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III

КРВАВИТИ, КРВАВЛЕ&Е; КРВАРИТИ, КРВАРЕ&Е

ВСНина наших речника нема глагола крвариши, ни глаголске

именице крварегье. Писци, ме!)утим, ове речи употребл>ава)у. Код

вьих се ове речи штавише често )авл>а)у и сасвим су обичне. Али

ни|е код свих писаца, чини нам се, увек довол>но уочена разлика

у значеау измену крвавиши, крвавле/ье и крвариши, крварегье, мада

та разлика посто)и.

Стаае у нашим речницима што се тиче ових речи )е овако.

Правопис српскохрватског кньижевног )'езика А. Б е л и Ь а

има крвавиши, крвавйм, пр. сад. крвавёЬй, з. н. крвави, 3 аор.

крвавй, трп. крвавл>ен (чинити што крвавйм; губити крв). У

Речнику Др . Лу ) а БакотиЬа наводи се крвавиши-вим,

импф. I прел. 1. излита крв = рана крвави. П. — се 1. борити се

до крви; 2. постати крвав, бита крвав. Речник Др. Свето-

мира РистиЬа и ] о в а н а Кангрге бележи крвй-

виши, крвавйм I 1. тр. Ыигеп 2. интр. Ышеп интр. (Ь); рана крвави

сНе №ипс!е Ышёт. — П. ~ се, В1ит уег^евеп, 81сЬ Ыиод тасЬеп.

В у к тако^е у Српском р)ечнику има крвавиши, крвавйм в.

импф. Ыип^ тасЬеп, сгиоге таси1о; крвавита се, крвавйм се,

в. р. импф. Ыип@ чуегдеп, сшоге таси1ог: крвави се сва вода

Морава.

Код Д. КостиЬа у Ни)е — него има само глаголска име-

ница од глагола крвавиши, док се сам глагол уопште не помтье.

То исто налазимо и у Свезнаау, само с том разликом што у н>ему

поред крвавлегье налазимо и крварегье.

Што се тиче глаголске именице ко)а )е изведена од глагола

крвавиши, у речницима нашег )езика налазимо:

Вук бележи глаголску именицу крвавлегье п. с1а8 Вит^-

тасЬеп, аазрегзю сгиопв сгиепшю. У Правопису проф. А. Бе-

лиНа крвавлегье (од крвавити; непр. крвавлеае). Речник Др. Лу^а

БакотиЬа нема крвавлеьье. Светомир РистиН и 1ован Кангрга у

своме речнику бележе крвавлегье п. Вштеп п, Вшшпв {, УегЪпиеп

п, УегЫигипд {, В1игзшгг т, В1игПиВ т.

1едино у великом истори)Ском Р)ечнику 1АЗУ ^еднако су

застушьена оба ова глагола: крвавиши и крвариши, и обе глаголске
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именице крвавлегье и крварегье, мада )е облицима крвавиши, крвав-

леи>е дато више места. Тако у Р^ечнику 1АЗУ стощ: Ъхч&пхг,

кгуау1т, хтрГ. сшМ с!а зго (оЪ]ека1) Ъш1е кгуауо; кгуа>1)еш'е, п.

фе1о ко)1)ет ее кгам. Затим кгуапп, кгуапт, 1трГ. роэдце о<1

кгу (иргау ой кгуаг) 1 1та гагНспа 2пасеп]а. — (М XVIII уцека а.

ри§шг1 кгу. Ь. укН кгуауль с. ргета кгуагеп^е, Ь 1 с, то§1о Ы гпа-

ст: ргоН)"еуаи кгу, пергекмю. И на)зад: кпгёгаце, п. фе1о ко^цет

зе кгуап (и озоЪгфет гпасепрта ко) цеп пета зуцеп кос! кгуагт).

— Ос1 XVIII уцека а. ризЧап)е кт, Ь. гесеш'е кт, с. ргоН)еуап}е

кгУ1 (и Ъо^и).

