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РАЗУМЕТИ СЕ У ШТА ИЛИ У ЧЕМУ

1

^дан преюдилац с талиданеког дезика питао нас шта

^е правилвзф:

Он се разуме у мртваце или:

Он се разуме у мртвацима.

Питан* & поста&ъено у вези са рекщцом глагола разу-

мети се: да лот ]е шегова допуна акузатив или локатив о пре

длогом у.

Позната народна пословица са овим глаголом у Вуково]

збирци штампана ^е у облику: Разумщева се (у чему), као

магарац у кантару (Ковчежин 1849, стр. 269). Овако она

гласи и у Мушкатировипевод збирци (Причте, 75). Мо-

жда д'у ]е Бук отуда и узео без икакве промене въенога обли

ка. Али ^е Вук, уз н>у ставио примедбу: „М^есто разумщева

се говори се и само разумще" . Поред об^аппьен>а Вук ^е уз

пословице често давао и ньихова тумачеаа: больу и

савременщу редакцщу; исп. Сит гладиу не разбира. Поюл.

ДаничиН, Синтакса 341 и Сит гладну не в)еру)е (мдесто не

в)еру']е говори се и не разумще), Вук. Тако он у пословици:

Здрав болесну не разумще — не разуми)е замен>у]е са не в)е-

ру)е (КовчежиЬ 1849, стр. 89). Вук. овде ^едно стариде зна-

чен>е глагола разумети1) заменив глаголом веровати, ко^а &

оном првом глаголу у том значеау оиноним. Вук ^е изван-

редно тачно решио ово питанье. Датинна допуна болесну

открива нарочито значенье глагола разумети„ Вук де уочио то

вьегово архаично значенье и протумачио га глаголом веровати.

Он ]е овде, дакле, дедно значен* уцравног глагола с<5уаснио

ньеговом допуном. Тако ]е текст пословице остао веран. Да ,]е

4) Види доле о овом значелу глаг. разумеши.
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заменио дативну допуну акузативном, како то савремено

значение глагола разумети захтева, тиме би променио и зна

ченье целе пословице.

Вукову наломену уз прву пословиду, ко^у сам горе на-

вео, можемо овако об,]асяити. Ако Вук. у управном делу став-

ля разумще место разумщева се, он самим тим одре'г)у,!е и

акузативну допуну за то значение. Вук ^е, на основу тога

што ,1е знао да се у народу тако говори, учинио промену у

управном делу (у ,,ге§епз"-у) и тако истакао и потребу за

променом у допуни (у ,,гес1ит"-у); дакле: Разуме као мага-

рац у кантар. У Кшетановипево^ збирци1) та пословица и са

тавраттшм глаголом гласи; Разумще се као магарац у кап-

тар. Ова.] облик пословице и у савременом кн>изкевном ув

алку обичнир }е него: ли она] с дрироковом допуном у лока

тиву (у кантару).

Са оним питавье облика допуне уз оваз глагол нще до

кра^а решено. Поставлю се питанье те допуне првенствено уз

ньегову медщалну форму, уз разумети се (и разумевати се).

Али се, по моме мшшьеньу, не може поставл>ати питанье да ли

}е правилно разумети се (разумевати се) у што или разумети

се (разумевати се) у чему.

Зна се да глаголска рекцща у првом реду зависи

од глаголског значеаа. Ове допуне управне речи у оргапско]

су вези са ньентг значением. У значен>у управне речи по

стели латентна функщца сваке ньене могуЬе допуне или од-

редбе (в. А. Белил, О ^езичко] природи и ^езичком развптку,

т. Ю9У Према томе, глаголска рекщф, ни]е форматне

природе, веп сематичко-оинтаксичке. Друпгм речима, не

може се сваком глаголу одредити коначно ,]едан облик допу

не, веК се мора водити рлчуна о сваком ньеговом ш^единач-

ном значен>у. Различита значеньа могу 1шати различите до

пуне. И често баш нарочита, допуна показу.|е неко иосебно

значение глагола. (Исп. горе Вукове примедбе уз пословице

коде сам навео).

Позната ^е, |гецимо, група глагола у нашем дезику са дво-

Заком допуном, акузативном и дативном. То су глаголи:

*) КапетановиЬ—Л>убушак, Нар. благо, 1888, стр. 150,
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помагати, служит, сметати, саветовати, разумети и др. (в.

