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ЗНАЧЕВЪЕ И ФУНКЦЩЕ ГЕНИТИВНЕ СИНТАГМЕ

С ПРЕДЛОГОМ ОД

1 . Предлог од с генитивом употребл>ава се у веЬем бро)у

служби него ма ко)и од осталих предлога. А опште аегово зна

чена )е, као и )едно од основних значена падежа с кощм се слаже,

— аблативно. Али иако )е и опште значенье веКине других предлога

ко)и у српскохрватском )езику сто)е уз генитив, одре1)ени)е или

ман>е одре^ено, тако1)е аблативно, ипак )е о општем значен>у пред-

дога од као аблативном потребно говорити пре него о таквом зна

чен^ ма кога другог предлога )ер )е оно овде на)уочл>иви)е. На

ово значенье упуЬу)е и сама етимологи)а предлога од.

2. Предлог од, дакле, врло прецизно означава потицан>е,

одва)ан>е и удал>аваше од по)ма с именом у генитиву, и то не с

одре^ене, веЬ с било ко)е стране тога по)ма. Зато се, управо, веза

предлога од с генитивом може употребите, и употребл>ава се,

као потпуни синоним са у свему истим значением — за допуну

свих глагола уз ко)е сто)и аблативни генитив без предлога, као

што су: бо)аши се, йлашиши се, ослободиши се, сйасши се, сши-

деши се, одреНи се, ошресши се, чуваши се и сл. И када упоредимо

примере са синтагмама ко)е чине ови глаголу допун>ени генитивом

с предлогом од, као што су: Сйасли су од сирошин>е и йро-

й а с ш и ову свешу обишел (Ц. КочиЬ, Ц)е окупна Д)ела I, 16). —

Почете се од нечег ошресаши (Исто, 274); Покренемо живош нашег

народа на }едан нов од с в и) у болесши ослобо^ен йуш, йуш соци-

]ализма (Кньижевна република 1924); Тренушно йосшижемо одри-

цшье од живош а (Бопльак—ФилиповиК, Антологи)а филозоф-

ских текстова 1954) итд. — и примере: Ослободи нас н а й а с ш и

(А. Шеноа, Сел>ачка буна, 52); Бо^е се с в а к о г а г р м а (Исто,

54). — Сши^аше се речи копима )у )е уверавао (Л. ЛазаревиЬ,
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Целокупна дела, 197). Те се мораде одреНи ц ар с к е службе

(П. КочиЬ, Ц)елокупна д)ела I, 121) — видимо да се у потпуно

истом значешу, без икакве разлике ма и у ни)анси, у ово) фун

кцией, дакле као прави синоним ово) вези, употребл>ава и сам облик

генитива, ко)и се с овим значением у другим службами без пред

лога никако не )авл>а.

3. На))едноставни)е )е, и свакако нащроспф за схватан>е

аблативно значение одва)аша и креташа од неког места, неког

предмета, од било каквог по)ма, какво имамо у примерима:

Све бежи од куНе (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела I,

78). — Штета )е било дете отргнути од школе (Исто, 116). —

Дорат одскаче од земле (Исто, 328). — Мода полази од йре-

сшонице (М. ГлишиЬ, Целокупна дела I, 145). — Пошао

Швабо од Бан>е Луке (П. КочиЬ, Ц)елокупна д)ела I, 86). —

Треперава се св)етлост одби)'а од воде (Исто, 103). Свако

)утро отискиваше се благо од Релиних шорова (Исто, 319).

Онда Феб уклони од сво]е главе С)а)не зраке (В. Назор)*. —

Онда од йрси извезени шарени по)ас отпаше (МаретиЬ—

—ИвшиЬ, превод Хомера. — У том се часу од гомиле оди-

)елио младиЬ (Ст). Кран>чевиЬ, превод). — Главу сасвим

окрете од мене (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 154). — Не

може од н>е да се растане (Исто, 119). — Што од суда иде на

мене се пише (П. КочиЬ, Ц)елокупна д)ела I, 112). — Као

дим сам се одмотао од жаришша (Т. У)евиЬ). — Онда од-

ломи од главе комад )ечменог круха и напуни торбу (В).

Калеб).

4. а) Аблативно значение генитива с предлогом од на правоме

своме месту имамо свугде где се овом предлошко-падежном везом

означава било какво раставл,ан>е, отклан>ан>е, осигураванэе или

узимаше од кога или од чега:

ВеЬ )утрос сам разрешен од дужносши (Б. НушиЬ,

Господа министарка, 214). — Вино испира зубе од калодонша

(Т. У)'евиЬ). — Нагин>у мизантропией и ли)ече се од чов]ека,

од злобе и од глуйосши у природи (Матош). — Основа савеза

* Примери без ближе ознаке извора узети су из лексичке тра1)е за

Речник Матице српске и Матице хрватске.
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губи од врщедносши све више (Неха)ев). — Природни поло-

жа) места осигураша од изненадних найада (]. ЖурвиЬ,

Камено доба, 96). — Почеше децу задржавати од школе

(]. ВеселиновиЬ, Слике из сеоског живота III, 51). — Он

)е морао узети одсуство од дужносши (С. 1овановиЬ, Из

наше истори)е и кнъижевности, 182). — За уздар)е тражим

од шебе в)'ерност л>убави (Ст). КрешиК, превод). — Унуци

Хашимови женили су се само од бегова (Б. Си)ариЬ, Зелен

прстен на води, 129). — Узму БишЬе од каура (П. КочиЬ,

Щелокупна д)ела I, 368).

б. И извор сваког потицан>а ко^е се означава управним гла

голом, или се такав извор само подразумева на основу онога што

се износи у дотично) реченици, означава се истим обликом

зависног дела синтагме : Од неба вам росило, од земле

вам родило (Вл. Назор). — А одувек, сшално ]е боловао од йлуНа

(В. ПетровиЬ, Времена и дога1)а)и, 245). — Нще давао знака

од себе (И. Горан КовачиН). — И онда мора свако да Пиша

од чега болу)е (Б. ЧиплиЬ, 7аруга, 13). — Знам /а да ]е шо

веледушно од мене (Ст|. КрешиЬ, превод). — Научили смо

од о к о л и н е да нема милости (М. ЛалиН, Леле)ска гора, 39).

У значен>у и нема никакие разлике измену примера из ове

и непосредно претходне тачке. Раскидаае везе, раставл>ан>е два

по)ма |едног од другог под^еднако имамо у обе тачке. Али се у

функци)и унеколико осеЬа разлика измену првих и ових других

примера. У првима се означава одва)ан>е од места, те у н>има имамо

и одредбену функци)у, док )'е у другима ова предлошко-падежна

веза у допунско) функци)и; по)ам у генитиву )е дал>и, неправи

об)екат управног глагола.

5. а) И место, лице или предмет од ко)ег почшье пружан>е

чега, почетна граница било каквог правда, означава се тако!)е

везом предлога од с генитивом имена дотичног по)ма:

Стаде мерити новог званичника од главе (М. ГлишиЬ,

Целокупна дела I, 175). — Колале су здравице од кайешана

до Ъуке (Исто, 113). — 1авл>а се елегантна и |едноставна,

од йеше до т|емена сваки педал, дама (Матош). — Правила

се цеста од Бан>е Луке до 1аща (П. КочиЬ, Ц)елокупна Д)ела
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I, 73). — Тво^е науке од исшока до запада нема (Исто, 96). —

Од )едне глуйосши лудске до друге пут често тра)е столеКима

(Крлежа). — Такови иду од руке до руке разних духовних

во^а (Кн»ижевна република). — Шара зеленило разним

прелазима бо)а од жуше ка жутоцрвено) (Р. ДомановиЬ,

Целокупна дела I, 187). — Нас старе официре ко)и служимо

од на]нижег чина треба послати на фронту (Л>. }онке, превод).