МаретиК у ,Лезичном сав)етнику" под крвариши каже:

„кгуагт, Ыигеп, парг. кгуапо )е 12 пекоИко гапа; и АЩ пета 1о&а

{;1а§о1а уес зато пот. уегЬ. кгуагеп^е, а 1 (о |е $1аЬо рогугйепо,

аН орег пизИт с1а 1 кгуагт тоге ростцеп". Интересантно )е да

МаретиЬ каже како АРТ нема глагол крвариши, кад смо ми видели

да )е он у ньему засгушьен.

Л>уба Сто)ановиЬу Нашем )езику1, критику)уЬи

МаретиНев „1езични сав^етник", вели: „крварити може значил*

да крв помало, на махове тече из ране, а не Ышеп: крварио }е из

неколико рана".

Из датах података на први поглед добио би се утисак да су

глагол крвариши и вьегова глаголена именица крварепе неуоби-

ча)ени у нашим источним кра]евима,ада су у западним кра^евима

обични, )ер Р^ечник 1АЗУ да^е примере из дела наших писала из

западних кра^ева. Питанье )е, ме!)угим, да ли )е то тако.

Измену глагола крвавиши и крвариши и аихових глаголских

именица посто)И следеиа разлика у значевьу : 1 . крвариши (неповр .

интранзит.) — губита крв; крварегье — губл«ен>е крви, отицавье

крви; 2. крвавиши (неповр. транзит.) — бо]ита што (об)екат)

крвл>у; крвавлепе — боренье нечега крвл>у.

И у источним кра)евима )е, дакако, сасвим обичан глагол

крвариши и именица крварегье, као што су обичне речи крвавиши и

крвавлен>е. То нам могу потврдити примери из дела писала источних

кра)ева. Само, по нашем мишл>ен>у, код тих писаца нзце увек

довол>но уочена семантичка разлика измену ових глагола и ньи-

1 Наш )език, година ГУ, Београд, 1936, 278.
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хових глаголских именица. ДаЬемо примере да потврдимо, прво,

да се крвариши — крварегье )авл>а и код писана из источних кра)ева>

затим примере за потврду правог значеньа глагола крвариши и

именице крваретъе, и на)'зад, примере из ко)их Ье се видети да ти

писЦи меша)'у значеаа речи: крвавиши — крвавлепе и крвариши-

крварегье.

Ранлник лежи на брду преко, где )е била наша болница.

Тамо )е сам код сел>ака, а рана му крвари (Ч. МиндеровиЬ, За

Титом, забелешке )едног партизана, Београд 1945, 30); Али рана

као да ни)е била опасна иако )е десни образ прилично крварио

(Наша кн>ижевност 1947, бр. 3, 216); Испод ових задебл>ан>а кожа

;е у запал>ен>у и лако крвари (Стадий Др. Урош, Напредно живи-

нарство 1930, 122); Притисне комад газе на м^есто ко)е крвари

(Напредак, 1901, 35$).

Крвареае из ране на глави ... зауставл>а се обичним завоюем,

врло лако (Гец М., Сел>ачки буквар 2, Београд 1937, 11); Али

веру)ем да унутраппье крварегъе тле наступило (М. Димитри-

)евиЬ, Живот и рад, 1928, 58); Код овеЬега крварегьа ... се при

тисне комад газе на м^есто ко)е крвари (Напредак, 1901, 358).

Ови примери показу)у у исто време и право значенье гла

гола крвариши и глаголске именице крварепе.

Примери правилне употребе глагола крвавиши су: ИшКераше

црногорске Турке, и витешкй крвавише руке (В. Ст. КарациЬ»

П^есме V, 84); И чешушНу )е раскомада тмастом, те н>у и себе

искрвави (V. Маззика Плен, Кнлжевност, XII, 1954, 462); О бёснн,

бесни, у паклено) страсти, бездушна рулю, крвав' га и мучи (В.

ПетровиЬ, На прагу, Кньига стихова Земун—Београд—Панчево,

1913, 128).

