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УПОТРЁБА ИЗРАЗА „РАДИ СЕ О" У КН>ИЖЕВНОМ

1ЕЗИКУ

У савременом српскохрватском кн>ижевном (езику израз ради

се о са допуном у локативу може имати дво)ако значенье, и то:

а) оно у коме глагол радиши чува сво)е основно значение — 1га-

уаШег, агЪекеп и Ь) оно у коме та) глагол има значение глагола

шицаши се; управо ци)ели израз има значение: шиче се нечега,

ри]еч ]е о нечему.

Употреба ове конструкци)е са основним значеньем глагола

радиши сасвим )е обична и од рани)е ;е сретамо како у д>елима

наших кньижевника тако и у д)елима кодификатора нашега ]'езика.

Такви су прим)ери типа: Ради се о миру или Какого?) шшо се

на старом Фла^шмаркшу говори и ради о шрговини, шако овд]е о

лишерашури (оба прим)ера из Вукових Д)ела).

Мег)утим, ни)е тако и са конструкциям ради се о кад глагол

радиши—шла значение глагола шицаши се. Раните )е ова) израз у

значен>у — шиче се, ри]еч ]е о — сматран некшижевним у нашем

)езику. Тако Т. МаретиК у свом ^ггёпот 8ау)егшки (Загреб,

1924, 120) з. V. гасИи каже да )е м)'есто: не ради се о Петру него

о Павлу и: Нама се овд]е ради о соцщално) страны тога йишагьа

— бол>е употребл>авати: Не говори се о Петру и: Овд]е ]е нама

стало за соии]алну страну. — На ова) израз, као нешто што не

иде у кшижевни )език, указивано )е и у часопису Наш )език.

У прво) предратно) свесци овога часописа каже се да )е израз:

ради се о германизам ко)и се нарочито често срета „у запад-

ним кра)евима" наше )езичке области, а по)авио се према

н>емачком — ез Ьапс1е11 зюЬ шп ег*аз. Ту се )Ош констату)е да у

аемачком )езику глагол Ьапс1е1л значи радиши, а безлично —

шиче се, реч }е о нечему, — али, писац закл>учу)е „то не значи
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да се и у нашем )езику глагол радиши сме употребити безлично

у значеау — шицаши се" (Наш ]език, I, 156). У овом часопису

]'ош )едном )е указивано на израз о коме )"е овд)'е ри^еч као

нешто што нема право опстанка у каижевном )езику (Наш

)език, VI, 239).

Како видимо и наш познати граматичар Т. МаретиЬ и

писци поука у Нашем )езику сматрали су да израз ради се о

у значеау — шиче се нечега, рщеч ]е о нечему нема м)еста у

каижевном )"езику. Али, као што Ье се ниже вид)ети, кн>ижевни

)'език ни)е се придржавао ових граматичарских одредаба.

Истина, у другим словенским )"езицима' не наилазимо на

употребу глагола радиши у овом значеау (у руском )езику имамо

дело идёт о, А. Толстой: Сербско-хорватско-руский словарь з. V. ра

диши, у польском )е:сЪодт.1 о то). Па ни у Д)елима наших старших пи

сана ова) израз у значеау шиче се, ри]еч ]е о ни)е обичан, али се ипак

срета по кощ прим)ер. У Р]А 8. V. радиши, т. 2. да)у се и ова зна-

чеаа : а) говори се, расйравла се за што се наводе аьедеКи прим^ери:

Ради се о шво]0] корисши; т аиевю $1 сгаиа йе1 сио тсегевве; Ыс

сиа ге$ а&сиг (из Белина р)ечника); Радиши се о. ко)о] сшвари;

Ыаиагвг аЧ аиакЪе сова; а$\ а1г аНаиа ге, као и: Ради се о миру;

« ггаиа йеИа расе; а&сиг йе расе (из СтулиКева р)'ечника), уз те

налазимо и ове прим)ере: Сшане се о миру радиши (Вук) и: Уз

моралне се казни гледао у кривцу чов)ек, ше се нмма родило уйраво

око сав]есши пегове (ДаничиЬ); под Ь) Т). кад ова) израз значи:

