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Ова синтакса стоји на научној основп и пзведена

је пз синтаксе Миклошића и Даничића. Ученик
у

гимназији треба да зна свој матерњи језик научно.

То је једно, а друго ја сам дознао за својега проФе-

соровања да су баш онп уџбеницп приступачнији

ученицима, да ученици лакгае схваћају оне уџбенике,

којп стоје на научној основи него оне, који стоје на

практичној основи.

Ова је синтакса удешена за трећи и четврти

гимназијски разред како захтева државни школски

закон. По што синтакса г. Ст. Новаковића не одго-

вара том захтевању за то нружам својим ученицима

овај уџбеник, који одговара науци и школоком закону.

Још ово : У примерима несам исправљао дијале-

ката, нити сам облика дотеривао ирема књижевном

језику, него сам их оставио онаке како се где говоре

те учитељима остаје да при предавању уче своје

ученике у дијалектима и да их веџбају исправљањем

облика према књижевном језику.

нов. 1888.

Јов. Живановић.





Спнтакса говорп о значењу речи, које

се деле на девет врста и о значењу облика.

I.

ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

Овај део учи шта значе речи, које се

деле на девет врста. Учи дакле шта значи

1.) именица. 2.) шта значи придев. 3.)

шта значп број. 4.) шта значи заменпца. 5.)
шта значи прилог. 6.) шта значи иредлог.

7.) шта значи савез. 8.) шта значи глагол.

А. Именица (супстантив).

1.) Супстантив зцачи ствар или лице или

ствар у памети, значи носиоца својства. Он

се дакле разликује од адјектива по значењу,

јер адјектив не значп носиоца својства, него

значп само својство или каквоћу, значи каква

је ствар или лице. Супстантив се ризликује

од адјектива и обликом. а.) Сунстантиви имају

своје наставке, којим постају, а адјективи
оиет имају своје иаставке, којим постају

премда има наставака, који заједнички служе

за постајање супстантпва и адјектива. б.) Ад-

јективп имају облике за три рода а супстан-

тиви могу имати облике само од једнога ма

којега рода пли највише од два рода. в.) Суп-
стантнвп се мењају само по именској скло-

нидби, а адјективи могу се мењати по имеи-

ској и сложеној склонидби.

Значење

именице.
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Земена при-

дева имени-

дом.

2.) Адјектив се може заменнти супстан-

тивом кад је атрибут (спојени додатак) н. н.

Коњ зеленко росну траву пасе. Вели њему

царица Милица. Бан Угљеша и војвода Гојко.

Уранила косовка девојка. Платно белп вара-

динка Мара. Куд пролазе житарице лађе.
Бога моли лепота девојка. Стеже Марко у

десницу руку. Полегла је бјелпца шеница.

именица са

ж замењује

придев. /

3.) Придев се замењује кад кад у на-

родннм иесмама супстантпвом п савезом и

н. п. Те се диже кита и сватовп место ки-

Гени сватовп; па се диже сила и сватови,

место силни сватови; он устави силу и кра-

јнну; док допаде колу и ђевојкам;
4.) Супстантив с предлогом замењује

придев н. п. Љешкопољци на гласу јунацп
место гласовити јунаци; и дебела од овнова

именица с

пред. заме-

њује придев. l

меса; три од злата трпезе.

5.) Апстрактни супстантиви замењују кад

кад лице, н. пр. Јунаци су вјера и невјера.

Најгора рђа мозке убити најбољега јунака^

апстрактне

именице {

Б.) Придев ('Адјектив).

1. У српском језпку казује се носплац

својства само супстантивом, а у другим је-

зицима казује се и прпдевом. Где у другпм

језицима ирпдеви замењују сунстантиве, у

српском језику се ти прпдевп супстаптивишу

наставницима ик, ац, ица: дужник одмвшник,

сшарац, пијапица,
2. Придевом се замењује генетив за ири-

значење

придева.

Ген. за при-

пад, заме-

њује се

придевом.

иадање кад нема додатка. Придеви, којн за-

мењују генетив за ирииадање иостају на-

ставцнма овим :

а) «.) ов наставком постају иридеви од

именица, мушкога рода, које значе лице и од

именица, које не значе лице, него се узме као

наст. ов



да је лиде н. п. Досетп се љуба Сшојанова.
Госиодарвве очп коња гоје. Да он усме сун-

чеву сестрпцу. Месечеву првобратучеду.
Р-) Од именпца мушкога рода, које зна-

че животињу : Дај мп Боже очп соколове и

бијела крила лабудова. Гојево јаје, Орлови
нокти.

