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Кн>ига XI Нова сери)а Св. 7—10.

ПАДЕЖНЕ СИНТАГМЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА

1. У служби означавања односа међу облицима речи пред

лог за )е везан за неколике падежне синтагме; он се, како )е одвеЬ

познато, слаже с генитивом, акузативоми инструменталом. Апо)е-

дине синтагме с овим предлогом и у границама по)единих од наве-

дених падежа, семантички се, па и синтаксички, разлику)у међу

собом. ВЬегово основно значенье )е, међутим, прилошком страном

сво)ом доста )едноставно. Предлог за се у синтагмама за ко)е

)е везан употребл>ава за означавање да се пггогод креЬе (не мислим

само конкретно креЬе, и ово знатно ређе) за чим другим, да се

налази за чим, да креЬуЬи се доспева у та) положа), да долази

иза чега и да )е нешто везано за друго што.

2. а) Предлог за претежно означава однос намене — врши,

дакако, детерминативну функци)у. А у то) се функцији на)чешЬе

употребл>ава с обликом акузатива, кад као допуна упрзвне речи,

а кад — претежније као њена одредба:

Ту су разни коштани и земл>ани предмети за у к р а с

(I. Жу)овиЬ, Камено доба, 100). — Разбијали су и прено-

сили камен за зидање куЬа (Л>. НенадовиЬ, О Црно-

горцима, 107). — Па удари намет за трошак крал>евске

славе (А. Шеноа, Клетва, 379). — Могао )е дати само три

талона за о б ] е д (Стј . КрањчевиЬ, превод Златног

телета од Игьфа и Петрова, 15). — Заборавл>ао )е гасити

сви)етло у простору за ойНу уйошребу (Исто, 141). — Д)евојке

веЬ би)аху обукле оди)ела за купанье (В. Назор,

Новеле, 242). — Све су погодбе ту да се развије за веЬе

— зрели ј е резултате (М. БогдановиЬ, Стари

и нови I, 194). — Празно м)есто за овог ч о в ) е к а

хлепит Ье да се испуни (В. Калеб, Понижене улице, 313).

— Искупили се око младиЬа ко)и )е свирао у хармонику

за уста Ц. ПоповиЬ, Истините легенде).
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Иако означава по)ам коме )е нешто намењено, уколико )е то

предмет (а под предметом се подразумева ибиЬе), ова предлошко-

-акузативна веза одређу)е именицу — и у ствари )е атрибут те име-

нице, а само ако се односи на глагол, онда )е она његова допуна.

б) На сличаи начин, за )едва осетну юфнсу друкчију, имамо

намену и у случа)евима где се акузативом с предлогом за озна

чава с ким се неко) женско) особи спрема брачна веза, с киме

она ступа у ту везу и с киме )ест у то], нпр.:

Да он проси ли)епу д)ево)ку за Максима за сина

сво)ега (Нар. п., Женидба Максима Црно)евиЬа). —

Млад ме проси за стара ме да)у (Вук, Нар. п. I,

392). — И в)енчаше Косу за Тодора (Исто III, 24).

— Како се могла одлучити да пође за тог незграп-

ног ч о в ) е к а (Ст). КрањчевиЬ, превод Толсто)ева Рата

и мира, 61). — Добро )е удата за ) е д н о г свог ко

ле г у (разг.). — Тада пође за неког кро | ача

из Водњана (Л>. 1онке, превод Xашекова Доброг во)ника

Шве)ка) .

Овде )е, како видимо, акузатив с предлогом за глаголски

детерминатив, и то његова допуна.

3. И у служби допуне глаголима и изразима непотпуног

значења у предикату предлог за с акузативом не представлю

опет какво друкчи)е него опет значење намене. Очевидно у посло

вици : Ко неЬе брата за брата, онЬе тушина за госпо

да р а — везама за брата и за господара озна

чава се за шта се, у првом случа)у, не жели наменити брат,

а за шта Ке у другоме случа)у, по сили прилика, бити намен>ен,

т). наметнут, туђин. У ово) се служби, истина, како је познато,

употребл>ава каткад и везник као с истим падежом или с обликом

номинатива, а гдекад и инструментал, дакако и без везника и без

предлога. А и без обзира на то да ли се у неком примеру упо-

требл>еном с акузативом и предлогом за место овог у исто) функци)и

може употребити ко)и други облик, — предлог за с акузативом

у ньо) не излази из сфере значенье намене. Ово потврђу)у примери:

И гради се за доброг )унака (Xрв. нар. щ.

8, 87). — Рече ми како се узда да му неЬу примити за зло

(Л>. НедиЬ, превод Векфилдског свештеника Оливера
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Голдсмита, 152). — Шрапнелска зрна узеше их за мету

(Дис, Песме, 137). — Кад сам дошао за адвокатског

приправника, изна)мио сам собу (В. ПетровиЬ,

Варл>иво пролеЬе, 160). — Лица ко)а буду оглашена з а

инвалиде (М)есечник 1926, 407). — Поставит Ьу те

за министра у Кашмиру (Ст). Крањчевип, превод.

Толсто)ева Рата и мира, 13).

' 4. Упадл>иво )е друкчи)а ни)анса намене, али )е ипак ни-

)анса намене, у предлогу за с акузативом за означавање односа

какав имамо у примерима:

Рекао )е велики песник за слободу и заштиту

сиротиње (I. СкерлиЬ, Светозар МарковиЬ, 34). — Може

се. ньим постиЬи савршен осеЬа) за л о п т у (Предраг

Б., Тенис, 270). — Спровод )е кренуо спорим кораком за

шетньу (I. Торбарина, превод Вулфове Године, 72). —

Мора)у служити као основа за успех (Антологи)а фи-

лозофских текстова Боппьака и ФилиповиЬа, 8). Овде бисмо

место акузатива с предлогом за могли употребити генитив

(Рекао ]е велики йесник слободе и заштите итд.).

Ова) падеж у наведеним и сличним случа)евима )е сво)е

врсте посесивни генитив, а припаданье )е опет — ово није

ни несхватл>иво ни непознато — намена посебне врете. Иначе,

исто ни)е тешко схватити да )е акузатив с предлогом за у

овом, као год и у примерима из тачке 2.а), претежни)е

одредбеног карактера.

