу преко

Мораве, али за три дана нису смели у пуст Београд до-

пи (ИЕС, стр. 131). — Турци су по том још неколико

пута прелазили преко Мораве и ударали на Србе (ИЕС,

стр. 148). — Удари силна Турска војска од Босне и пре-

шавши преко Дрмме опколи Лозницу (ИЕС, стр. 91).

Синтагма Гл + А показује да се радња врши на појму

означеном акузативом, а Гл + преко + Г — да се изврше-

њем кретања стиже на другу страну појма означеног ге

нитивом.

б. Ако се само констатује прелажење, онда се Гл + А

и Гл + преко + Г употребљавају напоредо. Међутим, ако

се одр^еђује на ком је месту пређена река, код Бука стоји са

мо синтагма са акузативом, а нисмо нашли примера у ко

пима би неправи ојбекат био у генитиву с предлогом преко:

У почетку љета (1813. год.) силна војска Турска

прешавши Дрину на Врањеву . . . опколи шанац овај

(ИЕС, стр. 105). — Милош по том . . . крене војску, те

пређе Мораву на Орашју и отиде управо к Пожаревцу

(ИЕС, стр. 157). — И тако он, у почетку мјесеца Јунија

прешавши Дрину на Смрдану, преко Лознице и попа-

љена Шапца отиде полако к Биограду (ИЕС, стр. 25).
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в. — Ако ]е, пак, уз синтагму додата одредба да се

покаже где се стиже прелажен>ем реке, или ко]и ]е цил, тога

прелажеша и сл., сто^и само Гл + преко + Г:

А ]ош на праву среЬу Руси призеру преко Дунава

у Бугарску (ИБС, стр. 83). — Али се одреди да на про-

л>еЬе призере неколико хил>ада [Руса] преко Дунава

Србима у помоК (ИБС, стр. 86). — Но Срби уи тако раз-

би]у, да }и не само дотера^у до Мораве, него и преко

Мораве пре^у за н>има и сатера^'у ]и у шанац (ИБС,

стр. 152).

Напомёна: — За случазеве кад ]е у зависнем делу реч

ко^ а значи планину, море и сл. — има врло мало примера,

те се не може наКи напоредна употреба синтагми Гл + А

и Гл + преко + Г. Но, то не значи да по Буковом ]езичком

осеНагьу до такве употребе ни^е могло да до1)е.

30. — Уз^ахати + А || уз]ахати + на + А

Уз]ахати + А: А паша . . . уз]аше ата, и побегне

на пол>е (ИЕС, стр. 161);

Уз)ахати + на + А: Онда Велико . . . уз^аше на

ата (ИБС, стр. 228—229). — Говори *>ево]ка уз]ахавши

на вратило (СНП, стр. 256).

Гл + А означава да се радн>а врши на по]му у аку-

зативу, а Гл + "на +. А — да вршен.ем радаье субъект до-

спева на горн>у страну по]ма означеног акузативом. Вук

]'е у свом Р]'ечнику као прву допуну глагола узуахати дао

акузатив, а у н>еговим делима веза на + А чешНа.

31. — Захати + А |] )ахати + на + Л

Гл + А: А друго што н>ихов и на]прости]и се-

л>ак и тежак . . . може носити хал>ине и оружие, ]ахати

кон>а, начинити себи куЬу . . . (К, стр. 11);

Гл + на 4- Л: Од при|е су уедини калу^ери били

народна господа: господски се хранили, у Ьуркове оди-

]евали, на добрщем коп>има ^ ахали (СР. п. р. мана-

стир). — ... како по Винограду ]аше на ату (ВП, II,

. стр. 633).