б) Исто тако када се говори о каквом расто)анъу, о какво)

удал>ености у било коме правду, као и о месту ко)е се одрег)у)е

према чему другоме, име онога према чему се мери та удагъеност,

односно према коме .се узима дотична страна сто)и у генитиву

уз ко)и долази предлог од :

На четвртом километру од логора сустигне их )едан

карабини)ер (С. )аковл,евиН, Ликови у сенци, 202). —

Од уха мо^ег далеко да су ти гласи (МаретиЬ-ИвшиЬ, превод

Хомера). — Бощм се да сам врло далеко од схеашаъа да се

неНемо разумеет (Ст). Кран>чевиЬ, превод). — Она за со-

фром седе десно од деде (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела,

170). — та сам му викао као да )е на пушкомет од мене (Исто,

289). — За пружл>а) волова од мене пролет|е зец (П. КочиЬ,

Ц)елокупна д)ела I, 110). — На десно) страни од ероша )е

сто (Исто, 165). — Застаде недалеко од скуйленог народа

(Исто, 257).

6. И почетак времена, односно име временског но)ма према

коме се одре5у|е какав временски размак, наравно, сто)и опет у

генитиву с предлогом од ;

Суморност и несталност пратили су га )ош од дешин>сшва

(Л>. НенадовиЬ, Писма из Итали)е, 144). — Ври)ед)ело

)е од йамшивщека уставно начело (Рад). — То се право од

дневнще признавало сувласницима (М)есечник, 1936). —

Од сшарина )е био обича) да младеж о манастирско) слави

тражи разоноде (Б. ЧиплиН, }аруга, 14). — Гостите се и

частите се по мило) вол>и — одсад, од йеше уре (др Л4. Бог-

дановиК, превод). — Од времена на ври)еме показивао )е своме

сабес)еднику (Ст. КрашчевиЬ, превод). — Опису)у живот

од ]ушра до мрака, од ро/)ен>а до смрти (Исти).
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7. Генитивом с предлогом од означава се и место на коме се

врши радња. Такав случај имамо у примерима:

Већ заблиста сунце од истока (Л. Лазаревић, Це-

локупна дела, 120). — Од торова залајаше пси (П. Кочић,

Цјелокупна дјела I, 100). — С планине од чабанских колиба

одјекују узвици (Исто, 142). — Од Томина моста пуче пушка

(Исто, 211). — Пре неколико дана грмнуло је од прекооке-

анске стране (И. Секулић, Књижевност 1950, 66),

који очевидно значе: да је сунце блистало на истоку, да су

код торова залајали пси, итд., али је ту употребљена одредба

у облику који означава одвајање (аблативни генитив с предлогом

од) зато што је блистање сунца дошло до онога ко га је уочио

пошав од места где се појавило, односно где изг;;еда да се налази,

тј . од истока, да је исто тако и лајање паса морало поћи од места

где се десило да би дошло до чула слуха онога ко је то лајање чуо.

8. Издвајање једнога појма између више других, боље рећи

одвајање једног од више других појмова с којима се овај налазио,

— у функцији допуне захтева везу предлога од и генитива имена

појмова од којих се (између којих се) први појам било по чему

издваја.

Ти си, оче, један од најстаријих овде (Л. Лазаревић,

Целокупна дела, 112). — Био је један од оних летпих дана

(Исто, 151). — Једно од њих ношаше свећу (Исто, 160). —

Пружи улазницу једном од гостију (М. Глишић, Целокупна

дела I, 46). — Упиташе неки од н>их (Исто, 85). — Учитељ

није од оних старых (Исто, 125). — Бацај све што имаш од

оружја (П. Кочић, Цјелокупна дјела, I, 212).

9 . а) У више досад прегледаних случајева генитив с предло

гом од употребљава се у функцији глаголске одредбе (само у при

мерима из тач. 2. и 4. наша веза је у функцији допуне глагола, а

у примерима из непосредно претходне тачке (8) допуна неке

именске речи), дакле, у прилошкој функцији. Ту функцију има

у случајевима где се овом везом означава простор или време.

А свакако најизразитије прилошки карактер генитив с предлогом

од има у служби за одређивање начина на који се врши оно што

се казује реченицама, као што су:

4 Наш >език



244 Наш ) с зик

Сме) се од срца како би се \& од срца заплакао (Л. Ла

заревич, Целокупна дела, 21). — Али им то ни)е ишло од

руке (Исто, 447). — Све се ради као од беде (М. ГлишиЬ,

Целокупна дела I, 158). — Лако )е било када се од аршина

судило (П. КочиЬ, Ц)елокупна д)'ела I, 119). — Посао не

иде право од руке (Неха)ев). — Гледала га како од ока про

центе даске и опеке (Торбарина, превод). — Ко)ега бози

од свег л>убише срца (МаретиЬ-ИвшиЬ, превод Хомера). —

Од интереса )е напоменути да данских насел>еника нема више

од 200 (М. ПетровиЬ, Кроз поларну облает, 137). — Вуку

уже само од беде онако (Б. ЧиплиЬ, Дивл>е )ато, 6).

А у оваквим се случа]евима и надал>е преносило основно

значение, тако да каткад долази до потпуне измене н>егове, као у

примеру са сложении прилогом ошйрилике (некаданпье од йрилике).

Ипак се у другим случа)евима, где се )ош чувашу посебни облици

предлога и генитива уз кощ предлог сто)и, може разумети абла-

тивни карактер ове предлошко-падежне везе. Ни)е, рецимо, тешко

схватити да у сме]аши се од срца — смех долази од срца, па )е

зато и употребл>ен ова) аблативни облик; иде од руке или

йолази од руке каже се за нешто што се са успехом ради

зато што се подразумева, или се бар подразумевало, да се руком

само може успешно радити, хтело се реки: да )е све што иде од

руке — успешно.

б) Начинску одредбу имамо у изразима типа: од главе до

йеше, од немила до недрага, од случала до случала, од времена до

времена (Ста)ала )е на бри)егу обучена у мо)е оди)ело од главе до

йеше — Назор ; Пошшен ]е од главе до йеше — др М.

БогдановиЬ, превод; Тумарам дви]е године од немила до

н е д р а г а — Кшижевни хоризонти 1936; Нще никад имао за-

лихе конзерви него их ]е добивав од случала до с л у ч а ] а —

Л>. Зонке, превод), у ко)има предлог од с генитивом, сасвим )е )асно,

означава почетну границу, а цели изрази значе: скроз, йошйуно,

йовремено и штогод слично .

10. а) Када хоЬе да се означи да какво стан>е, односно

расположение, а ре!)е и радньа, потиче од неког по^ма као у з р о к а,

онда се и име дотичног по]'ма употребл>ава у облику генитива с

преддогом од. А та) )е генигив очевидно аблативног карактера
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У соби се ништа не ви^аше од дима (Л. ЛазаревиЬ,

Целокупна дела, 144). — ВеЬ не зна од лубави куда удара

(Исто, 223). — Учител>у се окреКе школа од чуда (М. ГлишиЬ,

Целокупна дела I, 139). — Радош посустао од бежала (Исто,

250). Умало ни^е пресвисла од страха (Исто 5, 169). — Очи

ми с)евнуше од узбуЦепа (П. КочиЬ, Щедокурна Д)ела I,

65). — Деца од радости за^ецаше (Исто, 176). — Загрли ме

од велике радости (Исто, 257). — Августин )е много патио

од главоболе (Матош). — Лице. им )е било гараво од сунца

(В. Назор). — Све )е око ньега крепавало од вруНине (И.

Дончевии). — Од ове ране и дан данас )авно бшьежништво

силно болу]е (М)есечник, 1926). — Без прекида изгара од

желе за опЬекорисним радом (Печат, 1939). — Од силног

узбу!)ен>а ни^е чуо те речи (разг.)

