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Увод1

У ранијем истраживању творбених на-
чина и семантике глаголских демину-
тива поменут је и творбено-семанти-

чки тип од префикса по- и свршених глагола. 

Као потврде су наведени примери са протума-

ченим значењима и истакнута семантичка спе-

цифичност ових двопрефиксалних деминути-

ва у поређењу са творбено-семантичким ти-

пом од префикса по- и мотивних глагола не-

свршеног вида.2

1 Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истражи-
вања савременог српског језика и израда Речника српскохр-
ватског књижевног и народног језика САНУ (178009) 
који у целости финансира Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије.

2 Жугић 2007: 257–270.

Будући да се у призренско-тимочким го-
ворима двопрефиксални глаголи с префиксом 
по- деминутивног значења јављају као лингви-
стичка реалија диференцијална у односу на 
стандардни српски језик, као и то да су уочена 
два семантичка подтипа условљена њиховом 
творбеном структуром, ови глаголи заслужују 
детаљније истраживање.

Нашу пажњу је привукло и постојање 
двопрефиксалних глаголских деминутива ис-
тог творбено-семантичког типа у бугарском 
језику као структурно и географски блиском 
јужнословенском идиому. У том смислу ће 
бити анализирани најпре типови двопрефик-
салних глаголских деминутива с префиксом 
по- у призренско-тимочким говорима српско-
га језика, а потом ће стање бити компарирано 
са стањем у бугарском језику. 
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У раду се сагледава творбено-семантички аспект двопрефиксалних глаголских 
деминутива са префиксом по- као првим у линеарном редоследу префикса. Истражују се творбена 
и семантичка функција префикса по- у процесу секундарне префиксације примарно префиксираних 
глагола као и разлози високе продуктивности новонасталих двопрефиксалних глаголских демину-
тива с префиксалном везом по- + други префикс. Творбена структура оваквих деминутива се ја-
вља у виду два творбена типа у зависности од тога да ли је мотивни глагол перфективни, свршени 
или је имперфективизован инфиксалном морфемом -ује-. Префикс по- модификује значење једном 
већ префиксираног глагола. Новонастали глагол добија деминутивно значење, а у зависности од 
тога да ли је префикс по- у функцији квантитативног или квалитативног детерминатора, из-
двојена су два подзначења двопрефиксалних глаголских деминутива с префиксом по-. Стање у при-
зренско-тимочким говорима компарира се са стањем двопрефиксалних глаголских деминутива у 
бугарском језику.

двопрефиксални глаголски деминутиви, творба, семантика, призренско-ти-
мочки говори, бугарски језик.
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Рад се заснива на грађи из дијалекатских 
речника призренско-тимочких говора: Реч-
ник лесковачког говора (Митровић 1984), Реч-
ник говора јужне Србије (Златановић 1998), 
Речник села Каменице код Ниша (Јовановић 
2004), Речник говора јабланичког краја (Жугић 
2005), Тимочки дијалекатски речник (Динић 
2008) и Црнотравски речник (Стојановић 
2010). Неки примери су узети из Картотеке 
необјављене лексичке грађе из јабланичког гово-
ра (Жугић Гр.).

Грађа за бугарски језик је ексцерпирана 
из Обратног речника бугарског језика (Мурда-
ров и др. 2011), у тексту скраћено: ОРБЕ 2011, 
и Бугарско-српског речника (Младенов 2000).

О досадашњем истраживању двопре-
фиксалних глаголских деминутива у српском 
и бугарском језику

О досадашњем истраживању глаголских 
деминутива у призренско-тимочким говори-
ма види рад Жугић 2007: 257–270. У наведе-
ном раду, ауторка издваја и творбено-семан-
тички тип двопрефиксалних деминутива с 
префиксом по- као префиксом секундарне 
префиксације.

Двопрефиксалне глаголе у српском књи-
жевном језику први пут спомиње А. Белић 
(1949: 313–317). О односу значења секундар-
ног префикса у двопрефиксалном глаголу пре-
ма значењу глагола с једним префиксом каже 
да се „нов префикс [...] управља према значењу 
глагола са једним префиксом, а не према само-
ме префиксу“ (313). Секундарни префикс нај-
чешће означава перфектизацију, али може 
имати и своје основно значење.

Сви каснији истраживачи двопрефик-
салних глагола баве се утицајем једног и дру-
гог префикса на значење двопрефиксалног 
глагола: Клајн (2002: 286–290) даје значајније 
место двопрефиксалним глаголима и истиче 
да улога првог префикса није искључиво веза-
на за перфектизацију имперфективних глаго-
ла. Он нарочиту пажњу скреће на глаголе које 
назива правим двопрефиксалним глаголима 
„у којима се оба префикса равноправно ком-
бинују са основом, дајући значење које ни је-
дан ни други сам за себе не би могли имати“ 
(Клајн 2002: 287). 