Конструкци)ом Гл + А и овде се казусе да ^е объект

радн>е по^ам означен акузативом, а Гл + на + Л — да се

при вршегьу радк>е субъект налази на горн>о] страни по]-

ма означеног локативом. Код Вука ]'е Гл + на + Л у веЬо]

употреби.
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32 — Одуахати + А Ц од]ахати + од + Г \\

од]ахати + с + Г

Гл + А: Кад какав, иоле о!>евен, Турчин у варо-

ши, или 1>е на му драго, од^аше коюа ... (Д, 1827,

стр. 88);

Гл + од + Г: Кад у]утру стигну у Смедерево,

он^е овдашу од кон,а (ИЕС, стр. 230).

Гл + А показухе да радгаа за объект има по]ам у аку-

зативу; Гл + од + Г означава да се субъект вршеаем гла-

голске радн>е одва^а од по}ма у генитиву; а Гл + с + Г

прецизира да се субъект одва]а од горн>е стране подма озна

ченог генитивом. — За ову синонимику трупу у Вуковим

делима има само два примера, те ]е разумл>иво што нема

примера и за Гл + с + Г. Но, по В}ечнику, у коме уз глагол

од]ахати сто]е све три допуне, види се да ]е у Буковом ]е-

зичком осеЬан>у посто^ала и допуяа с + Г.

33. — Гл (+ А) + И || Гл ( + А) + из + Г

Гл (+ А) + И: И оданде сутрадан . . . другим то

пом запали куКу у Ужицу (ИЕС, стр. 52). — Турци све

куле Неготинске топовима и кумбарама развале и обо

ре (ИЕС, стр. 233);

Гл (+ А) + из + Г: Али кад виде, да Срби из

топова обаразу и пале куНе . . . (ИЕС, стр. 24). — Турци

у почетку м^есеца августа и Лозницу стану бити са сви-

]у страна из наувекщех топова и кумбара (ИЕС,

стр. 106).

Гл (+ А) + И показухе да се радвьа на об]екту врши

помоЬу по]ма означеног инструменталом, а Гл (+ А) + из

+ Г — да се радн>а врши уз одва]ан>е из унутраппьости

по]ма означеног генитивом. Оба значетаа су сасвим схват-

лдава, ]ер су топови и кумбаре средство за вршен>е радаье,

радн>а се врши тако што из унутраппьости топова и кум

бара излеЬу Ьулад.

34. — Разликовати се + И || разликовати се + по + Л

|| разликовати се + у + Л

Гл + И: И ни ^едан ее од ндах ни одщелом ни

живл>еуьем нити и какщем особитщем правом не раз-

ликуде од остали]ех Црногораца (К, стр. 12). — Носили

су сви дугачке пушке, крпали|нке, ко]е су се кундаком

4 Наш Зезик
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и осталом оправом разликовале од остали пушака (Д,

1827, стр. 95). — А од оборще се, као и од млога други,.

тим разликовао што шце био адтащца . . . него куКевни

човек (ИЕС, стр. 134);

Гл + по + Л: Обор-кнез се по одщелу и по до-

макем животь слабо разлику)е од другога богатот се-

л?ака (Д, 1827, стр. 98). — Геге и Тоске разлику^у се

мало и по говору, а и по одщелу и по оружуу (СР, п. р.

Гега). — И осим з'абука ови пиштол>и се разлику^у и

по табанима (СР, п. р. кубуре). — ТреКе, паланке, ко^е

су ман>е од млоги села, него се од ньи разлиху)у само

по том, што у жима с^еде Турци (Д, 1827, стр. 47);

Гл + у + Л: Сви су оваки кнезови били сел>аци

и у домаНем животу слабо су се разликовали од оста-

лизех сел>ака (СР, п. р. кнез). — ... и опет се у говору

разликузу (К, стр. 35). — По ово] разлици у свршива-

н>у ме^у тюменуте ри]ечи иде и Шваб-о, премда се ци-

]ела ри^еч у значетьу од свщу н>и разлику^е (РПС, И,

2, стр. 337).

