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САДРЖАТИ ИЛИ САДРЖАВАТИ?
За глагол садржати (еп(ћаИеп) Т. Маретић вели у своме
Језичном савјетнику (1924, б. V.) да га „није добро узимати
као импф. глаг., на пр. шта садржи то писмо?; боље садржавати".
Маретић, дакле, није за то да се у нашем савременом
књижевном језику гл. садржати употребљава са имперфективним видским значењем и зато онима који га још тако
узимају препоручује његов други, дужи облик садржавати.
Јасно је одмах да он овде полази од познатог општег пра
вила наше граматике да су глаголи сложени од префикса
и простог трајног глагола — увек свршеног, а никад несвршеног вида; например: брати - сабрати, држати - задржати
итд. Према томе, очигледно је да је и спољашњи склоп гл.
садржати такав да би и он требало да има свршени вид
заједно са свима осталим глаголима који су сложени на исти
начин. Међутим, ми видимо да он такав вид нема и да зато
не иде нити може ићи с другим глаголима сличнога састава,
је,р његово значење — „имати у себи", „обухватати (собом)"
и сл. — претпоставља само глагол несвршеног вида.
Покушапу у овом чланку да одговорим на питање:
прво, зашто гл. садржати отступа својим видом од других
сложених глагола и, друго, у вези с тим, шта у нашем језику претставља појава његова облика садржавати.
Пре свега, овај глагол постоји и у данашњем руском
језику. У њему је он несвршеног вида, а такав је исто био
и у старом руском књижевном језику. У своме речнику Матер1алы для словаря древне-русскаго языка по письменымъ
памятникамъ (томъ третШ, 1912) И. И. Срезњевски одређује
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значена гл. съдьржаШи = съдрьжаШи = съдержаШи травим гла
голима савременог ]езика: держать; содержать въ себЬг
имЪШь ; воздерживать ; держаШь въ своей власШи, Правишь —
средним само изузетком: сдержать, соблюсти. Затим, у старом
српском кшижевном ]езику гл. садржати тако^е има несвршени вид, као што нам показу]у примери у Даничиневу
Р]ечнику из кнзижевних старина српских (1863—4) у коме су
поглавито речи из старих српских пирилских споменика писаних црквеним, одн. српскоцрквеним }езиком. У н>ему се
за гл. сьдрьжаШи (сопипеге) наводе овакви примери: не трЕвоук
что ико кьса скдркЖЕ ( = „не треба ништа, ]ер све има" — у
преводу М. Башипа СКЗ 180, стр. 152); ты во жнкоть сьдрьжншн (=„]ер ти живот држиш" — исто, стр. 208); дал>е:
ГДЕ СЕ ИЗНЕС0\' ДВЕ КНИГЕ 11.ДрЕК( ЗаЕДНО 34 ЗЕМЛЮ, КТО Е СЬДркЖаШ
до Лга дова сьворьнаго, того да кстк [Законик Душанов]; Богк.
ки весели и 8 части садркжи и др. И напослетку, за глагол
скдрхжати у старословенском ]езику налазимо примере код
Ф. Миклошича (Ьех1соп ра1аео51оуетсо-ёгаесо-1аШшт, 1862)
ко]и тако!)е потвр^у шегов несвршени вид; напр. божий
ДЕСница (схдрк)жит1к им; скрьвк скдрьжнтк ме и др.
Разуме се, овде, у старословенском ]езику, а и у нашем
старом кььижевном ]езику, о/дре^е се функци]а и значение
глагола целом реченицом и нашим живим ]езичким осепажем,
а тиме се у]едно и истовремено одре^е и шегов вид. Али има
и непосредног, морфолошког знака по коме се види да ]е ова]
глагол \ош у старословенском био са травим видом: то ]е
н>егова употреба у, партиципу презента пасивном, за ко}'и
облик ^е познато да се образовао од основе несвршених
глагола ]ер }е означавао раджу ко]а се врши у исто време
кад се врши и раджа реченичног предиката у личном глаголском облику. Например: ккси же стр-кгжштн! смюмк схдрх-,
жимн к-каг*. кдинк же капикларин в-кашЕ екда (Супр. зб. 78,2);
их лювнкы-л» пачЕ же страхом* скдрхж1мк (исто 54, 17) и др.
(исп. К. Н. Меуег, АШйгспепз1аУ15сп-§песп15спе5 Шог1егЬисп
йез Сойех 5ирга511еп515, 1935 под схдрхж.)Да одговоримо сада на горе поставлено питаже: зашто
се вид овога старог сдовенског глагола не слаже с жеговим
склопом ? Посматран са спол>ашже стране, гл. схдрхжати,
17
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могло би се рећи, не претставља ништа друго до реч
дословно саграђену према грчком глаголу ат^хе^ који је
сложен на исти начин и са истим префиксом (атг = лат.