/'•) Од именица мушкога и женскога ро-

да, које значе биље: Наслони га на јелову

грану. Младожењо грано босиљкова. Расло

дрво бадемово танко високо.

Од неколико пменпца, које не иду ни

у један од горња трп реда : Ови домов дар;

винов лпот; крсшов дан.

б.) ин.

«•) Овим наставком постају придеви

кн.

од именица женскога рода, које значе лице

Лепо име злато машерино ; Лучин дан; мај-
чино световање.

Г) Од именица женскога рода, које зна-

че животињу Родино гнездо ; кошушина бра-

да; на змијину једу накаљене.

7-) Од две пменице женскога рода, које

значе биље : ружин ; ирохин.

§■) Од именица. које не иду ни у један

од горња трп реда: чараиин почетак.

«•) Од две именице мугакога рода; Ошац
и браш. 0 моју сабљу очину

У њој је име

очино; не обзири се на брашине вране коње.

в.) ј. Овај се наставак прелива са гла-

сом иза којега дође у друге гласове по за-

конима гласовним и њиме постају придеви.

«.) Од неколико имеиа светитељских за

дане њихове : Иван, дан ; Јовањ дан ; Михољ

дан ; Никољ дан ; Сшјешсњ дан; Трипуњ дан.

/3.) Од именица бан
, орао, ђаво и од име-

ница, којима се основа свршује на еш и значе

Ј.

7
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младо живиние ; Бам.а ЈГука; Орља Лука; Да
не би упао у замљу ЈЈавољу, јагњеби; јареб.и;
тшлеби; ирасеби; шелеЛи.

у.) Од именица ЈВог, човек
, враг и од име-

ница мушкога и женскога рода, које знапе

животињу: ЈВожји,*) човечји, вражји, јелењи,

шарањи, кобиљи, вучји, рибљи, ишичји, зечји,
лисичуи, иасји, сомљи, крављи.

г.) ски.еки

а.) Од именица, које значе лпце којега

му драго рода: јуначки, сиротпњски, турскн,

Фарисејски, трговачкп.

/?.) Од неколико пменица, које значе жи-

вотињу: биволска кожа, јеленски језик, ку-

кавички, коњскп, лавски, мајмунски, свпљскп.

у.) Од именнца. које значе место : град-

ски, земаљски, планински, сеоски,

8.) Од пменица, које значе време: јесењ-

ски, богојављенскп.

а.) Од впше именица различнога значе-

ња: опћпнска земља, заједнпчко пмање, бун-

девски цвет, впнски оцат.

д.) уј. Овај наставак долази само у ова

три придева: орлуја панџа, волује месо, овну-

је месо

?)•

н. е) н. С овим наставком има прпдева од

свакојаких именица само не од оиих, које

знаие лпце или жпвотпњу: пшенично зрпо,

летни дан, зимпо време, зобна плева, куку-

рузна слама, купусии лист, зубна болест,
петне жиле, кућнп праг, ратно доба.

ен. ж.) ен. С овим наставком има придева

од свакојаких именица: водени цвет, бритве-
не коре, иглеие уши, црквени новци, жетве-

но доба, клетвена књига.

*) Ови се придеви чују још и са. наотавком иј: бозкији,

човечији и то је некад био њихов наставак, а.зш су се данас

помсшали оа придевима, којима је паотавак ј.
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з.) њ. Од једне нменпце, која значи лнце:

госиодњи. Од другпх пменпца ; ускршњп, ве-

черњи, јутарњи, јесењи,. дањи.

њ.

и.) ј и ев.

а.) Од пменица сложених, којима је дру-

га половина слав: Милослављев, Радоолављев.

ј и ев.

; ј.) Од именпца Јаков и Москов: Јаков-

љев, Московљев.

у.) Од пменица с иаставком ов, која се

дају животпњп: беловљев. мрковљев.

5.) Од пменпца страних с наставком ов:

бпровљев, латовљев.

к) ов п ј.
«■) Од именица муж н син: мужевљи и

синовљп.

ов и ј

Ј ■) Од неколнко именица. које значе жи-

вотињу: дрозговљп, керовљи, косовљи, пу-

жевљн, чворковљи.

л) ин и ј.
«•) Од именпце деше: дешгти.

ин и ј.

Ј) Од неколико именица које значе жи-

вотпњу; гујшви, бухпњм, голубињи, змијињи,'

кокошињи, мравињи, зверињи, пчелињи.

7-) Од именпца очи и јаје ; јајиња љуска;

волим брата од очињег впда.

м.) ов и ски. Од именица од којих при-

деви бивају наставком ов и наставком ски :

беговски, зетовски, кметовски, кнезовски, во-

ловскн, топовски.

