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БакотиЬа )е „она) ко)и пере". У БенешиЬа (ор. сп.): „гшулуак,

ротулуак, згтага ск> туаа згагкоду кисЬеппусЬ", а у речнику чищ

су аутори Вауете — М. Веашлас— К. Ма1хпег перач )е „1ауеигт".

Као што се види, ова реч означава вршиоца радње, онога

ко)и пере, али на извесном подруч)у нашег језика она значи

оруђе ко)им се врши радња прања, т). исшо шшо и йраклача.

Са таквим значеньем среЬе се у околини Берана (Иванград), у

Бихору, у Штавици и на Пештери упоредо са обликом йерщка

и йералка. Овде )е занимл>иво то што )е облик са значеньем

вршиоца раднье добио значенье об)екта ко)им се радња врши.

Облик са овим значењем, ко)и је, свакако, нови)и, толико је

чврст и обичан да се стари облик, са значеньем радника, никако

не осеЬа. Због такве ситуације ова реч стекла )е особину да се

)авл>а и у преносном значењу. Овакав по)ав помераньа среНе се

и код речи судойера. Она, у ствари, значи лице које пере су-

дове, али упоредо са њим иде и назив крпе ко)ом се та радньа

врши, кЖ> и одређено место или суд где се та радньа врши.

Д. Бар]акшаревиН

II. О ГЛАГОЛУ ОБРЕСТИ(СЕ), ОБРЕТИ СЕ

Ни)е једноставно на основу речника нашега кньижевног )е-

зика установити правила за облике овога глагола. То показу)е

стање у речницима.

Речник новога правописа српскохрватскога кньижевног )езика

(1960) не поминье ове глаголе. У Вукову речнику сто)и: „дбреши,

обрешём у. рг'. : Што обрете, то омете" и: „дбреши се,рймсе,\. г. рГ.

з1сЬ ^о ЬеГтс1еп, ас1еззе". Глагол обресши(се) Вук не даје уопште.

У речнику РистиЬа и Кангрге налазимо: „обресши се, обрешём се в.

обреши се" и : „дбреши, дбрйм I (ргаез. и обрешём) гЧпс1еп, уоггтйеп. —

II ~ се з1сп пасЬ етаз Ппс1еп, з1сп ешйпс1еп, зкп етз1е11еп, зк:п

Ьегтс1еп; ~ се на)зад у Београду зкЬ. пасЬ Вео^асШпс1еп". Овде

се, дакле, обресши се упуЬу)е на обреши се као на уобича)ени)у

форму. Слично имамо и у речнику српскохрватског кньижевног

)езика др Лу)а БакотиЬа: „обресши(се)-решем(се), пф. (рефл.),

в. обреши се" и: „обреши-шем, пф. I прел. наЬи. II. — се, рефл.

наЬи се: кад се обрео на слободном зраку..." И овде се обресши(се),



О глаголу обресши(се), обреши се 263

значи, упуиује на обреши(се) . Броз и Ивековин има)у : „дбресши се,

обрешём се ... као нани се. 1 . дбреши, обрёшём 2. дбреши се, дбрйм се".

Проф. Белин у сво)ем правописном речнику бележи: „дбресши се,

обрёшём се, -ёмо се (нани се) и дбреши се, дбрйм се, -ймо се, радн.

дбрео се, -ела се (нани се)". Запажамо да се код Велика ова) глагол

наводи само у медијалном, интранзитивном значењу, док транзи-

тивно значенье (нани некога или нешто) нема. Код Ж. ВукадиновиЬа

у приручнику „Српски у 100 часова" имамо само: „обреши се, обрем

се; обрео се (нани се)"; код њега се, дакле, сусреЬемо са )едним новим

презентом, ко)и се у рани)е поменутим речницима не )авл>а. Зна

ченье му )е овде само интранзитивно и то се подудара са стањем

код Д. Белина. М. С. ЛалевиЬу саветнику „Какосекаже— како

се пише" прописује: „обресши, они обрешу", што значи презент

обрешем, обрешеш итд. Код БенешиНа: „дбресши, дбрешём; ~ се

и дбреши, дбрйм".