5. Такође посебне врсте намену, унеколико друкчи)у и од

ове и од осталих, имамо и у случа)евима као што су:

Об)есе )е о врата од града | за њ е з и н у велику

срамоту (Вук, Нар. п. 6, 147). — Те су веЬ легли сви за-

боравив за стражу сасвим (МаретиЬ—ИвшиЬ, превод

Xомерове Или)аде, 196). — Не бих рекао да )е тако при-

)емл>ив за туђе ос)еЬа).е (С. КрешиЬ, превод

Ба)ки О. Ва)лда, 187). — За с р е Ь. у да се господар

Лукша замислио (И. ВојновиЬ, Дубровачка трилопф,

98). — На страну ньегова (Русовл>ева) . . . теори)а о уро

ђено) доброти и мржњи за цивилизаци)у (1_

ДучиЬ, Сабрана дела 5, 17).
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И овде )е оно што се казу)е управним глаголом усмерено на по)ам

с именом у акузативу уз ко)и сто)и предлог за, а с ко)им се, баш

зато, напоредо и, свакако можемо реЬи, знатно чешЬе у књи-

жевном )езику, и то много обични)е у говорним областима на истоку

наше )езичке територи)е, употребл>ава предлог на. Иако су сви

наведени примери с предлогом за узети из писаца западних и

)утозападних кра)ева, ми не можемо тврдити да исту ову пред-

лошко-именичку везу с потпуно истим значеньем неЬемо чути

у народу, а гдекад и код писаца срести, и на истоку. Али би тамо

несумньиво много обични)и били наведени примери у облику:

Об]еси ]е о враша од града на гьезину ее лику срамошу. —

Те су веН легли сви заборавив на сшр ажу сасвим. — Не бих

рекао да ]е шако йрщемлив на ту^е ос] еНај е. — На среНу

се госйодар Лукша замислио. — На сшрану гьегова шеорщй о уронено]

доброши и мржгьа на цивилизаци]у. Они овакви, штавише,

у нешто веЬо) мери одговара)у^нашем )езичком осенању него у

облику с предлогом за.

6. И у функци)и допуне глаголима : знаши, мислиши, говориши,

бринуши се и сл. акузатив с предлогом за у ствари означава коме,

односно чему )е намењено оно што се казу)е тим глаголима, нпр.:

Тко говори би)еса за Медведград (А. Шеноа,

Клетва, 431). — А не мислим за ньих ни за Турке

(П. П. Нэегош, Горски ви)енац, 19). — 1адан човек за л> у -

бав не знаде (I. I. Зма), Певани)а, 140). — Мислила )е

за куЬу, за Ахмета (Е. МулабдиЬ, Зелено бусење,

121). — Живиш тако у самоЬи не зна)уЬи ни за какав

у ж и т а к (С. КрањчевиЬ, Трза)и, 100). — 1есте ли се

побринули за м ) е с т о (Ст) . КрешиЬ, превод Бајки О.

Ва)'лда, 364). — Час је кад кущ и смил> )ош не зна)у за се

(В. Назор, Етерика, 277). — Никад у животу ни)е знао ни

за мрачну шуму, ни за тамну стазу ($.

ДучиЬ, Дела 5, 61). — Уживаше када би чуо да се за њ

говори (С. Сремац, Приповетке 2, 71). — И за род ме

ньегов )е питао (МаретиЬ—ИвшиЬ, превод Илијаде, 137).

Ми сматрамо да )е занимл>иво нагласити да )е и овде оно

што се казу)е управним глаголом усмерено на по)ам с именом

у акузативу уз ко)и иде предлог за, да и ту ова) предлог, према
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томе, означава намену )ер изражава кретање за оним по)мом

уз чије име стоји. Ово у свим таквим случа)евима, без обзира

на то какве се предлошко-падежне синтагме напоредо са овом

могу употреблявати. А потребно )е свакако реЬи и да су )о), ако

не у свему по семантичко), — по синтаксичко) вредности њи-

хово) свакако потпуно еквивалентне локативне синтагме с пред

логом о. 1ош више, да је глаголу мислиши и чешЬа и обичнија

допуна у акузативу с предлогом на (исп. : А не мислим на гьих

ни на Турке).

7. И оно што се врши с каквом намером, ради остварења

неког цшьа, у ствари )е намењено томе цил>у, па зато ни намеру

не можемо одвајати од намене. У примеру: Борба за и н д и -

в и д у а лни ойсшанак йресшще (Антологи)а филозофске

мисли Боппьака и ФилиповиЬа, 476) — каже се да )е борба наме-

ньена индивидуалном опсганку, ради којег се она као ради цшьа

води. Тако исто и у реченици: Од сво]их кгьига и за сво]е

к н> и г е ]с живео — говори се да )е живео ради сво)их

к а и г а , а истовремено и да )'е његов живот на известан начин

бир наменьен тим кньигама. Она) о коме се овде говори тежио )е

квьигама, том тежњом )е ишао за нь и м а . Исту тежњу цил>у

ради кога се врши оно што се казу)е управним глаголом озна

чава се акузативном синтагмом с предлогом за у примерима :

Кад не казах за те хитре ноге, ја не казах з а

варл>иве очи (Нар. п. Стари Вујадин). — Молимо

за аегову душу (А. Шеноа, Клетва, 444). — А они

су жртвовали себе, сво)у л>убав, )едно за Ла)пциг,

друго за ма)сторске еполете (М. УскоковиЬ,

Дела, 211). — Нека се сами ту у среднии боре за Xелену

(МаретиЬ—ИвшиЬ, превод Или)аде, 54). — Не дао бог

да бих )а за в о л> у сво)у крњио (ВеликановиЬ М., Сри-

)емске приче, 64). — Многа се крв лила за те (П. КочиЬ,

Дела I, 393). — Сада је сигуран да би му син писао за

н о в а ц (Д. ЪосиЬ, Корени, 24).