универзитетска предаванл А. Велика, Историка српскохрват-

ског ]'езика II (1950), св. 1, стр. 348). Тако и глагол разумети,

према томе шта све може да значи, може се слагали с оба ова

падежа:

Кад значи веровати (а то н>егово значение ^е данас заста

рело), као у примерима:

— Здрав болесну не разумще. Вук, Поел. 89; — И бог

Не нам, синко, опростит, — а Турци нам не разумеет.

Н. 1Ц. П, 369; — Вала разумети и сиротинки. 3. Н. Оточанин,

Старине, 289, — има дативну допуну.

На^чешие, а свакако на,)обични)е значение овога глагола

— схватит нешто или некога; напр.:

Он разуме француски, енглески, руски итд.; — Ученици

упамте само оно иато се предар, а не разумь]у; — Он ра

зуме свога друга. — Он свакога разуме.

Овде треба навести и примере са рефлексивном формом

овог глагола у пасивним реченицама где он има у основи

исто значенье:

— Говори лагано, боле се разуме; — То се разуме.

А може та.) глагол имати и других «сродних значен>а. За-

тим се уза н>, као допуна, употреблена и локатив с предло

гом о (Да знамо како он разуме о томе, П. М. Ненадовип,

Протокол 1800, стр. 34) или у истом значен>у — гепитив с

предлогом око, итд.

Али ]'е овде потребно об^аснити облике допуне уз разу

мети (разумевати) у аегово] рефлексивно] форми. Ово $

утолико потребгаф што су ^едни наши класични писци (а и

на]нови]и) употребл>авали допуну с предлогом у уз ова] гла

гол у акузативу, а други у локативу, и што су наши лексико-

графи за ]едан падежни облик (за акузатив), а други — за

други (за лшатив).

Вук у сво] Р]ечник шф унео рефлексивни облик оюга

глагола. Искльучиво за локативну допуну су: Броз и Ивеко-

вип, Бакотин, Ристип и Каштрга, Н. ПетровиЬ (уз зе сопаИге

еп), <Т. ЪорЬевиК (уз т^еШдо). Исюьучиво за акузатив с пре

длогом .]е <1. Адамович (уз зе сопаИге еп). За ]едну и другу
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допуну Парчий (уз т1еш1еге); а ^. Отевовил (уз зе со-

паНхе еп, а, йапз) ставио ]е обазриво: „разумевати се у —",

што знати да он и за облик акузатива и за облик локатива.

Примери за акузатив из наших писаца су:

Она се ]е, истина? слабо разуми^евала у пчуедине

модерне квьижевне см^ерове (Леоковар, 0]ене л>убави

1898, 21); — Ти се разумеш у вино (А. Т. ПавичиК,

Републ., 1909, 118); — За. се разумеем у нышрт (А.

Шеноа, Црип. IV, 260); — Ти се у те ствари не разуми-

]еш (А. Ковачии, Од данас ... 23) ; — За. се у л>уде разу

мей (Давичо, МеЬу Маркоовим партизанима, 75) — Ое-

л>ак наш ... не разумнее се ни у читавъе ни у писаше (А.

Ковачип. У регистратури, 1909, 8); — Ко се разуме у сло

ва (36. за н. ж. IX, 1904, 215); — Увидео сам тек, да се

не разуми]ем у женске (К. Ш. Ъалски, Под старим кро-

вовима 1912, 198); — . ..коди се у практичну политику

не разумие (А. Т. Павичип, Поб^еда 1898, 100); — Разу

мнее се као магарац у кантар (Катет. — Л>убушак, Нар.

благо, 300); Разумнее се у господарство (Леоковар, Прил.

1917, 94); — За допуштам да се ^а у сликарство не разу

меем, као ви (М. Крлежа, Госн. Глемба^еви 1928, 16); —

Ти се разуми]еш у ту^е каматааке, то су тво.]и глемба]ев-

ски таленти! (М. Крлежа., Гоон. Глемба^еви 1928, 72); —

Ти знаш да се ^а не разумеем у жене («Г. Кулунцин, Ми-

стериозни КомиЬ 1928, 23); — Разумщеш се ти у поезщи

као магарац у кантар! (В. М. <1овановин, Карьера 1914,

181).