Терзић (1997) истражује творбено-се-
мантички аспект двопрефиксалних глагола са 
префиксалном конструкцијом пона- у срп-
ском и руском језику. Тошовић (2010) се бави 
семантичком анализом двопрефиксалних гла-
гола. Драгићевић (2013) анализира двопре-
фиксалне глаголе са префиксима донекле су-
протстављених значења уз закључак (262) да у 
двопрефиксалним глаголима „префикси нај-
чешће не ступају у директан однос, већ први 
префикс модификује значење већ префикси-
раног глагола, дакле односи се према глаголу, а 
не према префиксу“. 

О глаголским деминутивима с префик-
сом по- у савременом српском језику најпре и 
најдетаљније пише И. Грицкат. Семантичку 
компоненту квантификативног типа са ин-
формацијом о количини, мери, интензитету 
или трајању радње у глагол уноси префикс по- 
који је основни формални показатељ демину-
тивности глагола.3 Овим префиксом указује се 
и на начин (из)вршења радње (лагано, нехајно 
и сл.), радња глагола се своди на извесни сте-
пен интензитета или се њено трајање кванти-
тативно ограничава.

Модификација значења префиксираног 
глагола у процесу секундарне префиксације у 
српском књижевном језику, у нашем случају 
настанак глаголских деминутива, карактери-
ше и призренско-тимочке говоре, што ће у 
овом раду бити показано. 

Творбено-семантичким аспектом пре-
фиксалних глаголских деминутива у бугар-
ском језику бави се В. Радева. Реч је о глагол-
ским деминутима твореним префиксима по-, 

3 Ирена Грицкат сматра да је префикс по- најкаракте-
ристичнији словенски префикс за глаголску демину-
цију. Овој појави она је посветила читаву студију у 
којој истиче да „деминутивни глагол може значити да 
се радња врши кратко време, повремено, а не трајно, 
учестало а притом с мањим интензитетом, или тре-
нутно, иако јој је природа трајна; или се радња врши 
са ситнијим резултатом, ако јој је значење резултатив-
но; или се уопште врши нека неважна радња, несавр-
шена, недовршена, или налик на основну радњу. С 
друге стране су присутни и они моменти који прису-
ствују при деминуцији других речи: посматрање рад-
ње са симпатијом или, обрнуто, са иронијом.“ (Гриц-
кат 1955/1956: 47). 
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под-, при- и про- као и о двопрефиксалним гла-
голским деминутивима са префиксом по- ко-
јим се врши префиксација првобитно префик-
сираних глагола (1987: 147–151). Ове лекси-
чке категорије, у склопу префиксације, дотиче 
се у оквиру поглавља о творби речи и реле-
вантна бугарска граматика: Бојаџијев и др. 
(1999: 261–270). 

Творбено-семантички аспект 
двопрефиксалних глаголских 
деминутива с префиксом по- у 
призренско-тимочким говорима 

При анализи ових глаголских деминути-
ва пошли смо од значењске функције префикса 
по- који се додаје префиксираном мотивном 
глаголу, свршеног или несвршеног вида. У за-
висности од тога да ли је префикс по- у семан-
тичкој функцији квантитативног или квалита-
тивног детерминатора, извршена је класифи-
кација глаголских деминутива на деминутиве 
квантитативног и деминутиве квалитативног 
подзначења. Пре систематизације наводимо 
по један пример деминутива у једном и другом 
подзначењу: а) глаголски деминутив посач ка 
означава радњу која је извршена у краћем вре-
менском периоду, мало, донекле, унеколико, тј. 
радњу која није реализована у потпуности, до 
краја, у пуном степену, интензитету и сл. Пре-
фикс по- је квантитативни темпорални детер-
минатор који ограничава извршење радње у 
одређеном ограниченом временском одсеку. 
Он се може јавити и у функцији квантитатив-
ног количинског детерминатора при чему 
врши деминуцију количине глаголског проце-
са исказаног примарно префиксираним глаго-
лом: глаголски деминутив пораздлжи означава 
радњу у којој је процес раздужења дуга извр-
шен у једној количински мањој мери, мањим 
делом, односно не сасвим и у потпуности; б) 
глаголски деминутив позак!пи је квалитатив-
ног подзначења и упућује на начин извршења 
глаголске радње, тј. на недовољно добро извр-
шену радњу, на радњу која је извршена како-та-
ко, било како, лабаво, местимично, овлаш: по-
зак!пи ’закрпи како-тако, било како, површно, 
лабаво, овлаш, прикрпи’. 

