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ДЕЛИТИ МИШЉЕЊЕ И СЛИЧНИ ИЗРАЗИ
Схватања понеке појаве у језичкој пракси, каква се јјављају
понекад у стручњака, нагоне нас да увек изнова испитујемо прин
цу пеку примену општих лъгвистичких закона у њој. Утолико пре
што је то наш дуг пракси и третлрању нъеном. Мислнмо овим на
: звесна тумачења језичкј.х појава која срећемо и на страницама
дневних листова1, а која су намењена широким слојевима читалаца као поуке о томе шта је „правилно" у језику, а шта „неправилно". Дакле, на она тумачења у којима се, мада су у знатној
мери подређена пракси, ипак не сме отступати од прнмене научних
принципа.
И на стран, цама овога часописа2 писало се о синтагми делити
мишљење као о изразу који је пренет из немачког језика, и у поуци
се то овако формулпеало: „Делим твоје мишљење" је према не
мачком: кћгеПе с1ете Метип&; ерпскохрватски би се то правилно
рекло: слажем се (у мишљењу) с тобом ..." Кад узмемо у обзир
и поменуто садашње тумачење о томе, I сто толико образложено,
према коме „. . . изрази „дел .та м::шл>ење", „делити становиште",
„делити гледиште" и слично само су рђав превод с немачког ре
зина" — мислим да је потребно мало детаљније задржата се на
овим и- сличним скнтагмама и изразима. Ово је утолико потребније што се у изнетим мишл>ењима оспорава правилност употребе и другим синтагмама и изразима овога типа (какву имамо у
примеру „Циљ је у основној жељи за ойстанком коју деле сви
људи"3), с врло неодређеним образложеньем да нису „у духу нашег
језика".
1.
Пошто мислимо да је у овом погледу, у развијању значења
речи у синтагми, „дух" нашег језика једнак са „духом" многих
1 Политика, 21. II 1960, стр. 18.
* Наш језик II, св. 5, (1934), стр. 157.
* Полигика, на истом месту.
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других ;езика, прегледаЬемо укратко ньихову употребу у неколико
тих резина, не с намером да покажемо да синтагма делиши мишлегье
не мора бита пренета из немачког )езика у наш, него да она нашем
]"езику лежи као год и немачком, енглеском, француском, руском
или ком другом.
Истина )е да у немачком )езику посто]и израз — хетапйез
АгхзхсЫ т1еп,* као год и : хек иИе Лете Мехпигщ*, али у немачком
посто)и, као и у другим ]*езицима, велики бро) синтагма у копима
)е уз глагол геНеп употреблен и друга неки об)екат ко)и )е семан
тикой сводом могао утицати да ова) глагол поред основног доби;е
и многа друга значеньа. Да наведемо из РистаЬ-Кангргина речн~лка само неке примере у кощма ш1еп нема више сво^е основно
значенье : та }-й ш1еп Не Мйке, Не Зог§еп (делити труд, бриге) ;
Ргеий ипй Ьеха1 та ]етапЛ геНеп (делити с киме добро и зло)**
Или: „Ткех1, таз йи йепкы, гшт ип$, ллгхе чуй тк сИг..."7 итд.
Ни у )едном овом случа)у геПеп не значи „сПу1с1еге, ралт»
чинити да код въечега (ци)ела) дизели оста^у напосе )едан од другога" — да се послужимо дефинициям Академична Р^ечника*
за основно значенье глагола делиши у ерпскохрватском )езику —
веЬ )е свуда добило значение рапхсхрет ене. Пошто ни у }етаги1е$
АтхсЫ гейеп та] глагол сигурно не значи делити нешто у матери)алном смислу, могло би се и немачком )езику спорита право употребе глагола гейеп (делити) у таквим везама. По нашем мишл>еньу
ни у немачком ]етапЛез АтхсЫ ш1еп, ни у нашем )езику делиши
чще мишлегье9 — у значен>у: бита чи)ег мишл>еньа, „слагати се
с неким у мишл>енъу" — не треба одва^ати од великог бро)а при
мера у копима се уз та] глагол употребл>ава као об)екат нека айсшракшна именица. Дво^ака природа апстрактннх именица — конкретизовано значенье и значегье вршегьа радхье, Ш]. „наслагъсиьа на
радно лищ"10, учинила ]е да у синтагматско) вези управна реч
разви^е и многа друга значеньа, ко]а се могу свести на значение
учесшвоваши с ним у радн>и или сшахьу, ко]и су обележени одре1)еном
айсшракшном именицом. А велики бро) таквих примера морао )е
* РистиЬ-Кангрга, Енциклопедиски немачко-ерпскохрв. речник I, Бгд.