ов и еки.

н) ин и ски. Овим наставцима бивају

прпдевн од именица, од којих бивају и с на-

ставком ин нс наставком ски: агински, газ-

динскн, пашинскн, спахинскн, братински.

ин п ски.

о.) уј и ски: волујски, овнујски.

з.) Придев рад има само номпналан об-

лнк и унотробљава се само као прирок у

номпнатнву: Ја сам рад то учиннти. Рад сам

отићи кућн. Она је рада за љега поћн.

уј и ски.

рад.
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Д 0 Д А Т А К

а.) Род.

1.) Три су рода у српском језику, муш-

ки, женски и средњи у именица, придева,

броја и заменпца осим ја, ши
,

себе.

три рода.

нменица са

нас. а.

2.) Именнце с наставком а јесу мушко-

га рода у једнини, а у множинп су женско-

га рода. У народнпм песмама су женскога

рода и у једини н. п. сриски владпка,- артх,-

ске владике; банова катана; еј ђпдпјо, шур-

ска крвопијо; Радојица, турска прпдворица;

Фала теби, царска верна слуго.

3.) Аугментатпва с наставком ина муш-

кога су рода ако су постала од нменпце

мушкога рода н. п. Он ободе дебела вранчп-

ну. Мрки калпачпна. У губи јој дугп чибучпна.

Аугмента-

тнва с нас.

ина.

4 ) Именице с наставком вп то првога

разреда пете врсте мушкога су рода, па се

мешају са пменпцама другога раздела пете

врсте, које су женскога рода н. п. Звер је

данас и женскога рода, а некад је бпла само

мушкога.

Именица с

настав. &.

5 ) Именица вече некад је бпла само муш

кога рода. Алп даиас се говорп у сва трп

рода. Кад је мушкога п средњега рода, он-

да је окрњена изгубившп с краја р. Кад је

женскога рода, онда се налазп цела нп.

добар вече, добро вече, једну вечер, ирву вечер.

вече.

6.) Кад кад се именица замењује прпде-

вом мушкога рода н. п. Вогат једе кад хоће.

Страшнп крвнпк свакога кршшенога Бранп

своје мртве и рањене.

Ирид. заме-

и>ује

им еинцу. ј

Ирид. са

ски. /

7.) Придевп с наставком ски значе зе-

мљу. н и. Хрватска, Немачка, Каравлашка,

Карабогданска, Бугарска.

Прид. сред.

рода.

8.) Прпдевп средњега рода стрје кад кад

без пменица п зиачење пмају разлпчно. н. п.
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Богу божје, а дару царево. Добро се само

хвали. Зло брзо дође. Пиј, дорате, та пиј,

добро моје. Ту потрча мало и големо.

9.) Прпдев средњега рода с предлогом

употребљава се као прилог. н. п. на крпво.

Прид. о

предл.

10.) Прпдев значн кад кад женско лице али

врло ретко. н. п. А што чини Алијина љуба.

Прид.

жен, род.

11.) Придеви женскога рода стоје кад кад

без именица, које се мисле у памети. н. п.

Бог и брашска (т. ј. љубав). Обрни се с де-

сна на лијеву. Ви пјевате, а нама крваве но-

лпјећу. (т. ј. сузе). Да је на пасју (т. ј. во-

љу) нигдје коња не би било. Царска (т. ј,

реч) се не пориче.

Прид.

жен, род.

12.) Кад кад придев и заменица женско-

га рода замењују сунстантив. н. и. Боља )е

размишљена пего смишљена. Договорна је

најбоља. Ко започне, његова се броји.

Прид.

жен. род.

13. Придев женскога рода у једнини с

предлогом употребљава се као прилог н. и.

пуче пушка, не пуче за луду.

Придев

као прил.

14.) Придеви, заменице и бројеви кад су

атрибути или нредикати слажу се са својом

именицом у роду, броју и падежу н. п. Бог

је сиор, али досшижан. Мршва Марка на свог

коња врже. Коњ Зеленко росну траву пасе.

Слаг. прид.

Био јвдан сиромах човек.

15.) Ако су придев, заменица или број

привезан за именицу у другој реченици, онда

се слажу с именицом само у роду и броју.

н. п. Најгори је залогај, којим се човек уда-

ви. Тешко оном човеку, кроз кога долази са

блазан.

16.) Придеви из турскога језика узети

не мењају се, за то се и ие слашу са својим

именицама, за које су иривезане. у роду,

броју и иадежу. н. п, мврмерли авлија.

Стран.прид,,
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Прид. сред.

рода.

