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ИМЕНИЦЕ С НАСТАВЦИМА -ЧЕ И -ЧИЪ

За ова два наставка, ко^и представл>а)у деривате од -е

(< -?) и -иН, карактеристично )е што се у споменицилш старосло-

венског )езика не сусреЬу као самостални , а )ош магье као продук

тивна наставци. Тако, на пример, у Речнику Л. Садника и Р. Ащет-

милера1 налазимо само две именице на -че = ошроче (< ошрокъ

и -е) и овъч$ (овъца и -§). Наставку -чиН у старословенском од-

говара -ишшь (-чишшь), кощ )'е у овом речнику исто тако доста

редак2. Из дал>ег излагала видеЬе се да )е ньеговом ширен>у у

извесно) мери допринео и сам наставак -че. У савременом српско-

хрватском ]езику -че и -чиН, ме^утим, представл>а)у самосталне на

ставке, ко)и у територи)алном погледу има)у различну распро-

стра&еност и продуктивност. Иако се по значеау често подуда-

ра)у, многи примери показуху да ова два наставка има^у и сво)е

специфичности и посебности копима се ме^усобно разлику)у, те

се због тога на сваком од аих вал>а понаособ задржати.

I Наставак -че.

На питаау постанка и распрострааености овог наставка у

словенским )'езицима ме^у првима се задржао и проф. БелиК, ко)и

у сво^о) дисертаци)и каже да )'е додаван>ем наставка -? на различите

основе добивено више сложених наставака, измену ко)их и -че у

четком, српскохрватском и словеначком, односно -ча у руском,

и додаче:

„121. -че 18Г пит \т 8егЪ1зсЬеп зеИэзШкИд §еж>гс!еп:

2. В. аковче йет. аков Е^тегГаззспеп, керче Ыет. кер 8ршгшпс1,

кон>че йет. кон> РГегс!, кумче с!ет. кум РаЛе, м)ешче с?ет. тцеЬ

1 НапдтубгМгЪисН ги Йеп аШмгсЬепзктасЬеп Теэпеп, Не1Йе1Ьег8 1955.

* Застушьен )е примсрима: „робичишшъ, гръличишшъ, кагръличишшъ,

ошрочишшь, козълишшъ, младенишшь, дёшишшъ, йъшишшъ".
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ЗсЫаисЬ, попче (1ет. поп №екде1зШсЬег. 2и вокЬеп ВПсшпдеп

згас! РаПе тУ1е )'елен |еленак ^еленче НпзсЬкаПз, 1)аво ^аволак

1)аволче ТеиГекпеп, калуфер калу!)ерак калу!)ерче МбпсЬ, и. а.

сНе Уегап1аззипё &е\уезеп. 1т Кизз^зсЬеп, СесЫзсЬеп ипс! 81оуе-

тзсЬеп зтс! те181ептпеП8 сПе Уегттештззкэгтеп УогЬапдеп ..."3.

Из свега изнесеног може се закл>учити да )е наставай -че

као самосталан и продуктиван постао после старословенског пе

риода, при чему )е процес осамостал>иван>а и разви)'ан>а веНе про

дуктивности вероватно тра)*ао дуже времена, — неколико векова.

Као самосталан могао се издво)ити и уопштити преко именица

на -к, -еж, -ка, -ко; -ц, -ац, -ца, т). од примера као што су: унуче

(унук), йасшорче (пасторак), дево]че (дево)ка), клуйче (клупко);

зече (зец), синовче (синовац), йшиче (птица) итд. прешао )'е и на

друге основе: Влашче (Влах), Циганче (Циганин), говече (говедо),

сироче (сирота); аковче (аков), ексерче (ексер) итд.; или: накогъче,

найршче; нахоче, недоношче, сишче и др., где има улогу самостал-

ног и продуктивног наставка. Осим у српскохрватском, велику

распрострааеност ова] наставак придобио )е ]ош у македонском и

бугарском )езику, у копима уопште преовла^у)е над осталим на

ставцима ове врете. Насупрот н>има -че )е врло слабо застушьен у

словеначком )езику. Плетершник* додуше наводи известан бро)

примера: „Ьюо1ёе, Ъгсюёе, §о1оЬёе} 1еосе", али они обично сто)е

и са наставцима -ее, -И, -ек, -дек (упор. во1оЪёе и цо1оЪес, ^о1оЫё,

1>о1оЪек, §о1оЬёек, 1еюёе и 1етё, 1еюёек), ко)и су далеко распро-

стравьени)и него -бе. Ово на)бол>е потвр^е ,.81<л)еп$Ы ргаоори"

од 1950 године, у ко^ем се ни)едан од наведених примера не су-

среНе са наставком -ёе, што значи да он као наставак у савременом

словеначком юьижевном )езику ни)е жив. Из овог разлога при-

мери на -ёе код Плетершника могу се сматрати архаизмима или

случа)евима кощ су у словеначки )език продрли из ерпскохрват-

ског )езика.

Поред ових )езика, -ёе као самосталан наставак позяа)у,

више или маье, и остали словенски )'езици, али обично у далеко

машем опсегу, на пример: чеш. ъо1ёе, йхАсуоёе, словач. Ъагапёа,

сг^апёа, пол.. кигс7е, укр. змгйча итд. Наставак -ёе (-ёа) у н>има }е

* 2иг Еп№1ск1ип8$8езсЫсЬ(е <1ег з1аУ13сЬеп Веттипу- ипй АтрШишу-

зиШхе, Ьаргде 1901, стр. 204.

4 51оуепзко-пет§1и з1оуаг, Ь)иЫ)апа 1894.
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настао и утврдио се независно од )ужнословенских резина, али сва-

како на исти начин, т). преко примера са елементом -к- + -е (< е).

У погледу застушьености, диферетпч'ащце значена према

другим наставцима ове врете и сл., наставай -че има специфичан

карактер на територи^и ерпскохрватског )езика. Од три вьегова

ди}алекта -че као самосталан и продуктиван наставак позна)у

углавном говори штокавског ди)алекта, и то у не^еднако) мери.

Примери као блашче (= свин>че) и сл. сусреЬу се додуше и у ка)-

кавским говорима, али су ипак доста ретки. Овакво стан>е на

ставка -че у н>има )е сасвим разумл>иво, с обзиром на н>ихово

суседство са словеначким ^езиком, за ко)и смо истакли да ова)

наставак уопште не позгаде. Непознававье наставка -е (< и

-че ]е )ош ]аче изражено у чакавским говорима за ко^е проф.