б) У служби означававьа узрока употребл>ава)у се и други

неки предлози с генитивом, на)чешЬе, дакако, с друкчи)им ни-

)ансама значеша, али каткад и као потпун синоним предлогу' од

с истим падежним обликом. Када су то прави синоними — то се

може утврдити поре1)ен>ем посебних ни)анси узрочних значеша

генитива с там другим предлозима и с предлогом од. У генитиву

уз ко)и сто)и ова) последоьи предлог долази име и по)ам узрока што

се налази у неком конкретном предмету ко)и представл>а смепьу,

ирепреку ономе што се казу)е управним глаголом, као у првом од

горе наведених примера (из Л. Лазаревича), у КочиЬеву примеру:

Кровови се )едва расйозна}у од зеленых ш л и в и к а (Ц)ел.

д)ела, 67) — у примеру В. КарациКа: На Ниш валда не смеднс

удариши од Хафис-йаше1 или у примерима из разго-

ворног (езика : Ништа се нще чуло од в е лик е г а ламе, На

мост нису смели од нейри^ашелске с ш р а ж е, Ули

цом се не може йроНи од великое б л а ш а и сл.

в) Смепьу ономе што се означава управним глаголом, ко)и

)е увек одричан, може чинити и какво стаае суб)екта, као у по-

1 Ова] пример смо узели из расправе Д. Гортан, Падежие узрочне кон-

сшрукцще код Вука С1ужнословенски филолог XXVI, стр. 442), у коме )е учи-

н.ен покуша) да се разграниче ни^ансе значеша ме!)у по)единим предлошко-па-

дежним везама за означаваше узрока и с доста успеха. Али треба нагласити да

)е у н>ему одвеЬ широк опсег дат узрочним значешима генитива с предлогом од.

4*
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следньем примеру из претходног става. А уопште се у служби

означаван>а узрока на)чешг»е употребл>ава предлог од с обликом

генитива од имена по)ма властитога станьа, расположена, осеЬаньа,

или активности суб]'екта управног глагола, као у веЬини горе на-

ведених примера, а и од општих околности у кощма се суб)екат на-

лази, као у примерима из В. Назора {Лице им )е било гараво о д

су ни а), рецимо, и И. ДончевиЬа (Све ]е око н>ега крейавало

од вру Нине). В.Ь )е ралще1 сасвим тачко коьстатовано

да се процес (само ни)е среКно реЬи „радгьа" |ер )е то спон-

тана манифестанта стан>а) означен управним глаголом конструк-

ци)е с предлогом од у служби казивааа узрока— вршисам од себе,

без зависности од вол>ноги мпулса. Али баш у овим случа)евима

с там предлогом уз генитив у функцищ зависног члана синтагме,

где измену по)ма узрока и манифестанте ко)а се казусе управним

чланом — посто)и стан.е (такви су случа^еви доста чести), и та, ма-

нифестаци)а се не врши директно без икаквог посредника. Тачно

)е, с друге стране, да у примерима с истом узрочном конструк

циям типа: Гуши се од суза имамо )авл»ан>е глаголом означеног

процеса без икаквог посредника измену н>егова изазивача и самога

процеса. Али онда то више и ни)е прави узрок, него, како кажемо,

директни изазивач процеса о коме се говори- у наредном ставу и

ко)и )'е више суб)екат него узрок процеса; сузе, хтели смо реКи,

више гуше онога код кога изазива)у гушен>е него што су узрок

тога гушен>а; исп. стих: О, како ше жалим! — Гле, сузе ме

гуше (М. РакиЬ, Долап, стих 17).

А што )е )ош важни)е, не може се говорити о томе да )е и

до нащови)ег времена у српскохрватском )езику доследно спро-

ведена „нова репатрици)а у погледу употребе од, из и због" (мисли

се у узрочном значеи>у). И пример из ]анка ВеселиновиЬа : Ви

знаше ... да се нисам оженио од л> у б а в и (с управним гла

голом штозначи вол>ну акци)у иодшега завис ом узрочном одред-

бом с предлогом од) Ни по чему се и нигде код нас не осеЬа као

застарео. С друге стране, у н>ему имамо потврду да нешто чешЬа

1 У томе опет недавном покуша)у да се утврде границе ме!)у ни)ансама

узрочног значеша предлошко-генитивних веза, изнетог у чланку М. ИвиЬ:

Узрочне консшрукцще с Предлозима због, од, из (Наш )език, кн.. V н. с, 186—194),

има лепих и та ч них запажаша, посебно у вези с предлогом од.
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таква утютреба генитива с предлогом од код писаца из наших

културних центара на западу ни)е необична ни у источним обла-

стима. А осим тога, и на западу, код Хрвата, ту )е сасвим обична

конструктива с предлогом из. У потврду за то навешЬемо пример из

ВеселиновиЬева савременика, хрватског кньижевника ]. Ко-

зарца: Данас се нико не узима из лубави (Мртви капитали, 70).

г) Предлошко-падежна веза за одре^иваае узрока вол>не,

организоване радн>е ко]0) )е подстрек у особини, сташу, располо

жен^ или осеНашу суб)ектову, као и у околностима у ко)има се

суб)екат налази, означава се генитивом с )едним другим предло

гом, а найме с предлогом из : Не каза оцу из страха, а

Аници из гордости (Л. ЛазаревиК, Целокупна дела, 429). —

Винко )е нетто из оби] есши, а нетто из страха на-

сшо]ао да насамари Лу)у (]. Козарац, Мртви капитали, 117). Зедно

другоме из зависши ломе врат (В. ПетровиН, Варл>иво

пролеЬе, 229). — Из дуга времена изи!)ем и станем шешаши

(Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 249). Местам, предлог од с гени

тивом имена тих истих момената употребл>ава се за означаваше узро

ка невол>них процеса; каже се да глава боли од ] ад а, да се од

срамоте не може живеши, да се Наши од главоболе,

да се изгара од ж у д н> е за нечим, да се цркава од муке,

да се умире од страха, да се р д узбу!)ен>а ништа не

чу]'е, да се болу)е од чежпе за животом, да се црвени од сра

моте, да се йревща од б о л о в а итд. У првом случа)у управни

су глаголи по роду активни, а у другоме — меди)ални. Али се

предлошко-падежна веза генитива с предлогом од употребл>ава за

означаван>е узрока и свесних, организованих радаи, ко)е се озна-

чава|у активним глаголима, као у примерима: Загрли ме од ве

ли к е радости (П. КочиЬ, Щелокупна Д)ела I, 257). Обуче

се од ^аволсшва у дево]ачке халине (Вук КараииЬ, Први и

други устанак, 239). — Па су дагьу на лейом времену од б е сйо-

с лице крчили и садили шливе (Исто, 343). — И овде се управо

посебна значеньа предлога од и предлога из на)више приближава)у

мег)у собом тако да каткад неста)е сваке разлике ме^у н>има, и

синтагме с аима су прави синоними, те )е сасвим све]едно да ли Ке

се реЬи : Из дуга времена изи^ем и станем шешаши, како

)е то рекао Л. ЛазаревиЬ у горе наведеном примеру и Од дуга

времена изаЬем и станем шешаши, као што би се у примеру I.
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Козарца : Винко /е нетто из о б е с ш и, а нетто из страха

насшо]ао да насамари Лу]у — везе: из обесши и из страха могле

замените везама генитива с предлогом од, а да се значение онога

што се н>им каже ниуколико не измени.

