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ОТКУДА ИМЕНИЦИ ГЛАД ДВА РОДА

И ДВЕ ПРОМЕНЕ

Именици глад наши савремени речници бележе углавном

два рода, мушки и женски, и у вези с тим и две промене, прву

и четврту. Тако je у Вукову речнику, у речнику Броза и Иве-

ковиЬа, Hrvatsko-poljskom rjecniku J. БенешиКа (Загреб 1949),

Hrvatskosrpsko-talijanskom rjecniku M. ДеановиКа и J. JepHeja

(Загреб 1956) и Hrvatskosrpsko-francuskom rjecniku M. Deanovica,

R. Maixnera i J. Dayrea (Загреб 1956). Маши 6poj лексико

графа сматра je именицом само женског рода, као Л. БакотиН и

М. ДрводелиК (Hrvatsko-engleski rjecnik, Загреб 1953), а Флора

Раду (Српско-румунски речник, Вршац 1952) само именицом

мушког рода. Неки од оних kojh joj признаау два рода, мушки

род везу)у само за Дубровник (Вук, Броз и ИвековиЬ).

Код писаца и западних и источних, и старших и млаСих,

меСутим, налазимо je са оба рода готово у шздеднако} мери.

Ево за то нешто примера узетих из rparje за Речник савременог

народног и гаьижевног je3HKa kojh изда}е Институт за српско-

хрватски je3HK Српске академи)е наука и уметности.

Мушки род:

Да се могло из колибе, не бих ja у h>oj од глада замирала

(В. ВрчевиН, Низ cpncKHJex приповиаедака, Панчево 1881,

стр. 140). — Те прене да погине од душманске пушке

paflHJe но од глада (В. ВрчевиЬ, Разни чланци, Дубровник,

1891, стр. 49). — Не 6ojhm се смрти од ¡унака, | но од

глада, а)дучког крвника (Вук, Српске народне щесме, кн>.

VII, Београд 1935, стр. 364). — Тамо би nao на путу од

глада и умора (Тр. БожовиЬ, Приповетке, СКЗ, Београд
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1926, стр. 81). — По вас дуги дан ни)е ocehao ни глада

ни умора (J. ВеселиновиН, Слике из сеоског живота, св.

III, Београд 1926, стр. 105). — Те га мори мори]'ом и

гладом (Л. БотиЬ, Щеля, Загреб 1949, стр. 189). — И бшье

сус)'еде, што немаш деце ... сад би ти умирала од глада (В.

4aJKaHOBnh, Српски етнографски зборник XLI, Београд

1927, стр. 60.) — Мучена je гладом и же!)у (J. Е. Томип,

Вероника ДесиниКка, Загреб 1904, стр. 111). — МореНи

га гладом и сваком невол>ом (Ctj. РадиЬ, Чешки народ ...,

Загреб 1910, стр. 15). — Гацко пол>е лиепо ти си | Кад у

теби глада не)ма (Иван МажураниН, Смрт Смаил-аге, За

греб 1923, стр. 2). — Хтио je кушати кршЬанску трпел>и-

вост гладом, 6o™jenihy (С. М. Лэубиша, Припови)ести

црногорске и приморске, Дубровник 1875, стр. 69). —

А рад л>утог глада... плачу (С. С. КраньчевиЬ, Пред визи-

jaMa, Д}ела, Загреб 1934, стр. 196). — Силан je глад (J. Ко-

зарац, Проза, Загреб 1947, стр. 428). — Hnje глада до-

Ъур^ева дана (Вук, Нар. пословице, Дубровник 1849, стр.

214). — Гладом пате а чисто носе (Исто, стр. 42). — За-

пуштен ... npaheH бредом и гладом ... при]етио (И. Во}новиК„

Ксанта, Загреб 1886, стр. 185). — Глада аеног оца нисте

наситили новЦем (В. Назор, Фантазиае и гротеске, Загреб

1930, стр. 98). — Мучио се и гладом и же^у (Босанске

народне припови)етке, Сисак 1870, стр. 52). — Гладом, же^ом

изме^ене (Т. Маретип, Песма о крал,у Налу, стр. 81). —

За BpnjeMe великих гладова прибрао (К. Ш. Ъалски, Под

старим крововима, Београд, 1905, стр. 177). — Кад у теби

глада HeJMa, | л>ута глада и невол>е л>уте (И. МажураниЬ, Смрт

Смаил-аге, Загреб 1923, стр. 28). — CMJepa уморит се гладом

(М. Бан, Д}ела I, Београд 1889, стр. 193). — Ни у киши

блага, | Ни у суши глада (Вук, Народне пословице, стр.