У богатом корпусу двопрефиксалних 
глаголских деминутива с префиксом по- запа-
жено је да он не утиче на промену глаголског 
вида примарно префиксираног глагола како је 
то случај при творби глаголских деминутива 
од мотивних глагола несвршеног вида, типа 
пораб"тим. Прецизније речено, двопрефик-
сални глаголи секундарне префиксације пре-
фиксом по-, било да је реч о глаголима сврше-
ног или несвршеног вида, задржавају вид при-
марно префиксираних мотивних глагола. У 
деминутивима од префиксираних глагола не-
свршеног вида са творбеном инфиксалном 
морфемом -ује-, префикс по- задржава и функ-
цију семантичке модификације, тј. деминуци-
је, с том разликом што деминутиви овакве 
творбене структуре, захваљујући инфиксалној 
морфеми -ује- добијају и једну нову семанти-
чку компоненту за означавање итеративности 
глаголске радње. Она је својствена и квантита-
тивном и квалитативном подзначењу глагол-
ских деминутива несвршеног вида, као њихо-
вим основним подзначењима. 

У циљу прегледности, деминутиве кван-
титативне и квалификативне детерминације 
прегледаћемо одвојено.

Будући да се глаголска одредница у већи-
ни коришћених извора грађе за призренско-
-тимочке говоре даје у 3. лицу једнине презен-
та, ради уједначавања користимо такође овај 
облик и тамо где је употребљен облик 1. лица 
једнине презента.

Глаголске одреднице бугарског језика 
преузимамо у облику 1. лица једнине презента 
будући да их тако доносе сви коришћени изво-
ри грађе и бугарска литература.

Дефиниције већине деминутива у оба 
истраживана идиома су углавном наше. 

Квалификативну ознаку глаголског вида 
у призренско-тимочким говорима наводимо 
само уз глаголе са инфиксалном морфемом 
-у(ј)е-, будући да су у призренско-тимочким 
говорима глаголски деминутиви од глагола 
свршеног вида далеко бројнији и лако препо-
знатљиви. 

За глаголске деминутиве у бугарском је-
зику видски квалификатив ћемо наводити уз 
сваки глагол, јер су првостепени префиксални 
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глаголи, тј. глаголи уопште, структурално ра-
зличити од стања у призренско-тимочким го-
ворима. 

Творбено-семантички тип глаголских де-
минутива од префикса ПО- и префиксираног 
глагола свршеног вида (ПСГ) представљамо 
обрасцем: ПО- + ПСГ, односно обрасцем: 
ПО- + префикс + КМ + ОВ, при чему је КМ 
коренска морфема а ОВ основински вокал. 
Творбени образац деминутива од префикси-
раних глагола несвршеног вида (ПНГ), уз на-
ведене творбене елементе, има у саставу ко-
ренске морфеме и инфиксалну морфему -ује-: 
ПО- + префикс + КМ + -ује- + ОВ. 

Најпре доносимо глаголске деминутиве 
у призренско-тимочким говорима, образова-
не по напред наведеном творбеном обрасцу, 
са квантитативним деминутивним подзначе-
њем (а). 

а) Префикс по- додат на већ префиксира-
не глаголе има функцију квантитативног де-
терминатора и развија деминутивно значење. 
Такви двопрефиксални глаголи означавају 
квантитативно ограничену радњу, тј. радњу 
која није извршена потпуно, до пуног степена 
интензитета, која се врши слабијим интензи-
тетом од очекиваног и пожељног. Због тога се 
овакво значење глаголске радње или стања ис-
казује описном лексикографском дефиници-
јом у виду прилошких конструкција: ’неко 
време’, ’кратко време’, ’извесно краће време’, 
’мало’, ’донекле’, ’унеколико’ обавити, изврши-
ти неку радњу или бити у неком стању: позал -
чи се залечи се у извесној мери, мало, донекле 
(Жугић Гр.); позасмрд# засмрди донекле, уне-
колико (Жугић Гр., Динић 2008); позасмрд$је 
несвр. смрди мало, донекле (с времена на вре-
ме, повремено) (Жугић Гр.); позасмрџ$је не-
свр. в. позасмрдује (Динић 2008); позаст%не 
застане накратко, мало (Стојановић 2010); 
позастањ$је несвр. застаје накратко (повреме-
но, у одређеним временским интервалима) 
(Стојановић 2010); позбер  скупи, покупи у 
извесној мери, донекле (Жугић Гр., Златано-
вић 1998); позгр је се згреје се, угреје се мало, 
донекле, унеколико (Жугић Гр.); поизмл%ти 
изудара мало, донекле (Жугић Гр.); поизд$е се 
отекне, надује се мало, донекле (Жугић Гр.); 