11 . Идентична )е по функцищ а врло сродна и по значен,}- с

везом предлога од с генитивом за узрок иста ова предлошко-ге-

нитивска веза за означаваше изазивача радн>е и стаыьа, односно

расположена. Ти изазивачи чи)е име сто)и у генитиву уз ко)и

долази предлог од на известан су начин, по смислу мислим, и

субъекта, али не никад наравно и граматички субъекта. Тако над

анализирамо оно што се говори у реченицама:

]а сгрепим од оних очщу (Л. Лазаревий, Целокупна

дела, 70). — Дате ухвати страх од совулаге (Исто, 79). — Нема

ва)де ни од йроше ни од лишще (М. Глиший, Целокупна дела

I, 169). — Не можеш живети од газда-Раке (Исто, 1 1). — Л>е-

пота )е мирис од ког боли глава (Т. У)евип). — Горе над

н>им под )е грмео од ногу (И. Горан Ковачий) . — Чуо си од

луди (П. КочиЬ, Ц)елокупна д]*ела I, 28). — Паде од душ-

манске руке (Исто, 292). — Н>ени таласи поруменеЬе од край

два на|просвеЬени)а народа (Л>. НенадовиЬ, Писма из Не

мачке, 162). — Од сваке йлаве косе и од сваког ветра трзао сам

се (В. Петровив, Варллво пролеЬе, 121) —

)асно видимо да стрепн>у (у првом примеру) изазива)у о н е очи,

ада)е душманска рука (у )едном од следеЬих) учинила да

она) о коме )е реч падне, да су по)мови с именом у генитиву с пред

логом од изазвали станке односно радаьу ко)а се глаголом износи,

да та радаьа од нлх потиче. Али то ипак )ош нису суб)екти, гра

матички, наравно, ни у )едном таквом случа)у, а по смислу то у

)едним случа)евима сличне врете могу бита. Ако то )ош и нису

у примерима какви су досад наведени у ко)има се износи да )е

по)'ам с именом у генитиву учинио да се деси оно што се десило, да

настане сташе или расположеае о каквоме се говори, — у другима

Не то по смислу бита суб)'екти. Поготову то ]есу у пасивним ре

ченицама, у кощма )'е граматички суб)екат — стварни предмет на

коме се врши глаголска радн>а, а вршилац радае добива облик

генитива уз ко)и сто)и предлог од:
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У^оше у механу с ча^авим зидовима и од мува ушъуваним

сахатом (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 203). — Од шебе

се и матор човек има чему научити (Исто, 114). — Напутан,

писан од самог СшарчевиНа, има сво)у ни)ансу (Неха)ев). —

Ипак вам препоручай да се дадете прегледати од лщечнша

(И. ДончевиЬ). — 1адне господине исци)е1)ене од свога га

наша (Исти). — Ципеле им се оквасише од шайке росе (Бр.

ЪосиЬ, Покошено пол>е, 52). — Чаробничине тамнозелене

очи замуте се од суза (Ст). КрешиК, превод). — Од калуфера

сам се научно прислушкивати (П. КочиЬ, Щелокупна д)ела

I, 95). — Препала сам се мало од гарова (Исто, 22). — гЬива

се угиба од рода (Исто, 14).

Овде и не треба доказивати да су сахат угоьувале мухе

(први пример); да ти и матора човека имаш чему научити (други),

да )е напутан писао сам СтарчевиЬ (треЬи) ; да )е занат

исцедио господине (пеги); да су онога ко говори (у осмом при

меру) калу1)ери научили прислушкивати и да р о д, на)зад, угиба

н,иву.

Истина, у овом последнем примеру, род се може схватити и

као узрок, па и као средство за угибанье н>иве. А од наведених

по)ам у генитиву уз ко)'и сто)и предлог од одре!)ени)е се осеЬа као

средство ко)им се вршило, односно помоЬу ко)ег се вршило или

извршило, оно што се казу)е дотичним глаголом у два претпо-

следн>а примера (ципеле су сквашене тешком росом, а

тамнозелене очи су се замутиле с у з а м а)1 . А главно )е да су у

свим случа]евима овде у облику генитива уз ко)и иде предлог од

употребл,ени по)мови изазивачи онога што се казу)е у реченици и

да се у свима ньима везом генг.тива с предлогом од означава по-

тицан>е од нечега, Т). да у свима ньима имамо аблативни генитив.

И овде се као и другде тим обликом казу)е да радн>а, ставье или

расположение потиче од по)ма с именом у томе падежу.

12. Потребно )е истаКи да одва)ан,е ко)е се означава обли

ком генитива (аблативног) ни)е само одва)аае, укланъаше неког

другог по)ма од по)ма с именом у генитиву, него се, и обрнуто, и

1 Подробнее разграничение измену суб)ективних_функци)а и функци)а

средства дали смо у расправи /едок йрилог синшакси срйскохрвашског )езика.

Зборник у част А. Велика (1937), 307—315.
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та) по)ам одва)а од чега другог: Ву]ка се нщйре добро обриса о д

су за (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 393). — Обриса се о д

воде ко)ом су га Поливали (Исто, 246). — Рече бришуНи браду

од НевайчиНа и б и б е р а (М. ГлишиК, Целокупна дела,

146). Главно )е само да треба означити киданье везе, раставл>анъе

(едног од другог по)ма, и то Ье, дакако, условити употребу овог

аблативног облика.

13. а) Слично одва)ан>е по)ма )едног од другог означава се

и у н>ихову поре^еау када се истиче не)еднакост ме^у н>има.

Та се не)еднакост исказу)е или ставл>а1ьем везника него ме!)у име-

нима по)мова кощ се пореде или употребом предлога од с гени

тивом имена по]ма на нижем стугоьу, од ко)ег и почшье оно за шта

)е неко или нешто изнад тога по)ма, па то и захтева употребу

ове аблативне предлошко-падежне везе да се нюм означи одакле

полази та) виши ступаш:

Увек осорл»ив, хладан, гори од шурина (Л. Лазаревич,

Целокупна дела, 72). — 1едва )е знао што више од онога

што ;е деци говорив (Исто, 118). — Рече да нема од н>ега

паметни)ега (М. ГлишиЬ, Целокупна дела I, 77). — Па)а

)е био бол>и од многих пегових колега (Исто, 159). — Он )е

веЬ више од године дана сам изво)евао (]. ТуриН). — Црн>и

од олу]е низ море причиаа облак олу)у носеЬи силну (Ма-

ретиЬ-ИвшиЬ, превод Хомера). — То ми )е било од свега

нащраже (Ст). КрешиЬ, превод). — Држим да ове сматрате

бол>има од ваших (Исти). — Оне више воле пушке од луди

(В. ПетровиК, Варллво пролеЬе, 73). — Само сазнаше )е

мало више од нишша (В). Калеб).

б) А не само као допуна компаративу, односно суперлативу

придева или прилога него се генитив с предлогом од употреблдва

уз било ко)у реч или израз компаративног значен>а да одреди

одакле почин>е разлика : Госйода се досша разлиновала од й р о-

с ш о г народа (Вук, КовчежиЬ). — Ова] )е учишел сасвим

нешшо друго од йре/)ашн>ег (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна

, дела, 133).

За поре^еае се у српскохрватском )езику у прошлости

употребхьавао аблативни генитив и без предлога од. За шега Ъ.
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ДаничиЬ (у сво)о) Синтакси, стр. 130 и 131) из на]стари)их наших

писаца, па из писаца средн>ег доба (дубровачких и босанских) на

води више примера, измену ко)их и : Зашу коле ветра брже

(ГундулиЬ). — Тщу крейкосш сунца белу (Ъор1)иЬ). — Сун-

чанице сунца дража (Исти). — Ошшрщи м а ч а (Посило-

виК), затим из П. П. Н>егоша: Лзейша сунца, зоре и м ) е-

с е ц а (Г. ви)енац). — Наивно /е драже негуб/ьена (Исто).