17.) Прпдев средњега рода кад кад је

привезан за мушкп или женскп род кад се

не гледа толико на род. н. и. Једно турчин

од бијела Спужа, а друго је Поповићу Дра-
шко. Тако пјева и сшаро и младо. Однесоше

и мајку и ћерду, укоиаше једно до другога.

Чувало је младо нежењено.

Слагаље

прпдева по/

прпр. родУ.

18.) Кад кад се прпдев са својом пменп-

цом, за коју је прпвезан, слаже по природ-

ном роду, а не по граматпчном н. п. А кад

момче рнјеч разумио.

б.) арој.

1.) У српском језику било је некад трп

броја: једнина, двојина и множпна. Данас

имају двојину само именице мушкога рода

и то уз бројеве два, шри, чешпри, н. и. Два

су бора напоредо расла. Два бора, трп бора,

четир бора.

Два броја.

Збпрна име-

нпда.

2.) Често се замењује множпиа збпрном

именицом н. н. браћа, господа, властела; зве-

рад, момчад, телад ; Арбанија иезнанија; нејач.

3.) Где које пменице уаимају се као збпр-
'не именице, те нм једиииа значп множину,

н. п. седам стотпна Миркова војника; А око

њих војске шест стотина, све бпрана момка

од ударца; и иет стотии љуша оклопника:

Ал’ 1)у узет Срба изабрана; двадест и трп

Као збирпе

имениде. ■

мршва и ранена ; а још впше има рањенога.
4.) Кад кад се збирне именице употреб-

љавају у множини, особито збирие именпде

с наставком ад. н. п. спушти твоја златна

трја , зверадма , теладма, чељадлш, Турад.ма.
V-. 5.) Кад кад ацстрактие именице имају п

множину. н. п. бијеза срамнп. Питаше се за

јуначка здравља.

Збирне им.

у множин

Апстрак.

ИМ. у МИОЛуП
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6. Глагол с одређешш облнком слаже

се са својим подметом у броју и лпцу.

7. Кад су у реченицп два подмета у ио-

мпнативу једнине са и спојена, онда преди-

кат бпо глагол или придев долази у множи-

ну или једнпну. н. п Овога
загрлв цар п ца-

рица; Кад иројје дан и ноћ; била снаха и

свекрва; био човек и жена; одговара Лазар
о СтеФане; љубило се мо.мче и девојка.

Саагање

г.таг. о под-

метом.

Више под-

мета.

8.) Кад је збирна именица нодмет онда

се прирок слаже са облпком подмета т. ј.

стојп у једнинп. н. п. Цвеће жуши. Бијело
стадо блеји

,

и дома се крвЛе.

Збирна име-

ница под-

мет.

9.) Еад су подмети 'збирне именице бра-

ба, госиода,
власшела

, деца и све с настав-

ком ад , онда прирок ако је глагол слаже се

са значењем подмета т. ј. долази у множину.

н. п. и браћа се свадв; госнода мм божју
помоћ зваху; чељад метнуше на полицу.

Збирне име-

Нlвде: браћа.

В.) Број (питегаХе).

а.) главни бројеви.

1.) Уз два
,

оба
, шргг, чешир стоје имени-

це мушкога рода у старој двојини, а остале

у множини. н. п. два човека, три човека, че-

тир човека.

2.) Често значи број један што и заме-

ница неодређена. н. п. био један цар. У обли-

жњему једному селу.

3.) Бројеви, иеш, гиесш и т. д. јесу збир-

не именице, за то имају уза се генитив у

множини. н. п. пет људи, десет момака, осам

девојака.

Два, три,

нетир.

Број један.

Бројеви

пет, шеот.

Пет, шест

подмети.

4.) Кад су бројеви иеш, швсш и. т, д.

. подмети, долази прирок у једнину и, ако је

I прпрок такав да се њим може род казатп, у

хојзедњи род, ма да су бројеви иеш, гиесш и
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т. д. некад женскога рода билп н. п. седам

паша удари на кнеза; проспло је седам алај -

бега; у тај час долетп девет златних паунп-

да; Кад то чуло тридест Удбпњана.

Али стоји прирок и у множпнн: У тај

час долети девет златних пауница, осам иадну
на јабуку.

Атрибут уз

пет, шест.,

•5.) Атрибут уз кардиналија од иеш шесш

ги т. д. стојп у средњем роду једнпне. н. п.

Су пегово седам харамбаша; Кој’ су оно се-

дам соколова; су негово дванаест хиљада; су

негово стотину пандура;
За шт’ ја хранпм

-у мојему двору девет немо, друго девет слеио.