У приказу )едног позоришног критичара забележио сам,

скоро, овакву реченицу: „Гледаоци прекорачу)у она) та)новити

„улаз за глумце", пролазе лавиринтима маги)ских ходника и обрену

се у Великој сали за пробе". За 3. л. множине презента, дакле,

налазимо облик обрену, што значи презент обренем, обренеш итд.,

инфинитив обренуши(се). Такав инфинитив, међутим, и такав

презент не посто)е у нашем кшижевном језику, ни у )едном реч

нику нашег књижевног )езика. Облици презента обрешнем, обреш-

неш од инфинитива обресши (обреши) пре би се могли објаснити и

разумети зато што посто)и могуна аналоги)а са глаголима типа

сресши-срешнем, који су истога типа као и обре(с)ши, мада ни такав

презент, како смо видели, не потврђУ)е ни)едан речник.

У речничко) грађи Института за српскохрватски )език на

лазимо облике са основом обре- и облике од основе обреш-.

Облици са основом обре-.

Кад се врата отворише обресмо се у једном дугом ходнику

(ЪосиЬ Бранимир, Два царства, роман, Београд 1928, 126).

Неста сунца, неста дана, и ]а се обрех у густо) помрчини

(Д. Брзак, Бранково коло 1898, 45). Нико ни сан>ао ни)е да

немо се обреши чак у треЬо), ту1)о) земли, те зато и немамо

географских карата (1аковл>евиЬ Стеван, Под крстом, Београд

1935, 245). Бол откиде ме од ма)ке, болом поврала ме, сам
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овако да обрем се, и убог, и да )аучем, а око мене мукла твар

(Настаси)евиЬ Момчило, Хроника мо)е варсши, Београд

1938, 95). Ови последњм стрепили су и дал>е од ньега као од

врло искусног и препреденог политичара, ко)и се може из

небуха, неким подземним путевима, опет обреши на влади

(1овановиЬ Слободан, Влада Александра ОбреновиЬа, књ.

I, Београд 1929, 343). Ко у дал,не кра)еве света путу)е, )ош

се бол>е о томе уверава, )ер што дал>е на )уг полази, опажа

све веЬе разлике у вегетаци)и и на)'зад се обри опкол>ен бил>ем

и рашЬем (ПанчиЬ д-р 1осиф, Ботаника по Шлащену, у Бео-

граду 1873, 369). И у )едан пут се са ждребетом обри пред

њим (Српске народне припови)етке, скупио и(х) и на сви)ет

издао Вук Стеф. КарауиЬ, у Бечу 1853, 305). Амруш и синовац

с натегом дигоше тешку гвоздену плочу и обреше )е (Матавул,

Симо, Из разни)ех кра)ева, приповетке, Београд 1923, 118).

Ова) последњи пример )е и уедини пример овога глагола од ове

основе у прелазном значењу.

Глаголски облици од основе обреш-.

На сво)е на)веЬе чудо обрешеш, да )е он тако огроман егзем-

плар свога рода, као каква артичока (ДраженовиЬ 1осип,

Д)ела, I, Загреб 1847, стр. 97). Обрешосмо се у прекрасно)

стаклено) башти (НенадовиЬ ДЬубомир П., Писма из Немачке,

Београд 1922, 108). Пролетоше године, те се они чисто за-

чудише кад се опет, по „свршеним наукама", обрешогие у

Београду (ЛазаревиЬ Лаза К., Приповетке, св. I, Београд-

Загреб 1898, 272). После четрнаест дана на ново угледам

кубета на цркви Стратимирово), а срце ми живл>е закуца при

помисли да Ьу се скоро обресши у своме дому (ПашиЬ Ср.,

Бранково коло IX, 1903, 404). Много ковача у сви)ету ударе

на Ъурђевдан пре сунца у наковањ и тако се обрешу Дуюти-

)ану оне вериге таман какве су и биле (ПродановиЬ 1аша

М., Антологи)а народних приповедака, Београд 1951, 271).

Одједанпут се обрешох као на неком кал>авом путу (Дома-

новиЬ Радо)е М., Данга, Београд 1901, 38). Да се обре

шеш у тако при)атном расположен^ (Баја-Гања, 43). Зато

треба-добро свеже ести, пак Ье тело-свудъ свежостъ

«кр-ксти Оефт. ПетровиЬ, ВоЬнякъ ...I, 5). И четири стара
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патриара | И царица Милица je дошла | Да обреше главу

Лазареву (BoJHOBnh Иво, Смрт MaJKe JyroBnha, драмска

njecMa у три п)'еван>а, IV изд., Загреб 1907, 100). Он je ме-

1)утим брзо обреше ... и учини пред ньом дубоки поклон

(Ъалски-Шандор Ксавер, Под старим крововима, свеукупна

д}ела, сер. I, св. 1, Загреб 1912, 502). Они оби^оше цело

балканско полуострво, пловеЬи Дунавом и Савом, па се

некако обрешу у }адранском мору (ЗечевиЬ Милош, HcTopnja

старог века, Београд 1896, 122).