— А позната )е ова особина и у стиховима И . МажураниКа : Тад он

негда луНи гууе /ьуше, мал не зеца йлашливще клеца

(Смрт Смаил-аге ЧенгиЬа). И рани)е, углавном у стиховима, а

поготову )е такав генитив за компараци)у у наша два наведена кла-

сична лесника (нови)ег времена) у употреби исюьучиво у стихо

вима, па се поставлю питак>е колика )е н>егова синтаксичка вред-

ност. А рш )е од веЬег значаща што га не налазимо у савременом

)езику, ни код кн>ижевника, а, колико нам )е познато, нема га

ни у народним говорима.

И ова) комларативни генитив и она) с предлогом од, какав

)е данас )едино у употреби, типична )е допуна компаративу (или

суперлативу) придева или прилога, а за)едно с ньима — одредба

било именице, било неке тако!)е одредбене речи.

14. а) Генитив с предлогом од употребл>ава се у функцией

одредбе и као атрибут уз именицу одре1)у)уЬи )е, измену осталог,

и по месту одакле )е неко, т). одакле, из ко)ег места потиче: Си-

меун Пе]иН 9)ак од манасшира Гом)еницё (П. КочиК,

Ц)елокупна д)ела I, 89). — Он ]е йошомак од Зми]ан>а

Ра] к а (Исто, 321). Оваквих атрибутских одредаба, претежно

као саставних делова неког личног имена, имамо више у народним

песмама : Порча од Авале, Рел>а од П а з а р а, Од П р и-

л ей а Марко, Милош од П о ц е р } а, Од 3 а д р а Тодор,

Здраво да си, СшрахшьиЪу бане, од м а л е н е Б а н> с к е кра]

Косова итд.

У данашньем )езику, ни разговорном, ни у )езику писаца

нема, тако реЬи, атрибута личних имена те врете. Мислимо таквих

у ко)има )е генитив с предлогом од постао саставни део нъихов.

Овамо наравно не иду случа)еви у ко)има се означава из кога кра)а

)е неко, као у примеру: Наишао ]е кроз ВукановиНе )едан селак

од Каквьа (Р. ЧолаковиЬ, Сусрети и с)еЬан>а), где од Какн>а

значи из каканьског к р а ) а .
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б) Нарочито су обични атрибута за)едничких именица у

облику генитива с предлогом од, какие имамо у примерила:

Кн.ижевник од занаша мора рачунати с читаоцем (Ма-

тош). — Ове . . . приповетке ода)у писца од шаленша

СкерлиЬ, Писци и кгьиге III, 117). — Хетере су очевидно

биле више жене од кпижевносши и науке (]. ДучиЬ, Сабрана

дела V, 77). — Отишао )е у Париз, где га л>уди од науке с)а)но

примите (Базала) . — У а.ему се гоне чов)ек од замаха и чов)ек

интелекта (Каижевна република). — Ви сте човек од укуса

и знала (М. Грол, превод). — Било )е туда л>уди од йера

(Неха)ев). — Човек од духа ко)и шиба мане свога времена

(Република). — Изиграва)у л>уде од укуса и знала (Боппьак-

ФилиповиЬ, Антолопф) и сл. —

где име у генитиву означава оно по чему се одлику)е, за шта )е, тако

реЬи, створен, или чему )е привржен по)ам самосталне речи ко)у

логична предлошко-генитивна веза одре!)у)е.

Самостална реч и на неколико других начина може бити у

вези с поемом чи)е име сто)и у генитиву с предлогом од, па да та веза

врши функци^у атрибута, као у примерима: Ти си момчиН од ока

(Назор) у коме од ока значи н а о ч и т, леп по изгледу; или у

реченици •' Са зебгьом и страхованием с]еНа се д}ешеша од сисе

(И. Ъипико, Са острва, 203), где од сисе значи на сиси,

к о ) е с и ш е; йшице од в е лик е решкосши (Л>. Нена-

довиК, Писма из Немачке, 150) — )есу одвеЬ ретке

птице итд.

Атрибутске функци)е, затим, имамо и у синтаксичко) вези

предлога од с бро)евима и непромешьивим изразима:

Ова мала државица од милион и йо душа прода на страну

. . . (Л>. НенадовиЬ, Писма из Итали)е, 146). — Не остаде

крста од шри йрсша (П. П. Нэегош, Горски ви)енац, стих 24).

— Црномаааста жена од чешрдесеш и шесш и д)ево)ка од

двадесеш и двще године (В). Новак). — Сух и ли)еп во)Иик од

ко]их чешрдесеш година (Ст). КраачевиЬ, превод). — Летио

)е у висини од хиладу мешара (Фелдман). — Молим вас да

ми опростите на зам)'еркама од малойри^е (Ст). КрешиЬ, пре

вод). — Он |е свакако био чов)ек од йедесеш година (М. Бе-

говиЬ). —
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г) А како )е у н>има по^ам означен управном реч)у намен>ен

по^му с именом у генитиву и унеколико )ош чува аблативно зна

ченье, — функци)а атрибутске одредбе знатно претеже у при-

мерима типа:

Пронашли су да )е кинин лек од грознице (Л>. Ненадо-

виЬ, Писма из Немачке, 10). — На^оше неку сандучину од

есйайа (М. ГлишиК, Целокупна дела 1, 259). — Сме^ао се попо

во) молитвио<)г/>а<)а(Исто, 143). — Кнежев лекар преписаму

неки лек од меланхолике (Л. КнежевиЬ, превод). — Б)еше

часак од Починка (Назор). — Оно )е неки запис од урока шта

ли (Нова кн>ижевност 1946, 12/516); трава од жучи, серум

од змщина у}еда. — ВеЬ ти кради кл>уче од ризница, / ]а Ьу

красти кл>уче од арова (нар. песма)1.

Сасвим )'е разумл>иво — почнимо с об)анпьен>ем последнъег

примера — што се за одредбу юьучева када нису били у вратима

ризница, односно арова, веЬ одво)ени од н>их, — употребл.авао

аблативни генитив, генитив с предлогом од, као знак те одво)ености.

Разумл>иво )е и што се за сандук у коме )е био шеЬер када га у

нъему више нема, када ]с, дакле, веза измену по^ма шеЬера и по^ма

сандука раскинута, тако!)е употребл>ава генитив с предлогом од.

У време када се )едан предмет прави, када се припрема за употребу

у вези с неким другим предметом, пре него се с ньим спо)и, — онда

\е први предмет намешен за д р у г и: кинин /е лек за г р о-

з н и и у, зайце се ейравлао (некад) за урок, Шрава]е за ж у ч,

серум за змиуин у^ед итд. Када се посматра одво)ен од

другога, за први предмет се опет оправдано говорило, и говори се,

да )е од другог предмета.

д) Не, истина, у функцией атрибута, али тако^е придевски

(у служби придева у предикату) употребл>ава се генитив с предлогом

од и у примерима какви су :

Везе железницом . . . Ье и доцни)е остати од значаща за

наше западне кра)еве {]. ЦвищЬ, Говори и чланци I, 21 1). —

1 Т. МаретиН ни)е у праву када у Р)ечнику 1угославенске академи]е

за ова) и неке сличне примере смагра да су добивени под романским утица^ем.

На ово )е тачно указано у кн.. VII Нашег ;езика (1940), стр. 227/228), али се,

и ту, опет без довольно оправданна, по)ава сличних конструктива с предло

гом у ерпскохрватском (езику об]апш>ава аналогиям.
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Инвалидско питан>е )е од еминеншне важности (М)есечник,

1926). — Н>ихов опис неЬе бити од досаде (М. ПетровиЬ,

Кроз поларну облает, 203). — Додир са земллм као да му )е

био од йошребе (Назор). — ]е ли наша народна одбрана била

од корисши држави (Ст). КранъчевиЬ, превод). — ]а сам

управо пресреЬан кад могу кому бити од йомоНи (Исто). —

За истори)ску )е д)елатност од йрвенешвене важности (Бош-

н>ак—ФилиповиН, Антолопф) и н>има слични.