Али по што су иеш, шест бпле збпрне

именице женскога рода, то се налазе где где

примери, у којима су атрибутп уз ове бро-
јеве у женском роду. н. п ону осам браће

твоје; сву их десет нод мач оборио; избер’-
те се другу десет момак; на ноге се другу

десет момак ; на ноге се шреЛу десет момак.

Бројеви с

наставком

лик.

6.) Неодређени бројевп главнп сложени

са лик а први им је део заменица употре-

бљавају ое или као именпце у једнннп сред-

њега рода и имају уза се генптпв плп као

прпдеви. н. п. онолико људи. Колпко људи

толпко ћуди.

7.) Неколико употребљава се као прндев

уз пменнце кад значи мање од пет. н. п. не-

колика човека; неколика детета; неколике

овце; Турцп поруче црном Ђорђију да по-

шаље неколика човјека у Цариград. А кад

значи више од четпр онда се употребљава
као именица и има уза се генитив у миожи-

ни н. н. неколико људи; неколико јаја; не-

колико оваца.

Неколпко.

Упогребља-

влње дпстрп-

бути7!а.

б.) Самосшојни бројеви. (ВЈзшђтЈуит),

1.) Оамостојнп бројевп замењују главне
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бројеве или као именпде средњега рода шш

као придеви уз именпце које имају само мно-

жпну или у множинп мењају своје значење

шгп које имају и једнпну али што знаде оно

се у множинп узима да је једно (у које иду

по две или по више истих ствари) н. п. Дво-

је деце, двбга дбце, двбма деце; двоје

виле, троја врата,
већ отварај деветора вра-

та; троја кола, да затворпм седмера небеса;

четворе рукавице (Уlег раг ћапЈзсћпће),

двоје пушке ()ер се по две за иасом носе),

двоји опанцп, троје цревље, двоје чарапе.

2.) Дистибутпван број привезан је за

толпко множина колико јединица значи. Два

Друго зна-

чење.

значи два индивидуа, а двоји значи да на

једној и другој страни има више. н. п. њу

мп просе двоји просиоцп, двоји сватови; за-

грмљеше обоји топови (на једној и другој

страни више топова.)

3.) Дистрибутивни бројеве употребљава-

ју се супстантивно кад се не гледа на род,-

Треће гна-

чење.

за чељад и животињу различнога рода; за

чељад различних година (кад је говор о деци

и старијима); за ствари кад им се множина

каже онаком речју каком се у множинп за-

мењују речи средњега рода које значе

чељаде или жнвинче а саме немају мно-

жине н. п. двоје деце, троје пилића, нас дво-

је (кад је једно мушко а друго женско или

дете), нас троје (кад је једно мушко, а оста-

ло двоје женско, или кад је двоје мушко а

једно женско, или кад је које од њих дете)
двоје коња (кад је једно мушко, друго жеи-

ско); двоје дрвљади.

4 ) Дистрибутиван број употребљава се

као придев кад је предмет, који се броји,
апстрактне пменице н. п. троји јади.

Диетрибут.
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Кад се не

каже пред-

мет који се

броји.

5.) Днстрибутпаан број значп број кад

се не каже предмет, којп се броји: оспм то-

га обојега; па на троје разрећује војску;
оде плоска на троје, на двоје ; на четворо

војску разредпше; на петоро коло растргао;

на четворо заметну се кавга (аи{ у!ег зекеп

егЦзрапп зхсћ еш зггећ), на седморо кљпге

растурио (пасћ зе!l;еп ћгп) ; а оплела

косу на осморо.

6.) Дистрибутпвнп бројевп замењују кар-

диналне бројеве н. п, куд те двоје очн воде;

ковало је седмеро ; јер је на њем де-

ветеро шипак, девек' шнпак од љута челнка.

в.) Редни бројеви.

Са.м са реднпм бројем значи лпце пли

ствар са толико лпца пли стварн коликп је број
редни мање један н. н. сам другн, сам тре-

ћп, самотридесетн, самостотп.

Место кар-

диналнога^

Г. Заменице (ргопотеп)

а.) личне заменице.

1.) Заменица за треће лице замењује се

замеиицом ноказном он у иом. а осталнм је

падежима основа ј: њега, њему и т. д.

2 ) Кад кад долази сам иаотавак за дру-

го лнне множине без основе глаголске. Тада

се мнсди глагол у паметп н. н. На ноге ше

до два побратима; на ноге те издајни Пп-

перн; вамо ше се Лнјевљонн Турцн; Гусле

моје овамо те мало.

Ои.

Личнн на-

ставак бев

оспове

гдаголске.

б.) Заменице за пргшадање.