поисплни испуни до извесне мере, не сасвим, 
донекле (Динић 2008); понав%ди навади, за-
лије помало, недовољно, ту и тамо (Жугић 
Гр.); понавађ$е несвр. залива, полива помало, 
недовољно, ту и тамо (у одређеним времен-
ским интервалима, повремено) (Жугић Гр.); 
понаед  се наједе се донекле, недовољно (Ди-
нић 2008, Стојановић 2010); понак!ми нахра-
ни крмом, накрми у извесној мери, донекле, 
унеколико (Стојановић 2010); понал"че се на-
пије се лочући донекле, не сасвим, недовољно 
(Динић 2008); понаћ зи се накези се помало, 
повремено (Динић 2008); пона$чи (се) научи у 
извесној мери, не сасвим, недовољно (Жугић 
2005, Динић 2008, Стојановић 2010); пона-
м$чи се намучи се у извесној мери, донекле 
(Жугић Гр.); понапас  напасе донекле, унеко-
лико, делимично (Жугић Гр.); понап#је се на-
пије се у извесној мери, не сасвим, донекле 
(Жугић Гр., Динић 2008, Стојановић 2010); 
поол%ди се охлади се до извесне мере, не са-
свим, донекле (Жугић Гр., Динић 2008); по-
от пам изударам, истучем мало, донекле (Жу-
гић Гр.); поподв#кне подвикне мало, не баш 
високим тоном (Жугић Гр.); попод#гне се по-
дигне се мало (обично из постеље након боле-
сти), придигне се (Жугић Гр., Стојановић 
2010); попоед  поједе нешто мало, донекле 
утоли глад (Жугић Гр.); попој де в. попоеде 
(Стојановић 2010); попор%сне порасте мало, 
поодрасте (Жугић Гр., Стојановић 2010); по-
пос%ди посади малу количину, колико-толико, 
унеколико (Жугић Гр.); попост#гне постигне, 
оствари донекле, у извесном мањем степену 
(Жугић Гр.); попотрч# потрчи мало (Стојано-
вић 2010); попреглне прогута нешто мало, 
неку мању количину нечега (Динић 2008); по-
прегр ши погреши у извесној мери, мало, до-
некле (Динић 2008); попрем$чи се намучи се 
мало, донекле (Жугић Гр.); попреч$ка изудара, 
истуче мало, донекле (Жугић Гр.); поприд#гне 
се в. поподигне се (Жугић 2005, Динић 2008, 
Стојановић 2010); поприл гне легне мало, 
прилегне накратко (Стојановић 2010); попри-
льг$е несвр. лаже помало (с времена на време, 
повремено) (Динић 2008); поприл&же слаже 
помало, донекле (Динић 2008); поприпаж$е 
(се) несвр. пази (се) неко краће време (с време-
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на на време, повремено) (Динић 2008); по-
прип%зи (се) припази (се) извесно краће вре-
ме, кратко, мало (Динић 2008, Жугић Гр.); 
поприраб"ти обави (обично већину послова) 
донекле, унеколико (Стојановић 2010); по-
прист кне стекне известан иметак, стекне 
мало, унеколико (Жугић Гр., Стојановић 
2010); попритр"па лупа извесно краће време 
и у слабијем степену јачине (Динић 2008); по-
прист гне мало, донекле учврсти, притегне 
(Златановић 1998, Жугић 2005; Стојановић 
2010); поприч ка сачека извесно краће време, 
причека (Жугић 2005); попричек$је несвр. 
чека накратко (у одређеним временским ин-
тервалима, повремено) (Жугић Гр.); попрод$-
ма проговори накратко, покоју реч (Динић 
2008); попром#не заобиђе лагано, пажљиво 
(Жугић Гр.); попрот па в. поотепа (Жугић 
Гр.); поразм!си размрси у извесној мери, доне-
кле (Жугић Гр.); поразмрс$је несвр. размрсује 
мало, унеколико (с времена на време, повре-
мено) (Жугић Гр.); порас!ди се расрди се, наср-
ди се мало, донекле (Жугић Гр.); поразгл да 
разгледа мало, донекле (Жугић Гр.); поразгле-
ђ$је несвр. разгледа мало, донекле (с времена 
на време, повремено) (Жугић Гр., Стојановић 
2010); пораздлжи се раздужи се до извесне 
мере, врати део дугова (Динић 2008); поразд$-
жи се в. пораздлжи се (Жугић Гр.); пораздуж$је 
се несвр. враћа дуг у више наврата (Жугић Гр.); 
посач ка сачека накратко, мало (Жугић Гр., 
Динић 2008, Стојановић 2010); посачек$е не-
свр. чека кратко, мало, у више наврата (Динић 
2008); посв!не се до извесне мере, мало, доне-
кле ојача (обично после неке болести) (Жугић 
Гр., Златановић 1998, Динић 2008); поск%ра 
изгрди мало, донекле (Жугић 2005); поскр%ти 
скрати мало, донекле (Стојановић 2010); по-
скрат$је несвр. скраћује помало (с времена на 
време, повремено) (Жугић Гр.); посм%ли (се) 
смањи (се), начини (се) мањим донекле (Ди-
нић 2008, Стојановић 2010); посм ље самеље 
извесну малу количину (Жугић Гр., Динић 
2008); поспеч%ли заради, стекне нешто новца у 
печалби (Јовановић 2004, Динић 2008, Стоја-
новић 2010); посраб"ти в. поприработи (Ми-
тровић 1984, Жугић Гр., Јовановић 2004, Ди-
нић 2008); посработ$је несвр. обавља (обично 