Сасвим без мотивисаности аблативног значен>а, и без падежног

значеша казиван>а односа уопште, ова се веза предлога од с обли

ком генитива именица: знача], важносш, вредносш, корисш, йомоН,

йошреба и сл., како и извори ко)има )е потвр1)У)емо кажу, врло

често употребл>ава и у данаппьем )езику.

I)) Придевски се, дакако, у исто) функ1Ш)и употребл>ава и

квалитативни генитив с предлогом од : Од и с ш е б о ] е му ]е

био и дуги брк (Б. АтанацковиК, Два идола, 7). — Нщедног кончиНа

нема од друге бо}е (Л>. НенадовиЬ, Писма из Немачке,

160), за ко)и се може реНи да представлю потпун синтаксички си

ноним квалитативном генитиву без предлога, тамо, наравно, где

се употребл>ава. А вал>а нагласити да н.егова употреба, иако обична.

ни)е толико широка колико употреба квалитативног генитива без

предлога, нити сваки квалитативни генитив ни изблиза има сво|у

опозици)у у облику таквог генитива с предлогом од.

15. За генитив порекла с предлогом од, ко)и се тако^е при

девски (и у функцией атрибута и у функци)и придевског дела

предиката), употребл>ава, — може се реЬи да )е синоним с обликом

овога падежа без предлога. То потврЬу)У примери уз ко)е сто)и

предлог :

Па запита друге Цареве од друге вере (С. Сремац, Поп

Ъира и поп Спира, 123). — И у свим пеНинама има наноса и

то од разнога йорекла {]. Жу)овиЬ, Камено доба, 50). — Био

)е човек од сиромашна рода (Л>. НедиЬ, превод). — Кон. беше

од оне крж/ьаве арайске расе (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела

317). — А кад )е ко)И од нашег закона ... — мука жива (П.

КочиЬ, Щелокупна д)ела I, 122). — Имао )е два пса од йле-

менише расе грофице Естерхази (В. ПетровиЬ, Варливо про-

леЬе, 48) —
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у кощма би у исто) функци)и могао бити употреблен и обичан ге

нитив порекла без предлога, какав имамо у примерима типа : Хайси

све шшо ]е наше в ] е р е и закона (П. КочиН, Щелокупна

д)ела I, 336). Само вал>а истаЬи да генитив порекла без предлога,

као врста квалитативног генитива, не може бити од )едне речи, од

именице без икакве одредбе уз н>у. А генитив порекла с предлогом

од обичан )е и од саме именице, као у примеру: Од со]а ]е,

знаш (П. КочиЬ, Ц)елокупна Д)ела, 41). Исто )е тако потребно

нагласити да се ова) генитив с предлогом од употребл^ава када се

осеЬа потреба да се нарочито истакне шегов аблативни карактер,

па се зато у примерима: Али се Поносим ]а од о ц а ч е с ш и ш а

да сам (МаретиЬ-ИвшиН, превод Хомера), 1а сам од Племена

БосанчиНа (П. КочиЬ, Ц)елокупна д)ела I, 367) и сл. — пред-

лошко-генитивна веза без промене смисла ипак не би могла за-

менити генитивом без предлога.

16. О генитиву матери)е, за ко)и се у школским граматикама

да|у примери из народних песама, као: Гране су ]0] дробного

бисера. — Сшрук му меНу дрва шимширова. — Да]

ми, секо, клобук с в и я е беле и сл., — с правом се каже да се у

нови)ем (езику, ни у кн>ижевности ни у народним говорима, не

употребл>ава без предлога. Ме1)утим, генитив матери)е с предлогом

од врло )е обичан у придевско) функци)и:

Не бих код н>ега поручио бачву па да су )0) и дуге и

данца сва од злаша (С. Сремац, Приповетка IV, 39). — Про-

зори тих Кели)а (су) од сйеци]алног с иг а к л а

(Матош). — Држи декораци)е на |астучиЬу од коже (Фел-

дман). — И прима поглед светаца од злаша (Т. У)евиЬ). —

С наслонлним ногама на заслону од камена (Ст). КрешиЬ,

превод). — Изазива том повременом топничком ватром

иза зав)"еса од магле (И. ДончевиЬ). — Рушила се попут куле

од караша {Ст\ . КрашчевиЬ, превод). — Тек )е Алиса на н>егок

сандук послала дивну киту од белих ружа (В. ПетровиЬ,

Варл>иво пролеЬе, 119). — Замишл>а)у )е као створ са срцем

од камена (Рад).

17. Генитив матери >е тако1)е, истина фигуративно употреб

лен, имамо и у примерима: И ]а сам сав од с р е Н е, од й р о -

з и р н е с р е Н е (Печат 1939). — И избаци )едно „о" дуго, высоко,
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)ако, све од ] е д н о г к о м ад а (Назор). — Од ш е ш в о ) е

улудносши саковаш Ну ши име (БогдановиЬ, превод). — Ако

ши шреба румена ружа, мораш ]е сшвориши од глазбеног

й]ева (Ст). КрешиЬ, превод).

17. У прва два примера генитив с предлогом од употреблен

)е у придевско) функцищ, а у друга два — у функцией неправог

объекта. У ово) последшо) функцией често се и иначе употреб-

л,ава ова предлошко-генитивна веза, као у случа^евима:

Н>егове огромне руке сплетене (су) од свщешлих шра-

кова (БеловиН). — Кроз рану што пече пи^ем и беснено градам

кулу од караша (ПолиН). — Не правите од ]'ела култ (Ст).

КрашчевиЬ, превод). — Стари би Витал шутеКи опанке

крпао или плео наскоро од сшрпака (БертиЬ). — ИзиКи Не

)ош наскоро од н>их добри стри^елци (Ст. КрешиЬ, превод).

— ]ер син лукавца Крона од змще учини камен (МаретшЧ-

-ИвшиЬ, превод Хомера).

Овоме )е врло близак генитив с предлогом од за означаван>е

службене дужности, зваша или положа)а с ко]ег се неко помера

напред, унапре^у)е: Ова} аванзман од десешника на засшав-

ника госйодшу . . . неНе биши йо воли (Фелдман). — Н>егово уна-

йреЬепе од кайешана I к л а с е за мажора све нас /е обра

довало (разг.)

С аблативним генитивима кодема се казу)е да )е нешто на-

чишено од онога што )е означено именом у генитиву додиру)е се, и

функци)ом сво)ом и значеньем, иста ова предлошко-генитивска

веза у случа)евима где се н>ом казу)е да )е нешто постало од по)ма

с именом у генитиву, да се нешто десило с н>им:

Ко зна шта би било од хришНанске вере . . . (Л». Не-

надовиЬ, Писма из Итали)е, 122). — Па шта Немо, Боже,

од дуга времена (П. Адамов, На селу и прелу, 7). — Трипче

изи^е из куКе ... да види шта му )е било од жене (П. По-

повиН, Из шьижевности, 88). — А шта )е од оца? (И. Ъи-

пико, За крухом, 7). — Шта би било од дисцийлине када би

сваки од нас мислио да ]е Лен>ин? (О. Давичо, Песма, 28). —

Прави спрдшу од арисшокрашске ширанще (Матош). — Она

пусти овце да раде од н>е шта им )е драго (Ъ. Си)ариЬ, Зелен

прстен на води, 47).
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Занишьиво )е указати да се у истим оваквим речешщама у исто)

функцией с овом, очевидно аблативном, предлошко-падежном ве

зом употребл>ава и падеж за^еднице, инструментал с предлогом

с(а). Доиста би се у свим овим реченицама могла употребити ова

друга преддошко-падежна веза, а да се н>ена садржина ниуколико

не промени, као што бисмо у примерима: А шша Немо с в а ш о м

с ш в а р ] у? (разг.). — Шша )е с о ни м нашим С р е-

НковиНем? (И. АндриЬ, Господина, 180). — место инстру-

ментала с предлогом с{а) могли употребити генитив с предлогом

од. Ипак се на основу тога не може тврдити да су значеша ових

две)у предлошко-падежних веза, значеше аблативно и значеше

соци)ативно, сродна ме!)у собом, иако сваку од тих веза сопствено

значение оправдава у исто) реченичко) функци)и, у функци)и

дал>ег об)екта.