шиче се нечега, иде се за чим — наводе се три прим)ера, и то:

Кад би сшари (ш.]. народи) йлугове сйрезали, она] дан би ко свешай

држали, ]ер се ради о йошрибно] храни (Рел>ковиЬ); У ко]0] се сшвари

(ш.у. у женидби) ради оли о уздржавапу и уздигнуш}у куНе и

обишили (ДобретиЬ) и Кад се ради о цщелом йлемену, йлеме се не

Показухе друкчще него као ]единсшво измену куНа (ДаничиЬ). [Чини

ми се да нема велике разлике измену неких прим)'ера наведених

под а и оних ко|и су дати под Ь )'ер се и прим)*ер: Ради се о

шво]0] корисши може схватити као — шиче се шво^е корисши, рщеч

}е о шво]о] корисши, у йишапу /в шво^а корисш. За мене ова)

прим)'ер никако не иде за)едно са Вуковим: Сшане се о миру

радиши )ер, како то истиче и МаретиЬ, ту се стварно радило о

миру (уп. читаву реченицу: Сад кад до$е и Милош на Белицу,

йресшану и Турин од бо]а и сасвим се сшане о миру радиши) или,
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како бисмо ми данас рекли, почели су се водити мировни пре-

говори. Значи, овд^е )'е глагол радити употреблен у свои при-

марном значешу]. Све ово иде у прилог мищл>ен.у да )е ово

нови)'а конструкци]а, настала под утица)ем неког страног )езика.

Мшшье&е да )е то калк према н>емачком ев капаек вгск ит . . .

ни^е без основа, али не треба потпуно искгьучити ни могуЬност

француског утица)а. У Ыоиоеаи реш Ьагоивве (181. издание) на-

лазимо: И з'а&г Ае- што )в равно са -И евг аиевпоп. Више прим)ера

налазимо у Ье Ъоп ива§е чи)И )е аутор Машке Огетвве (седмо

издание, 1955): рот тог, И пе реш в'арг А'аисге скове; И рейс в'а&г

А'ипе ргёрагааоп сЫтгаие (стр. 519). Како видимо и у француском

резину посто)и конструкшф за исто значение и зато бисмо могли

реКи да )'е наш израз ради се о могао настати не само под ути-

ца)ем н>емачког )езика него и под утица]ем француског )езика.

Истина, сада би се могло иНи и дал>е и тражити н>егова извор-

ност, али то за нас овд)е ни)е битно.

Наши лексикографи тако!)е наводе ову конструкци)у. У

српскохрватско-н>емачком р)ечнику чи)и су аутори Св. РистиЬ

и ]. Кангрга з. V. радиши поред: шша да се ради? юав гвс ги

таскеп?; ради се на шоме -тапгвг Аагап, наводе се и потврде за

безличну конструкци]у о ко)0) )е овд)е ри)еч: ради се о нечему

— ев котики вгск ит — и то аутори тада (1928) нису сматрали

неправилним и некн>ижевним. Ме^утим, у гьемачко-српскохрват-

ском р)ечнику од истих аутора ( 1936) з. V. капАеЫ код израза ради се

о сто;е три зв)ездице, што значи да це та) израз нешачан, нейра-

еилан превод н>емачког ев капАек вкк ит, зато они нлмачко: ев

капАек вгск ит вет ЬеЬеп преводе са: живош ну ]е у йишапу;

аемачко: ев капАеке вгск ит ггоег ЗшпАеп преводи се са: у йишапу

су била два часа.

Бауге, Беапоую и Магхпег у хрватскосрпско-француском

Р)ечнику (Загреб 1956) да)у .и израз: ради се о и не означава)у

га страним у нашем ^езику, исп. ради се о живошу — И юа Ае 1а

те; ради се о шом и шом — уоНа Ае цшп й в'а§и; н>ему се у йреом

реду ради о шоме да —■ роиг 1их 1е р1ив тропам евс Ае . . . ; се диг

1т тропе випош с'евс Ае, сви прим)'ери з. V. радиши. И Ъ. Арха-

ниЬ и В. ЖивиК у француско-хрватском р)ечнику (Загреб) з. V.

