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ОБ1АШН>ЕН>Е 1ЕДНЕ ВДАВЕ ФОРМАЛНЕ

НЕКОНГРУЕНЦЩЕ У БР01У

У току последних неколико година из београдских дневних

листова забележио сам велики бро) примера типа за ових шри

чешврши саша, за йоследгьих чешврш саша, у шоку йрвих чешврш

часа, за ових йола часа, и сл. — Овакви примери су постали веома

честа по)ава у свакодневном говору Београђана, и много шире.

То сам запазио у говору лица ко)а употребл>ава)у тзв. оппгги тип

)езика наше културе (ХЛпдапдззргасЬе), али више пута сам такве

примере запазио и у говору неких интелектуалаца, оних ко)и иначе

има)у добар књижевни )език. Тако )е чешне и у осим овога добрил

преводима, као што показу)е пример Он ]е йрвих йола саша свог

радног времена йроводио у шуМарагьу (превод Бирокраши, од Жоржа

Куртелина).

О ово) по)ави, која ]е ширега карактера, могло би се расправ-

л>ати једноставно у односу на стандардни књижевни )език. Уз

констатованье неправилности, због конгруенци)е, могла би се до-

нети белешка у неким )езичким „поукама", са напоменом о томе

како )е правилно и како треба реЬи. Наиме, уз бро)еве шри, чешири

не треба да буде одредница у множини : формално ни)е добро ре}ш

ових, ших, йрвихшри чешврши, у шоку йрвих шри чешврши, веН за

време йрве шри чешврши часа, и сл. Ту се увек квалифику)е чешврш

као део часа, а тако и м. за йрвих йола часа требало би реЬи за йрве

йола часа, )ер се йола (часа) осеЬа као граматички неутрум; или

би било )ош згодни)е реЬи у шоку йрве йоловине часа, — каква

)е конструкција потпуно )асна, )ер се реч йоловина осеЬа преци-

зно као именица ж. рода. Пола се пак осека не као им. „йола",

са тзв. општим родом, веЬ као прилог, те се цела синтагма йом

часа осеЬа као неутрум.
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Ово пак питанье има шири знача) . Наведени примери истичу

потребу да се нађе узрок множинско) конструкцији. Питанье зашшо

нешто бива у појавама )езика, и зашто се врши поремеЬа), одсту-

панье од нормалних односа — води об)аппьењу самога процеса,

т). како се устал>у)у онакве по)аве какве смо навели. Као и у многим

другим језичким поремеЬа)има (нпр. код помераньа видова зави-

сности, при чему кад доби)а значенье условл>ености око, и обратно),

тако и у овим случа)евима треба тражити полазну тачку у поме-

раньу семантичких вредности.

Израз чешврш часа, чешврш саша значи )едан четврти део

часа, али исти та) размак временски )е део часа од шездесет ми

нута, — значи чешврш часа = 15 минуша. У )езичком осеЬаньу

се идентифику)у та два израза. Израз йешнаесш минуша је множин-

ска вредност, и сасвим је нормално слагање за ших йешнаесш минуша,

односно „за тих два пута, односно три пута по петнаест минута".

Еквиваленција чешврш часа употреблена у множинско), семан-

гички садржано) вредности „15 минута", и са том антиципираном

вредношЬу, повлачи слагаи>е у множинском односу, дакле —

Них, ових 15 минуша > ших, ових чешврш саша.

Из једног београдског дневног листа од 7. фебруара 1961.

г., имамо пример ове врете, а ]ота сложенији:

На конгресу ДемохришЬанске странке он је йуна три

четврти сата критиковао политику шефа државе, избегавши

да и један )едини пут спомене Де Голово име.

Зормална конгруенци)а била би усмерена ж. родом именице

1ешврш, дакле йуне шри чешврши саша. Међутим, об)аппьен>е се

40эке наЬи )едино у клишеу шри саша. — Ори)ентисање у под-

гвесном процесу конгруенције условл>ено )е вен чешне датим од-

юсом, са интеркалираньем ближе одреднице ограничавања —

(вшврши. Израз шри чешврши саша обухванен )е конгруенци)-

:ким клишеом, који важи као израз временски шири а прос-

ији: три сата.

У овим случајевима конгруенција ни)е формално изражена,

ли у суштини посто)и семантички образложена.

Ова анализа показу)е пут иноваци)а у синтаксичком односу

:онгруенције, а са семантичким моментом као ори)ентационим

зушулсом. Осим тога, оваква анализа потврђује мо)у тезу о ре-

:еници • као глобално дато) целости, чи)ом реализацијом, с једне
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стране, диригу)е сама говорна сишуацща, а с друге стране ситуаци-

оно условл>авање тежишта, било у реченици, било у синтагми (сГ.

Говорна сишуацща и говорни йошенцщал, Годиппьак Филозофског

факултета у Новом Саду, I).

Знача) света овога дво)ак )е: за науку о )езику принципски,

а у примени — за стабилност књижевног )езика у односу на еволу-

тивност. Наведени примери показу)у )едну врсту психолошко-

)езичке тенденгдце. Међутим, свака тенденци)а не мора довести

до измена усгеиьених односа, и свако констатовање начина

ко)им се врши иноваци)а не значи у)едно и санкционисање. Кнл-

жевни )език као такав мора имати прецизности у изража)у, —и

има пуно оправдања да се скрене пажньа на једну иноваци)у која

потиче из непрецизности )езичког осе&ања, ко)а долази отуда

што се негованьу прецизног формулисаньа у књижевном ^езику

не обраЬа довол>на пажньа. Настава у школи има задатак да ра-

зви)е прецизно изражавање мишл>ења и у овом правду.

М. ПавловиН
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