Из датих примера можемо извести следеЬе заюьучке: 1) упо-

требл>ава5у се глаголски облици од o6ejy основа (обре- и обреш-);

2) облици од основе обре- HMajy готово исщьучиво интранзитивно

значевье, а прелазно, транзитивно значенье од ове основе je сасвим

ретко; 3) облици од основе обреш- HMajy, углавном, претежшф

интранзитивно значенье, мада се }авл>а и транзитивно, прелазно

значение од ове основе; 4) презент обрим се, обриш се употребльава

се само у интранзитивном значаьу.

Специфично значевье „наЬи се (негде), доспети у. одреСену

ситуащцу" више одговара прошлим ситуаци}ама него будуЬим,

Haj4emhe се npHMeayje на прошлост. Кад се глагол свео само на то

значенье (практично, иако у ди}алектима има остатака транзитивног

значеньа), то je значило да су претеритални облици постали жижни,

а то je у тежиште довело радни придев и донекле аорист. Аорист

донекле зато што се у низу говора он губи или noracKyje, а радни

придев се у свим говорима употребл.ава. Да je глагол добро чувао

нормално значевье „на!ш" (прелазно), вероватно и не би било ни-

каквог флуктуираньа облика.

За утврСиванье правилних облика овога глагола може, можда,

помоЬи HCTopnjcKa граматика. У том правцу flaje доста матери)ала

речник JA3Y. У н.ему ctojh:

„Obresti, öbresti, obretëm, pf. invenire, invenir. Od obresti; samóme

resti nema potvrde ni u nasem jeziku ni u drugima slovenskim, ali

se nalazi sloáen i s drugim nekim prijedlozima: sresti, susresti,

presresti, prisresti ... Korijen je rët, od kojega u drugim indoevr.

jezicima nema rijeci, koje bi odgovarale drugim slavenskim".

Што ce тиче облика y савременом je3HKy, ту речник JA3y

каже:
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аОЫю зи ро 1 гаггес1и I угзге (оЬгезп, оЬгесет, оЬгеюЪ кй.),

аИ рогеа п)Ш зе оа поуфп \тетепа па1аге 1 с1гикс1)1 : 1пГ.

дЬгеп, ргег. дЬггт, оЪгИ ... дЬгй, аог. дЬгеН (ро1\тс1е Ш1 у1сц

рос1 рппц'егот рос1 Ь). Т1 зе поущ оЫки пакге зато, кас1

]е иг д1а^о1 гцебса зе; ровд'езка се Ьт и Уикоуот г)есшки

(1898) тГ. оЬгей (Ьег г^'ессе зе) ргета ргег. оЬгесет ... §го и

Уикоуот цесшки (1898) рогеа тГ. дЬгеН зшд ргегепг оЬгёсёт

Ысе родг)е§ка".

Што се значења тиче, ту Р1А дал>е каже:

„а) акг. 1 раз. а) 15Го 5ю пас1 иорзге Ь) геПекз. 1зго зю

пас1 зе".

Старословенски језик показује да )е веЬ у њему ова) глагол

био неправилан, а такав )е и у нашем савременом )езику, )ер спада

у групу глагола I врсте са неправилним односом основа и има

глаголске облике неправилног граг)ења, исто као јесши, сесши,

красши, йлесши, сресши, убосши и сл. Глаголски облици непра

вилног граг)ела су код ових глагола инфинитив и радни придев,

некадаппьи партицип прошлог Бремена активни II.

Инфинитив )е у старословенском овр-Ьсти (<*оЬге1-1г). Ао-

риска или инфинитивна основа )е овр'кт- (исп. данашньи аорист

обреш-ох). 1ош у прасловенском )езику разједначавањем од шш

доби)ено је сш, те отуда од йлеш-ши, меш-ши (исп. аорист йлешох,

мешох) имамо инфинитиве йлесши, месши. Тако )е исто и од

овсукт-ти добијено ввести.