М. Храсте у свор) расправи5 каже:

„5. ЗиЯкз -е (згз1. -?), код зе пекана сезю ироггеЫ^ауао и пазет

)егУси и ргуот ге<1и га гуогои 1тетса, ко)е гпаСе т1адо пеке И-

уоиш'е, с!апаз зе и еоуопта оуо&а кга^а иорсе пе иротгеЫ)ауа,

педо зе гакуе ипешее гуоге з ротоси зийкза -гс: ) а п б 1 6 I

) о п с 1 с : >аш'ас, к о т. П с, р г а ) б 1 с : ргозас, I е П с, р 1-

рИс (= рПе). № йгиее депиттупе 1тешсе з тип зийкзот,

ко)"е гпасе озоЬе, а ко)е 1зргес1 го§ зийкза 1та)и зи{»1а5П1к, ра )е

ск>Ы)еп зиПкз -бе, пе рогпа^и оу1 §оуоп, озип 1тешсе т 6 п С е

1 т о п 5 ё 1 ю зато и пот. )ес1п. (при чему има аугм. значенье).

8уе озта1е 1тетсе ко)е зе и зток. сН^аккита туоге аеттииутт

зиЯкзот -е, и оу1т зе §оуопта иротгеЫ^ауа^и зато и оЫспот

оЬНки: сЦуо)ка, разтогак, )есНпас, п1тас. Ако зе ос!

ТакуШ ипетса за затозтакит зиПкзот посе да доЪце йетшишуш

оЪИк, с1ос1а)е зе зитЧкз -гс: ипиас пцезТо иписе : ипик, боЬа-

П1С пцезто соЪапсе : соЬап, к о п ) 1 с (Ш коп)к) пцезто коп^се:

коп), р о р 1 с т^езю рорсе : рор, з 1 г о г 1 с т). зиосе : зиота".

Наставак -че )е дакле карактеристичан углавном за штокавске

говоре, у ко] има опет има не^еднаку распространьеност. На^ченти

}е у староштокавским и шима суседним говорима, где )е, измену

осталог, прешао и на лична имена (в. стр. 231), а исти случа) имамо

и у бугарском и македонском )езику (уп. нпр .: Данче, Ленче;

5 5иЯкз1 та (уогЬч йепшшЦуа 1 аи^тепсайуа и бакаувкип еоуопта

8гес1п)е Оа1тас1)е. 2Ьогшк гайоуа РИог. Гакикеи, кп). II, 2а^геЬ 1954,

8ГГ. 60.
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Б о р ч е, Димче, горче, т о в а н ч е или т о в ч е,

Мече < Методща, Стефче итд.). Поред наставка -че у

поменутим говорима )е исто тако врло распространен и наставак

-е (< е), ко)и код примера на -к- и -ц- врши палатализацииу ових

последних у ч, те се -е у )езичком осеЬаау схвата као -че, на пример :

б а р ] а ч е (бардак), п о т о ч е (поток), с а н д у ч е (сандук);

м а т и ч е (мотика) ; или : братанче (братанац), к о и о п ч е

(конопац); л и с и ч е (лисица) итд. За разлику од ових говора,

где -е и -че као деминутивно-хипокористични наставци уопште

преовла1)у)у, у вепем делу новоштокавсюгх говора са исгом функ

циям чешЬи су обично наставци -иН, -чиН, -ица, -чица и нетто

маше -ак, -ичак, -ац и др. Из овога итак не треба изводити за-

юьучак да се наставак -че у н>има утврдио под утица^ем стари]их

штокавских говора, )ер )е и код н>их могао настати и утврдити се

на иста начин, т] . путем уопштавааа од примеоа на -к- и -ц- + -е

(< §). МогуКе )е, мег)утим, да )'е утврг}иван>е наставка -че код

н>их било подупрто аеговом великом распрострааеношЬу у ста

ри)им штокавским говорима.

Да бисмо у општим цртама показали распрострааеност и

продуктивни однос наставка -е и -че у )едним и другим штокав

ским говорима, навешЬемо известан бро) примера од ко)их се

могу образовати именице са деминутивно-хипокористичном или

само хипокористичном трансом. У ову сврху за нови]*е штокавске

говоре узеКемо Буков Српски р)ечник (са ознаком В), а за старо-

штокавске и стари)ег типа новоштокавске говоре — Речник ко-

совско-метохиског доцалекта од Гл. ЕлезовиКа (Е), допушен по-

дацима крушевачког говора* (К).

а) Примери са наставкой -е ко)и се са сугласником ч испред

себе у )езичком осеКан>у схвата као -че, одн. -чиН:

1уак : §аче и 1)ачиН (В, К);

момак : момче ВйгзсЫет' и момчиН ,момчул>ак' (В);

• момче (са секундарном ни)ансом у значешу, нпр.

момак и сл., К);

йакосник : йакосниче (Е);

йроцак : йроц'аче (К);

* Податке о овим наставцима за крушсвачки говор дао )е Б. Мила-

новиК, виши стр. сарадник Филоз. факултета у Бсограду.
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унук : унуче ,Епке1кт<1, пероз аиг периз' и унучиНи (В);

укуче (К);

ха]дук : а}дуче (Е, К);

бик : биче ,6а& 8иег1ет' и бичиН (В); бикче (К); или:

бардак : бардачиЬ (В); бардаче (Е, К);

бар]ак : бар]ачиН (В); бар}акче (К);

]асшук : ]асшучиН (В); }асшуче (К);

/езшг : ]езичиЬ (В); ]езиче (К);

йошок : йошочиН (В); йошоче (К);

йрсяук : йрслучиН (В); йрслуче (К);

сандук : сандучиН (В); сандуче (К;;

сокак : сокачиН (В); сокаче (К);

девочка : д]ево}че и д}ево}чица (В); дево}че и дево]чица (са из-

диференцираним значеаем, 'К);

Ьурка : йу/>е (В); Лурче (К);

чавка : чавче и чавчиН ,ете )ипде ОоЫе5 (В); чавче (К);

мошика : мошичица (В); .мшймче (К) 5

брашанац : брашанче (К);

врабац : врайчиИ, 6.1т. V. врабац (В); врайче (К);

зеи : зечий (В); за/че (К);

73;иау : ]унчиН, Шт. V. ./умаг* (В); ,/унче (К);

кашанац : кашанче (Е, К);

конойац : конойчиН (В); конойче (Е, К);

^аребица : ]аребичица (В) ; ]аребиче (К) ;

куница : }уничица (В); ]униче (Е, К);

лисица : лисичиН ,с1ег )ищ;е РисЬз' и лисичица, дем. (В); лы-

смче (Е, К);

ласица : ласичиН ,с1ег ]'ип§е №1езе1' и ласичица, дем. (В);

ласиче (К);

ласшавица : ласшавичиН и ласшавичица (В); ласшавче (К);

лубеница : лубеничица (В); лубенче (Е, К).