сит = са, е^еы = држати, имати). Иако би то донекле објашњавало наш случај, питање је још односа овог глагола
према своме простом глаголу, јер су прости словенски гла
голи према сложении глаголима који им одговарају прожети
чврстом видском системом: према простом имперфективном
глаголу стоји сложени (с префиксом) перфектизовани глагол.
Таквог односа међутим овде нема Нема зато што су значења овог глагола постала таква да га не држе више у
вези1 с простим трајним глаголом То показују и сви горњи
примери. Када је гл. дрхжлти, чије је основно значенье „чинити да се што не миче с мјеста" (Рј. Југ. акад.), са социјативним предлогом —префиксом сх добио значења као
што су: „имати", „поседовати", „држати у својој власти",
„имати у себи" и сл. према сличном грчком глаголу, онда се
сложени глагол, с тим значењима, нашао изван видског
односа, као глагол имперфективног значења према грчком
језику, без икаквог обзира на свој граматички састав. Дакле,
семантички развитак овог глагола, који је пошао од добивеног значења из грчког језика, дао је у резултату реч која
више не потсепа на своје саставне делове, веп се у употреби
понаша као да је проста. Од „са собом држати" преко „код
себе држати" добивено је ново значење „имати у себи",
, имати" и сл. и глаголски вид, који се према таквом значењу
одређује, остао је неизмењен. Узмемо ли ради илустрације
овога, например, гл. садржати у нашој реченици: „ова
књига садржи доста корисног магеријала" или у руској:
„Пудъ содержишь 40 фунтовъ" (Вл. Даль, Толковый словарь .. .
IV, 1882), онда видимо јасно да се он својим значењем („имати
у себи", „обухватати собом") потпуно одвојио од глагола
држати који се у њему више, као ни префикс са, не распознаје, одн. он се не може више растављати на те своје де
лове. Другим речима, имперфективни глагол садржати, иако
је с граматичке тачке гледишта сложен, стоји усамљен, тј.
нема према себи простог глагола с којим би чинио сталан
видски однос.
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У нашем се књижевном језику овај глагол употребљава
и у облику садржавати, тј. у облику који је у инфинитивној
основи добио наставак ва. Није тешко рећи како је тај
наставак дошао. Од свих глагола који су састављени од
простог трајног глагола држати и каквог префикса помоћу
њега се граде учестали глаголи (одржати: одржавати, придржати: придржавати и др.). Према њима је и од садржати
направлено садржавати. Томе је свакако највише допринео
однос глагола задржати: задржаваШи јер је и својим блиским
сазвучјем могао и непосредно утицати да се такав однос
појави и код гл. садржати. Значи, дакле, да је облик са
државати плод једне обичне аналогије. Али је та аналогија
у овом случају била непотребна. Јер док је од сложеног
свршеног глагола задржати наставком ва добивен учестали
глагол задржавати који је несвршеног вида, дотле је овде
од трајног глагола садржати, који се са њим слаже само
по спољашњем склопу, постао опет глагол истога вида и
истога значења садржавати. Задржавати стоји у односу
према задржати као учестали, одн. учестало-трајни глагол
према глаголу свршеном, док код садржавати: садржати
таквог односа нема јер оба ова облика претстављају један
исти глагол — и по значењу и по виду. Може се све ово рећи
и друкчије, найме, да је увек живо и снажно језичко
осећање претставника нашег језика, по коме се од простог
трајног глагола помоћу префикса гради глагол сложен и
свршен и по коме се, даље, од њега, додавањем на инфинитивну основу наставка ва, ствара учестали глагол који
може бити схваћен и као трајни, — учинило да се појави,
поред садржати, и садржавати.
Иако овај други облик (садржавати), као што се види,
није настао по неопходности, он је ипак у нашем језику у
употреби узео толико маха да је у извесним глаголским
облицима готово потпуно завладао. То је случај, например,
са перфектом: употребљава се скоро само од садржавати.
Тако имамо: Писмо из Београда, па ма оно само голо по
здравлю садржавало, пријатније је . . . но најважније новости
(И. Гарашанин); Уредба која је садржавала цело преустројење свега правительства . . (Л. А. Баталака); Зорка је била
17«
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на челу свега, садржавала све... (М. Ускоковић); Хартија,
прикачена на груди, садржавала је текст претњи и опомена
(И. Секулић) и др. Тешко се може наићи на пример као
што је овај: Подмеће му други [пакет] који је заиста садржао две боце коњака (Нед. инф. новине 11. III 1951). Ово
исто вреди и за облик потенцијала који у свом саставу има
радни глаголски придев као и перфекат. Напр.: Таква пер
спектива садржавала би у себи највећу неправду (Ј. Ђ.