Према старословенском презенту овс>аштл, оврАштши оче-

кивали бисмо да у савременом )езику имамо обреНем, обреНеш, али

у српскохрватском )езику имамо једнакост у презенту овога гла

гола са глаголима типа йлесши-йлешем, месши-мешем, ко)'и ни у

старословенском нису имали у презенту )отованье нити уметак

— „инфикс".

Нарочито )е, по мојем ми1шьењу, важно споменути радни

придев, некадаппьи партицип претерита актива II, јер је, по сво)

прилици, ова) глаголски облик имао на)више знача)а за стваравье

нових облика овога глагола, а пре свега инфинитива.

У старословенском )езику радни придев, односно поменути

партицип, гласно )е овр'клъ (овр-киа, овс^и©), мада би се према

инфинитивно) основи овсукт- очекиЕало овр'кттгь (овр'ктиа, ©всуктло).
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Међутим, упрошЬаванье прасловенских група шл, дл, т]. губл>ење

денталног сугласника у тим групама у )ужнословенским )езицима

(тачни)е: )ош у ди)алектима прасловенског језика), учинило )е да

поред инфинитива ова) глагол има неправилно грађење и радног

придева. После губл>ења ъ у мушком роду, промене л у о на кра)у

речи и замене -к са и испред о у и)екавском и икавском и са е у екав-

ском, добијен )е радни придев обрео (ик.), обрио (ик. и и)ек.),

обрела, обрело.

Познато )е да )е радни придев глаголски облик ко)и се у

савременом )езику гради додаваньем -о, -ла, -ло инфинитивно) ос-

нови на самогласник, а -ао, -ла, -ло — када се инфинитивна осноеэ

завршава на сугласник. Разлика је, што се тиче наставака, само у

мушком роду. Гради се увек од аориске (инфинитивне) основе.

Како )е радни придев глагола обресши -обрео, обрела, обрело; т).

исто као код глагола код ко)их се инфинитивна или аориска основа

завршава на самогласник (а не онако као код глагола са основом

на сугласник), могло се, према мушком роду пре свега, схватити

да се инфинитивна или аориска основа овога глагола завршава на

самогласник, т). да гласи обре- (а инфинитив према томе обреши)

и да се на ньу дода)у наставци за радни придев.

Радни придев са својом моцијом рода, са сво)им учешЬем у

грађеньу сложених глаголских облика—перфекта, плусквампер-

фекта—распространьен )е глаголски облик.

Посто)и )ош )едан разлог због ко)ег )е облик обресши почео

помало уступати пред обликом обреши. Несумньиво )е да )е, пре

свега, ова) глагол постао у нашем )езику помало необичан. Није

фреКвенци)а његове употребе онаква као, рецимо, глагола йлесши,

месши, йресши, красши и сл. Давна, прасловенска промена шш > сш

ни)е, природно, била више жива код нових представника )'езика

ко)и су у своме речничком фонду имали глагол обре(с)ши. Тако

исто ни промена шл у л. То )е све отворило слободан пут де)ство-

вању аналоги)е у живом народном )езику, у ко)ем ова) глагол

има ширу употребу. Што имамо красши, йлесши, месши, ]есши, т].

што према крао, йлео, ]ео немамо краши, йлеши, ]еши, бар у кньи-

жевном језику немамо, об)ашньавам тиме што )е употреба тих

глагола у савременом )езику сасвим нормална, т). нимало нео-

бична. Изузео сам овде месши, јер се и та) глагло )авл>а у инфи

нитиву и у облику меши.
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Hnje нимало чудно, после свега реченога, што баш код

Вука налазимо само обреши(се) , а никако обресши(се) . Вуков je

речник, у ствари, речник народног ¡езика, од свих речника Haj-

бол»е представл>а стан>е народног ¡езика, HaJBHHie je ослобо^ен

строгих граматичких правилности.