више послова) донекле, унеколико (Жугић 
Гр.); пост кне стекне известан, невелик име-
так (Златановић 1998, Жугић 2005); поу%ли 
размази мало, донекле (Златановић 1998, Жу-
гић 2005). 

Двопрефиксалне деминутивне глаголе 
оваквог творбено-семантичког типа бележи-
мо и у бугарском језику: поизб#стря се свр. из-
бистри се мало, донекле, унеколико (ОРБЕ 
2011); поизгладн я свр. огладним мало, доне-
кле (Младенов 2000); поизд$вам се несвр. / по-
изд$я се свр. натекнем, отекнем мало, незнатно 
(ОРБЕ 2011); поизк%чвам се несвр. / поизк%ча 
се свр. пењем се, попнем се мало, донекле 
(Младенов 2000); поизл'жа свр. слажем мало 
(Младенов 2000); понав%ждам несвр. / пона-
в%дя свр. заливам, залијем мало, донекле 
(Младенов 2000); понавеч рвам се несвр. / по-
навеч ря се свр. вечеравам, вечерам нешто 
мало (ОРБЕ 2011); понавл#зам несвр. / пона-
вл(за свр. улазим, уђем мало, накратко (Мла-
денов 2000); понавред(вам несвр. / понавред( 
свр. (у)чиним малу штету (Младенов 2000); 
понаг%звам несвр. / понаг%зя свр. (за)газим 
мало, донекле (Младенов 2000); понаг#здвам 
несвр. / понаг#здя свр. дотерујем се (дотерам 
се) мало, донекле (Младенов 2000); понагост( 

свр. угостим мало, донекле (Младенов 2000); 
понадебел я свр. удебљам се, угојим се мало 
(Младенов 2000); понаклевет(вам несвр. / по-
наклевет( свр. (о)клевећем мало, донекле 
(Младенов 2000); понак'рмвам несвр. / пона-
к'рмя свр. (по)дојим мало (Младенов 2000); 
понам"кря се свр. наквасим се мало, донекле 
(ОРБЕ 2011); понам'рщя се свр. намрштим се 
мало, донекле (ОРБЕ 2011); понапеч лвам не-
свр. / понапеч ля свр. (за)радим, стекнем не-
што мало новца (Младенов 2000); понап#вам 
се несвр. / понап#я се свр. напијам се, напијем 
се мало, донекле (Младенов 2000); понап#-
свам несвр. / понап#ша свр. (на)пишем мало, 
донекле (ОРБЕ 2011); понар%двам се свр. об-
радујем се мало, накратко, донекле (Младенов 
2000); понас(вам несвр. / понас я свр. (за)се-
јем мало (Младенов 2000); понатов%рвам не-
свр. / понатов%ря свр. (на)товарим мало, до-
некле (Младенов 2000); понахр%нвам се несвр. 
понахр%ня се свр. (на)храним се, (по)једем 
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мало (Младенов 2000); поодр%сквам несвр. / 
поодр%скам свр. (о)гребем мало, донекле (Мла-
денов 2000); поожадн я свр. ожедним мало 
(Младенов 2000); пооздрав(вам несвр. / поо-
здрав я свр. оздравити, опоравити се мало, до-
некле (Младенов 2000); поок'пя се свр. оку-
пам се мало, на брзину (ОРБЕ 2011); поопле-
в(вам несвр. / поопл вя свр. (о)плевим мало, 
донекле (Младенов 2000); поотп#вам несвр. / 
поотп#я свр. отпијам, отпијем мало (Младе-
нов 2000); поотс#пвам несвр. / поотс#пя свр. 
одливам, одлијем мало, донекле (ОРБЕ 2011); 
поохл%ждам несвр. / поохл%дя свр. (о)хладим 
мало, донекле (Младенов 2000); поповд#гам се 
несвр. / поповд#гна се свр. повр. подизати се, 
подићи се мало (Младенов 2000); поподв#-
квам несвр. / поподв#кна свр. подвикујем, под-
викнем мало (Младенов 2000); поподск%звам 
несвр. / поподск%жа свр. дошаптавам, дошап-
нем мало (Младенов 2000); попод$я се свр. 
отекнем, натекнем мало, донекле (ОРБЕ 
2011); попор%ствам несвр. / попор%сна свр. из-
растам, израстем мало, унеколико (ОРБЕ 
2011); попрегов%рям свр. преговарам мало, 
кратко (Младенов 2000); попрераб"твам не-
свр. / попрераб"тя свр. (по)радим мало, крат-
ко (ОРБЕ 2011); поприк%звам свр. попричам, 
поразговарам мало, кратко (Младенов 2000); 
попритворя свр. затворим мало, донекле 
(ОРБЕ 2011); поразк%звам несвр. / поразк%жа 
свр. (ис)причам мало (Младенов 2000); пора-
зм#сля свр. поразмислим (Младенов 2000); 
поразм'тя свр. размутим мало, донекле (Мла-
денов 2000); поразпл%ча се мало се расплачем 
(Младенов 2000); поразх"ждам се несвр. / по-
разх"дя се (про)шетам мало (Младенов 2000); 
посближ%вам се несвр. / посближ% се свр. повр. 
зближим се, спријатељим се мало, унеколико, 
донекле (Младенов 2000); посл'гвам несвр. / 
посл'жа свр. (с)лажем мало (Младенов 2000); 
посъвз мам се несвр. / посъвз ма се свр. повр. до-
лазим, дођем себи мало (Младенов 2000); по-
успоко(вам се несвр. / поуспоко( се свр. повр. сми-
рим се мало, примирим се (Младенов 2000).