Заменице за

црипадаље.
1 1.) Кад је лична заменица без додатка,

онда јој други падеж за нрннадање замењу-

ју посесивие заменице н. н. за ирво лнце јед-

нине мој: Давор шаро, давор добро моје;
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за прво лице мн. наш : Наша дода бога мо-

ли; за друго лице једн. швој: Сва ће швоја

пзгинути војска; за друго лпце множ. ваш:

ТТТта је ваша црква Димитрија?; за треће ли

це једн. мушкога и средњега рода његов: Док

је гласа Краљевића Марка, и његова впдовп-

та шарца, и његова шестопера златна; за тре-

ће лице једн. женск. рода њен и њезин: За-

луд њојзп сва лепота њена ; Њезин живот не

ваља. За треће лице множине свакога рода

њихов и њихан: За њихово мирно живовање;

п на њихне шестдесет пандурах; за треће

лице непознато чиј: Нија с’ љуба. чија лп

сп сеја.

Место заменпце посесивне говорн се на

југозападу и генетив посеспвии личне заме-

нице за треће лице нп. Ње господар дра-

ги; и остале ње сестре; њв се лепота разгла-

снла по свету.

Место заме-

ницепосеси-

вне генетив.

Има још једна замеиица, која замељује
личним заменнцама генитив; то је: свој ; своја

,

својв. Еао год што личиа заменица се заме-

њује нодмет, бпо које му драго лице н ста-

јао у мн. или у једн. (н. п. мијем се, мијеш
се, мије се, мнјемо се, мијете се, мију се),
тако исто и овај придев, којн је од ње по-

стао и по томе управо њојзи замењује ге-

нитив за припадање, тим га замењује нодме-

ту, био подмет које му драго лпце и стајао
у множ. или у једн. н. п. кад је подмет:

Заменица

свој.

Прво лице једн: Леде меие до Вога једнога
Ђе погубих свога сина Марка.
Твога дору воднм своме двору.

Прво лице мн.: Да ми своје коц>е одморимо.
Већ што ћемо од живота свога.

сиитакса. 2
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Д}оуго лице једн: Својв мртве све споменп.

Пак тп идп своме белом двору.

Друго лице мн: Брзо своје коње опремајте.

Да вп браћу своју не светите.

ТреЛе лиг;е једн: Славп Марко свога светптеља.

Виђе Иван своје бјеле дворе.

ТреЛе лице мн: Нек се свога боје старешпне.

Кад ме својој мајди усказују.

2.) Еао што са речју се глаголи могу

бити безлпчнп а по томе п реченпце без нод-

мета (н. н. Зар се тако иде), у којпма нема

онога о чему се каже оно што прирок зна-

чи, тако се и заменицом свој може казатп

нрипадање, у коме нема онога чему што при-

пада: Не ваља своје звоно за туђег овна

свезати; Своја кућпца своја слободпца; Нпје

шала своја стара мајка.

Друго

вначење.

Треће

вначење.

3.) Заменица свој значи родбину, у ко-

јему се изоставља не само оно чему што

прппада него и оно што припада н. п.

Свој својега у крај воде вода.

Тешко свуда своме без својега.

И свој своме бпо у невољни.

г.) Енклишички заменички облици.

Лпчне заменпце и повратрта замеипца пма-

ју у неким падежпма двоструке облпке. н. п.

мени, швби. себи и ми
, ши, си; менв, шебе,

себе и ме, ше, се и т. д. Шпрп облпцп уно-

требљавају се 1.) кад је на заменпцп сила

говора н. п. Дао је мени, а пе шеби. 2.) уз

предлоге н. п ваља рећи и к себи п од себе;

к мени, к шеби. Краћи енклитички облици у

четвртом надежу једнпне стоје п после пред-

лога, н. п. у ме, у ше, у се. 3.) У почетку

Лпмне

ааменице.
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реченице кад стојп н. и. Мепи је казао. Ина

че употребљавају се енклитпчкп облицп.

д.) Заменица сам.

1.) Заменица сам кад значи без и кога

другога, sоlш аllегп мења се и ио именској

деклинацији. н. п. сама геи. јед.; саму дат.

једн.: Нпје добро човеку саму бити; три

либрпце сама суха злата.

сам, зоlнB.

2.) Сам значи и Iрзе, аутбд зеЉз!: и удо-

требљава се кад се хоће да каже сила гово-

ра на пменпцу, заменицу или придев, којима

прппада н. п. Под црквом самог светог Вла-

ха; мени саму триста маџарија.

Сам. (рзе.

3.) Заменпца сам значи и зрогце, соп

зеЉзг, без и чпје помоћп н. п, зрела
воћка

сама паде; самодошлпца = која је сама до-

шла; самокрес; самоник; самораст риос! зропге

сгепзl(;; самоток шеп зропГе ћиепз.