Авакумовић); Ако би католичка црква и садржавала коју
заблуду... ми то све примамо на нас... (Чокорило, Тајна
историја) и др. — иако би и овде сасвим исправно стајао
облик садржати који налазимо, например, код М. Ђ. Милићевића: Римљани никад нису давали непријатељу мир, који
не би садржао неки савез . . . Имперфекат 4:тоји још даље у
овом погледу: нисам наишао ни на један пример са садржати;
сви су са обликом садржавати: Звук . . . који не садржаваше
што за њега похвално (Ј. Суботић); Шетња, пољана за игре. . .
садржаваху у себи дивљину осећаја (Вл. Савић) и др.
Међутим у презенту је друкчији однос између облика
садржати и садржавати: први је обичнији и природнији
него други. Иако и у њему нису ретки овакви примери:
Чим дубље који круг лежи, тим веће муке садржава (Прерадовић); Народне пјесме и приповијетке садржавају догађаје... (Љ. Вуличевић); Али оне за данашњег читача садр
жава'^ премало шаренила... (А. Барац); Ужасна ствар која
садржава дане без хлеба (Мита Ракић) и др. — ипак они
далеко заостају за примерима у којима је употребљен облик
садржати. Довольно је навести само неколико: Српске пјесме
садрже у себи јунаштво... (Ј. Игњатовић); Цар виде колико
јасне истине садрже у себи Миличине речи (М. Ђ. Милићевић); Књига . . . која садржи упутство... (Ј. Скерлић);
Расправа г. Љ. Стојановића . . . садржи пуно вести . . . (П. Поповић); Боље мисли нови св'јет садржи (Јев. Поповић).
Запажа се да се писци из западних крајева и у презенту
држе више облика садржавати.
Ова разлика између горњих глаголских облика, с једне
стране, и презента, с друге, код већине писаца постала је
стварна, са отступањима у ретким случајевима. Исти писци
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који ће, например, у овом глаголском времену употребити
садржати, у поменутим глаголским облицима употребиће
садржавати ако не баш увек, а оно сигурно врло приближно томе.
На основу свега овога могло би се, истина, закључити
да је облик садржавати — иако, као што је наглашено,
није постао у језику као израз неке нужне потребе — знатно
проширио своју употребу у већини глаголских облика на
рачун садржати; али се, исто тако, с друге стране, са сигурношћу може тврдити да то није случај с примерима у
које иде и онај Маретићев наведен у почетку: ту је употреба овог другог облика (садржати) остала и стоји на
своме месту и она је довољно устаљена и жива да, мислим,
нимало не смета нашем језичком осећању. Означавање имперфективности радње садржати носи у себи као саставни
део своје семантике и зато не знам по чему би онда облик
садржавати био б о љ и за исту функцију у језику када се
он у њему наметнуо првоме облику као знак да је, анало
гиям, формална страна овог глагола дошла испред његове
семантичке стране.
Глагол садржати (садржавати) у нашем савременом
језику, по употреби, као и по пореклу, к њ и ж е в н а је реч;
њега у народним говорима нема, сем, разуме се, у случају
ако као такав није досад понегде продро. Што се код Вука,
у II изд. његова Српског рјечника (1852), налази гл. садржати,-жпм, то за нас овде није ни од каквог значаја јер
ту имамо посла с другим глаголом свршеног вида у облику
с префиксом са, као што су, например, и глаголи: сабити,
сабрати, сагледати и др. и са значењем гл. одржати у изразу „одржати реч" на који се у III изд. речника и упућује:
рекао па ни своје ријечи садржао, зет Шог1 ћаИеп, ис1ет
зегуаге [у!о!е одржати 4]. Из Вукова речника овај глагол је
ушао и у Броз-Ивековипев Рјечник хрватскога језика (1901)
заједно са истом фразой, а имају га и Ристић-Кангрга у
своме Српскохрватско-немачком речнику (1928), али само
као застарелу реч. У овом речнику налазимо и глагол о
коме је овде реч, без обележавања глаголског вида и са
упућивањем на његов облик садржавати,-пвйм, где се дају
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и значења: епШаИеп, (гш!) ешЬе^геНеп и др. За њих је, дакле,
главни глагол у облику садржавати, мада су примери с об
ликом садржати који овде стоји међу заградама. И напослетку, у Речнику српскохрватског књижевног језика од
Л. Бакотића (1936) видимо на истом месту садржати и са
државаши, али први као пф., а други као импф. Бакотић је
и на овом примеру показао извесну непоузданост у изношењу и тумачењу лексичког материјала: он и кад даје значења овога глагола узима истовремено глаголе оба вида:
„обухватити", „држати у себи", „обухватити у својој количини", а затим наводи примере једино за садржати у којима
је оно, очигледно, имперфективног вида („ово буре садржи
сто литара" и др.).