РистиЬ и Кангрга, БакотиН и други flajy и обрести и обреши,

мада и они обрести ynyhyjy на обреши. Нема сумн>е да их je ставье

у Вукову речнику наводило да приоритет flajy облику обреши, као

облику распростран>ени}ем у народу. PJA ynyhyje обреши на

обресши, значи обрнуто, а то je због тога што се он HaJBHUie задр-

жао на истории облика, а према истории je то, видели смо, тако

оправдано. Код БелиЬа налазимо компромисно решеше. Оно што

je нарочито добро уочено код БелиЬа jecre приписиваше само

рефлексивног, интразитивног, значек>а овом глаголу, овим обли-

цима овога глагола. Мислим да je то право значенье овога глагола

у нашем je3HKy, док транзитивно значение представл>а помало ста

рину. Код ЛалевиЬа имамо само граматичко решеше. Код Вука-

диновипа — победу Вуковог обреши.

Готово се сви речници и приручници слажу у ¡едноме: ни

у ¡едноме од н>их не налазимо да je обрим се, нови облик презента,,

презент од облика обресши(се), од старога облика инфинитива

овога гЛагола, веЬ само од обреши се, од новщег облика инфи

нитива. То би нас, свакако, наводило да и постанак овог презента

повежемо са постанком новог облика инфинитива.

Презент обрим се, обриш се и ел. можда je потекао из Вуковог

je3HKa, из народног je3HKa. Исторщски, видели смо, HHJe оправ

дан, HHJe nocTOJao. БакотиКу je Taj презент необичан, као и Ву-

кадиновиЬу, мада и они приоритет, што се инфинитива тиче^

flajy облику обреши(се).

Moryhe je да je презент обрим се, обриш се настао и живее

на HJeKaBCKOM терену, али изгледа BepoBa-ranje да je то случайно.

Найме, исте аналошке разлоге за -им имамо и на екавском терену :

зреши-зрео-зрим — обреши-обрео-обрим (исто толико )ака могуЬ-

ност аналог^е као зреши-зрио-зрим — обреши-обрио-обрим) . Пи

тание je и колико код HJeKaBana живи облик обрио.

Можда je овим ствараньем нових облика презента на^ено у

{езику и решение за обличку диференщфщцу транзитивног и
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интразитивног значеньа код овога глагола, т.). старог значења,

ко)е )е посто)ало, и новог, ко)е се све више разви)ало и узимало

маха. Исто се може реЬи и за нови облик инфинитива.

Мени, ко)и говорим екавским наречьем, облик обрим се

врло )е необичан, врло стран, а тако га је, изгледа, оценио и Ву-

кадиновиЬ, )ер )е обрим се „подесио" на обрем се. Облик обрем се

наста)ао )е, мислим, посредно, преко новог инфинитива: умреши-

умрем — обреши-обрем, али то )е тешко доказати, тако да )е довол>но

реЬи: према разним типовима презента на -ём.

Напоменуо бих, )ош, да ми )е )една мала анкета лица ко)а

су из кра)ева у ко)има се говори чистим књижевним )езиком

показала да им и акценатски однос дбресши(се) или дбреши се -

обрёшём(се) ни)е необичан. Моме )езичком осеЬању није стран

ни акценат обрёсши(се) за та) инфинитив1.

Ма) 1961. Драголуб Д. ЈеремиЬ

III. ЕТИМОЛОШКИ ПРИНОСИ

1. Гдбела — гдбела; габела

У Вуковим Срйским народним йрийовщешкама (1853)као42.

налази се приповетка Једна гобела у као а друга из кала (стр. 196—

198). То )е једна од оних приповедака за ко)е сам Вук каже:

„... слущао сам [их] )ош у Тршипу, пак сам их посли)е писао

како сам се опомињао" (Предговор VII).

Шта значи реч гобела и, што )е за нас много важни)е, каквог

]с порекла?

У вези с овом реч)у разликују се друго (и прво) и треЬе

изданье Вукова Р]ечника. У другом издању Вук има само реч

гобела, али )о) не даје тумаченьа вен само дода)е да )е то ста)аЬа

реч. У тренем издању приређивачи (П. П. Ъорђевин и Л>.

1 Када сам веЬ довршавао ова) чланак дошао ми )е до руку Сербско-

хорватско-русский словарь ко)и )е саставила Р. И. Григорьева и у ко)ем се

налази кратак преглед граматике српскохрватског )езика, ко)и )е дао проф.

А. БелиЬ. У н>ему сто)и обрёсши се, обрШём се, дбреши се, дбрйм се очутиться.

Сербскохорватско-русский словарь И. И. Толстоя има: дбресши, обрёшём,

дбреши, дбрйм ... <~ се ... Дода)ем ово као накнадну белешку.
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