Сам, *роп(:в.

е.) Лршикул.

1.) Артикул (аг(лсиlш) је ио својем по-

стању иоказна заменица и служи за знак од-

ређеном предмету. У неким језицима долазЦ

артикул пред номен. а у неким опет за но-

меи. У српском језику долази после имена и

то после придева а никад после имеиица и

слива се са придевом у једиу реч. Артикул
је у српском језику показна заменица јт>.
Разлика је дакле између мудар човек и му-

дргг човек. Прво значи аосрпд аеОумлод, а дру-

го о Оосрпд иу&ршттод.

Артикул.

2.) Како постају иридеви са артикулом

т. ј. сложени придеви, учи наука о облици

ма. Тако од номиеалнога облика
жуш иостаје

сложен облик кад му се дода показна заме-

Сложени

придеви.
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ница и жут
+п =

жуши ; од номнналнога

облика у ген. жута постаје сложен облик

добро + јега доброга , од номхшалнога облпка

добру постаје сложен доброје.му добро-

му и т. д.

Сложени

место номи-

налних при-

дева.

3.) Облици сложенп говоре се доста че-

сто место облпка номиналних, алп тада за-

државају акценте каквп су у номпналнпх

облпка н. п. место у ген. једн. мушко-

га рода говори се п жјшога (а кад је одре-

ђен прпдев, гласи жЈшога), место жјшу у

дат. једн. мушк. рода, гласи п жјшому (а

кад је одређен прпдев, гласп жЈшому). пт. д.

4.) Артпкул .имају само иридеви п раП.

ргае!;. разз. н. п. добр -

и
= добри , виђен + и

виђени ,
а не могу пматп именицв п прп-

деви посесивнп с наставком ов п ин н. п.

на његова вранца помамнога; у негову двору;

у незину двору; град змајее ; очина коња; у

Соломонову двору; на врату чобанову.

Само при-

деви имају

артикул.

5.) Помппалпи облпк придева значп прп-

рок уз глаголе, којп зиаче бпвање н. п. Бог

је сгсор. али је досшижан ; ви сте видјело свп-

јету; поста рука здрава као п друга; најпо-

слпје гладан оста; крвав коњпц до ушпју до-

ђе; срде све тврђе долазп; ушшн се без ие-

воље оома; но ко впђе, чини с' невидио-. ко

чујаше, нечуо се чпни; ко чујаше, свак се

глух чпњаше; кад се грађаху мудри ,
по-

лудјеше; којн се градпте ираведни пред љу-

дпма; којп се с поља впде лијеии ; с поља

се показујете људпма ираведни.
Но мпрујмо,

живи с’ не казујмо; Да се ко вјеран нађе.

Тај ће се великп назвати.

Номиналнж

облнк

прирок.

Датив са ин- ј
Финитивом. јг

6) Кад је прпдев у дативу са пнфини-

тивом прирок, онда има номиналан облнк н.

'п. Боље је и рањену него по све убијвну



(бптп); Боље је с мужем од гумна до гумна

него самој од спна до снна. То п јест нај-

бољп начнн увик здраву бпти; Колнко је до-

бро богашу бити. Кажу нејма смрти без су-

ђења, ма је лако п суђвњу доћи, ђе се смуте

онаке гомиле; Лашње је небу и земљи

проћн него ли једној шгшли из закона; али

му најнре треба пострадати и окривљену

бити од рода евојега; јазук ти је погину-

ти младу.

7.) Номинални облик придева значи при-

рочнн додатак и замењује реченице темпо-

ралне, каузалне, Финалне, концесивне, иио-

тетске н. п. И пањ’је лијеп, обучен и наки-

‘Шн [кад је иакпћен ; зашворен дуга не плаћа

(ако је затворен); Што се Турчин пијан за-

хвалио, шрггјезан је војску покупио. Моја

мајко, ожени ме млада (док сам млад.); Жи-

ву ће ти очи извадити ; мислиш ли ме мршва

пожалити, пожали ме док сам у животу;

Не бн л’ брата жива затекао; Тко ће
љута

змаЈа преварити, тко ли њега сиавабива наћи;

Кад те видесмо гладна и нахранисмо ? или

Прирочни

додатак.

жедна и напојисмо.

8.) Прндев има номилан облик кад је при-

рок у з глаголе чиниши, швориши,

сшавгши, метнуши , врЛи, дати и т. д. н. п.

Чесшгшга би њега учииио; Сребрно седло не

чини коња добра ; Да свијету књижевном се-

бе учини иознана; Не држах себе' доСшојна
да ти дођем; Како те 16 Бог весела дао.