Иако би се по смислу у понеком од случа)ева ове врсте место

акузатива с предлогом за могла употребити генитивна синтагма

с предлогом ради, — не може се реЬи да би ова синтагма и семан-

тичко-синтаксички била еквивалентна синтагми с акузативом и

предлогом за, ]ер у првом случа)у имамо аблативно, а овде ипак
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значенье намене, и прецизшце исказано управл>ање акци)е за оним

чему се тежи као цшьу ко)и се жели остварити.

8. Ово )ош не значи да се предлогом за и обликом акузатива

уз ко)и он сто)и не означана и узрок од кога потиче оно што се

казу)е управном реч)у, глаголом или другом ко)ом. То нам пот-

врђу)е чиньеница што би се у случа)евима као што су:

За малу ствар покрве се међу собом (Л>. НенадовиЬ, О

Црногорцима, 21). —Бол>ела га )е глава и замршаву кесу

(А. Шеноа, Клетва,43). —Но та туга ни)е била баш за сами

дога^а) (Е. МулабдиЬ, Зелено бусење, 100). Доказиваше

ватрено да за крађу треба да посто)и смртна казна (Р. До-

мановиЬ, Дела I, 52). — Он је за МилетиЬа )едном у

затвору лежао (В. ПетровиЬ, Варл>иво пролеЬе, 88). — Има

нешто што не умире за л>удско срце (т.ДучиЬ, Сабрана

дела 4, 79). — У страху за л>убав испитујем срце (Д. Це-

сариЬ, Осви)етл5ени пут, 21) —

— место акузатива с предлогом за семантички могао употребити

генитив с предлогом због. Али макар да у овим и оваквим при-

мерима, у некоме мање а у некоме више, смисао допушта овакву

замену — синтаксички ипак акузативна синтагма с предлогом за

има преимуЬство, јер се ньоме означава да оно што се казу)е управном

реч)у иде управо за по)мом с именом у акузативу, да )е т). усмерено

у правцу тога по)ма, да и ту, дакле, имамо на сво) начин схваЬенз-

намену.

9. Из области значења намене не излази ни замена ко)а се

такође казу)е акузативом с предлогом за:

Она ни)е на то научена, па Ье вратити мило за д р а г о

(Ст). КрањчевиЬ, превод Толсто)ева Рата и мира, 183). —

Зацрвенити се за свога оца (Исто, 640). — Устадоше

против тлачител>а сво)их враЬа)уЬи им жао за срамоту

(М. БоговиЬ, Мати)а Губец, I). — Пободе у земл>у л>удск)'

главу, ко)а се за крв скинула (Ъ. Си)ариЬ, Живот 1955,

3, 109). — Колико )е злата за њу дато (П. КочиЬ, Д)ела

1, 390). — Понудио )е спахи)а Чокорики новац за га)

(Исто, 350).

10. а) Акузатив с предлогом за има значенье усмерености,

као посебне врсте намене, и у служби одређивања места иза или
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поред предмета (појма) у правцу кога се врши неко кретање и у

коме се оно завршава:

Срби се врате за границе Београдског пашалука

(Вук, Први и други устанак, 121). — Метни једног ђаурина

под синију, а другога за сини ј у (Љ. НенадовиЬ, О Црно-

горцима, 52). — Задену двојнице за по ј а с, па право њој

(1. ВеселиновиЬ, Слике из сеоског живота, 49). — 1език

за зубе, гурбети једни (А. Матош, Уморне приче, 73).

— За зелен шешир стави крило од чешл>угара (М.

Кашанин, Трокошул>ник, 13). — ДоЬи Ье вријеме па Ьеш их

све заденути за појас (И. АндриЬ, Приповетке I). — И

капу забаци за потил>ак (Ћ. СијариЬ, Зелен прстен на

води, 124).

б) Акузативном синтагмом с предлогом за одређује се и

правац кретаньа према предмету с именом у акузативу, али само

ако је то неко место или земл>а, као у примерима:

У своме журналу пише да смо из Бранковине за у

Тополу пошли (П. М. НенадовиЬ, Мемоари, 165). — Пу-

товао сам лађом за Шабац (ЈакшиЬ Ъ., Дела 4, 128). —

Нису ово пути за у небо плаво (Исто 1, 149). — Ли-

стови иду брзим влаком само ако су адресовани за П е ш т у

или за Ријеку (А. РадиЬ, Сабрана дјела 1, 147). — Лук

и кромпир који се у великим количинама извозе за Аме

рику (М. ПетровиЬ, Кроз поларну област, 141). — У 10

сати Ье кренути за Сарајево (И. АндриЬ, На Дрини

Ьуприја, 204). Патрола са сел>аком се изгубила на путу за

село (Б. ЧиплиЬ, 1аруга, 44).

Без обзира на то да ли поред за уз облик именице стоји још

који предлог или не, овде је усмереност у правцу акузативом

именованог об)екта, те тиме и намена, још одређенија. Разлика је

међу овим и непосредно претходним примерима само у томе што

они не означавају једино усмереност, одн. правац кретања према

одређеном месту него и доспевање у место које је иза или, ређе,

и само поред именованог предмета, а последньи примери — ци-

Јвање да се дође у неку од тачака у границама онога што се име-

нује акузативом уз чије име стоји предлог за. А сличност је

њихова у томе што и у једним и у другим акузатив с предлогом

за врши функцију одредбе места.
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1 1 . На инвестан , опет посебан, начин акузативном синтагмом

с предлогом' за у случа)евима какви су:

Агамемнон брата за десницу прими (МаретиЬ-Ив-

шиЬ, превод Xомерове Или)аде, 136). — Главар се угризе за

усницу (А. 1укиЬ, Из дневника, 135). — Не да се Неша

лагати ни вуЬи за нос (М. ГлишиЬ, Подвала, 229). —

Обо)ици )е она )еднако прирасла за срце (Пеци)а, Приче,

122). — И ту прихватио за њихову )ази)у (Е. Му-

лабдиЬ, Зелено бусење, 193). — Нехотице запне за браз-

готину на слепоочници (С. КранлевиЬ, Бугаркинье, 197).

— Он и ци)ело Зми)ање били су везани за та) гај (П.