Ь) Примери у копима -че иступа као самосталан наставак:

голуб . : голуйче, в. голубиН (В); голуйче (К);

/елек : )еленче ,да& НкзсЬкаИэ5 и ]еленак, хип. (В); )'еленче

(К);
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кер : керче ,йъ$ ЗрйгЬйпскЬеп' (В, К);

ко» : копче ,еш К661ет' и когьиц, дем., копичак, хип.,

кон>ичиН, дем., в. кокиц (В); колче (К) ;

ма]мун : ма^мунче ,с1ег )ип§е МГе' (В, К);

ыас : в. йошче, в. псето (В, К);

сом : сомче ,ет к1етег №е1з' и сомиН, дем. (В); саиче (К);

врана : враниН ,6яз КйЫет <1ег КгаЬе' (В); вранче (К);

жаба : жабиН ,с!ег )ипде РгозсЬ' и жабица ,Ргб8сЫет' (В) ;

жайче (К);

змща : змщче, в. змщиЬ. (В); злшче (К);

крава : кравица (В); кравче, дем. и пе)ор. (К);

рыба : рибиН ,да$ к1ете уош р15сЬ, скг )ип§е Пзсп' и

рибица, дем. (В); рийче (К);

говедо : говече ,ет КтсГ (В, К);

Арнаушин : Арнауче ,ет А1Ьапезег = Кт<]' (В, Е, К);

Бугарин . Бугарче {В, Е, К);

Лашинин : Лашинче (В, Е);

Србин : Срйче ,ет ^шг^ег 5егЬе' (В, К);

БанаНшшн : БанаНанче (Е, К);

Београ^анин : Београ^анче (К);

Крушевланин : Крушевланче (К);

Мишроечанин : Мишровче и Мишровчанче (Е);

калуфер : калу^ерче ,д&5 МбпсЫет' и калу!)ерак, хип. (В);

калу1)ерче (К);

мой : «ойче ,с1ег )ип§е Роре' (В, К);

хришНанин : рис)анче (Е) ;

чобанин : чобанче ,с!ег )ип§е Нит* (В, К);

рибар : рибарче (К);

сеинмр : свигьарче ,с1ег )ищ>е ЗспттетЫп' (В, К);

шегрш : шегрче (Е, К);

жгеба : жгейче (К);

жемл : женица (В); женче (К);

слуга : слушче (В); слукче (К);

асшал : асшалчиН (В); асшалче (Е, К);

грумен : груменчиН (В); груменче (К);
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дукаш : дукашиН (В); дукаче (Е);

]орган : ]органчиК (В); ]органче (Е, К);

камен . каменчиН и камечак, в. каменчиК (В); каменче (Е, К);

кожух кожушчиН (В); кожушче (Е); кожуче (К);

комад комадиН (В); комаче (Е, К);

куфер куферче (К);

йешкир йешкириН (В); йешкирче (К);

йо}ас . йо^асиН (В); йо^акче и йо]'ашче (К);

йенцер (йрозор) йениериН (В); йенцерче и йрозорче (К);

йрсшен йрсшенак, хип. (В); йрсшенче (К);

йруш : йрушиН (В); йрушче (Е); йруче (К);

рог : рошчиН (В); рокче (К);

шой шойиК (В); шойче (К);

Нилим Нилимче (К);

хлеб хлейчиН, хлейчиН (В); лейче (Е, К);

шшдй
• шшайиН (В); шшайче (Е); шшайче или шо]акче (К);

цак иачиН (В) ;

ией рейче (Е, К);

зуб зубий (В); зуйче (К);

нос иосий (В); иошче (К);

образ обрашчиН (В); обрашче или обракче (К);

глава главица, главичица (В); главче (К);

дин>а дшъица (В); дшьче (Е, К);

кайа кайица (В); камче (К);

кошула кошулица (В); кошулче (К);

крйа крйица (В); крйче (К);

секира : секирица (В); секирче ,врста секире* и секирица дем.

(К);

гъива 1ъивица (В); н>ивче (Е, К);

соба : собица (В); сойче (Е, К), итд.

Наведени примери показу)у да се штокавски говори у по-

гледу наставака -е и -че разлику)у )едино у распространьености

и продуктивности ових последн.их, т). новщи штокавски говори,

са изузетком примера са значеньем младунче неке животиае

или млади припадник неке народности, етнолошке

групе и сл., у овом случа^у има^у обично -ий, -чий или неки други

деминутивно-хипокористични наставак, а староштокавски и ново
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иггокавскн говори стари^ег типа наставке -е и -че, кощ са овом

функциям преовла^у^у над осталим делшнутивно-хипокористичним

наставцима. Тако се, уопште узев, може реКи да су наставци -е

и -че све ре^и што се иде далъе на запад, а -иН, -чиН што се иде

дал>е на исток српскохрватске )'езичке територи)'е, где обично

престану бити продуктивни.

Продуктивност наставака -е и -че у староштокавским гово

рима и {едном делу новоштокавских говора огледа се, измену

осталог, у томе што )е први (-е) прешао и на именице са наставком

ика и -ица (уп. нпр.: загличе: )аглика, ;униче: куница, лисиче:

лисица итд., а преко ших чиниче : чини]а и др., од ко;их се у

нови]"им штокавским говорима и кньижевном ]езику деминутиви

и хипокористици на)"чешЬе образу^у помогу -иН и -чща (уп.