Али ми код писаца на ово) страни наилазимо често на

употребу овога глагола у значеьу глагола крвариши. Ево таквих

примера: Свака рана помало крвави (Гец; М., Сел>ачки буквар 3,

Београд, 1937, 14); ИдуЬи тако до!)е у )едну планину, све трагом

куд )е зма) крвавио (В. Ча)кановиЬ, Српске народне умотворине,

1927, 47); У ноздрву ко)а крвави ушмркне се )ако винско сирЬе

(Гласник етнографског музе^а у Београду, юьига VI, Београд,

1935, 204); Ране су тим опаснее што )аче крваве (В. Ъор^евиЬ,

Марвени лекар, Крагу)евап,, 1898, 88); Притиску^е оно место
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ко)е крвави (Народно здравл»е, IV, 276). Остане онда да се пре

гледа пупчана врпца — да се види да ли не крвави (У. РужичиЬ,

Ви и Ваше одо)че, Београд—Загреб, 1958, 21).

То Ье реЬи да глагол крвавиши овамо има два значен>а : 1 . прел,

чинити некога (нешто) крвавим : Крвави ми заво) — чини ми заво;

крвавим и 2. непрел, губити (из себе) крв (крвави рана).

Глагол крвавиши се (повратни) тако1>е има два значеньа : 1 .

непрел. а. изгледати крвав (интранзитивни) — крвави се сунце =

изгледа крваво (црвено); б. поста)ати крвав — крваве се реке

= поставу крваве реке. 2. реципр. борити се до крви (крваве се,

т). боре се ме!)у собом).

Врло су усамл>ени примери у кощма се варианта неповратне

форме крвариши употребл>ава у значен>има повратне, т). ретко Ке

се реЬи: крвари се сунце (у значе&у изгледа крваво) или крвари

се река (у значен>у поставе крвава, мути се). Али нам се зато чини

да се у оквиру оних значеша ко)е смо дали за неповратне форме

не осеЬа код писаца довольно разлика у транзитивности и интранзи-

тивности,или ако се и осеЬа,не обележава се, или се бар не обеле-

жава увек, правилним облицима ових глагола. Када се подавило

крвариши, по нашем )езичком осеЬан>у, ту )е извршена оваква

значешска диференци)аци)а : 1. крвариши (неповратни, интранзи

тивни) — губити крв; крварепе — губл»ен>е крви, отицаше крви;

2. крвавиши (неповратни, транзитивни) — бо)'ити (нешто, некога)

крвл>у; крвавлепе — бо)ен>е (нечега, некога) крвл>у. Крвавиши се

остало ^е са старим значен>има.

Речи крвавиши и крвавлегье старике су од крвариши и крва-

регье. Глагол крвавиши изведен )е од придева крвав наставком -иши,

а придев )е опет изведен од именице крв наставком -ав. Реч ;е сва-

како ошптесловенског порекла. То нам потвр^у други словенски

]'езици: старословенски кръвавити, руски кровавить, чешки кгуа-

VIII, ПОЛ.СКИ кта\У1с. Глагол крвариши и именица крвареле нови)ег

су датума, заправо )авл>а)у се, бар према подацима ко)е нам да)е

велики Р;ечник 1АЗУ, тек од XVIII века.

За нас ни^е довольно убедл»иво тумачен>е ко)е да)е АР} о

постанку глагола крвариши (од именице крвар-човек ко) и л,удима

пушта крв). То свакако претпоставл>а и да )е крвариши, будуЬи у

вези са именицом крвар, морало значити пуштати крв, бавити
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се пуштањем крви. Међутим, основно значење глагола крварити

(и именице крварење) данас бар није то. Можда би због тога и по-

станак овог новог облика глагола изведеног од именице крв требало

потражити на другој страни.

Изгледа сасвим могуће да се крварити развило аналогијом

према глаголима на -арити. У језику постоје медијални и овима

слични глаголи : животарити, сањарити, лешкарити, тј . глаголи

који означавају радњу слабијег интензитета (ркивотарити нпр.

значи не живети како треба и колико треба — мисли се у од-

нбсу на добре стране живота). То би одговарало ономе што

Л>. Стојановић вели: „Крварити може значити да крв помало,

на махове тече из ране". Сви ови глаголи на -арити имају у

себи нечег деминутивног. Постојање других глагола истог облика

са значењем слабијег процеса у погледу интензитета, могло је

учинити да се међу њима појави и глагол крварити, наравно са

истом значењском нијансом коју је у своме значењу имао и глагол

крвавити, а коју је после могао негде и изгубити.

Драгољуб Д. Јеремић
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