Гл + И означава да се радоьа врши помоЬу по]ма у

инструменталу; Гл + по + Л — да се радоьа врши на осно

ву по]ма у локативу, а Гл + у + Л — да се радша врши у

оквиру по]ма означеног локативом. Синтагма Гл + у + Л

ужег ]е лексичког састава, зато што се у н>еном эависном

делу употреблава^у само апстрактне именице.

Напомена: — У Вуково] Пиемегощи посто^и и синтаг

ма разликовати се + с + И, са погрешно употребл>еним

с + И место самог инструментала: Време давно прошавше-

2го 1'ест кад-год и давно прошавше 1во, само се с помагател-

ним глаголом разликуге (ГПС, I, стр. 71).

35. — Окован у сребро \\ окован сребром

Пр + у + А: Оружие им ]е било оковато у сребро-

и у злато (Д, 1827, стр. 95). — Припови^еда се да ]е на

какав калуфер у невол»и донио трговцу од некаква све-

ца ребро оковано у сребро (СНП, стр. 120);

Пр + И: П'иштолэи и дуге пушке и велики но-

жеви истина допушта^у се, само да гоцесу оковани

сребром (Д, 1827, стр. 88). — Они има]у у рукама по

штап окован сребром (СР. п. р. каваз).

Пр + у + А показухе да ]е дата особина послёдица

извесног уметаньа по]ма ко]и се придевом одре^у]е у по]ам

означен акузативом — пошто приликом окиван>а метал до
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некле обухвата ствар која се оквира —, а Пр + И показује

да је та особина резултат радње која је извршена помоћу

појма у инструменталу.

36. — Гл + насред + Г |] Гл + усред + Г

Постоји један пример за непотпуну синонимност и у

области синтагми са простим и сложении предлозима. Ту

се ради о синтагмама са два сложена предлога: насред и

усред.

По стан,у у Рјечнику предлози насред и усред изгле-

дају као потпуни синоними. Найме: — за насред је дато

значење тШеп т-, т тедло-, ■ а за усред т тШеп т тесИо;

код оба предлога у примерима су исте речи: кућа, село;

затим, код сред истовремено се упућује и «а један и на

други предлог. И заиста, приређивачи трећег издања Рјеч-

ника код усред упућују, са уИе, на насред, а код насред

стављају упут: сГ. сред, среди, усред. Међутим, примери из

Вукових списа дају другачију слику:

Гл + насред + Г: Бокељска је капа као повисок

фес . . . која је горе иасред врха (ђе је у феса кита) та-

ко смрскана . . . (К, стр. 41). — Гете ме дочека насред

собе (ВП, I, стр. 236). — А лађа бјеше насред мора у

невол>и од валова (НЗ, Мат., XIV, 24);

Гл + усред + Г: а) ГГјешаци . . . помисле, да су то

Српски кошици, па уђу усред Турака (ИБС, стр. 29). —

. . . јер сам се ја родио и одрастао ондје, гдје су се пје-

еме јуначке пјевале и казивале (као усред Ерцеговине)

(ГПС, III, 1, стр. 67). — Ћаја^паша је још из Београда

био потегао управо у Чачак, једно зато, што је ово ме

сто готово усред земље (ИБС, стр. 147);

б) Временско значење: Па куд сам онда у сред

зиме пристао? (ВП, I, стр. 439). — Снијег се само даже

видјети по Ловћену и по другијем високијем планина-

ма, а доље усред зиме иде киша мјесто њега (К, стр. 33).

Одмах пада у очи да се у временском значењу упо-

требљава само усред. Сем тога, у већини примера ова два

предлога се не могу узајамно заменити; нпр. не би се рекло:

лађа је усред мора, — или: уђу насред Турака. То показује

да се чува посебно значење сваког предлога: насред је веза-

но за површину, а усред за унутрашњост појма означеног

генитивом.