а$рг француско И в'а^гс Ае преводе са: ради се о, шреба.
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Истина, ми бисмо могли претпоставити да је то наша језичка-

конструкција и да смо је добили преко израза: ради му о главы, који

иначе често сретамо и у свакодневном говору и у дјелима наших

књижевника и писаца уопщте, а од кога смо мјесто активне рече-

нице са јасно одређеним субјектом као вршиоцем гл*радње добили

безличну реченицу: ради му се о главы [исп.: О твојој главы радило се

ту (Л. Костић); То се мени о глави ради (П. Кочић) као и: Па

о нашој се кожи ради (В. Петровић)Ј. Ту имамо не само безличну

реченицу него и помјерено значење глагола радити. 1 Мада ова

претпоставка није без свога основа, с обзиром на то што ову

конструкцију не налазимо код старијих писаца, а нема је ни у

народним говорима (у народним говорима налазимо овакве

примјере: Те године се код нас почело радити на изградњи зад-

ружног дома; Послије Ослобођења код нас се почело радити на

асфалтирању путева и сл.), више је вјероватно да је њено уопш-

тавање одраз страног утицаја. Али, да то поново нагласимо, то

јој никако не може оспорити право грађанства у нашем савре-

меном књижевном језику. Примјери који слиједе јасно ће пока-

зати да на овај израз наилазимо и у радовима наших језичких

стручњака, и у дјелима наших писаца и у написима новинара

— једном ријечју израз: ради се о данас је постао саставни дио

наших изражајних средстава.

Све примјере који се наводе у овом раду ми ћемо поди-

јелити у три групе, и то: а) у првој групи се наводе примјери

из дјела наших лингвиста и филолога; Ь) у другој групи се

наводе примјери из дјела наших писаца и с) у трећој групи

дајемо неколико примјера из наших дневних или других листова.

а) Мада неки језички стручњаци, као што је то већ наг-

лашено, слатрају израз рады се о са допуном у локативу, а у

значењу: тыче се нечего, ријеч је о нечему, страним у нашем језику,

има, и не мало, и таквих језичких стручњака који овај израз

употребљавају и у својој писаној ријечи, што значи да они не

мисле као Маретић или писци наведених језичких поука.

Међу првим примјерима налази се онај Даничићев из РЈА:

Кад се ради о цијелом племену, племе се не показује друк-

чије него као јединство између кућа; али Даничић ту није усам-

л>ен: исп. и ове примјере: Имена села у Србији . . . показују већ

насловом о чему се ту ради (А. Павић); Кад се ради о кагего
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рисању тијех разлика (А. Павић); Ако пак узмемо да се у овоме

случају зби.ыг ради о мијешању глаголских врста, онда се знатно

умањује број необичних икавизама (М. Решетар); Код свакога

нашега старијега језичнога споменика или писца највише посла

задају рефлекси праслав. вокала ё, нарочито пак ако се ради о

споменику или писцу јекавског говора (М. Решетар); Употреба у

овим реченицама анафорске заменице са што у многим случајевима

где се без тога не би знало о чему се ради,—дала је утисак . . . (А. Бе-

лић); Нагомиланост сугласника . . . може каткад бити разлог за њи-

хово растављање границом слога, али овде (мисли се на африкате,

А. П.) нема ни говора о таквој нагомиланости, јер се ту не ради

о више сугласника . . . него само о споју . . . (М. Стевановић);

Али сам се брзо уверио да није тако . . . кад сам видео да се и

место старог " акцента, иако ређе, појављује ' акценат, дакле да

се ради о узајамном смењивању дугих акцената (Р. Бошковић);

Кад се ради о ситнијим језичким променама (Ј. Вуковић); Сам

проф. Белић у свом чланку говори о неједнаком акценту на

мстим презименима у Лици, чак додаје да је „често акценат

знак националности", иако се ради о Хрватима Штокавцима и о

Србима штокавцима на истом подручју (М. Храсте); Овдје се

није родило' само о правописном питању — него и о типу књи-

жевног језика (Л>. Јонке); Ради се о вама двојици (Брабец,

Храсте, Живковић, Граматика); У принципу је јасно да се овде

ради о најважнијем снопу старих изоглоса у јужнословенској

области (П. Ивић); У там случајевима редовно се ради о ситнијим

питањима (П. Ивић); Ра1и се о слиједећим аргументима (Д. Бро-

зовић).