278). — Плачу болни с ненасита глада (П. ПрерадовиК,

Д}ела, кн.. I, Загреб 1918, стр. 235). — Све je себи отки-

дао не мареЬи за властити глад (А. Шеноа, Припови}ести

кн.. V, Загреб 1923, стр. 105). — Говорила je тресуНи се

од зиме и глада (А. Цетинео, Мештар Иван, Сплит 1932,

стр. 47). — Уморен гладом ... раздрпан, бос (М. Мил>анов,

Дjeлa, Београд 1947, стр. 14).
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Женски род:

Тако ми све пасjом гла^у не помрло (Вук, Народне посло

вице, стр. 304). — УстаНе народ на народ... и биЬе буне и

глади (Вук, Нови завоет, 1847, стр. 115). — Престао je да

са глай)у чита (И. Секулин, Записи, Београд 1941, стр. 262).

— Ohy — рече он ... осетивши нааедаред необичну глад

(J. ВеселиновиЬ, Звезда, год. IV, кн>. II. св. 2, стр. 125).

— Треба пустити да стока скапа од глади (И. Ъипико,

Пауци, 1909, стр. 15). — СуСено je да умрем од глади (Ъ.

JaKumh, Цел. дела кн>. IV, Београд, стр. 119). — Кожа

нам поцрне ... од л,уте глади (Ъ. ДаничиЬ, Стари завоет,

Београд 1938, стр. 614). — Соко HHJe хватао рибе ради

глади (Л. КостиЬ, О 1овану товановиНу Зма;у, Сомбор 1902,

стр. 413). — Онда ми je вода на уста ишла од глади (Ст.

1аковл>евиЬ, Kannja слободе, Београд 1936, стр. 108). —

Но вал>а их чувати, док се од глади не предаду (М. Не-

надовиН, Мемоари, Београд 1893, стр. 89). — Изазивали су

у н>ему... неутол>иву глад за нежношНу (В. Живо}иновиЬ,

По трагу, Београд 1935, стр. 27). — Та Марксова света

глад... лу^е... у cbojoj 6jecoMy4HOJ циркулацэди (M. Кр-

лежа, Квьига cryniija и путописа, Загреб 1939, стр. 58). —

Уморан од глади (М. Шапчанин, Цел. дела кн>. III, Бео

град, стр. 189). — И не слутимо да бисмо душу CBOJy гла?>у

уморили (И. СекулиЬ, Срп. кн>. гласник, кн>. 24, 1910,

стр. 103). — Прича CBOJy страховиту повеет ... глади и

страдаша (J. СкерлиЬ, Писци и гаьиге, кн.. I, Београд

1907, стр. 34). — Tflje се толико Ajene paÇa нема глади

(И. Ъипико, За крухом, Нови Сад 1904, стр. 271).

У вези са оваквом двородношЬу ове именице поставл>а)у

се два питаньа: прво, откуда joj два рода кад je иначе одлика

наших именица да HMajy само jeflaH род и }едну промену; друго,

треба ли оба рода, односно обе промене, сматрати юьижевним

или само jeflaH, и kojh?

, Ево шта каже HCTopnja ове именице. Мушког je рода у

руском (голод, ген. голоду и голода), чешком (Mad, ген. hladu),

лужичком (Mod, ген. Moda и hlodú), бугарском (гладъш, ген.