Па ипак, у неким случајевима средина појма означе

ног генитивом може се схватити и као место на површини



124 Наш језик

и као место у унутрашњости тога појма, и тада се синтагме

са насред и усред употребљавају као падежне синтагме не-

потпуне синонимности. На пример, село се због зграда (че-

сто и због конфигурације земљишта) може доживети као

појам који има своју унутрашњост, али се због мале ви-

сине и разређености зграда може доживети и као дводи-

мензионални појам; зато је у Рјечнику уз ову реч употреб-

љено и усред и насред. — Још чешћи је то случај са речју

соба: говорник може да сагледа собу као просторију (усред),

али његсва пажња може да се задржи и само на њеном до

куем делу (насред).

37. — Комбиновање односа означених непотпуним

синонимима

а. — Односи означени једном групом падежних син-

тагми непотпуне синонимности могу припадати истој кате

горией (просторно], начинској итд.) или, пак, различитим

категоријама.

У првом случају најчешће оба односа опадају у про-

сторну категорију, али се по нечему разликују. Тако, један

синоним може бити прецизнији од другог, ако се њиме ек-

сплицитно износи, и тиме наглашава, оно што се код дру

гог синонйма само подразумева; нпр. ићи + по + Л према

ићи + И, протурити пушке кроз прозор према протуриги

пушке на прозор, или наведени случајеви са Гл + по + Л

према Гл + у + Л. — И сам појам у зависном члану може

се доживети на различите начине, а то има утицаја и на

схватање односа између управног и завиеног члана; уп.

Гл + И и Гл + по + Л према Гл + кроз + А.

Овакве комбинације непотпуних синонима могу се ја-

вити и код других категорија односа; нпр. код синонимск'е

групе писати, штампати (+ А) ортографијом ј| писати, шта.ч-

пати (+ А) по ортографији оба синонима имају начинско

значење, јер начин вршења радње зависи и од средства ко-

јим се врши радња и од онога према чему се радња управл>а.

Код група копнја + од 4- Г ]| копща + с + Г и одјахати

+ од + Г || одјахати + с + Г обе конструкције обележава-

ју аблативни однос, али са различитим степеном прециз-

ности.

б. — Групе с комбинованим значењима знатно су че-

шће и разноврсније. Тако се, нпр., везе неких појмова могу

схватити као припадање једног појма другом (посесивно зна

чение), али се те везе могу доживети и другачије; ул.: —
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смеса + Г \\ смеса + из + Г; тутор + Г \\ тутор + над + И;

рецензща + Г || рецензща + на + А ]| рецензща + о + Л.

Исто тако се веза измену раднье и вьеног объекта често може

и друкчи)е тумачити; ул.: — преки реку ]| преНи преко реке;

уз^ахати + А || уз^ахати + на + А; ^ахати + А \ уахати +

на + Л; одуахати + А || одуахати + од + Г | од]ахати

+ с + Г. И веза радоье и средства ко] им се она обавл>а

схвати се у извесним случазевима на другачи}и начин; нп.:

— Гл (+ А) + И || Гл (+ А из + Г; разликовати се + И \\

разликовати се + по + Л || разликовати се + у + Л. —

МогуЬе су и друге комбинаци]'е: аблативно значенье и зна

ченье сфере — искати, мамити, купити + од + Г || искати,

малити, купити + у + Г; аблативно значение, значение сфе

ре и значение датива (ин)комода — узети, украсти + од +

Г || узети, украсти + у + Г || узети, украсти + Д; зна

ченье апстрактне усмерености и значенье намене — пре-

правлат'и се + к + Д \\ преправл>ати се + за + А. — По-

некад се комбинузу два значевьа иете категори^е и ]ош ]ед-

но значенье: од]ахати + од + Г и од]ахати + с + Г пре-

ма од]ахати + А.

Укратко, код ове категори)е падежних синонима мо-

гуЬне су веома раэноврсне комбинащ^е значевьа.