лисичиН ,с!ег ]ип&с РисЬз' и лисичица, дем., Вук). Сам насх'авак

-че ]'е у тим говорима, поред осталог, прешао на именице ко^е

означу)у лична имена. Код ових последних, ме^утим, аегова

експресивна нщанса се понекад губи, што )'е обично случа) са

примерима ко)и су честом употребом потиснули или потпуно

заменили основно име. Од именица ове врете, т]. где -че има или

)с имао хипокористичну ни)ансу, могу се навести, на пример,

следеКа лична имена и презимена:

АЪанче (презиме у Приштини, Е), Ву]че (име у ПеЬи, Е),

Вуксанче (йрезиме, Е), Гайче (< Гапа, Е), Гаранче (Е), Данче, ]анче

(без хипокор. значеаа, Е), Зовче < ]ован (ЕлезовиЬ, ме^утим,

напомин>е да се у шеговом ди)алекту не осеЬа као деминутив) , Кщче

< Ка)'а, Меече (Е) < Милевче < Милева, Миланче, Мирче и Мирча,

Нинче, Сшано]че (Е), Сшо}че (ДК), поред Сшо^ча, Тинче (<Милу-

шинче), Тодорче, Тонче, Филимонче (Е) и др., као и презимена типа:

ВанчешовиН (< Ванче < Иван), ГакчешовиН, ДанчешовиН

{< Данче < Данило, Даница), ЖиванчевиН, ИванчевиН, КрайчевиН

(: надимку Крайне < край = сом), СшеванчевиН, Сшо]анчевиН итд.

Контаминаци}ом наставака -че и -чиН настала су презимена

на -чиН, као што су, на пример : БошгьачиН, БугарчиН, Сшано]чиК,

Сшо]чиН, ЦрногорчиН и др.

Од ових последних, ме^утим, треба изузети имена и прези

мена као што су: „ЖиванчиН сшп. V. Живан" (Вук), ЧавчиН и др.,

ко;а су настала директним додавашем наставка -чиН на основу, т).

добивена су од Живан + -чиН, Чавк{а) и -иН.
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Са друге стране, о старости наставка -че можемо судити и

по извесном броју назива места7, на пример:

Буковче у Браничеву. Потврдили 2. III 1382 ... Кнез Лазар;

Видче или Витче у Лукавици. Приложио 1336 ... ;

Журче. Данас село код Крушева. Половину селишта Журче

потврдио је 1335. г. Краљ Душан Трескавцу (уп. и с. Жур код

Призрена) ;

Костенче, селиште. Помиње се после 1337 (Облик костенче

данас познаје углавном македонски језик, док је у српскохрват-

ском обичније кестенић);

Лепче, пусто селиште . . . потврдио 1335. г. крал. Душан

Трескавцу (Вук бележи само облик хлепчић, хљепчић); и др.

Овим називима данас се могу додати, на пример, следећи:

Врапче (у Хрватској), Жейче, Чајниче (у Босни) итд.

Наставном -че су се у прво време образовале именице од

именица или именичких основа, што је уосталом и данас најчешћи

случај. Касније, међутим, он је прешао и на синтагме и глаголске

основе, а у говорима, претежно стаооштокавским, и на придевске

основе (уп. нпр. „голишавче ,голо дете', ритавче ,дете у поде-

раним хаљинама', штулавче ,дете са штулавим ногама', ћорче <ћор

= слеп"8, и др.). Посебност своје врете представл>а и то што се

-че додаје именицама мушког и женског рода, док код именица

средњег рода ову функцију обично врши наставак -це и взегови

деривата (-анце, -енце, -ашче). Одступања од овог правила су

изгледа врло ретка (дијал. ждрепче: ждребе). Независно од тога

каквим се именицама додаје, основна за -че је деминути"вно

- хипокористична или хипокористична ни-

јанса у значењу, од које су се у току времена издиференцирале

друге, секундарне, али ништа мање карактеристачне за овај на

ставак нијансе. Ту се пре свега издвајају следеће две нијансе или

значења : младунче неке животиње и млади при

пади и к неке народности, етнолошке групе и сл. Са друге

стране, именице које означују предмете и сл. обично имају д е-

минутивно значење, које се по свему изгледа развило преко

' Попис села у средњевековној Србији, засебан отисак ГСФФ, књ. II.

* Гл. Елезовић, Речник косовско-метохиског дијалекта, Београд 1932.
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примера ко^и обележава)у нешто младо, што ]е примарно за ова)

наставак, односно за -е (< е).

За ово значена карактеристично }е, ме!)утим, што понекад

врло лако прелази у пейоративно, а то долази отуда што

нешто мало или мило, поред симпати}а, може побудити

и потцен>иван>е, презир, сажааеье и слична

осеНаньа, ко]а у ствари чине пейоративно значенье. Из овог

разлога за неке именице на -че везуче се, више или ман>е, пейо

ративна ни^анса, ко)а )е уосталом сво)ствена и другим екс-

пресивним наставцима (уп. нпр. -иН : докшорчиН, официрчиК, )адан,

неугледан официр, итд.). Од именица на -че такве су, нпр.:

дерне = дериште, жгейче, ди)ал. кравче и др. Са друге стране, код

примера ко^и могу имати -че и -иН (-чий-) знача^но )е то што понекад

долази до диференци)'аци)е значена, при чему се за први наставак

{-че) шцчешЬе везуче )една од поменутих ни^анси, док други (-ий

и -чиН) углавном задржава^у сво;е основно (деминутивно-хипо-

користично) значение. Тако се наставак -че са овом функциям

потиску)е од стране -иН (-чиН) и нешто ре^е од -ак, -ац и сл., ко)"и

оста]у прави деминутивни и хипокористични наставци. Од име

ница где )е извршена оваква диференци]аци)'а у значеньу могу се

навести, на пример, следеНе:

Београ^анче ,Веоегас-ег Кта' и БеограчиН ,Вео§гас1ег ]\т%е,

Вео§гас1ег Негг1епГ (РисгиК и Кангрга), биволче ,младунче' и биво-

лиН, биволчиН ,мали биво', Деление ,с1а$ НпзспкаШ' и ]еленак, хипок.

(Вук), лавче ,Ьб\уеп\уе1Г' и лавиН ,Ь6\уеп\уе1Г ,ет )ип§ег Ьбдге'

(РистиЬ и Кангрга), док се код Вука сусреКе само лавиК ,еш ]ип§ег

Ьолте', йашче ,Нип<1' и йасиН ,Нйпс1спеп' (РисгиК и Кангрга) и др.

До неке веЬе диференци)аци)е значекьа или доследности у

употреби -че и -иН (-чий) ипак ни)е дошло, што се види како из

примера у Вукову Р^ечнику тако и из оних код РистиЬа и Кангрге

(в. стр. 239—240).