1936.
6 РистиЬ-Кангрга, нав. дело, II (срп. хрв.-немачки), Бгд. 1928.
* РистиЬ-Кангрга , нав. дело, I.
' Иг. Оаше1 Запскге, >Х^бг1егЬисЬ йег БеШаспеп ЗргасЬе, Ье1р218 1876,
под ХкеНеп, Ь.
* К)есшк Ьгу. Ш вгр. )ег1ка 1А2^1, Л/'е/т.
* РистнН-Кангрга, нав. дело, I.
?• А. БелиЬ, О )езичко) природа и )ез. разв., II, Бгд. 1959, стр. 137
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утицати да се у ^езику створе сличне синтагме-изрази у копима )е
об)екат и каква права именица, као у примеру делиши собу с неким,
рецимо, и сл. случа^евима, при чему глагол (т). управна реч) опет
нема сво^е основно значенье, што за изразе ни)е неуобича^ено
с обзиром на н>ихову метафорску природу. Овим, мислим, нисмо
дирали у основно значенье глагола делиши, нити у значеньа везана
с ньим, ко)а он има у синтагмама где )& вьегова об)екатска допуна
именица ко)а означава какав конкретан и дел»ив предмет или где
други чланови синтагме чине да се то значение очува („На четворо
дщелише войску (Нар. песма); „И шиЬар сам дщелио
дивно" (Нар. песма) и „Он )е сада делио погледе и рад
Стратфорда од политичких смерница енглеске владе..." (Др. В. ПоповиК, Метернихова по
литика, 1931).
То нам потвр^уз'у и други, а не само немачки )"език. А то нам,
како Ьемо после видети, потвр!)у)е и наш )език тако^е.
У енглеском )'езику за глагол ю зНаге, поред основног зна
чена „ю с11У1с1е апс! арротоп т зЬагез Ъег*уееп сш> ог тоге геар^етз"11 и значен^ ко)а из н>ега произлазе када )е об)екатска до
пуна какав предмет, велики оксфордски речник наводи и друга
значеньа: — „Примите, поседовати или заузимати заседаю с другима" : — Зо зЬа11 уои $Наге аП г Ь а г Ье с!ое$ р о з з е з з; —
„учествовата у неко) радвьи, активности, мишл>ен>у, осеЬаньу или
ставьу; чините, уживати (оно што други ужива^у); поседовати
(квалитет) ко;и друге особе или ствари тако^е има^у": — А тап
Лаг аП Ыз ите НагН . . . ЗНагЧ й а п § е г з \упЬ уои; — I ат
сотет т БеагЬ ю зНаге уоиг Р а I е; — Т Ь а I 1 о у е о Г
а(1т1гапоп \у п 1 с Ь аП ргепу \тотеп зНаге 1езз ог
тоге ; — ТЬе Ъ г 1 Ъ е г у \уаз ециаПу зНагеа" Ъег\гееп ЪоШ рагиез; — Не (Ес1\уагс1 I) зкагей хо гЬе ги11 Ь 1 з реор1е'з 1 о V е
о Г Ь а г с! { [ § Ь г 1 п
— Ьогй Маспа^Ьгеп'з з а г \ зГа с г 1 о п \упп гпт§8 аз гЬеу аге т11 по1 Ье зкагей Ьу апу опе;
— „имата удела (у нечему); учествовата у (нечему)": — 1п уЛпсЬ
зккпезз Ле зеатеп зпагей а1зо с1еер1у,апс1тапу сНес! . . . итд. Овога
су значевьа и примери у копима имамо и даванье „дела" у сшан>у :
— ТЬеп зкаге х Ь у р а 1 п . . . Ап, тоге Лап зкаге { х, §1уе те аП
гЬу §пеГ; или у радн>и, што именица гкощЫ редким делом сво|е
11 ТЬе ОхГога ЕпвНвЬ БиЛюпагу, Уо1. IX. ОхГогс! 1933, под $Ьаге, т».