1 8 . Када наведемо пример : Од с в а к о г йан>а мисле да )е

ха)дук (П. КочиЬ, Щелокупна д)ела I, 36) и напоредо с аим узмемо

нешто друкчи)у реченицу са суштински истом смисаоном садржи-

ном: Од с в а к о г йеиьа виде ха)дука, биЬе нам )асно да измену

оваквих примера и оних из претпоследньег става, у ко)има реченице

с генитивом и предлогом од значе начиниши шшо од чега — нема

велике разлике. И ови овде управо значе начинити што од чега,

али само фигуративно, т). у сво]0) уобразшьи.

19. Обични су и доста чести примери и тзв. експликативног

генитива с предлогом од :

О по)асу му виси вашар од шоболаца (М. ГлишиЬ,

Целокупна дела I, 89). — Запалите брдо од шам]ана (Исто,

71). — НеЬу вам причати трку и урнебес од йойова (Л. Ла

заревич, Целокупна дела, 111). — Читав облак од воде сасу

на н> (Исто, 44). — Крпа? Крпа од чов]ека (И. Дончевик). —

Ху, несреЬо од д]ешеша! (Б. ЪопиЬ).

У н>има се износи да )е, наравно по суб)ективно) оцени, од по)ма с

с именом у генитиву постало оно што значи управна реч, да управо

лице ко)е говори види, односно осеКа, по)ам с именом у генитиву

— као оно што означава основна реч: шоболце, она) ко говори,

(у првом примеру) види, односно осеНа као вашар; Шам]ан

(у другом) као брдо; йойове (у треЬем) као трку и урне

бес, воду (у четвртом) као облак; човека (у петом) као к р п у
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и деше (у шестом примеру) као н е с р е Ь у. Иза реченога нам )е

(асан аблативни карактер предлошко-падежне везе и у оваквим

синтагмама. А више не може бити никакве сумнье да \с у свему

истог карактера експликативни генитив без предлога, на ко)и )е,

као мало необичан, скренуо пажшу М. ЛалевиЬ у чланку ]ош )едан

генишив (Гласник }угословенског професорског друштва (кн>.

XVI, 10, стр. 926—929). Исти, у ствари, експликативни генитив без

предлога имамо у примеру: Нще била шала нашезаши за овом

рйом звона низ оне йродоли (Ст. М. Л>убиша, Щелокупна д)ела

I, 288), ко)и )е ЛалевиНу пао у очи, и с кощм )е идентичан пример

А. Шеное: Навинувше лукове и дажд с ш р и ] е л а залеши се у

шуму (Сел>ачка буна, 21), као и примери М. ЛалиНа С оне айране

се йо}авл>у]е йрамен гласа (Леле)ска гора, 26), Прегазили

смо }езерце л и в а д е и кроз ошворене кайще уйали у швр?>аву

с м р ч е в е шуме (Исто, 44) и Попово се згуснула зелена могла

шуме (Исто, 44). Потребно )е ипак истаНи да ]е овакав експли

кативни генитив без предлога, како нам то и извори из ко>их смо

навели примере, кажу — унеколико ди)алекатског карактера, ш и

)е сво)ствен и песничком )езику . А у свакодневном )е )езику врло

распрострак.ен исто такав генитив, само с предлогом од, за ко)и смо

навели примере ко)е смо нашли и ко)е налазимо код писала из свих

наших кра)ева.

Иако у овим последньим примерима генитива с предлогом

од имамо типичне именичке синтагме, у ньима )е ова предлошко-

-падежна веза граматички допунског а не одредбеног карактера.

А уколико су то по смислу, као што и )есу, одредбене синтаксичке

целине, у н>има функци)у одредбе има)у управне речи, )ер оне

об)ашн>ава)у по)ам с именом у генитиву, али — да поновимо —

то само по смислу ; тоболци су, по смислу, у гледашу онога што му се

такви чине, читав вашар, там]ан )е брдо, попови — трка и урнебес,

иода — читав облак, човек — крпа, а дете — несреКа.

20. Сасвим су друкчищ, и много одре^ени)и, и синтагматска

функци)а и значенье везе предлога од с генитивом у примерима

типа : Шша би могло друго и биши над си чов]ек сав од Правде и

] у наш шва (П. КочиЬ, Ц)елокупна д)ела I, 229). — Кожи

нам шшогод од сшарине (Исто, 361). — Осша]е широка сшойа

од ойанака (Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 139). — Зови се

он за моуу сесшру од ш е ш к е (Исто, 310). — Десио се кайешану
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браш од у У а к а (М. ГлишиЬ, Целокугша дела I, 122). — Кос

шшо . . . гони Нас у йланинц од к о ш у ш е л ан е (МартиЬ-

-ИвшиЬ, превод Хомера). — 1а сам сваки час йокушавао да кроз

дим од дувана йрочишам шшогод (М. ГлишиЬ, Целокугша

дела I, 300). — Тойлоша од йеНи бацаше га у неки заношлив

сан (Исто, 426). — Трейери блщедо-модра св]ешлосш од у з д р-

хшалих зрака (П. КочиЬ, Ц)елокупна Д)ела I, 268). —

Зашрейери св]ешлосш од с в и] е Н е (Исто, 210). — Нигде зрака

ни даха од живоша (Исто, 332). — Чу]Ше зайовесш од

кмеша (М. ГлишиЬ, Целокугша дела I, 21).

21. а) У свим овим примерима ни)е под)еднако мотивисан

изразито аблативни генитив, а у свима н>има )е шегова одредбена

придевска служба несумаива. Док \е у неким случа)евима (на)-

потпуни^е у првом примеру) падежно значе&е потп>тно ишчезло,

)ер се н.им не показу)е никакав однос, — у другима се, према

функци)и, одредбени карактер генитива с предлогом од меша с

допунским. У свима се ипак )ош осеЬа аблативни однос потицаша

управног по)ма од по)ма у генитиву. ОсеЬа се, найме, да стопа по-

тиче од опанака, да )е брат ро^ен од у)ака, а лане од кошуте, да се

дим )авл>а од дувана, да топлота потиче од пеЬи итд.

А као што се меша)у функци)е, тако исто се у последшим

примерима овде меша)у и значеша генитива с предлогом од. По-

ред тога што )'е у н>има аблативни карактер несумн>ив, генитиви с

предлогом од су и посесивни у исто време {зайовесш од кмеша )е

кметова заповест, а тако исто )е и дах од живоша д а х

ко)и припада животу; св)ешлосш од свщеНе — с в е т-

лост ко]у пушта свеЬа, ко ] а, дакле, припада

с в е Ь и итд.).

]ош )е изразити)и посесивни карактер генитива у приме

рима типа: Муж ни]е госйодар од сво}е жене-, ни ошац

од к Н е р и, ни браш од с е с ш р е (Вук КарациЬ, Исто

рийки и етнографски списи, 10). — Милан ОбреновиН био }е сша-

решина од н а (ж) и] е Рудничке (Исто, 72) . — Кайвшан

од ше д а I) е звао се Нейшун (Л>. НенадовиЬ, Писма из Не

мачке, 35). — Нисам ли ]а газда од с в о г имена (Д. РадиЬ,

43). — О болесници од с ш а н а . . . / Смрш чучи на Прагу, из-

вана (Т. У)евиН). — Владика ме зовну йрозору од кола (Л>.