Са друге стране, у вези са значением наставка -че треба поме-

нути и то да су примери у ко]их се експресивна ни;анса потпуно

губи ретки и да се могу об]аснити тиме што су дугом или честом

употребом и сл. постали обични)и од основне речи, те ;е у овом

случа^у замен>у)у. Такав )е случаь на пример, с именицама: клуйче

= клупко, живинче ,ет НаивхЫег' (Вук), говече — говедо, йашче,
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свшъче = свшьа, и др. Усашьени су, осим тога, примере као што су

алдумашче — в. алвалук (Ристин и Кангрга). Експресивна ни)анса

се, дакле, у великом бро;у примера добро очувала, што свакако

говори о живости наставка -че са овом гофнсом, нарочито у старо-

штокавским говорима.

Преглед наставка -че био би у велико) мери непотпун када

се не бисмо задржали на питааима као што су : н>егова распростра-

н>еност у юьижевном )езику, специфичности ко)е има у н>ему,

образование множине у именица ове врете и др . Ово )е потребно,

измену осталог, због тога што поменута питаша у граматикама

савременог )'езика нису довол.но расветл>ена и разращена.

Слично народним говорима, наставак -че има не)еднаку

распрострааеност и у юьижевном )езику. Из разумллвих разлога,

уопште узев, чепти )е у неточном него у западном центру. Овакво

стан>е распростравьености наставка -че нашло )е сво) одраз и у

речницима ерпскохрватског )езика. Тако, на пример, речник Ри-

стиЪа и Кангрге садржи више примера ове врете него „Нгаизко-

ро1)8к1 пестик" ]. БенешиЬа. Друга ствар ко)а се може лако кон-

статовати )есте то да )е -че, како у неточном тако и у западном

делу, на)обични]и када означу)е младунче неке животшье или

младогприпадника неке народности, етнолошке трупе и сл.

С овим значением )е ипак нешто чешЬи у неточном центру (уп. нпр. :

Рушче, Чехче, Шва]царче, Шйсиъолче и др., ко)и се сусреЬу само

у РистиНа и Кангрге). Поред ових општих констатащца друга

закл.учци се тешко изводе. Бро) примера ко)и су у под)еднако)

употреби у оба каижевна центра изгледа ни)е велики. Он )е,

разумшиво, нешто веЬи у разговорном )езику (уп. иейиче ,испитиЬ',.

йоланче, цедулче и др.) него у писменом, где у порег)ен>у са другим

деминутивно-хипокористичним наставцима нема неку нарочиту про-

дуктивност. Узрок овоме изгледа лежи у томе што се за -че често

веже извесна фамили)'арност, подсмешл>ивост и сличне нзн'ансе

у значен>у (уп. Арайче, Чивуче, Швайче; еарошче; дерче; жайче,

рийче; или : главче; асшалче, йешкирче, ша/ъирче; дуНанче, сойче),

док )'е ово са наставком -иН (-чий) обично ре1)и случа) . Треба при-

метити, мег)утим, да се овакве ни)ансе код именица на -че у реч

ницима обично не открива)у.

У какво) су мери именице ове врете заступл>ене у савременом

каижевном )езику, можемо судити, измену осталог, по речнику
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РистиЬа и Кангрге, где се сусреЬу следеЬи примери, кощ се по

основама и значе&у могу овако сврстати :

1) Именице образоване од именичких

основа.

Овако образоване именице означу^у: а) младог ирипадника

неке етнолошке групе и сл. б) младунче или животшьицу, и

в) предмет или по)'ам:

а) Млади припади и к неке етнолошке

групе и сл.

а) Арайче, Арнауче, Бугарче, Влашче, поред Влаше, МаНе-

донъе, Мацарче, Рушче, Срйче и СрйчиН, Талщанче, Францушче,

Циганче, Цинцарче, Црногорче, Чехче, Чивуче, Швауцарче, Швайче,

Шйшъолче; или: БанаНанче (: БанаКанин), Бачванче, Босанче (: Бо-

санац), йречанче, Србщанче, Сремче, Херцеговче, Шокче, Шума-

динче; или: Београ^анче ,Веодгас1ег Кто!': БеограчиН Зеодгао'ег

1ипде, Вео^гайег Негг1ет% Сарщевче, Скойланче, Шайчанче; или:

варошанче (: варошанин), поред варошче (: варош), йланинче.

Р) богашашче, дерне (= дериште), дилберче и дилберчиН, Ъаурче>

камушче, калуЪерче, койилче, кумче и кумиН, мангуйче, официрче

в. официриЬ, йасшорче, йашанче (пашеногово дете), йово]че, йойче

,ИагГ1ет, ^ипдегРоре' и йойиН, ройче, сйур]анче (: спур)анин = ко-

пилан), унщаче (: уни)ат), швалерче; или: говедарче, гушчарче,

свшьарче, йасширче, чобанче и чобанчиН, шегрче; или: бейче (: беба),

жгейче (: жгеба), женче, сироче (: сирота).

б) Младунче или животин>ица:

биволче, голуйче и голуйчиН, голубиН, уеленче ,Н1г8сЬка1Ь':

]еленак ,Нп"8сЫет', керче 1. в. псетанце; 2. ЗрйгЬйпйсЬеп и кериН,

копче и копиН в. коаичак, лавче, ма]мунче и мщмунчиН, мангулче

,Регке1', озимче ^имегкаНэ', йарийче ,РГего.спеп; Саикпеп', йауиче

и йауниН, йашче ( = псето), йокуНарче ,НаизЬйпс11ет', симче (< сим

- врсга рибе), слонче, сомче и сомик, чоршанче (< чоршан — шаран,

ул. и Чоршановци, назив места у Срему), шаранче, шункашче; или:

жайче (: жаба), змщче в. зми)ица, машче (< мазга), марвинче,

рийче, срнче, као и примери типа ро}че, поред ро]чиН, дем. од ро].

в) Предмет или п о ) а м :

аковче, асшалче (сточиК), груменче и груменчиН, грумичак,

гупче, динарче ,Втагспеп' и динариН, ексерче и ексерчиН, ]органчеу
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каменче и каменчиН, камичак, кликерче и кликериН, куферче, метче,

йшьче и йсиъиН, йешкирче и йешкириН, йрамче и йрамичак, йрсшенче

и йрсшенчиН, шшъирче и шсиъириН, шоварче и ШовариН, шоварац,

шойче и шойиН, Невайче, Нилимче, фегъерче и феперчиН, шеширче,

као и примери типа йолче (< йоловче) ,Ьа1Ьез Згйск, НаНэез'.

У именица са значен>ем део тела, просторнее и др. наставай

-че ]е знатно ре!)и: главче (главица), ношче (носиЬ); дуНанче поред

дуНанчиН, йодрумче, сойче и др.