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природе, како смо видели, може значити: — N0^ Ьас1 уои §от. а
гпепс! оГ уоиг о\уп аце, Ыо\у соиШ уои вкаге уоиг г Ь о и # п т.12.
Ако изузмемо примере где ]е глагол ю вкаге употреблен као
меди)алан, као у наведеном примеру: — 1п \уЫсЬ зккпезз тЬе
зеатеп вкагед. а1$о <1еер1у . . . , па као такав у енглеском значп
што и гл. ю рапгсграге (учествовати) и сл., сви остали примери
нам показу)у да синтагматска веза глагола делиши са объектом
ко]и претставлл по)ам процеса, стан>а или радн>е, или по)ам особине, са апстрактном именицом, дакле, у объекту — да)е ново
ньегово значение. А примери где об^екат ни)е такве природе, како
смо горе видели, претставл>а)у изразе. Делиши собу у примеру:
„I ип11 вкаге ту г о о т дукп уои {ог ю-тдпт. И уои сагтсг §ег.
а Ье<1 апу\упеге е1зе"13 има метафорско значение корисшиши зщедно
с неким место ко]е /е означено именицом.
Исто се може реНи и за употребу тога глагола у француском
}езику. Поред: „сЦу^зег еп ркшеигз рогтюпз ои рагиез", са примерима као што су : — Рапа^ег ипеагеаи, ёез геггез; Раг1а$ег 1а Г 1 о ( ( е еп аеих езсаскез ; Оиезсюп яш рапа^е 1 е 8
8 а V а п I 8м и сличним, налазимо и значена фигуративна, како
се обично каже, као што су: „. . . учествовати у нечему, удружити
се (у нечему), приступити"; — Рапа%ег 1а ) о 1 е, 1а йои1 е и г, 1е8рёг11з Йе 8 1 е п 8 ; — Рапа§ег 1е г г а V а и х
Й'ип а т 1; — „ётге еп соттипаигё с!е . . . ауес яиекш'ип":
— Рапа^ег 1 ' а V 1 з, 1 ' о р 1 п 1 о п, 1е8 у и е з й ' и п т а 1г г е15; „8' нпегёззег а, ргепдге рагг. а", с примерима: — Моп агшпё
з' ассоттоде гтеих с!е рапщег V о 8 редпез яие <1е 1ез 1{*погег; — „ёгге йе зоп ортюп, с1е зоп аУ18, с1е зоп зепитет: Рапа$ег Г о р 1 п > о п, Г а V 1 з, 1е $епитеп( о"е яиекш'ип".1*
Слично значение, модификовано само значением именице у объекту,
наравно, имамо и у примерима: „рапа§ег 1а сга1те, 1ез
зоирсопз, 1а йеПапсе, 1а сопПапсе с!е яие1ди'ип"17.
У речющима руског )езика, поред значена ко)а произлазе
из основног значена глагола делиши, налазимо и примере тзв.
пренесеног значена: „Переживать, испытывать вместе (какие-н.
» ТЬе ОхГогс! ЕпвЬзп ОМопагу, Уо1. IX, ОхГогй 1933, ро<1 гЬаге, V».
" В. нав. дело.
14 Ьагоиззе <1и ХХ-е 81ес1е, Рапз, под рапаце (]ё) V. 1г.
14 Ьагоиззе
ХХ-е 31ёс1е, Рапз.
и Окооппаие с1е 1а Ьап^ие Ггапса^зе, аЬгеве <1и Шс(. <1е Е. Ыпге ёе
Гасайепие ггапсздзе, Рапз 1886.
" 1ЫА
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чувства) : Он делил с ними горе и радост ь"18, „Хоть н аследствия и не делишь, а все надо своими счесться"1*; и
примере — кзразе, ко)и су стварно пренесеног значевьа: „Он
с ним делил и кров и п и щ у"20 ; „Старик со старухой на зиму
печку деляшь"21. У свкма н> ма — послужиЬемо се дефинициям
В. Дал>а — ова) глагол значи „проводить и переносить вместе".