б) У двопрефиксалним глаголским деми-
нутивима са префиксом по- као првим у лине-
арном редоследу, префикс по- као квалитатив-
ни детерминатор радње или стања модифику-
је значење префиксалног мотивног глагола у 

деминутивно значење са примарном семом 
квалитета или начина вршења радње: радња 
није доведена до задовољавајућег, пожељног 
степена. С тим у вези је и експресивни став го-
ворног лица, субјекта који такву радњу оцењу-
је недовољно добро извршеном, немарно, не-
спретно изведеном. Због тога се лексикограф-
ске дефиниције формирају неким од прило-
шких израза: ’како-тако’, ’како било’, ’реда 
ради’, ’површно’, ’овлаш’, ’недовољно (добро)’: 
позабр%ди се забради се како било, овлаш, ла-
баво (Динић 2008); позав#је увије, умота како-
-тако, како било, недовољно (Стојановић 
2010); позак!пи закрпи, окрпи како-тако, како 
било, непотпуно, местимично, лабаво, недо-
вољно добро, прикрпи (Динић 2008, Жугић 
Гр., Стојановић 2010); позапеч  запече на бр-
зину, како било (Жугић Гр.); позг"тви при-
преми јело на брзину, како-тако, како било 
(Жугић Гр.); позгреб  покупи вилом траву, 
сено како било, како-тако, површно (Жугић 
Гр.); поизб ли опере нешто како било, на брзи-
ну, пропере (Жугић Гр.); понам сти намести 
како-тако, овлаш (Жугић Гр.); понаћ#ти на-
кити, окити на брзину, како-тако (Динић 
2008); понацрв ни (се) нацрвени образе на бр-
зину, овлаш, површно (Жугић Гр.); понач#ни 
се уреди се, среди се колико-толико, унеколи-
ко (Жугић Гр., Златановић 1998, Стојановић 
2010); понаш%ра нашара на брзину, како-тако, 
како било (Жугић Гр.); пообуч  се обуче се ка-
ко-тако, унеколико (Жугић Гр.); пообук$је се 
несвр. облачи се како-тако, како било (Жугић 
Гр.), пообер  обере, покупи овлаш, површно 
(Динић 2008); поодр#не уклони лопатом зе-
мљу, смеће и сл. површно, овлаш (Жугић Гр.); 
поодрињ$јем несвр. уклањам земљу, смеће и сл. 
површно, овлаш (Жугић Гр., Стојановић 
2010); поок!пи в. позакрпи (Динић 2008, Жу-
гић Гр.); поом#је (се) умије (се) непотпуно, не-
довољно, овлаш (Динић 2008, Жугић Гр., 
Стојановић 2010); поопер  (се) опере (се) не-
потпуно, недовољно, овлаш, површно (Ди-
нић 2008, Жугић Гр.); пооч шља (се) очешља 
се на брзину, како-тако, како било, површно 
(Жугић Гр.); пооч#сти очисти до извесне 
мере, не сасвим, површно (Жугић Гр., Стоја-
новић 2010); попрев#е превије како-тако, како 
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било (Динић 2008); поприк!пи (се) в. позакр-
пи се (Жугић Гр., Стојановић 2010), пора-
стр би направи какав-такав ред, поспреми 
(Жугић Гр.); порастреб$је несвр. прави какав-
-такав ред, поспрема (Жугић Гр.); посабер  по-
купи површно, овлаш (Стојановић 2010); по-
смет  на брзину, журно помете, почисти ка-
ко-тако, како било, површно (Митровић 
1984, Динић 2008, Жугић 2005), поср ди (се) 
среди (се), уреди (се), дотера (се) на брзину, 
како-тако, како било (Стојановић 2010).