КочиЬ, Д)ела I, 348). — Полугласно се сме)али и трзали за

капуте и лењире (В. ПетровиЬ, Варл>иво пролеЬе,

140). — Везу)у се за нит приповетке (М. БогдановиН,

Стари и нови I, 192). — Прионуше токе за )елеке, а )елеци

за танке кошул>е (Нар. песма) —

означава се заузимање места не више на супротно) веЬ на било

ко)о) страни по)ма именованог акузативом и не више само у близини

или непосредно до ньега, веЬ и приањање, или прирастанье, или

чак везивање за та) по)ам, у чему се опет може уочити и управ-

л>еност, па, дакле, и намена по)му с именом у акузативу.

12. Оно што се казу)е управном реч)у може се схватити као

намењено и времену, а )ош пре као везано за време, па зато глагол-

ска одредба времена често сто)и у акузативу с предлогом за као у

примерима: Набрща госше ко]е ]е за субошу увече йозвао (И.

АндриЬ, Приповетке I, 370). —Данамдо^еше за Нову годину

(разг.). А овом се предлошко-именичком синтагмом може одређи-

вати и време у току ко)ега се и за ко)е врши, или до краја ко)ег

се изврши радньа означена управним глаголом:

Бивале су скупштине за време наших царева (П. М.

НенадовиЬ, Мемоари, 38). — Од срца би желели да се за

вечита времена заборави (П. КочиЬ, Д)ела I, 364). —

Он је гледа кришом за ове последње три године

(Б. ЧиплиЬ, 1аруга, 31). — За целу годину заслужио

сам само )едан новчиЬ (Вук, Нар. прип., 50). — За кратко

ври)еме диже се читава кобасица (П. КочиЬ, Дела I, 375).

— Тада је за тренутак застала у ходнику (]. Торбарина,

превод Вулфове Године, 25). — За м)есец дана опорави
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се коњ као каква птица (Вук, Нар. прип., 34). — ВратиЬе

се за недел»у дана (разг.).

13. а) Пошто се време које се овако одређу)е акузативом

с предлогом за увек означава одређеним временским термином,

за ко)и се дешава или изврши оно што се казу)е глаголом, то се та

одредба може схцатити и као ознака мере времена. А, одиста се,

акузатив с предлогом за и уопште употребл>ава као ознака мере,

да се ньим одреди за колико се нешто уради, за колико )ест или

ни)е, за колико бива или не бива:

Копа)те ме за сабл>у дубоко (Нар. п. 1, 543). — Го-

дшшье порасте за метар (разг.). — Размакне их за ши

рину кундака (Ст). КрањчевиЬ, превод Златног телета

Ильфа и Петрова, 31). — Лице му )е било за маленкост

румени)е (Исто, 263). — Одговори д)ечак разваливши уста

за ци)елу дужину лица (Ст. КрешиЬ, превод Пикви-

ковог клуба од Дикенса, 314). — Кочи)е су стале за д в и ) е

куЬе дал>е (_]. Торбарина, превод Године од Вулфа). —

Затим се попео )ош за )едну степеницу (Исто, 115).

— За длаку не изгуби главу (разг.).

б) ВеЬ у последнем примеру, а и не )едино у ньему, предлог

за с именом у акузативу употребл>ава се као израз, у пренесеном

значењу; за длаку значи: за мало, скоро, шек шшо нще или штогод

слично. Акузативне синтагме с предлогом за или ньихови делови

тако су употребл>ени и у примерима :

И мати јо) не зна за се (Е. МулабдиЬ, Зелено бу-

сенье, 86). — Пјева онако за себе и хода (П. Кочин, Д)ела

1,357). — Говори Марко као за сво) рачун (Р. Домано-

виЬ, Дела II, 13). — Ни за живу главу не могу про-

мијенити (П. КочиЬ, Д)ела I, 236). — Мшшьеньа су ствар за

себе (Ст). КрањчевиЬ, превод Толстојева Рата и мира, 30).

— Ето писма па сад пут за уши (П. П. ВЬегош, Горски ви-

јенац, стих 1173).

У првом примеру : не зна за се значи : у бунилу ]е; у дру

гом : за себе иу треЬем за сво) рачун — на свој начин; у

четвртом: ни за живу главу — никако; у петом: ствар

за себе — сйецщална сшвар, сшеар своје врсше; у шестом: пут

за уши — иди на йуйс, одлази. Па ипак се на)чешЬе и ту, у изра
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зима, где речи у н>и.ма има)у пренесено значенье, осеЬа да је за с

обликом акузатива везано за реално значење намене ове или оне

врсте. А ако ко)и пут, као у последнем од малопре наведених

случа)ева, и не можемо открити реално значење акузативне син

тагме с предлогом за, то )ош не мора значити да и у њему у

основи ни)е било то или неко друго од на почетку наведених

значена.

14. 1едно од таквих значеньа, и не сада пренесених, има предлог

за и у генитивно) синтагми, у ко)о) с одговара)уЬим обликом име-

нице најчешЬе врши службу временске одредбе глагола, нпр.:

Мене царе не хте оженити за младости и лепоте

мо)е (Нар. песма). — Како год )е за Ту рака било (М.

Рел>ковиЬ, Сатир, 21). — Каже му да се за живота

ньегова никога не бо)и (Вук, Даница 3, 202). — Он

се за свога века доста наносио експедиционог про

токола (М. ГлишиЬ, Дела I, 275). — Смеје се л>удима

ко)и су за детиньства чували свинье (Л. Лазаревне,

Дела I, 372). — Ако сам за живота окусила кашьицу

среЬе, он )е тому крив (А. Шеноа, Клетва, 444). — За

турског суда, били су мирни као овчице (П. КочиЬ,

Д)ела I, 175). — НеЬе заборавити шта )е све претрп)ела

кад је у то) шуми за магле залутала (В. Назор, Новеле,

590). — Да хоЬе ударити за ове хладовине (]. Весе-

линовиЬ, Ха)дук Станко, 340). — За летњих дана ту)е

владала хладовина (И. АндриЬ, Проклета авли)а 6, 79). —

Небо је ... променл>иво и увек лепо, па и за зимских

ведрина са њиховом студеном раскоши (Исто, 9). —

Об)авио [)е] познату књигу ... као први израз великих ду-

ховних промена ко)е су се за рата у ньему догодиле (М.