глада).
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Р1А цитира два номинатива гладь и гладь и наводи за ова)

последњи номинатив и мушки и женски род. Ф. Миклошич у

своме старословенском речнику (Ьезикоп Ра1еозклгешсо-^гаесо-

-1агтит, Беч, 1862—1865) да)е само мушки род али две промене:

глад, инструментал гладом забележен у Остромировом )еван1)ел>у

(споменику из 1056—1057. ко)и ]е врло марл>иво преписан са старо-

словенског оригинала) и гладь (са ген. глади и инструменталом гла-

дем у низу других споменика). ДаничиЬ у своме Рјечнику из књи-

жевних старина српских (Београд, 1 863) не обележава род, али да)е

два примера гладом и гладем. Први ДаничиЬев и први Миклошичев

пример упуЬују исюьучиво на мушки род и на деклинаци)у о-

основа; генитив глади и инструментал гладем упуйу)у на декли-

наци)у I- основа, а то значи на могуЬност и мушког и женског рода.

Познато )е, наиме, да су у некадаппьо) I- промени биле именице

два рода. Исключена )е припадност ове именице деклинаци)и

типа когь (конь) чи)и инструментал гласи ко/ьсм (конемъ), дакле

са истим наставком -ем ко)и налазимо у другом ДаничиЬевом

примеру. Да је именица глад ишла по то) промени, морали бисмо

данас имати јотован кра)њи сугласник.

По ко)о) )е онда старо) промени ишла именица глад: по

првој, тј. по типу глад — у какво) )е промени имају данас сви

словенски језици, или по типу йуш односно косш — на ко)у упуЬу)е

један део наше )езичке територи)е?

Ако претпоставимо да се мењала по о-основама, онда уопште

не бисмо могли об)аснити њен женски род, ни, у вези с тим,

њену промену по четврто) врсти. Ни )една именица старе о- де-

клинације ни)е пришла промени на 1-, нити )е променила род.

Ако пак претпоставимо њену припадност именицама типа

патк онда се њена парадигматска судбина поклапа са судбином

многих именица некадаппье I- деклинаци)е. По то) промени, рекли

смо, мењале су се именице мушког и именице женског рода.

После губл>ења фонолошке разлике међУ полугласницима и гу-

бл>ења самих полугласника, добили смо у то) промени именице

са завршетком на консонант оба рода. Но после губл>ења полу

гласника добили смо номинативе на консонант и у другим де-

клинаци)ама и све су те деклинаци)е у пронесу свођења данас

сведене на само две парадигме: на именице са завршетком на

консонант мушког рода и на именице са завршетком на кон
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сонант женског рода. Како )е у промени именица типа плтк (косшь

и госшь) било именица оба рода — то је ори)'ентаци)а за пара-

дигматску судбину именица, ове врсте био њихов род. Именице

мушког рода пришле су деклинаци)и типа град\града, именице

женског рода деклинации типа косш\косши.

Тако )е било и са именицом глад. И она је морала припа-

дати именицама типа плтк и бити мушког рода. Али њена суд-

бина ни)е била ]единствена у свим словенским језицима. ВеЬина

словенских )езика прихватила )у )е са старим, т). мушким родом,

али )е уюьучила у нову промену ко)у су формирале о-основе,

као што )е то случа) са веним бројем именица старе г-деклина-

ције. ]едж део наше )езичке територи)е, углавном источни и

централни говори (немам података за ди)алекте осталих словен

ских )езика), задржао ју )е са старом консонантском променом,

т). са променом ко)у су образовале именице на консонант, али

)о) )е променио род.

Што се тиче другог питања, т). питања ко)и од ова два

рода треба сматрати књижевним, на њега се може дати овакав

одговор. Књижевни )език ствара)у књижевници. А како се ова

именица употребл>ава код њих са оба рода и две промене, то онда

оба рода и обе промене треба сматрати књижевним облицима ове

речи. Такав став има према роду ове именице има и на)иови)и

Правопис. Он призна)е подједнако и глад—глада као и глад—

глади.

Да сведемо. Именица глад била )е мушког рода и мењала

се по промени деклинаци)е на I. ВЬен данаппьи женски род

нови)ег је датума, а настао је у процесу свођења деклинаци)а.

Од две)у данапиьих њених промена прва врста новијег )е по-

рекла. Данаппьа прва именичка врста привукла )е и многе друге

именице које су се пре великих измена у морфолошком систему

Л1ен>але по г-деклинаЦи)и. Мењанье именице глад по данаппьо)

консонантско), т). по IV врсти, представл>а старије стање ближе

изворном.

Оба рода и обе промене су књижевне )ер их налазимо у

употреби код кньижевника.

Душанка ИггьашовиН
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