2) Од синтагматских израза и сложеница

образовани су следеЬи примери:

заморче ,Меегзсгпуетспеп', након>че, назимче и назимиН ()ед-

ногодинпье свтьче), накрилче ,5споВпйпс5спеп', найршче (одо)че),

йодрумниче (бот.), йосмрче; или: голобраче (< голобрад), двогоче,

шрогоче и сл.

3) Именице на -че образоване од глагол-

ских основа.

Примери ове врете обично означу^у младунче:

до^енче, доношче (на време донето или ро^ено дете), дремниче

(бот.), исшрешче или исшршиче, мршворо1)енче, новоро^енче, нахоче,

,Ртс?е1ктс1, РтсШп§% недоношче, одо^че ,5аи§1т§', йишанче ,Р1а-

зспепкнкГ, йосво^че (<посво)ити), поред йодсво]че ,21епкшс1, Аёор-

ПуктсР, йреношче (орр. недоношче), рединче (прасе ко;е свинари

у жиру сваки сво^е редом кол>у и у друштву ;еду, Ке1ЬеГегке1).

Поред наведених примера могу се споменути и други, ко;и

се сусреЬу у народним приповеткама и другим квьижевним делима.

Такви су, на пример: биберче, бисерче (Вук), зверче (Шапчанин),

чокагьче- флашица за ракиту (Сремац), итд. Наставак -че (-иче)

}е, осим тога, застушьен и у приличном бро^у назива бшьака.

Речник Ристина и Кангрге бележи следеЬе примере, ко)и су из-

ведени углавном од свих поменутих основа:

великданче (опште име за врете рода [Ринпопапа, Ьип^еп-

кгаш), иванданче в. Иваново цвеЬе, голиче (дшьа зелене коре,

неподел>ена у )асне кришке), 1)УРЬевче в- 5УР^евск° ЦвеЬе, зевче

в. зевалица, зелениче (Ргшшз Ьаигосегазиз), ]аглине 1. в. ;аглика;

2. в. ^агорчевина, медениче в. меденика, йепавиче в. пенушавац,

шьускавиче в. л>оскавад, йойадиче в. попадица, йодрумиче в. ти-

трица, йукниче (5ге1апа Ъо1оз1еа), свесниче (ЛИсгориз егесгиз), срам-

ниче в. срамак, црно}че (Согеорзгз вгапсНпога).
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У погледу множине именица на -че, треба истаки да се она та

ражава на два начина : обликом збирних именица на (-ад) и множин-

ским обликом именица мушког рода -иНи, при чему гап"е реткост да

}едня исти примери има^у оба облика. Први од н>их (-ад) свойствен

]е пре свега именицама на -е (< ?), т). оним ко)е означу^'у младо

б и Ь е. Од н>их )е облик -ад прешао и на именице на -че ко;'е

обележава)у младунче неке живогшье или младог при

пади и к а неке народности, етнолошке групе и сл., на пример :

голуйчад, живинчад, ]еленчад,ма]мунчад,йаунчад, йашчад, сомчад;

или: варошчад, момчад, сирочад, чобанчад; Арнаучад, Бугарчад,

Влашчад, Лашинчад, Срйчад итд. Други облик (-иНи), са сво;е

стране, могао )"е настати: а) од именица на -иН + -и (унучиН + -и

>унучиНи), и б) контаминацирм наставка -че и множинског облика

-иНи, т). преко примера: ]'аре — ]арад — }ариНи, йиле — йилад

— йилиНи, йрасе — йрасад — йрасиНи итд. образоване су именице

типа Арнауче — Арнаучад — АрнаучиНи, Циганче — Циганчад —

ЦиганчиНи, унуче — унучад — унучиНи итд. Ова; облик постао )е

врло распространен нарочито у староштокавским говорима, где ;е

углавном потпуно потиснуо први (-ад). Измену осталих обра

зована на -чиНи у Речнику косовско-метохиског доцалекта од Гл.

ЕлезовиКа сусреьу се, на пример, следена:

„ГолишавчиНи (: голишавче), )ешимчиНи ■(: ]ешимче лете без

рдног или оба родителя '), чирачиНи (: чираче ,шегрче'); Мишров-

чанчиНи, ПризренчиНи, Скойланчики; АрнаучиНи, ЛашинчиНи, Чер-

кешчиНи; селанчиНи итд., или: врайчиНи, за^чиНи (: за]че = зече,

зечиЬ), ма]мунчиНи, сомчиНи; ждрейчиНи, рийчиНи, НурчиНи, чав-

чиНи итд., као и: колачиНи (: колаче), конойчиНи; шовчики (: шавче),

шейсичиНи (: шейсичё) и др.

У односу на остале словенске резине, ова два облика могу

се узети као типична за српскохрватски )"език, )ер се углавном у

н>ему сусрену. Множински облик -чиНи истина позна^у и северно-

македонски говори, али )е очигледно да )е то црта ко)у су они

примили из суседних српских говора. За српскохрватски кн»и-

жевни ;език карактериетично )е и то да ова два облика има)у .

донекле издиференцирану употребу. Тако )е први од н>их (-чад)

свойствен претежно именицама ко)е обележава|у живо б и К е

(младунче или младог припадника неке народности, етнолошке

групе и сл.), на пример : варошчад, момчад; Арнаучад, Бугарчад,

Наш )сзнк 16
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Влашчад, Срйчад, Црногорчад („Ал' не писну Црногорчад млада,

нити писну, нити зуби ширину". — И. МажураниЬ) итд., мада и

именице ове врете могу имати други облик (-чиНи): „сирочад и

сирочиНи; Срйчад и СрйчиНи, Циганчад и ЦиганчиНи, Швайчад и

ШвайчиНи, Шокчад и ШокчиНи" (РистиЬ и Кангрга). Осим у при

мера ове врете, множински облик -чиНи свойствен )е именицама

ко)е означу^у предмете и сл., на пример: асшалчиНи, гуньчиКи,

ексерчиНи, уасшучиНи, ]органчиНи, НевайчиНи, НилимчиНи итд., за

ко]е )е први облик (-чад) необичан. Изузетак од овога чини име-

ница страног порекла йарче, ко]а у юьижевном )езику има

збирну множину йарчад, а можда и )ош ко)а.

II Наставак -чиН.