Изложена творбено-семантичка анализа 
двопрефиксалних глаголских деминутива са 
префиксом по- као првим у линеарном следу 
префикса показује да су у испитиваним гово-
рима присутна оба деминутивна подзначења. 

Сличан творбено-семантички тип нала-
зимо и у бугарском језику: позаб$ля се свр. за-
булим се како-тако, било како, не сасвим до-
бро (ОРБЕ 2011); позаков%вам несвр. / поза-
ков% свр. лабаво, како-тако, мало причвршћу-
јем, причврстим ексером (ОРБЕ 2011); поза-
копч%вам се (несвр.) / позакопч%я се (свр.) за-
копча(ва)м како-тако, како било (ОРБЕ 
2011); позак'рпвам (се) несвр. / позак'рпя (се) 
свр. (о)крпим (се), (за)крпим (се) како-тако, 
како било, недовољно добро, површно (ОРБЕ 
2011); позаш#вам (несвр.) / позаш#я (свр.) са-
шивам (сашијем) како-тако, овлаш, површно 
(ОРБЕ 2011); поизк'пя (се) свр. окупам се ка-
ко-тако, површно, на брзину (ОРБЕ 2011); 
понам ствам (несвр.) / понам стя (свр.) на-
мештам, наместити, сређујем, средим мало, 
како-тако, како било (Младенов 2000); пона-
пр%вям (несвр.) / понапр%вя (свр) (на)правим 
било како, реда ради, мало (Младенов 2000); 
понап' лвам (несвр.) / понап'лня свр. (на)пу-
ним како било, на брзину (Младенов 2000); 
понасапун#свам (несвр.) / понасапун#сам (свр.) 
(на)сапуњам мало, овде-онде, како-тако, 
овлаш (Младенов 2000); пообл#чам се (несвр.) 
/ пооблек% се (свр.) повр. облачим се, обучем се 
како-тако, како било, на брзину (Младенов 
2000); пообр'свам се (несвр.) / пообр'сна се 
(свр.) повр. (о)бријам се како-тако, како било 
(обично на брзину) (Младенов 2000); пооб$я 
се свр. обујем се на брзину, како-тако, како 
било (ОРБЕ 2011); поокр'пвам (несвр) / по-
окр'пя (свр.) (о)крпим, (ис)крпим како било, 

како-тако, недовољно добро, немарно (Мла-
денов 2000); попокр#вам (се) (несвр.) / попо-
кр#я (се) свр. покривам (се), покријем (се) ка-
ко-тако, како било, овлаш (ОРБЕ 2011); по-
пребро(вам (несвр.) / попребро( (свр.) пребро-
јавам, пребројим како-тако, како било, повр-
шно, на брзину (Младенов 2000); попрев -
ждам (невр.) / попревед% (свр.) преводим, 
преведем на брзину, немарно, како-тако, било 
како (Младенов 2000); попрегов%рям (несвр.) 
/ попреговор( (свр.) обнављам, обновим (гра-
диво) на брзину, за кратко време, површно 
(Младенов 2000); попреч#стя свр. очистим 
овлаш, површно (ОРБЕ 2011); попром#вам 
(несвр.) / попром#я (свр.) (о)перем (посуђе, 
лице) површно, овлаш, како-тако, како било 
(ОРБЕ 2011); попроч#стя в. поприч стя 
(ОРБЕ 2011); попроч#там (несвр.) / попроче-
т% (свр.) (про)читам како-тако, недовољно 
пажљиво, површно (Младенов 2000); пораз-
тр бвам (несвр.) / поразтр бя (свр.) распре-
мам, сређујем (распремим, средим) (собу) по-
вршно, како-тако, како било (Младенов 
2000); поразч#ствам несвр. / поразч#стя свр. 
(о)чистим овлаш, површно (ОРБЕ 2011); по-
приш#вам (несвр.) / поприш#я (свр.) в. поза-
шивам (ОРБЕ 2011); поприл пя свр. залепим 
како-тако, овлаш, површно (ОРБЕ 2011); пос-
г"твям (несвр.) / посг"твя (свр.) (с)кувам 
мало, како-тако, како било (Младенов 2000).

Изложена творбено-семантичка анализа 
двопрефиксалних глаголских деминутива са 
префиксом по- показује да су у испитиваним 
идиомима присутна оба деминутивна подзна-
чења са идентичним творбеним обрасцем и 
идентичним двопрефиксалним синтагмама са 
префиксом по- као првим у линеарном следу 
префикса. 