За локатив: Разумева се он, као магарац у кантару

(3. Мушкатировип, Причте, 105); — Вал>а знати словен

ски и разумевати се у акцентуацией (<1. Скерлип, Писци

и квь. VII 1922, 36); — Ти се слабо разумеш у знацима

судбине (К. Руварац, Описи II, 200); — Кор се разуме

у домазлуку (К. Руварац, Описи I, 106): — . . . одговори

ова.} меЬу нама кор се у природи н ]естаственици на^-

бол>е разумевао (И. СекулиК, Записи 1940, 89); — Вуда

ла се бол>е разуме у сво}0] купи, него мудар у ту!эд (Ву-

^акли]а, О писан>у и отилу, превод Шопенхауера, 89).
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Затем има примера са локативом и предлогом о у до-

пуни (Мало се разумей о тод ствари. И. Гарашанин, Писма

1931, 337), као и примера у копима ]е допуна у генитаву с

предлогом око:

Разуме се око стоке; — Разуме се око кошь; — Ра

зуме се око пчела; — Разум» се око деце; — Разуме се

око болесника, Ько самртника, око мртваца итд.

Кад >наведеним примерима из писана додамо примере

свакодневне употребе глагола разумети се с допуном у лока

тиву: Разуме се у калемлещ/, у сушегьу шлива, у намешта-

чьу руке, у крО]ен>у, у гиивеюу, у меишьу, у кувшьу итд., па

уэмемо и сваки щфдиначно и све за^едно — лако ^е схва-

тити да глагол разумети се у нъима значи сналазити се, и да

баш зато захтева дапуну у локативу.

Разуме се у пиНа; — Разуме се у коп>е; — Разуме се у

мотор; — Разуме (се) у кантор; — Разуме (се) у сат; — Ра

зуме се у радио апарате итд., као и у свим напред датам при

мерима из писаца и многим сличним случа^евима, иста гла

гол значи — са разуметаем улазити у што.

Треба дакле полазите од значеаа управног глагола па да

се правилно схвати облик вьегове допуне. Пивдье ових до

пуна ^е, како се види, претежно семантичко-синтакеичке

природе, т.). значен* глагола ]е органски повезано са гьеговом

допуном. И сасвим ^е разумцьиво што два различита значен>а

глагола траже две различите допуне. У |реченици су много

брачии и разноврсни односи регулиеани увек односом управ-

не речи и вьене допуне, гда ^е тако и у примерима типа:

Он се разуме у компоиоваш, щи значи: Он улази са ра-

зумева*ьем у комтгоноваше, он ,]е упуНен у предмет компоно-

ватьа; — Разуме се у музику< — Разуме се у сликарство, у

туарство, у модерне кн,ижевне смерове; — Он се не разуме

у поези'уу; — Разуме се у слова, у кантар, у вино, у коюе, у

спорт. Сви ови примери показуху да су у допуни предмета у

чи)е ^е основне особине неко упуЬен тоиико да их позна^е.

Он се разуме у кампоповатьу значи: Он се еналази у

извоЬевьу раднье компонована. Исто тако: Он се разуме у

кпижевно] критици; — Та/ се разуме у лирско] поезирг; —

Он се разуме у музици; — Он се разуме у калемлеюу, у ку
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ьан>у, у кро)ен>у, у шшечъу, у неговаюу болесника, у рва-

гьу итд.

Ове допуне, саме по себи, одре^уду, дакле, коде значение

та.] глагол употреблен уз козу од аих има. А цео израз са-

сташьен од глагола разумети се и било коде од ових допуна

у крадш^ линщи значи исто, па отуда ^едни писци и употре-

балэваду дедну, а други — другу долуну. Има, истина, случа-

да ^е негде обичнир ]едан падеж као допуна овоме гла

голу (свакако се чешпе говори: Разуме се у вина, него у ви

нима, као што ,]е за нас много обичтце — Разуме се у мате

матики него: Разуме се у математику). Али се не може уоп-

штено реКй да де у примерима дедног типа правилна само дед-

на, а у другима само друга допуна.

Што ^е нонегде, као у примедэу коди де био и поюд овом

чланку, недовооьно обична и дедна и друга допуна, — то ^е

свакако зато што у говору има дезичких фигура ко^е пюнекад

чине делу мисао необичном. Такви су на^чеппЧе ечинтични

изрази какав ^е несумн>иво и израз разумети се у мртваце

(односно у мртвацима). Веп утроено значеае глагола разу

мети се с акузативном или локативном нщанюом свакако имамо

и у овом примеру. И кад се каже Он се разуме у мртваце — то

значи: Он са разумевавьем улази у послове око мртваца, а

ученица: Он се разуме у мртвацима — Он се сналази у посло-

вима око мртваца. Зато свакако тако и треба репи. Или

ако хоЬе баш да се и употреби елиптична реченица, онда ^е уз

разумети се }ош надболе узети допуну у генитиву с предто-

гом око — Он се разуме око мртваца.

И. СтевовиН
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