Како видимо, језички стручњаци, којима се не може оспо

рите чтознавање природе нашега језика, а ни љубав за његову

чистоту, употребљавају израз: ради се о управо у оном значењу

коме је Маретић оспоравао књижевну вриједност. Ја овдје нам-

јерно нисам дијелио језичке стручњаке на оне „из западних

крајвва" и оне „из источних крајева" наше језичке области.

Мислим да таква подјела у овом случају нема оправдања пошто

израз о коме је овдје ријеч налазимо и код једних и код других

и тешко би било устврдити да га чешће сретамо код оних „из

западних крајева" него код оних који су из других крајева наше

језичке територије.
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Ь) Оно што ври^еди за )езичке стручн>аке, ври)еди и за

каижевнике. У Р]А, вид|ели смо, наводе се ови прим)ери: Кад би

стари (т.).) народи плугове спрезали, она) дан би ко светац

држали, )ер се ради о потрибно) храни (М. А. Рел>ковиК); У ко]о]

се сшвари (т.). у женидби) ради оли о уздржаван>у и уздигнупу

куЬе и обитили (Добретик) и она) ДаничиЬев прим)ер. Поред

тих прим)ера да наведемо )ош и ове: Сатир се створи ту, вид)е

о чему се ради, па одлети опет (В. Новак); Из самог садржа)а

)асно се види да се уйраво ради о приставила (М. КостренчиК);

Ето, отвор тата био )е на^ен, о шашу се радило сигурно (А. Це-

сарец); тужни су се Словени обраЬали Руси)и готово уви)ек кад

им се радило о држави (Бр. ЧубриловиН); На први мах и не

разабере Маринко име, ни о чему се ради (И. Ъипико); ]а вам,

на)посли)е, ни)есам ништа одре!)ено пов)ерио, нити можете знати

о чему се ради (С. Матавул>); О чему се ради (Сй. ЪоровиЬ);

Радило се, найме, о шоме (И. СекулиЬ); Не ради се само о новцу

(Неха)ев); Наслу)уКи само толико, да се у ово] замршено] игры

рщечима не ради ни о чем другом него о сувише л>удско) освети;

Ради се о )едном кармелитском клоштру (М. Крлежа); Ради се

о оном месту у моме чланку где се говори о улози синдиката

у НО Борби (М. Пи)аде); Не ради се о шом! Немирно одби

Светозар, веН се ради о шоме да буржоаски морал уби)а (В. Пет

рович); Осетио сам полусвесно да ми се ради о бита или не бита

(В. ПетровиЬ); Зер се радило о нашо) глави (Ст. 1аковл>евиК);

Мо)а мла^а сестра као да ни)е схватала о чему се ради. Н>у ]'е

занимало како Ье ми униформа ста)ати (Ст. 7аковл>евиЬ); Колико

се йуша радило о н>егово] глави {]. ПоповиК); Та ради се о читаво)

породици О. ПоповиК); И гледа испитивачки као да се ради о

невремену (И. АндриЬ); И свет га )е читао са узбу^ен>ем )ер се

радило о царици (И. АндриЬ); Гурали су га и правили му пролаз

кроз гунгулу. Он ни)'е знао тачно о чему се ради — наслутио )'е

само да Ке се извуКи (М. ЛалиН); 1ер )е сел.аку у крви да

изигра свако наре^ен>е власти, па макар се и о глави радило (Д.