38. синонимоиди

а. — Иако се падежне синтагме потпуне синонимности

подудара^у по свом значеньу, ипак се не могу сматрати у

потпуности идентичним, ]ер се увек по нечему разлику^у:

или су не]еднаке стилске вредности, или им ]е учесталост

употребе различита (у ]езику у целини или у ]езику неког

писца), или ^една поставе архаизам или провинци]ализам,

или се сматра манье правилном или и сасвим неправилном

итд. Зош су манье равноправие у употреби падежне син

тагме непотпуне синонимности, код ко]их се, како смо на

примерима показали, ни значевьа не поклапа^у у целини.

Ипак, И поред ове неидентичности, може се допустити и

допушта се да се третира^у као синоними сви случа]еви

падежних синтагми ко^и се употребл>ава]у за описиванье

истог реалног садржа^а.

Посто]'е, ме^утим, падежне синтагме ко]"е по блискости

свога значеььа подсеЬа]у на синониме, али се не могу убро-

]ати у вьих, пошто су реални садржа}и ко]и се вьима опису]у

само слични, али не и истоветни. То су, дакле, падежне
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синтагме ко^е само личе на падежне синониме, те се могу

назвати падежним синонимоидима.*1

ДаКемо неколико примера и за падежне синонимоиде

из Вуковог ^езика:

(1) Често се синонимоиди заснивазу на блискости од-

носа исказаним зависним члановима синтагми.. Ако се неки

град, нпр., налази на обали реке, Вук то опису^е оинтагмом

Им + на + Л:

. . . Кладово или (но Турски) Петислам на Дунаву

(Д, 1827, стр. 45). — Ужице на Ъетиюи . . . Нови Пазар

на Рашци (Д, 1827, стр. 46).

А, ако се град налази опет на реци, али не на обали, него на

острву, Вук употреблава синтагму Им + у + Л:

Адакале у Дунаву више дон>ега г^ердапа . . . (Д,

1827, стр. 45). — Пореч у Дунаву . . . (Д, 1827, стр. 47).

Оба реална садржа^а су, дакле, слична — град ]е у оба

случала на реци, али измену н>их ипак посто^и известна

разлика.

(2) Извесне речи има]у неколико различитих значен>а.

Синтагме у копима су оне употребл>ене у различитим значе-

1ьима — као управни или као зависни чланови — не могу

се уза^амно замен>ивати. Тако нпр. низ глагола има ]едно

значение кад уз гаих сто^и датив, а друго кад ]е уз н>их

акузатив. Рецимо глагол помагати са дативом значи: пру-

жати помоК, а са акузативом — матери)ално потпомагати

некога. То исто важи и за глагол помоки; нпр.:

Гл + Д: Велика хвала г. Фр. МиклошиЬу што ми

]е у штампан>у ове кнэижице помогао >поправл>ати

штампарске погр^ешке (ГПС, III, 2, стр. 437). — Или

Српски всДници из други шанчева овима без кон>ика

нису могли помоКи, или Милосе ни]е тео, да им се по-

могне (ИЕС, стр. 120);

Гл + А: Дакле вала да ^е право и присто]но, да

ме народ наш барем толико помогне, да се за нужни

штампарски трошак не бринем (ВП, VII, стр. 458). — И

не само што га [= потурчегаака] не Ье нико прекорити

пре^аип-ьом веером, него Ке га ]ош сваки ради^е помоЬи

" А. Л. Шумилина за овакве синтагме предлаже наэив паронк-

ми, К вопросу о синтаксической синонимике, Игсследовании по лекси

кологи грамматике русского языка, Москва, 1961, стр. 287. Но, та] се

термин угготреблуава у нешто друкчи]ам значен>у; ул. нпр. дефенщрцу

И. Гревиса: »Ьез ратопугпех зоп1 йез то1з р^е8^ие потопутез, пе

ргёвеп1ап1 ^и'ипе геззетЫапсе арргох1таЦуе Йе зон ои 6УогШовгарпе«

(М. Огеу13зе, Ье Воп Иьаде* Рапв, 1964, р. 108.
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него рођенога Турчииа; зато је тешко наћи потурче-

њака да зло живи (Д, 1827, стр. 89).