БогдановиЬ, Стари и нови I, 130). — Последњи пут се искр-

цао за )аке олу)е (И. Ъипико, Са острва, 180). — 1ав-

л>али су се вуци нарочито за јаких зима (Бр. ЪопиЬ,

Д)ечак прати зма)а, 125). — Дође први )ош за дана да

се обуче (М. Кашанин, Трокошул>ник, 17). — Али се вра-

тила )ош за видела (И. АндриЬ, Проклета авли)а, 12).

— Стрел>ачка чета не дође за дана (М. ЛалиЬ, Свадба,

140). — Виче на коње и соколи их: „Xа вило, ... ха

за сунца (Ъ. Си)ариЬ, Зелен прстен на води, 55).
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Л1и смо навели веЬи бро) примера и из више писаца да њима

покажемо како се генитивна синтагма с предлогом за у функци)и

временске одредбе употребл>ава на целом простору нашег )езика,

како )е она обична и код старијих наших писаца и у народним

умотворинама, како )е употребл>ава)у писци из свих кра)ева где

се говори српскохрватским )езиком, и то не само наши класични

писци, веЬ и данаппьи. Али ипак треба нагласити да )е данас и у

разговорном језику и у )езику уметничке књижевности наше ова

одредба и обични)а и много чешЬа у облику с акузативом именице

време непосредно иза предлога за, ко)и се у томе случа)у слаже

с овим обликом, а генитив дакако долази иза ньега као допунски

детерминатив те, сада акузативне, синтагме: за време младосши,

за време живоша гъегова, за време Турака, за време свога века, за

време дешигьсшва, за време живоша, за време шурског суда, за време

магле, за време ове хладовине, за време зимских ведрина, за време

раша, за време ]аке олује, за време јаке зиме. И у случа)у како је

напред у наведеним примерима, где предлог за сто)и уз облик

генитива, и у случа)у када имамо исту временску одредбу, али у

облику с предлогом за уз акузатив именице време — ове синтагме

значе: док тра)е оно што се имену)'е генитивом, т). док тра)е:

младосш, живош, Турци, управо гьихова владавина, век, дешигь-

сшво итд . И у последньа два примера с временским одредбама за дана

и за сунца опет имамо исто значенье: док шрще дан и док трще

сунце, односно гре]агье сунца, али је то значенье померено, прене

сено, те су за дана и за сунца постали изрази који значе: йред сами

кра) дана, док још нще Нала ноН и йред залазак сунца. Генитивна

синтагма с предлогом за ни)е ипак добивена елидираньем акузатива

именице време, како би се на први поглед могло заюьучити, него

се предлог за ту слаже с генитивом и означава истовременост,

временско, т)., поклапанье радње са оним што се казу)е именом

у генитиву, временску везаност, дакле, по)ма ко)и се означава

глаголом за по)ам с именом у генитиву. А оно што )е везано за неко

време и припада, на известан начин, томе времену. У кра)њо) је

лини)и и овде опет у питаньу намена.

15. а) А права намена по)му у генитиву означава се предлогом

за уз та) падежни облик у примерима:

Они бјеху витезови огньени за бо)а (И. ЪорГщЬ,

Салти)ер XXV). — ]а ни)есам одго)ила лице за удбинь
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ских млади)ех Турака (Вук, Нар. п. 2, 22). — Пода)

6apjaK ко je за 6apjaKa (Исто 3,26). А кад била у напон

fljeBOJKa за л>убави и за драгова&а (Г. МартиН,

Осветници 7). — Све се креЬе што je за оруж}а

(Исто, 90). — flaJTe мени ди)ете ... док je оно joni за сисе

(Л. ЛазаревиК, Приповетке I, 100). — Док сам вал>ала,

вал>ала; сад сам за смрти (J. ВеселиновиН, Сел>анка

5, 440). — Узгред je полако справл>ала све што he требати

газди за укопа (Св. ЪоровиЬ, Щела. IV, 396). — Hnjecy

више TBoje руке за тога (Исто, 440). — Товарио [би]

пиЬе за крсног имена (П. КочиЬ, Д)ела, 321). —

Пробудио се тек у свитанъе ... прописно опасан и закопчан

као да je спреман за пута (Б. ЪопиЬ, Пролом, 507).

— Велик кружац соли kojh he xaunja noHnjeTH за пута

(Ъ. ОфриК, Бихорци, 194).

б) А и намеру, као посебне врете намену, налазимо у

нашем je3HKy означену генитивом с предлогом за:

Дару}те ме браЬо Moja за очи)у среЬна вида (Вук,

Нар. п. 1,126). — nnJMo за нашега добра пута, а ва-

шега добра останка (Вук, КовчежиЬ, 125). — Напи)'е здравицу

за Цветова и дарова (Вук, Pje4HHK, 90). — Нуди

Давид да се nonnje join по ¡една онако за среЬнапута

(М. ГлишиЬ, Дела I, 122). — Држао je кокош или пиле

на узици за образа (П. КочиЬ I, 124). — Ja му join ¡едном

одвалим ногом у ле!)а за сретна путд (М. Грол, пре-

вод Кармен од Коломба, 77). — Онда за среЬна ви-

Сеньа, Kynajy се чашама (С. 1аковл>евиЬ, Српска трилоги^а,

262). — Можемо тамо за сретна пута испити по >едно

пиво (Ctj. КранъчевиЬ, превод Толстоаева Рата и мира, 20).

Ипак je генитив с предлогом за са значеньем намене, и посебно

намере, у ерпскохрватском ¡езику просторно ограничен углавном.