У бугарском )езику, да наведемо само неколико примера из
Речнкка Бугарске академике наука*2, ова) глагол има и значеше
„користита нешто за)'едно с другим" : „Но пак по негово насмояване бях принуден да деля в с и ч к о со вас" . И у бугарском
)'езику сасвим су обпчни примери какве налазимо у реченицама:
„ . . . другар ти водя който ще да дели с мене и зло и добро
и тъга и радост"; „Наедно ю: е делихме радости и
с к р ъ б и". И у бугарском )езику, као и у онима кз ко)ИХ смо
пре наводили примере, развитак значена овога глагола у преди,катско] синтагми, где ]е допунски члан об)екат, зависи од тога
да ли )е латентни об)екат )едним делом сво)им каква радгьа {„Деля
м е г д а н с никого") и какво сшан>е („другар ти водя който ще
да дели с мене тъга и радос т") — па )е зато означен апстрактном именицом — ил I )е то какав Предмет, означен, дакако, пра
вом именицом. И у ньему су се сасвим аутохтоно могли по угледу
на овакве синтагме створити и изрази као што )е ова) у реченици
„Но пак по негово настояване бях принуден'да деля в с и ч к о со
вас" и сл., у ко)има ;е об)екат какав предмет или нешто што се
схвата као предмет.
2.
И сада се поставлю пита&е да ли )е то у свим овкм )езицима
„р])ав превод с немачког )езика". По нашем мшшьеньу ни)'е превод, а ни)е чак ни израз добивен под немачким утица^ем. А ако
ни)е у другим )езицима, зашто би то морао бита у српскохрватском.
У шему свугде где )е као об)екат, одн. допуна глаголу, у
оваквим синтагмама реч ко)а означава дел>ив по^ам или било
18
Москва
19
Москва
м
и
28
език, I,

Толковый Словарь русского языка под редакц. Д. X. Ушакова, I,
1934.
Толковый Словарь живого в. русск. языка В. Даля, III изд., I,
1903.
Ушаков, нав. дело.
В. Даль, нав. дело.
Българска академия на науките, Речник на сьвремения бълг. книж.
София 1955.
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какву дел>иву целину, а где синтагма ни)е постала какав израз,
ко)и )е увек, како смо веК рекли, метафорске природе, глагол
делиши имаНе сво;е основно, реално значенье: „ётскге, рагТ1г1",аз одва)ати делове нечега )едан од другог, разликовати или
што слично. Од многих таквих примера ко)и су скушьени у ве
ликом В^еспИш ^А2^ навешЬемо само два-три: — Зато Но)'е у
три реда наще да свшй дили, другач нема фаще (М. А. РелжовиЬ);
— Ко)и земле зна дилиш у ситву: куд лук вала ...(]. С. Рел»ковиК); — На четворо дщелише войску (Н. песма); — ]а не делим
тебе и Гроздану, ро!}ени сте братац и сестрица (Н. песма).
Ме^утим, свугде где имамо као об)екат у синтагмама с гла
голом делиши какву апстрактну именицу, а где остали чланови
синтагме не чувашу основно значение глагола, као што )е то у веН
наво^еном примеру „Он )е сада делио йогледе и рад Сшрашфорда
од политичких смерница енглеске в ладе...",
та) Не глагол доби)ати и друга значеаа (као год и у сваком другом
)езику), измену осталих и таква каква имамо у синтагми делиши мыш
ление. Зато за примере из )езика наших старих писаца, као што су
ови ко)е налаз,?мо у В^естики ]А2Х} : — За то) Ну ш н.ом йлач дщелишм(М. ВетраниК 1, 101). Некасве на пола шрудедщелим с бол-ежллвом марком тво)ом. (1, 322). Добро знаш, свака зла и сеака весела
вазда сам дщелила на поли с тобом )а (Н. Нал>ешковин, 2, 79).