Као што ]е у уводу било истакнуто, сматра се дериватом

наставка -иН. Нзеговом постанку и значеау посветио ;е пажн>у и

проф. СтевановиК у сво)0) Граматици', где каже:

„Из примера се вида да се напоредо са -иН употребл>ава и

наставак -чиН. У ствари )е то увек ова) први наставак, испред

кога су се сугласници к и ц, по познатом гласовном закону, мевьали

у ч {бркиН )ъ дало брчиН, венциН — венчик). Зато се -чиН почело

осеЬати као наставак, ко]и се стао додавати понекад место -иК

(каже се увек синчиН и каменчиН, а никада синиН и камениН), а

некад напоредо са овим правим наставком (под)еднако )е обично

зубиН и зуйчиН, клуниН и клунчиН у истом значешу). У неким слу-

ча^евима, као што су: градиН, йрсшиН, сашиН и сл. ипак се упо-

требл>ава само наставак -иН (а никада -чиН)".

Овом об)'ашн>ен>у могло би се додати само то да се -иН у неким

примерима додавао и именицама на -че, чиме )е контаминацирм

са -иН доби^ен наставак -чиН. Потврду за овако мштьенье да)у

именице ко)е се сусреЬу с оба ова наставка, т). представл>а)у ду

блете као што су: „голуйче и голуйчиН, зече и зечиН, дилберче и

дилберчиН: груменче и груменчиН, ексерче и ексерчиН, йрелуче и

йрслучиН, йрешенче и йрсшенчиН, шоварче и шоварчиН" (РистиЬ и

Кангрга); или „балавче и балавчиН (врста рибе), Ьаче и ЪачиН, си-

роче и сирочиН; врайче и врайчиН; ]асшучеи]асшучиН, лонче и лончиН>

сандуче и сандучиН" (Бенешиь). У примера ове' врете -иН служи

за истицан>е деминутивно-хипокористичне трансе наставка -че,

* Граматика ерпскохрватског )езика, III изд., 1957, стр. 242.
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ко;а из овог или оног разлога ни)е била довольно истакнута, те )'е

почела да бледи и сл. Друге разлике у погледу значена измену

-че и -чиН обично ни)'е било, али )е у току времена ме!)у н>има ипак

извршена извесна диференци)аци)а. За разлику од наставка -че,

код ко^ег су се из основног значеша издво^иле друге, секундарне,

али данас врло карактеристичне нщансе (в. стр. 239), -иН или -чиН

)е углавном задржао сво)е основно, деминутивно-хипокорисгично

значение. Треба приметити, ме1)утим, да у неким примерима ова^

наставак ипак замен>у)е -че са значеньем младунче неке

живоппье или млади припадник дане народности, етно-

графске групе и сл. Такав )е случа), на пример, са именицама:

„голуйче в. голубиН (Вук), кон>че ,ет КоШеиГ и кон>иц 61т. V.

кон>, когъчиН сшп. V. конлц, кон>ичак Ыр. V. кониц"; сомче ,ет

к1етег №е18с и сомиН сНт. V. сом (Вук); или: „дилберче и дилберчиН,

Наче и НачиН, момче и момчиН, официрче в. официрчиН; голуйче и

голуйчиН, голубиН; мщмунче и ма]мунчиН, йаунче и йауниН; или:

груменче и груменчиН, динарче и динарчиН, йрсшенче и йрсшенчиН

итд.; или: Срйче и СрйчиН, Црногорче и ЦрногорчиН, УгричиН

,)ипдег Ш^аг' (РистиЬ и Кангрга) и др.

Експресивна шфнса наставка -иН (-чиН) )е избледела )едино

у речима ко;е означу)у презимена, што )е свакако условл»ено

киховом честом употребом. У свим другим случа^евима ова ни-

)анса )е обично добро очувана, а то )е поуздан доказ о живости

-иН (-чий) као експресивног наставка. ВЪегову особеност чини то

што се, с изузетком примера деклиН в. момчиН (Вук), ждрейчиН

и сл., дода)е именицама мушког рода, док се наставком -че образу^у

именице од именица мушког и женског рода. У речнику РистиЬа

и Кангрге именице ове врете застугоьене су следеКим примерима :

„БугарчиН, госйодичиН ,)ип§ег Негг, }ип§Ьегг, НеггсЬеп', дил

берчиН и дилберче, калуЪерчиН и калуНерче, кайларчиН, официрчиН,

йойчиН, поред йойиН и йойче, синчиН, СрйчиН и Срйче, УгричиН

,]\т%ет Шдаг', чобанчиН в. чобанче; или: вочиН и волиН, голуй

чиН и голуйче, голубиН, ждрейчиН, мщмунчиН и мщмунче; или:

брешчиН (брег), бубрешчиН (бубрег), глошчиН и глогиН, грошчиН

в. грошиН, груменчиН и груменче, Нердан(ч)иН, залога]чиН,}органчиН

и )органче, каменчиН, каранфилчиН или каранфилиН, кесшенчиН в.

кестениЬ, кликерчиН, коренчиН, кременчиН, кукурушчиН, йрсиичиН

16*
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(праг), йешровчиК (бот. в. красул>ак), йааменчиН, седефчиН (бот.)»

сшочиН, сшуйчиН или сшубиК, убрушчиН, угленчиН, феперчиН и

фегьерче, хлейчиН/ или: вршчиЬ (врх), дочиН (до), дуНанчиН и ду-

Нанче, изворчиН, манасширчиН, йрозорчиН и йрозорче, йросшорчиН ; или :

обрашчиН, рошчиН и роокиН (рог), йарошчиЬ" и др.

Из разговорног )езика, дневне штампе и сл. могу се навести

и примера као што су: докшорчиЬ, йрофесорчиН; зуйчиН и зубиН ;

басенчиН, хошелчиН, дога!)щ'чиН и др.

С именицама ове врете подударазу се, осим тога, примери

код ко)их )ечу наставку -чиН добивено фонетским путем. Такве

су, на пример, именице: вранчиН (вранац), момчиН, ласшавичиН, йре-

йеличиЬ; венчиН, ожилчиН (ожил>ак), чамчиН итд.