на босанско-херцеговачку )езичку облает, северозападну Cp6njy и

суседне Kpajeee. Лично нам je познато да се у херцеговачком и у

неким гьему суседним говорима црногорским, а и у говорима за

падне Cp6nje, намена и намера означава}у као у горнъим примерима,

kojh су опет, како видимо, узети или из народних умотворина

забележених, свакако, у тим KpajeBHMa, или нацени у делима писаца

с тога подруч)а. Код градског становништва данас, изузима}уЬи
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херцеговачко подруч)е с кога )е таква употреба и потекла, општија

)е употреба генитива с предлогом за само у језичким клишеима

здравица, какве имамо у последним примерима. То важи и за

данашньи кньижевни )език. И зато се генитивне синтагме с предлогом

за у функци)и допуне за означаванье намене и намере, и поред тога

што их налазимо код више кньижевника, између осталих код Вука

КарапиЬа и других неких писаца чи)и )е удео у развитку и бога-

нењунашега кньижевног )езика био врло знача)ая, као и у говорима

ко]и чине на)ужу основицу кньижевног )езика, — данас више не

-могу сматрати општекњижевним.

16. а) Као допуна глаголима кретања, и физичког и духовног,

с предлогом за употребл>ава се и инструментал, ко)и, као и аку-

затив с овим предлогом, на)чешЬе представл>а неправи објекат

управног глагола. Ова предлошко-именичка веза )е то пре свега

уз глаголе више апстрактног кретаньа за нечим чему се тежи као

цил>у ко)и се жели постийи:

Сви су модерни министри финанси)а посегнули за.

приликом да ову све ... опЬенити)у удобност живота

опорезу)у (Ст). РадиЬ, Данаппьа финанци)ска знаност,

1, 25 д.). — Амнестијом се иде увек за оствареньем

извјеснога задатка (М)есечник, 1926, 295 д.). — Али се у

ту сврху не имаде посизати за земл>ом великих поре

дника (Исто, 1926, 516). — Ишао )е стално за св о ) им

цил>ем, био )е слободан (Ст). КраньчевиЬ, превод Тол-

сто)ева Рата и мира, 375). — Шта су модерни стартови

ако нису тежньа рафинираности за примитивностима

природе (А. Г. Матош, Ново иверје 6, 65). — Инду-

стрија вапи за законом ... о валоризаци)и (М)есечник,

1936, 64). — Душа жуди ... за оним што се мили (М.

Комбол, превод Дантеова Чистилишта). — Облизивао се

за женским чарапама (В). Калеб, На камењу, стр.

47). — Почела [је] ма и скривено стремити за ос лоб о-

йеньем из оклопа феудализма (Књижевна република 1924,

266 д.). — Одушеви се и занесе за сваком оригинал-

ном иде)ом (Ст. НоваковиЬ, Васкрс државе српске, 185).

— То су махом били л>уди из племена ... с бесном желюм за

бол>им животом (I. Цви)иЬ, Говори и чланци I,» 33).

— Осейали су потребу за сво)им личним улепша-
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вањем (]. Жу)овиЬ, Камено доба, 191). — 1а сам залутао

и вани)ем за излазом (В. ПетровиЬ, Варл>иво пролеЬе,

64). Он )е стално )урио напри)ед за п)есмом поб)еде

(Л>. 1онке, превод Xашекова Доброг во)иика Шве)ка,

344—52). — Он сам плаче за школом (Б. ЪосиЬ, Поко

шено пол>е, 295). — Аутомобил )е жудња мили)унаша за

п о е з и ) о м циганског шатора (А. Г. Матош, Наши л>уди

и кра)еви, 65). — Лице )о) се згрчи и очи у оча)у з)ану

за Перушином (В). Калеб, На каменьу, 9). —

б) Од ових се врло мало разлику)у случа)еви употребе пред

лога за с инструменталом имена по)ма ко)ему се следи, ко)и се

тражи и ко)и се подражала, какав случа) имамо у примерима типа:

Ту Ъ о с и Ь иде за епохом (М. БогдановиК,

Стари и нови 1 , 198). ЪосиЬ потеже проблеме, иде за тезом

(Исто, 195). — Рема) иде баш за тим (К. III. Ъалски,

Би)едне приче, 102 д.). — И у физици махисти ропски

клипшу за мо дом (Кньижевна република 1924, бр. 4,

7, 251 д.). — За н>еговим се примером поведоше

(Ст. КрешиЬ, превод Пиквикова клуба од Дикенса, 295).

— Ко)и )е дошао у рат доскора за ратним гласом (Ма-

ретиЬ — ИвшиЬ, превод Или)аде, 264). — Нека она иде

за сво)ом среЬом (М. ГлишиЬ, Подвала, 257). —

Иду за памеЬу )еднога чов)ека (Ъ. Си)ариЬ, Зелен

прстен на води, 90). — Помимо и ми за француском

кликом (П. ПоповиЬ, Из кньижевности II, 100). — Тешко

томе ко за ту ђ ом памети иде (В. |агиЬ, Изабрани

краЬи списи, 20). — За градовима се доста касно

повела и држава (А. РадиЬ, Сабрана д)ела, 15 д.). —

Гомила се њихала по)уЬи за калуфером (Б. ЧиплиЬ,

1аруга, 16).

17. а) Инструментал с предлогом за такође означава цил> и

уз глаголе физичког кретања:

И потрче за ору ж 1 ем Трощи (МаретиЬ—ИвшиН,

превод Или)аде 1, 48 д.). — Одлазим за крухом у бијелк

сви)ет0. Xорват, Записи, 126). — Али се после ње уста)ей

одлази за послом (Б. ПетровиЬ, Латано промичу облаци.

48). — У том животу [Ье] моЬи ... да до1)е за сво)им

уживаньима у све његове кутке (М. Црньански, Сеобе,
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181). — Сестре одоше за послом (С. Ранковий, Пору-

шени идеали, 59). — Камо сине, ми чекамо за тво)ом

п е с м о м (Л>. Недий, превод Голдсмитова Векфилдског све-

штеника, 77). — Сел>аци су Ьутке брисали окрвавл>ена лица и

сагиньали се за капам а (Б. Ъопий, Пролом, 38). — Вей

су се за њим пружале силне ручетине (Ст). КрањчевиЬ,

превод Златног телета од Ил>фа и Петрова, 78 д.).