Са мном дщеле йлач (М. ДржиЬ). Жесшоке болщезни за) едно с то
бом дщелаше (А. ГучетиК, раз. )ез. 225), или за изразе из народне
песме: — Устан' море, би)ело Латинче, да ;уначки ме;дан дщелимо. — Кад дщелих мегдан са Турчином. — Ласно )' с д)ецом
ме]дан дщелиши (сГ. ЩА з. V. йуеКи) — у ко)има )е именкца
(тур .-арап.) употреблена као об)екат почела означавати не само
место где се борба води него и саму борбу2* — мислимо, нико
неНе реМи да су „према немачком", да „не одговара)у нашем )езичком осеЬаау", да нису „у духу нашег )езика".
Ово нам исто показу)у и примери узети из )езика нови)их
писаца, ко)е смо нашли у гра!)и Института за српскохрватски )език
Српске академи)е наука. Примери као што су: — ... СоколовиЬ
мораде с нюм да дщели власш (М. ВукиЬевиЬ, Знам. Срби, 39)
у значеау: мораде да влада за)едно с н>ом, да учеству)е у влам К)есшк ЬгУа1зков 'Ш згр$ков )еака ]Ь2ЛЗ, уз реч сШШ.
** В. Вук Стеф. КарациЬ, Српски р]ечник, IV изд., под мегдан;
К)есшк ]А2.и, под те§(1ап, Ристип-Кангрга, Речник српскохрватског и немачког (езика, II, 1928.
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дан>у с вьом. — Крцети ни на ум ни^е долазило, да му се . . . КиНун
око куКе шунл и с Госпавом . . . ашик проводи и желу дщели
(Р. Т. П. Невесиньски, Звезда, 1912, IV, 21 1)у значен>у: жел>у (за)еднички) осеКа или испуаава. — Юьижари распродавци могу дели
ши потпуно ова.) йрекор (Ст. Нов., Срп. кньига, 23) у значеньу: могу
бити прекоренл заседаю с неким )ош. — ... ради)е )е говорио
0 друговима, са копима ]е у младости веселе и шужне часове делио
(Ъ. }акшиЬ, IV, 15) у значеньу: зщедно проводио. — Да видите
мо)у радост, | Да }е с вама делим (]. ]. Зма), Певани)а 1, 70) у
значе&у: да се раду;ем за)едно с вама. — ... ко^а с н>им сада
дели сшарешинсшво. Радо^ка )0) име (Л. ЛазаревиН, Прип. I, 167)
у значен>у: ко)а )е сада с н>им старешина, ко)а учеству)е у управл>ан>у. — Ослеплена душа злочести)ем . . . Миели са мном владу
дщелиши (П. П. Н>егош, Луча, 44) у значеньу: мисли са мном
(за)едно) владати. — Са шал»ивима се шали, са брижнима бригу
дели (Ъ. 1акпшЪ, Дела VII, 174) у значеау: са брижнима (за)едно)
брине. — Будите ув^ерени, )а шу жалосш свойски с вама дще~
лим (Вук, Преп. 4, 1821—63) у значеау: да сам и )а у жалости
с вама, да жалим с вама, учеству^ем у жалости. — ... допусти
да те улита она), ко)и с тобом сваку шугу дели ...(]. Ст. ПоповиЬ, Драмат. сп. 1, 66) — ко)и тугуне заседаю с тобом. — ...
с вьима су четири године делили власш (М. Московл>евиЬ, Село,
1923) у значензу: владали за^едно с н>има, учествовали у власти.
— Мо) отац ]е делио исша осеНагьа (Р. КнежевиЬ, Ренан, Успомене, 61) — т). био ^е истих осеЬаша, осеЬао )е исто. — ... од
свег ерца делио )е и он шадашьье ойшше обожавшье имйерашора
(М. Ъ. ГлишиЪ, Рат и мир, II, 16) у значешу: обожавао )е за^едно
с неким. — ... ни) е могуЬе читати их без узбу^еаа и не делеНи
силна осеНшьа йесникова (]. СкерлиЬ, Истор., 1912, 178); затим
1 зрази у примеркма: Него )е с н>им делио и зло и добро (Вук, Ист.