Овај преглед речника, дакле, довољно показује да гл.
садржати није ушао у наш савремени књижевни језик из
народних говора који су му у основици; а показује и то
да је он у њему, по својој употреби, данас веп постао саставни део лексичког блага. Отуда је несумњиво да је он
морао допи с неке друге стране. Маретић у Језичном савјетнику не ставља поред њега никакву ознаку за то, иако
то чини код других речи, нити такве ознаке има у поменутим речницима. Могло би се зато одмах претпоставити
да је овај глагол дошао из старог књижевног црквенословенског језика. Али се таква претпоставка тешко може
прихватити из разлога што између овог језика и нашег
савременог није могућно успэставити неку непосредну везу
преко писаних споменика. Много ће вероватније бити ако
узмемо да је извор глаголу садржати у рускоцрквеном језику. Рускоцрквени или рускословенски језик, као што је познато, био је у XVIII в. не само језик наше цркве и школе
веп се дуже времена употребљавао и у књижевности, па су
чак многи били почели њиме и говорити, тако да је он „пустио дубока корена, и доцније када је преовладао народни
језик, у данашњем српском књижевном језику остао је ве
лики број рускословенских речи". Било је тада писаца који
су „славенске" речи посрбљавали „по својству српскога
језика" и тако посрбљене оне су биле припремљене за
улазак у народни и књижевни језик. То је чинио чак и Јован
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Ра]ин у кн>изи црквених беседа Собрате Поученш ... (в. Грам.
и полем, списи В. Ст. Караципа кн>. II, стр. 262 —264) и мч^у
таквим речима налази се код шега и гл. садржаШи, садржа
вати у овом, посрбл>еном облику, )ер ]е полугласник у
префиксу замен>ен вокалом а, а други, поред вокалног р,
избачен ]е као непотребан.
Узгред овде напомикьем да у тали]анско-латинскоилирском речнику Делабеле (1728) налазимо глагол садржаШи
у облику \а"аг\с]аИ и \аа"аг\с1аИ,-\ат у примеру яс1е1 райге
Ап^е1о ОисеНсЬ": {аЪауа дипоупа, ко]а и зеЫ (йага уазкоПк
\ауо* зша Во(с|'е§а — са ознаком да ]'е в1егтте есс1е51а5{1со",
Т]. црквени. Интересантно ]е да у оваквом облику сто]и
ова] глагол и у наслову ■ спева Планине чакавца Петра Зоранипа, „на]старн|ег познатог писца задарске кнэижевне
школе" (Лужн. филолог IX, 3, 7): Р1ашпе сЬе гйагке и ГеЫ
Р1Гш... (у Млецима 1569).
Речено ]е у почетку да и у данашшем руском ки>ижевном ]езику постов гл. садржащи. У н>ему он има, поред
значен>а ко]е има у нашем ]езику („имати у себи", „обухватати" и сл.), и многа друга значена (исп. Толковый словарь
руского языка под редакцией проф. Д. Н. Ушакова, том
IV, 1940 под содержать). За ова]' ]език зна се да ]'е примио
знатан бро} речи из црквенословенског ^езика; отуда }е добио
и ову реч давши ]о\ само сво] облик содержать. Рад. КошутиК у Руско] граматици II (Облици), на стр. 252—3, наводи
више сложених глагола несвршеног вида за ко]е вели да
претставл>а]у или црквене речи или да су према ньима направлени. Ме^у тим глаголима ]е и содержать у значен>у
„издржавати" ко]е има, и то на правом месту, и у овде
поменутом речнику под Ушаковльевом редакциям. Ова]
глагол с тим значением налазимо и у нашем ]'езику у два
примера ко^и свакако нису усамл>ени: А од некога времена
садржава га [Ивана ЪатиЬа] ]едан овдаипьи бирташ . . .
(Вукова преписка VII, 690) и: Као год што }е муж дужан
сво}у жену за живота свога ранити и садржаваШи, тако . . .
(Г. Никетип, Гра1). закон, 251). Нема никакве сумн>е да }е
ово прави русизам. Овамо би могао ипи и пример: А мене
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гр^ешника Бог \ош у числу живи]е садржава (ЗелиН, Жит.
II, 25) — где садржаваШи значи што и држаШи („имати").
Али ни зедно ни друго значение бве речи ни)е добило кн>ижевну употребу у нашем саврем^ном ]'езику. Место садр
жаваШи у горжем значен>у употребл>ава се ^едино издржаваШи — дакле, глагол с другим префиксом.
Б. МилановиЬ