(3) И реч кој а стоји у детерминативном делу може

имати различита значења, и тада ће се. конструкције де-

терминативних делова разликовати. Нлр. реч скупштипа

употребљава се у оваквим синтагмама:

Им + на + Л: Миленко и Петар дознали су још

у путу, шта је свршено на скупштини (ИЕС, стр. 123);

Им + у + Л: Писмо ово нађе Кара-Ђорђија у Не-

готину послије битке на Малајници, и прочита се у

скупштини, у којој је од Руса био осим поменутога

Павлучија и генерал-мајор Исаијев (ИЕС, стр. 72);

Им + Д: 17-га у јутру сазове велики суд сву

скупштину пред цркву, те јој се прочитају ови акто-

ви, које она и из уста потврди (ИЕС, стр. 184).

"У првој синтагми скупштина означава друштвено-политич-

ки догађај, у другој — одређени скуп људи и место на коме

се они налазе, а у трећој — само одређени скуп људи. Кон-

струкција сваког детерминативног члана показује у коме је

значењу употребл.ена реч у зависном падежу, те се не могу

заменити једна другом.

(4) Синонимоиди су понекад везани за означавање тра-

јања онога што се казује глаголском радоьом. То ће се ви-

дети из примера: >

Навалити + на + А: Онда стану преметати с јед-

нога на другога [избор за вођу устанка] . . . док најпо-

слије не навале сви на кнеза Теодосију (ИЕС, стр. 15).

— У том још његове бимбаше и ајани и бегови навале

на њ, говорећи „Тебе ђаур превари ..." (ИЕС, стр. 165);

Навали + око + Г: Прото Ненадовић и Божо

Грујовић . . . навале једнако око Јакова да се постави

совјет (ИЕС, стр. 61). — Петар се Добрињац придружи

к њима ... и навали око Милана те га одврати од Ка-

ра-Ђорђија (ИЕС, стр. 85).

Навалити на неког значи: салетети некога, тј. извршити

једнократну радњу, а навалити око некога значи: салетати

некога, тј. вршити радњу у више наврата. Дакле, док на + А

само означава на који је појам усмерена глаголска радньа,

око + Г још показује да глагол више не эначи — како би

по облику требало — перфективну радњу, већ итеративну.

Интересаятна су и ова два случаја оказионалних ои-

нонимонда: Вук исти догађај описује у два различита спи-

са овако:
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Српске поглавице одма по Божипу стану се са

I својим момцима прикупљати к Београду (ИЕС, стр. 47);

Српске се старешине одма по Божићу (1805 годи

не) стану купити око Београда (ИЕС, стр. 114).

Синтагмом Гл + к + Д означава се да се радња врши

у правду појма у дативу, а синтагмом Гл + око Г — да се

радњом опкољава појам у генитиву. Ова друга синтагма има

овде прецизније значење, док се то прецизирање не подра-

зулева у првој синтагми, као што се то нпр. подразумевала

у сияониМским групама описаним у тачкама 18. и 19.

Дакле, иако оба реална садржаја припадају истом току

догађаја, они нису потпуно йети: у првом примеру се говори

о правду кретања српских вођа и њихових момака, а у дру

гом о њиховом опкољавању Београда.

И код другог случаја оказионалних синонимоида'реални

садржаји су объективно исти, али, пошто су схваћени на

опречне начине, морају се узети као два различита реална

садржаја. Найме, у предговору, Српеким народним посло-

вицама Вук је дао ову напомену: „У Дубровнику учени

људи к Тријесту зову горе, а ка Котору доље; али народ к

Тријесту зове доље, а ка Котору горе, као и ја овђе што

узимам" (ГПС, III, 1, стр. 5; курзив је Буков). Према томе,

једни су говорили нпр.: Котор је ниже Дубровника, а други:

Котор је више Дубровника. И једни и други су мислили

на исти реални садржај , али ипак синтагме Гл + ниже + Г*

и Гл + више + Г не чине синонимску групу.