*

Не^еднака застутоьеност наставка -че у штокавским говорима

и вьегова велика распрострааеност у )едним од н>их намеЬу пи

танье о могуЬо) условл>ености и сл. Оправданост поставлюша овог

питаьа потвр!)у)у чшьенице као што су: а) непосто^аье -че као

самосталног и продуктивног наставка у спомешщима старосло-

венског )езика, б) аегова слабила застушьеност у штокавским

говорима нови)ег типа и н»егово пуно одсуство у чакавским го

ворима и словеначком ^езику, с ^едне стране, и в) нарочито велика

распространьеност у староштокавским говорима и македонском и

бугарском )езику, с друге стране. То што )е оваква распростра-

ььеност наставка -че за^едничка овим последньим, мислим, ни)е

никаква случа^ност )ер, као што ^е познато, они има)у и низ других

за^едничких особина (члан, слабл»евье или губитак деклинашц'е,

непознаваае инфинитива, велике сличности у синтакси, у лек-

сици и др.). Све ове и друге ньихове особине, разумливо, нису

условл>ене )едним уединим узроком, эли оста^е чшьеница да су оне

за)'едничке свима иьима. БудуЬи на^више изложени страной ути

ца)у, они су примили релативно наевшие страних особина, чиме

су више него остали говори, односно )езици, одступили од сво^е

словенске основе. У вези с овим )авл>а се питание нще ли наставак

-че условлен )едним оваквим утица^ем. Из досадаппьег излагааа

видело се, ме^утим, да ;е могао врло лако настати на домаЬем тлу,

т). преко'примера са елементом к или ц + е < § (в. стр. 228.). Про

блематична у овом случа^у оста^е )едино вьегова необично велика

распростравьеност у поменутим говорима и )езицима.
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Иако )е на)вероватни)е настао на домаЪем тлу, вьегова велика

распрострааеност, изгледа, условл«ена )е донекле балканским ути

ца)ем. Из дальег излагавьа видеЬе се да )е -че познат, више или

мавье, и другим балканским )езицима, што свакако говори о мо

гуКности извесног утица)а )едких на друге. Тако на пример у

облику -хсе ( = -Не), поред -гса ( = -Иг), он )е познат румунском

)езику, а као -гее и -геи позна)у га и румунски говори10. У облику

-се = -бе и ре^е -ще = -Не (Дегще) позна^у га исто тако тоски)ски

говори албанског )'езика11, али пошто се примери ове врете у

геги)ским (северним) говорима обично не сусреЬу, дюже се с пра

вом мислити да )'е у првим (тоски)ским говорима), дошао из

уседних македонских говора, тим пре што )е ово случа) и са

другим наставцима (-ее, -гса и др.).

Посебан случа) у погледу познававьа овог наставка пред

ставлю турски )език. Треба истаЬи да се -бе у граматикама са-

временог турског шьижевног )езика као наставак уопште не

помивье. Примери на -бе се у н>ему ипак сусреЬу, али )е он обично

изгубио експресивну ни)ансу (уп. Ъак$е, дерде < перс. ке/бе вар-

)ача, кашика за скидавье пене и сл., доцал. рагде, поред кн>иж.

рагда, $егде — врабац и др.). Ту се само собом намеЬе питанье вье-

говог ш^авллшаньа и утвр^ивавьа у н>има. Могло би се мислити да

)е поза)мл»ен из )ужнословенских или других балканских )езика ко)и

га позна)у (што у погледу неких примера ни)е сасвим исюьучено).

1едини разлог да се ово у целини ипак не прими )есте чиньеница

да се он, углавном у истом облику и са истом функциям, сусреЬе

и у персидском }езику, на пример: „кегаЬ (юьига) + -бе > кесаЬбе

(кньижица), Ьа§ (врт, башта) + -бе > Ъа$бе (баштица)"12; или:

„тигбе (мравиК), Ьакбе"13, итд. С обзиром на то да се персидски

утица) на турски )език огледа и у наставку -капе (ерпскохрв. -она),

10 Уп. напр. : „сигеИсе = гса, цанггее = гса, таЛиггсе = гей, рййипсе = гей,

ргтиКсе = гей" итд. 8. Ри$кагш, В1е гшпашаспеп ВетишПузиШхе, Ьлгртл%

1899, стр. 49—50; или „ИщигИе, дем. од \гщитй ^шика', цигМе, дем. од

%итй ,уста<, сйлЫгИе, дем. од ейзшга ,нога'; или: %г&ИпЫ дем. сгаЛтл. врт,

,башта', штйпЫ дем. од штаг ,самар' итд. Тп. СарИап, Аготапп, сНа1есШ1,

аготап. Згидш Ип^зйс, Ви1шге$й, Асаа'егта готапй, 1932, стр. 516.

11 Уп. напр.: Ыгсе ,синчиКг, ре11итсе ,голупче, голубнК', кго]се ,извор-

чиЬ', йесЧсе ,враташца' итд.

" СПЪеп ЬагапЗ, Сгатпшге 6и регеап'сотетрегат, Рапз 1957, стр. 262.

" Ог. $а<Уг $1кшё, Огатапка ретзкое )ег1ка. 5ага;еуо 1952, ЗСг. 116.
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као и у много чему другом, вероватније је да се и овде ради о

персијском деминутивно-хипокористичном наставку који се

случајно подудара са домаћим наставном -бе.

На основу свега изнесеног о наставку -че може се закљу-

чити да је он настао и утврдио се као наставак на домаћем тлу

(од -к- или -ц- + -е < -д). То што наставак -е у савременом

српскохрватском језику није продуктиван, за постанак и утвр-

ђивањс деривата -че није неопходно. У овом случају важно

је то да је било примера на -е од којих је могао прећи на

друге именице. Ипак треба напоменути да је он могао бити и про

дуктиван, као и то да је такав, на пример, у савременом македон

ском језику (уп. воле, еже, јуне, моме, овне; майе, ноже, нокте,

носе, прете; блузе, коше, крошне, торбе гад.), тако да је и због

своје продуктивности могао да пређе на друге именице и да се

код оних са елементом -к- или -ц- у свести издвоји као посебан

наставак.

Тиме што се наставак -че осим у поменутим словенским

језицима сусреће и у тоскијским говорима албанског језика, а у

облику -иче (уп. и мак. дериват -иче: крпиче, торбиче итд.), поред

-ик, и у румунском језику, као и у арумунским говорима, он до-

некле има балкански карактер. Узајамни утицај ту је доста очи-

гледан; он је найме неизбежан у оваквим случајевима. У вези

с тим треба истаћи и то да вероватно није случајност што је -че

обично најраспросграњенији баш у оним језицима, чије је станов-

ништво у додиру са влашким елементом. У прилог овоме гово

рило би и то што је овај наставак у облику -ча прилично застушьен

у словачком језику, чије становништво исто тако има тешње везе

са румунским. Друго је питање, међутим, да ли је наставак -иче

аутохтон у румунском језику, односно у влашким говорима. По

свему изгледа да он ту није стар и врло је могуће да је позајљљен

из суседних словенских језика.

Др Борис Марков
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