У призренско-тимочким говорима пре-
фикс по- се везује за глаголе префиксиране сле-
дећим префиксима: з(а)- (13), из- (4), на- (16), 
о- (10), од- (1), по- (9), под- (1), пре- (6), при- 
(18), про- (8), раз- (13), с(а)- (12), у- (1) (број у 
загради означава број двопрефиксалних гла-
голских деминутива).

Као што се из приказаног стања види, 
префикс по- се у највећем броју случајева везу-
је за префиксалне глаголе с префиксом при- 
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(по- + при-), потом са префиксима на- (по- + 
на-), з(а)- (по- + з(а)-) и раз- (по- + раз-).

У бугарском језику префиксом по- су 
префиксирани првостепени префиксални гла-
голи на следеће префиксе: за- (9), из- (9), на- 
(38), о- (15), од- (4), по- (7), под- (4), пре- (9), 
при- (5), про- (5), раз- (13), с- (8), ус- (2).

Наведени подаци показују да су овде нај-
продуктивније следеће двопрефиксалне кон-
струкције глаголских деминутива: по- + на-, по- 
+ о-, по- + раз- и по- + за- исте продуктивности 
везе префикса по- са префиксима из- и пре-.

Грађа потврђује удвојену употребу пре-
фикса по- у двопрефиксалним глаголским де-
минутивима, али њихова значења показују да 
овде није реч о његовој плеонастичкој употре-
би, тј. редундантној употреби, већ о томе да и 
примарни и секундарни префикс по- уносе у 
новонастали глагол своја посебна значења.4

Компарација двопрефиксалних глагол-
ских деминутива с префиксом по- у призрен-
ско-тимочким говорима и бугарском језику 
потврђује а) да се у призренско-тимочким го-
ворима префикс по- најчешће везује за пре-
фикс при-, док је у бугарском језику реч о вези 
префикса по- са префиксом на-; б) префикс на- 
је у призренско-тимочким говорима други по 
продуктивности, док је префикс при- у бугар-
ском језику слабо продуктиван; в) везе пре-
фикса по- са префиксима з(а)- и раз- су про-
дуктивне и у једном и у другом идиому; г) 
удвајање истог префикса по- је присутно и у 
призренско-тимочким говорима и у бугар-
ском језику, али њихова удвојена употреба 
није плеонастичка. 

Изложени двопрефиксални глаголски 
деминутиви упућују на следеће закључке: 1) у 
призренско-тимочким говорима и бугарском 
језику присутна је еквивалентност на семан-
тичком плану; 2) на творбеном плану се уоча-
вају идентичне двопрефиксалне везе од пре-
фикса по- и других бројних префикса (13) 
примарно префиксираних глагола; 3) ово ди-
ректно имплицира високу продуктивност 

4 Клајн (2002: 287) мисли да у двопрефиксалним гла-
голима са истим префиксом, нпр. попостајати, попо-
чекати „понављање (префикса) нема другу функцију 
осим експресивне“.

двопрефиксалних глагола с префиксом по- као 
секундарном у оба испитивана идиома; 4) гра-
ђа показује идентичне двопрефиксалне везе, 
али нема поклапања најпродуктивнијих пре-
фикса: у призренско-тимочким говорима то је 
префикс при-, док је у бугарском језику то пре-
фикс на-; 5) префикс по- се у оба испитивана 
идиома везује за префиксалне глаголе с овим 
префиксом, али удвојени префикс не значи и 
његову редундантност, односно секундарни 
префикс по- није семантички празан.
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TWO-PREFIX VERBAL DIMINUTIVES WITH PREFIX 
PO- IN BULGARIAN AND THE SERBIAN DIALECTS OF 

PRIZREN AND TIMOK REGIONS

Summary

A comparative analysis of two-pre� x verbal diminutives with the pre� x 
po- in Bulagarian and the Serbian dialects of Prizren and Timok regions 
shows equivalence at the levels of word formation and semantics respec-
tively. At the former level one can notice identical two-pre� x relations 
featuring the pre� x po- and numerous other pre� xes of primarily pre� xed 
verbs, indirectly implying a high productivity of the two-pre� x verbs 
with the pre� x po- as a secondary one in both idioms examined.   e cor-
pus analysed con� rms identical two-pre� x relations, but there is no over-
lapping when the most productive pre� xes are concerned, since the pre� x 
pri- is dominant in the Prozren and Timok regions and the pre� x na- in 
Bulgarian. Furthermore, the pre� x po- is attached to already pre� xed 
verbs in both idioms in this way, but the doubled pre� x does not mean its 
redundancy, since each pre� x invests its own meaning into the newly-
formed unit. At the latter level there are two semantic subtypes of the 
analysed verbal diminutives visible.
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