б) Потребно )е напоменути да би у тренем од краја примеру,

из Л>. Недина, за ко)и се може реЬи да је углавном индивидуал-

ног карактера, место инструметала с предлогом за данас скоро сви

употребили акузативну синтагму с предлогом на и да )е: и у при-

мерима с именицом йосао и заменицом шо у инструменталу —

место овога облика с предлогом за обични)и акузатив с предлогом

на. И )оШ нешто: у случа)евима какав имамо у НедиЬеву примеру,

и у облику ко)и )е код овога писца дат, и у оном другоме облику,

у каквоме се та) детерминатив скоро )едино употребл>ава, он )е у

функци)и допуне, т). у функци)и неправог предикатова об)екта.

У примерима с именицом йосао у инструменталу, и онда када )е

уовоме облику, и када )о) се да)е облик акузатива с предлогом на,

иако )е по)ам који дотична именица означава и у )едном и у другом

облику цил>, — само у првоме случа)у има функци)у допуне, а у

другоме се више осеЬа као одредба.

18. Сродан с цшьем, на )едно) страни, а различаи од њега —

^а друго), и узрок због ко)ег се ствара неко расположенье или

)сеНање, или се пак нешто чини у таквим осеЬаЕьима, такође се

аютребл>ава у облику инструментала с предлогом за.'

За Ъурђем )е косу одрезала, | за девером лице

нагрдила, |а за братом очи извадила (Нар. песма). —

Ништа на свету не би уздахнуло за таквим губитком

(Л>. НенадовиЬ, Писма из Немачке, 4). — Жене су луде

за ньима (М. Грол, превод Кармен од Коломба, 75). —

Ненад поче жалити за школом (Б. ЪосиЬ, Покошено

пол>е, 158). — Мрзим )а л>уде ко)и јада)у за изгубл>еним

(Ст). Крешии, превод Ва)длових Ба)ки, 62). — Жал>аше

за њим (МаретиЬ—ИвшиЬ, превод Или)аде, 445).

19. Видели смо да у случа)евима где име у инструменталу

значава /По)ам коме се тежи као цшьу управни глагол претежно
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означава физичко креташе. А поготову такво кретан>е илгамо у

примерима типа:

До наврх Везува ишли су за нама (Л>. НенадовиЬ,

Писма о Црногорцима, 27). — Сад je с оцем почео ики за

плугом (J. ВеселиновиЬ, Слике из сеоског живота III, 75). —

У торбицу стави парче хлеба и парче сланине па [крене] з а

стоком (Исто, II, 73). — JypHO je непрестано за овим

дево)кама (М. Грол, превод Кармен од Коломба,

202). — Одлазим у потрагу за cbojhm кЬерима (Ctj.

Kpeiimh, превод Ва)длових BaJKH, 66). — А неколико

мушкараца се отисне за ньим (Горан, Дани гньева, 63 д.).

— До^е нешто KacHnje вукуЬи за с о б о м вреЬицу брашна

(Б. ЪосиЬ, Покошено поле, 109). — Цишмир je ходио

тромо . . . jep се тако научно [иЬи] заковъима (Ъ. Cnjapnh,

Зелен прстен на води, 86) —

и у сличним случа)евима где се jenaH nojaM креЬе за другим нала-

зеЬи се стално у простору иза вьега.

20. Неки пут се само из целе ¡езичке cmyaimje, tj. по смислу,

како се то обично каже, може одредити да ли се предмета Meîjy

KOJHMa се просторни однос означава предлогом за креЬу или ми-

pyjy. Свакако су у примерима: Ето Пиквика тик за петама

(Ctj. Kpeumh, превод Дикенсова Пиквикова клуба, 13). —

Видно je да сам му за петама (М. БеговиЬ, Три драме, 61).

— предмета (овде управо лица) у покрету. То нам говори израз

бити за петама, kojh значи биши нейосредно за неким, обично

у покрету. JeflHHo ако се за петама употреби у правом, ниуко-

лико не пренесеном значешу (Ето вам перо за петама — налази

се одмах иза пета), онда ова предлошко-именичка веза значи

однос измену два предмета, од kojhx се други налази иза првог.

OyHKinijy оваквог управо односа измену два предмета врло

често означава предлог за уз облик инструментала :

Разгледа по соби и смотри шьиге за огледалом

(М. ГлишиЬ, Подвала, 168). — За вратима je полипа

(Ф. Лесковар, Приповщести, 13). — Ctojh за куЬом

док она не изи!)е (J. ВеселиновиЬ, Слике из сеоског живота

II, 162). — Од тога га нису могле одвратити ни упорне опо-

мене cycjeaa да за собом гаси сви)етло (Ctj . КравьчевиЬ,

превод Златног телета, 36). — Затворите врата за н>им
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(разг.). — Чуди се и крсти она) за к а ц о м (П. КочиЬ, Д)ела

I, 89). — Све )е остало за великом капијом (И. Ан-

дриЬ, Госпођина, 24) . — Пас лану за плотом (Ъ. Си)'ершЧ,

Зелен прстен на води, 101). — Провео )е толике године за

рачком клупом (Р. ДомановиЬ, Дела1, 12). — Он )е био

млад и )ош за с ками)ом (П. ПоповшЧ, М. ВидаковиЬ,

24). — За управл>ачем)е с)едио уморан шофер (Ст.

КрањчевиЬ, превод Златног телета Ил>фа и Петрова, 103

д.). — 1ош од ране зоре смо за дурбинима и осматрамо

(Ст. 1аковл>евиЬ, Српска трилопф, 195). — Поправл>а косу

за ухом (М. Кашанин, Трокошул>ник, 27). — Зачу)е се

ситно за завесом (Исто, 48). —Газда се почеша за ухом

(А. ДукиЬ, Из дневника )едног магарца, 91 д.).

У наведеним и бро)ним сличним случајевима овом се везом

именичког облика и предлога одређУ)е по месту по)ам (радња

или предмет) казан управном реч)у, и та веза означава да се нешто

налази позади по)ма с именом у инструменталу (ако та) појам има

предњу и задньу страну) или на супротно) страни од онога ко дати

однос утврђу)е, иза по)ма с именом у инструменталу. И често се

баш зато напоредо с предлогом за уз инструментал у исю) функ

циеи, а с )едва нешто друкчијим значеньем, употребл>ава генитив

с предлогом» иза. У неким од наведених примера би, штавише,

ова веза била обичнија (исп. Поправл>а косу иза уха. — Зачује,

се иза завесе).