и етн. списи I, 134). — Српски клер . . . морао )е да дели судбину свога йлемана (В. ЪоровиЬ, Покрети и дела, 45), — ]& не делим
заблуде квьижевнкх судова нашега времена (Р. Кнеж., Ренан,
Усл., 201), — Читав низ руских писаца . . . делило /е шо исшо
гледишше (Наша кньиж. 1, 1946, 176) — има)у у предикатско)
еннтагми као об)екат апстрактну именицу чи)е )е значенье модификовало значенье глагола делиши онако како смо изнели н за друге
)езике, чи)е смо примере прегледали.
Пошто смо горе веЬ одредкли место синтагми делиши мишлетье, сада Немо баш за н>у навести неколико примера (иа
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гра^е Института за српскохрватски )'език Срп. акад. наука), ко)и
потвр!)у)у да вьена употреба у ;езику писаца ни)е необична.
Примери :
— ... пренесе поглед преко сво)их слушалаца, да би се
уверио: деле ли и они /ьегово мишлегье (Св. П. РанковиЬ,
Горски цар, 1897, 183). — У МарковиКевом кругу сви нису
делили шо шачно мишлепе ... П. СкерлиЬ, Св. МарковиЬ,
1910, 188). — КЬегови политички при)ател>и су )еднодушно
делили н>егово мишлен>е (Нэк!.). — ... Свинер . . . делио ]е
исшо йолишичко мишлепе са сводим узвишеним при^ат&тьем
(В. МилиНевиЬ, Мил.). — Она (Гила) као да и сама делаше
мишлепе ове жене (Б. Б-виЬ, Гила, СКГл. II, 1901). — „То
)е аномали)'а у нашем гра^анском закону . . .", додаде Стано;е
ЛучиК, четврти адвокат, ко)и )е редовно делио мишлепе
адвоката ^виЬа (Л. КомарчиЬ, Просиоци, 89). — Рыбари
не деле иначе досша распространено мишлепе . . . (Мих. ПетровиЬ, Ъердапски риболови), као и сличай пример: „]а сам
са свим делио назоре мо]е машере . . . (Л. ЛазаревиЬ, Прип.
И, 82)
— показуху да се ^езичко осеЬанье писаца ко)и су добро познавали
народни )език (или га бар оседали) ни]'е противило ньено) упо
треби.
3.
Уосталом, у )езику аутохтоност оваквог развитка значена
ни)е необична. Она се може видети не само у синтакси него и у
другим областкма нъеговим. Зато Ье бита корисно за ово поменути
да )е Степан ИвшиЬ у сво)0) расправи „7една семазиологи^ска
паралела : с.-х. ишчашиши и франц. йёЬоиег „уганута"*5 изванредно )асно приказао )едан, аналоган нашем, пример аутохтоности
)'еднаког развитка не само значена, него и образована речи у различитим )ез:1цима. ГовореКи о изво!)ен>у глагола ишчашиши од
именице чаша, Ст). ИвшиЬ каже: „Нашо) предоцби о зглобльававьу кости и према томе нашему називу за разглабавье ишчашиши
или учашиши одговара посве франц. назив за угануши, за ко)е
Французн говоре йёЬо11ег поред обични^ег 1ихег. Франц. глагол
йеЪоШг поставе од именице Ьоке „купца, шкатула", ко)а се упо** Зборник филолошких и
стр. 249—250.

студи)а А. БелиЬу, Бгд. 1921,

164

Наш ) е з и к

требл>ава и у значен>у „Каппе йез Секпкез", т). чашица у анатомском смислу, и од префикса <1е$-, ко^им се назначу^е раздва]ан>е, па према томе йёЬокег добива значение „уганути" као и наше
ишчашиши, )ер )е основна ри)еч ЬЫсе узета у истом значеньу „)ама
у кости, у ко^у се углавл.у)е друга кост"; само )е )едан пут та
)ама схваЬена као чаша, а други пут као кушща или шкашула" .
Лингвистички принцип образованна и значена и облика у овом
случа)у у оба ова з'езика, дакле, ]еднак )еи — независан за сваки
од нлх. Нема разлога да се таква независност не претпостави и
у развитку значена глагола у синтагми.
Животин Сшано]чиН