НенадовиЬ, Писма из Итали)е, 149). — Бакош не шрйи мириса

5 Наш ]'еэик
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од ш е л е Н е коже (Матош) . — Обсфоше улице од к о } и х

су шрщемови били накиНени гирландама (Назор). — Перица )е . . .

онако раскалашно шойио кайом у угао од й о с ш е л> е (В. Петро-

виЬ, Варл>иво пролеЬе, 222). — У нейрилици йоче йревршаши йо

цейовима од хлача ХДончевиЬ).

б) Иако су случа)еви какве имамо у првих пет примера веЬ

ишчезли из савременог ^езика1, — припадиост делова, нарочито

одвощвих делова, целинама врло се често означава управо ге

нитивом с предлогом од. Свакако зато што )е ту потребно означити

и аблативну ни)ансу (одвощвости) вьихова значевьа. Мег)утим,

када )е део нечега неодвощво везан с по)мом чи)и ]е део, а хоЬе да

се каже да као део припада целини, име ове целине сто)и у генитиву

уз ко)и се употребл>ава предлог у : Слабе су очи у с ш ар ц а (Л.

ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 185). — У Ми лице дуге шре-

йавице (Нар. песма)2.

22. А посесивним генитивом с предлогом од означава се и

припадност дела аутору, не само у случа)евима када уз презиме

сто)и и име аутора {Вели ]оже од Владимира Н а з о р а,

Травничка хроника од Ива А н д р и Н а) веЬ и када се упо-

требл>ава само име или салю презиме аутора : Неман>ина биографы] а

од Доменши]ана, Вели Зоже од Н а з о р а, Травничка

хроника од А н д р и Н а итд.

23. По значен>у глагола ко)и се допун>ава)у генитивом с

предлогом од ми каткад откривамо партитивно значение ове пред-

лошко-падежне везе. Такво )е, несумн>иво, значение ко)е она има у

примерима типа: За од И ш а л и ] е там само Пизу (М. Грол,

превод) и Мени чесшо дару}е ад с в о г ] е з и ч к а (др М .

БогдановиН, превод), у ко)има )е од с генитивом у ствари прави

(а не дал>и) об]екат глагола знаши (у првом) и дароваши (у другом

примеру). А у свему такво )*е и значение у примерима напеним код

1 У расправи : ^език у Вукову делу и савремени срйскохрвашски каи-

жевни )език (1ужнословенски филолог XXVI, 73—150), говореЬи о таквим

примерима>енитива у Вукову )езику, констатовали смо да их )е у савременом

;езику веЬ исгиснуо из употребе обичан посесивни генитив без предлога

(стр. 117).

* О томе смо опширниде говорили у расправи Посесивне форме у срйско-

хрвашском ]езику (Годишшак Скопског филозофског факултета IV 1, (1939—

—1940, стр. 45 и 46).



Значен>е и функщце генитивне синтагме с предлогом од 261

Т. МаретиКа: Дсуше нам од у л а с в о ] е г а и Ко йще о д о в е

воде, ойеш Не ожедгьаши1.

24. ВеЬ )е спомиаано да се каткад генитив и сам и с пред-

лозима употребл>ава и у значен>у другог ко)ег зависног падежа.

Овде Ьемо указати на случа)еве употребе генитива с предлогом од

у таквом значен>у — не само тамо где се може реНи да )е та упо-

треба ди)алекатског карактера као у примерима: Мико, браше мо),

ши се гргу'ешиш ода м е (П. КочиЬ, Ц)'елокупна д)ела I, 104)

и Не знам нишша од вола, д]еце ми мо)е (Б. ЪопиЬ, Пролом,

53), у ко)има )е ова предлошко-генитивна веза употребл>ена са

значением акузатива или локатива с предлогом о (грщешиш се

о мене и не знам нишша о волу) него и у кн>ижевном )е-

зику: Жена му /е йривржена и зависи од пега (Ст).КрешиЬ,

превод) . — Гледали су брану од йродиран>а йучана (Ре-

публика 1946), опет с локативним значением (у првом примеру) —

Зависи о н> е м у и с дативним (у другом) — брану й р о д и р а-

н> у йучана .

25 . Тако исто у истим функци)ама с другим падежним синтаг-

мама употребл,ава]у се синтагме с генитивом и предлогом од и у

примерима :

Али )е уза све то припомогао одупираньу од млешачког

йришиска (М)есечник, 1926). — Бшьежи као карактеристику

ондашших Енглеза одвратност од йрапа хладном водом

(Матош). — Према томе нисам ни имао потребе од чешагщс

(Б. НушиК, Аутобиографи)а, 334). — )а сам само некакав

вражьи стручаак од шуме и дрвеша (ДончевиЬ). — Зато )е

Наполеон увео потрошарину, и то на)при)е од соли, а онда и

од жесшоких йиНа (Рад), —

у ко)има би по реду, како су примери наво^ени, синтаксички сасвим

одговарале синтагме : с дативом (йрийомогао одуйирапу м л е-

ш а ч к о м й р и ш и с к у); с дативом и предлогом йрема (од-

врашносш йрема й р а н> у хладном водом) ; с инструменталом и

предлогом за (нисам ни имао йошребе за ч е ш а г и } о м); с

акузативом и предлогом за (сшручн>ак за шуму и д р в о); с

акузативом и предлогом на (увео йошрошарину, на]йрще на сои

1 Сгата(1ка 1 вгШ$(1ка II, \зА. 2авгеЬ (1931), стр. 493.

9*
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на жестока йиНа). Али ако су све ово по функци)и, син-

таксички, дакле) синоними са наведеним синтагмама у ко)има )е

употреблен генитив с предлогом од — семантички, т). по значен>у

ове се синтагме не слажу. Значен>е предлошко-падежне везе

генитива с предлогом од оста)е аблативно, а други падежи, упо-

требл>ени у синтагмама с истом управном реч)у условл>ени су зна

ченьем намене (бар у овде наведеним случа>евима). Напоредну

употребу генитива с предлогом од и синтагме с другим неким па

дежом у допунско) функци)и допушта, дакле, вишерекци)ски ка-

рактер аихових управних речи. И овде уосталом, као и у многим

другим случа)'вима.

26. И на)зад, треба обратити пажн>у на употребу предлога

од и уз непроменллве речи, уз по)едине изразе (за какву, уосталом,

зна)у и други неки предлози). Ми смо говореЬи нешто више о

атрибутско) служби генитива с предлогом од, измену осталих,

навели и примере: од шри йрсша, од двадесеш и двще године, од

малойрще, у ко)има )е, како видимо, предлог од употреблен уз

основне бро)еве ко)и се не мен>а)у и уз прилог малойрще. Такву

употребу имамо и у случа)евима као што су: Од неколико н е-

д е л> а нема никаквих новости (Л>. НенадовиЬ, Писма из Немачке,

67) . — Од неколико година йочели су йиво йигйи (Писма о

Црногорцима, 34). — Нешшо ши од Бутрос нисам добре воле

(М. ГлишиЬ, Целокупна дела I). ]ош )е обични)е данас: од йре

неколико недела, од йре шолико година итд. А уз ове случа)еве треба

навести и случа) употребе предлога од уз облик акузатива мере, ко)и

се такав, у непромен>еном облику, употребл>ава често и без обзира

на рекци)у управне речи као у примерима: Лешио }е у висину о д

х и л> а д у м е ш а р а (Фелдман). — У Илще млада осша луба, '

млада луба од н е д е л у дана (нар . песма) . — Пуну боцу

од лишру и йо (разг.) итд.

М. СшевановиН
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