Види се да падежне синонимоиде није тешко разлико-

вати од падежних синонима: синонимоиди се разликују по

значењу и никад се не могу узајамно заменити. Ипак је н

њима било потребно овде поклонити нешто пажње, јер се и

код њих запажа извесна сличност у значењ.у

ЗАКЉУЧАК

39. —I Вукови падежни синоними у данашњем књижевном.

језику

а. — Падежна синонимика у Буковом језику обимна

је и разноврсна. На свакој страници Вукових списа јавља

се по неколико синтагми које представљају чланове поје-

диних синонимских трупа; а те трупе су и по своме значе-

н>у, и по склопу, и по учесталости њихове напоредне упо-

требе врло разнолике. Зато падежна синонимика представља

једно од обележја Вуковог стила, а и богатство Вуковог је-

зика, јер је омогућила овом нашем великом језичком и
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литерарном ствараоцу да прецизније и сликовитије изрази

своје мисли.

Доста Вукових синтаксичких синонима, нарочито оних

који нису потпуно истог, већ само сличног значења, постоји

— понегде са малим одступашима — и у нашем савременом

књижевном језику, пр. Гл + предикативни Н || Гл + пре-

дикативни И, Гл + Г || Гл + од + Г, Гл + по + Л || Гл +

прела + Л, прећи реку || прећи преко реке, обарати топо-

вима || арарати из топова, окован у сребро || оковак сребром,

разликовати се + И \\ разликовати се + по + Л \\ разли-

ковати се + у + Л, синтагме с простим и сложении пред-

лоэима међу — између, пред — испред итд. мада однос про-

стог и сложеног предлога није увек исти као код Вука.

Код неких група једна синтагма синонимског значења

преовладава је над другом. Именица име нпр. данас увек

стоји са генитивом, а не и са од + Г; код група бука, рат +

против + Г || бука, рат + на + А, подићи, побунити (+ А)

+ против + Г подићи, побунити С+Ај + ка + А преовла-

дале су синтагме са против + Г; синтагма са предлогом ради

данас се према захтевима утврђене граматичке норме42 не

употребљава у узрочном значењу и поред тога што је још

увек доста честа у таквој употреби; ишчезла је конструк-

ција према + генитив, а прошириле су се синтагме са пре

ма + «Затив и истисле сасвим синтагме са к + датив у неким

случајевима;43 сложени предлог спрема јавља се сада ретко,

и то углавном у облику спрам.

Неке синонимске групе још се одржавају, али је уче-

сталост употребе појединих синонима све маша. То је слу-

чај са скоро свим групама у којима је један члан синтагма

са предлогом у и генитивом; та је конструкцииа све ређа

у нашем савременом језику. Исти је случај и са словенским

генитивом, који све више уступа пред акузативом.44

Но, без обзира на то да' ли се Вукова падежна сино

нимика свуда одржала или није, и да ли је негде измењена,

она је несумњиво имала знатну улогу у даљем развитку и

богаћењу нашег књижевног језика и његових изражајних

могућности.

Љубомир Поповић

41 Михаило Стеваиовић, Употреба и значење предлога због

и ради, Наш језик, год. VI (1937—1938), св. 5—6, стр. 139—150.

43 Михаило Стевагаовић, Дативне синтагме с предлозима према

и к а, Зборник за филологију и лингвистику, IV—V (1961—1962),

стр. 319—322.

44 Д. Гортан-Премк, Падеж објекта у негативним реченицама у

савременом српскохрватском језику, Наш језик, н. с, кн.. ХП (1962),

св. 3—6, стр. 130—148.
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