21. Али се предлогом за уз облик инструментала може одре-

1)ивати и место с било ко)е стране предмета с именом у овоме па

дежу. Очевидно у реченицама:

НЬезина слушкиња двори ту за столом (Ст. КрешиЬ,

превод Дикенсовог Пиквикова клуба I, 260). — Сви су

седели по клупама за дугим храстовим столом

(Л. КнежевиЬ, превод С)енк)евича Опьем и мачем, 23).

— За ручком служио )е сам деда Стеван (I. Весе-

линовиЬ, Сел>анка, 400). — Гледао )е Розе како с)еди тамо

за ча)ним столом (]. Торбарина, превод Вулфове Го

дине, 134). — За )елом тек видиш шта човек вреди (М.

БогдановиЬ, превод Коле Бренюна Р. Ролана, 51). — За

ручком све си тако Ьутала (М. ОгризовиЬ, Xасанагиница,

'у

2 Наш )език
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15 д.). — За доручком испричао сам му како сам про

вес- (Р. ЧолаковиЬ, Записи II, 27).

Значение предлога за у овим случа}евима je манье-више слично

са значением предлога йоред или уз с одговара)уЬим падежима,

иако се не може репи да би ове везе у свему биле еквивалентне

вези предлога за с инструменталом, поготову не у примерима где

je у томе падежу име неког обеда, где предлошко-именичка веза

има више карактер израза. Она истина ту има и конкретно значение,

те ни изблиза ни)е израз у ohoj мери у Kojoj je то у примерима с име-

ницом рука: Не йо^е нам за рук ом узеши Прщамов град

(МаретиК — ИвшиН, превод Илиаде, 33). — Решко код сли-

кару може исйасши за руком да на йлашну ухваши и оно шшо

je невидливо (Jb. Недик, превод Голдсмитова Векфилдског све-

штеника, 44) . Иначе се, и у овоме и у претходном ставу означава

не више било какво кретанье за noJMOM с именом у инструменталу

веЬ мированье.

22. Само привидно, зато што глаголи означава}у кретавье у

правду noJMa означеног именским обликом, изгледа да предлог

за Oflpeíjyje место у KojeM се завршава кретанье у примерима:

За главой joj зодевена лала (Нар. nj. Хрватске, 10

17 д.). — А за ухом му je зад)евено - (Bj. Калеб, На

камеау, 56 д.). — Заурла ПроданиЬ бацив врч cboj за

шаиваром (А. Шеноа, Клетва, 434). — Попуна креЬе

да стигне за гором, за pnjeKOM бригаду (Б. ЪопиЬ,

Нова юьижевност 1946, 8/481). — За углом найдена

Boja (M. ЛалиЬ, Извидница, 162).

Стварно у свим овим примерима — па и у треЬем по реду, kojh

je HajcnopHHJH — иако су у н>има глаголи креташа, означава се

место у коме je нешто овакво или онакво, односно у коме се нешто

деси тек пошто се у то место стигне: у прва два се види да je по

нешто задевено за главой и за увом, у четвртом се каже да се

бригада стигне када се буде за гором, за pnjeKOM, а у последоьем

да се наиСе на Boja када се стигне за угао. Па ниje невероватно

да je и у 3. примеру, kojh смо унеколико изузели од осталих,

писац хтео реЬи да je ПроданиЬ заурлао пошто je, када je био за

шльиваром, тамо бацио врч. Али допуштамо и да je ту писац упо-

требио везу предлога за с инструменталом уместо с акузативом,
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према често) такво) употреби у народним говорима, ко)а се, и

поред тога, не може сматрати књижевно)езичком особином.

23 . Предлогом за с инструменталом одређу)е се појам означен

управном реч)у и временски. Н>име се, наиме, означава да ова)

по)ам долази по времену иза по)ма, после по)ма с именом у инстру-

менталу:

За овим спусти главу па стаде горко уздисати (Б.

АтанацковиЬ, Два идола, 9). — Дан за даном, нед)ел>а

за нед)ел>ом, па и м)есеци клизе неос)ети (Л. ЛазаревиЬ,

Приповетке I, 122). — За разговором довешала, за

шалом игра (]. ВеселиновиЬ, Xащук Станко, 73). — Такр

ми вазда за тугом долази туга (МаретиЬ — ИвшиЬ,

превод Или)аде, 400). — За ньиховим песниш-

твом у коме почиње преовла^ивати машта (Б. ПоповиЬ,

Огледи из књижевности и уметности, IX). — Одмах за

њом буде објавл>ено примир)е (Ст). КрањчевиЬ, Превод

Толстојева Рата и мира, 473). — Комесар )е прегледао

лично пушку за пушком (М. Црньански, Сеобе, 32). —

1една пуковни)а за другом дочекивала је владара зву-

цима корачнице (Ст) . КрањчевиЬ, превод Толсто)ева Рата и

мира, 283 д.). — Пролазили су улицом )едни за дру-

гима (разг.).

У неким случа)евима, као у последнем нпр., ни)е сасвим лако

утврдити да ли се инструменталном синтагмом с предлогом за озна

чава да )едан појам следу)е другом у простору или у времену. Ако

се хтело реЬи да — као што смо претпоставили ставл>а)уЬи ова)

пример за)едно с претходнима — иду улицом )едни после других,

онда је, дакако, та) пример тачно схваЬен. А ако се пак имало на

уму да иду улицом у реду једни за другима, реченица ко)ом )е то

казано морала би се сврстати за)едно с примерима у ко)има се

овом синтагмом означава да )едан по)ам прати други креЬуЬи се

у простору за њим, у ко)има т) . инструментал с предлогом за

одређу)е место кретаньа означаваног управним глаголом. Уосталом,

ту и немамо ништа посебно, веЬ )едан од бро)них доказа како се

танане ни)ансе различних значења у језику међусобно додиру)у и

прелива)у )една у другу.

М. СшевановиН
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