ЪосиК); Треба прво сазнати о чему се ради (Д. ЪосиЬ); По жан-

даровом комотном држаау тьему )'е било )асно да се не ради о

саслушапу (Д. ЪосиК); Али кад секретар интервениса после н»е-

говог об)ашн.ен>а и рече му да се не ради о шоме да свако истресе

све (О. Давичо); Навратио сам унутра да видим о чему се ради
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(Вл. Дедијер); Када се о њему ради не смемо тражити излаза

(Мл. Лесковац); Човек је свестан да ово није обичан рат, да се

ради о последњој борби (Ч. Миндеровић); А молщима је врућа

(лубеница) добра, јер не ради се о томе да ли ће је усласт појести,

већ им је главно да лубеницу украду (Б. Чиплић); Радило се о

типографској секцији Урса којој је пришао Ђорђе (Б. Чиплић);

уз ове примјере да наведемо још и сљедеће: Ако се ради о

признању препарата (Санит. законадав. 1931); Ако се ради о

земљишту које је потребно за подизање грађевине (Шум. зако

надав. 1920); И Светозар је схватио да се ради о условима под

којима народ живи (Наша књижевност 1946, 15); Ствари су

сада дошле дотле да сё не ради само о рату с војском . . . него

о рату против читавог народа (Наша књижевност 1946, 526).

Ми бисмо оваквих примјера могли навести знатно више,

али то није потребно. И ови нам јасно показују да је израз:

ради се о постао саставни дио изражајних средстава наших пи

сала. Њега подједнако налазимо и код оних који не показују

изразиту брижљивост према своме језику и код оних чија се

писана ријеч сматра узором у савременом књижевном језику.

Исто тако овдје су дате потврде из дјела наших писаца из свих

крајева наше језичке области. Све ово говори да се израз:

ради се о данас може сматрати књижевним.

с) На ступцима наше штампе свакодневно наилазимо на

конструкцију о којој је овдје ријеч: Ради се о методама за које

су они били обучавани још у Хитлерово време (Политика); Не-

сугласица нема над се рађи о начелним стварима (Политика);

Али често се ради и о недовољној бризи појединих увозника

(Борба); Претпоставља се да се радило о диверзији краљевих

противника (Борба); Код тога треба нагласити да се не ради о

неком сентименталном односу према старој чаршији (Одјек);

Нема сумње да се ради о истој личности (Одјек); Радило се о

укупно 150 појединаца (Вјесник у сриједу); Кад се ради о влас-

титом богатству (Вјесник у сриједу).

Све оно што је овдје речено јасно упућује на два закључка:

1. Израз: ради се о са допуном у локативу данас је постао

саставни дио нашега, свакодневног говора, сретамо га и у го

вору и у писаној ријечи људи свих занимања и са разних

страна наше језичке области; 2. Без обзира на то да ли је тај 1
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израз плод еволутивног развитка значења глагола радити у

нашем језику или је настао под утицајем са стране (било под

утицајем њемачког или француског језика, или обају заједно);

он је данас својом широком употребом обезбиједио себи право

грађанства у књижевном језику и било би не само претјерано

чистунство него и штета гонити га одатле. Данас би и Маретић,

који је осудио његову упоТребу у књижевном језику, а према

своме начелу да се „у граматици обичају, који је узео мах, мора

признати неко право" (Граматика, II, 89), морао констатовати

да је овај израз постао саставни дио нашега књижевног лек-

сичког фонда, јер је његова употреба узела врло широког маха.

А. Пецо


	Front Cover
	1) М СтевановиЬ, За чуваше акценатског система кн>и- 
	2) М ПавловиЬ, Структура семантичке мултиваленци)е 11—17 
	3) Св Марков и Ь, Нека запажан>а о речнику у нашем новом' 
	4) Б МилановиЬ, Употреба збирнихбро^ева са именицама 
	5) А Пецо, О неким „икавизмима" и)'екавског изговора 57—63 
	6) Даринка Гортан-Премк, Синтагме с предлогом до 
	7) Славко ВукомановиЬ, О )едно) употреби предлога на 81—94 
	8) Берислав М НиколиН, Акценат изведених имсаица 
	9) 1езичке поуке 115—127 
	Штампа: Иэдавачка установа „Научно дело", Бсоград, Вука КарациЬа С>р 5 