• Придев с

номиналним

Ј обликом прн-

. рок у аку-

* зативу,

9.) Номиналаи облик
придева употреб-

љава се где у другим језицпма не стрји ар-

тикул или стоји али је неодређен н. н. Здрав
болесну не разумије. Еш кгапкег уегз(;ећl; е!пеп

§езипс!еп пlсШ Млад ме проси за сшара

ме дају; Бољн је добар глас него злашан

Придев с

номиналник

обликом.

21
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пас; Из иразна чанка нитп се пје нп ппје;
Овај је госиодар бпо иогишен човек.

Д.) Прилози (асПегђшт).

Речце. I.)Речи, које се не мењају, зову се речце п

деле се на прилоге и савезе. Прилози јесу

допуне, додацн глаголпма и прпдевпма.
Са-

везп пак значе свезу реченнца. Предлози__су
по постању свом прилози п зову се за то

предлози што стоје пред именима. Они се

разликују од прилога не само тим што до-

пуњују глаголе и придеве, него што и као

преФнкси дају глаголској радњп правац и што

стоје пред именима. Слагање падежа с пред-

лозима не додазп од предлога него од прав-

ца глаголске радње.

Прилозп, предлози и савезп не разлпкују
се по облику, јер може једна пста реч бптп

и прилог п иредлог нлп прплог п савез, него

се разликују по значењу у синтаксн.

Речце по-

стале од ре-

чи које се

цењају.

2.) Речце су постале од речп, које се

мењају и ништа друго несу него скамењенп

облици од речн које се мењају. Узмимо н.

п. предлог крај, који је нменица бпо као што

му сведочи облик, или предлог врх. код, којп

је ностао од кон н зпачп што п конац, крај г

илп чело, у очи и т. д.

3.) Прилози су постали од заменпце, име-

ница, придева, партицица и од глагола с од-

ређенпм облицима.

Прилозп од

замешша.
4.) Прплози, који су посталп од замени-

ца н. н. ево, ено, шу, исшом.

Прилози од

прпдева.

5.) Прилози, који су посталп од прпде-

ва: лепо, високо, зло, 'рђаво пт. д.

Прилози од

лартидипа.

6.) Прилозп, који су постали од парти-

ципа н. п. плешуЛи, видеИи, тлешавши, видввши.
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7.) Прплозп који су посталп од глагола

са одређепим облицима, нп. бојсе, бојске од

бојаши се; де деде, дедер. Де и дер умеће се

и пз.мећу личнога наставка и основе н. н.

нађидерше сироту дјевојку ; зашвордеше вра-

та; дарујдешв вашу кравајношу; можда од

може бити да; морда од море бити да: Ал’

морда се скором преудала.

Прилози од

глагола.

8. Наставак глаголски за друго лице

множине додаје се неким прилозима н. н.

Овамоше браћо; Гусле моје овамоше мало.

9. Неки су се прплози скаменили у не-

ким падежима. Тако има нрилога са облпци-

ма инструментала, акузатпва, локала, датнва

и генитива.

Наставак

глаголски

уз ирилоге.

10.) Инструментал једнпне без предлога:

махом, шајом, крадом, гаиром.

11.) Инструментал множине: словенски,

сртсски, вучки у
лашииски .

Прилог у

инструмен-

талу.

инстр. мно-

жине.

акуаатив.12.) Акузатив једнине о, врсте код ири-

дева: брзо , добро, лет ,
па и са с, сложени:

данас, јушрос, лешос, иролешос, вечерас.*)

13.) Акузатив с предлогом: увек, вавек,

након, наоиако.

акузат. с

предлогом.

14.) ЈГокал једнине: лани. ланв,

лвши
, ономадне, ономлани.

Локад јед-

нине.

15.) Генетнв једнине: бодимице, ђгтими-

гре, злорадице, сшрмоглавцв, шрчке, жмуреИке,

гснетивјед-

иине.

лежеЛке, сшојвбке.

16.) Генетив с иредлогом: заисша
, изван,

одисша.

Генетив с

предлогом.

17.) Има доста још прплога, за које се

не може одредити падеж, у којем су се ска-

менили, каз : ваада, свагда, другда, када, овда,

ие зна св'

падеж.

*) Ово је с једнако старо-слов. св, што аначи сај. овау.

Дакле оечерас значи шо вече, јесенас =шу јесен, иоАас шу ноА.
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онда, сада, шада, докле, свуда, куда, овуда,

онуда, шуда, другдаш, јвднош.
Речце ие, ни. 18.) У српском језнку има две речце за

порицање нв и ни. Прва је проста, а друга

је постала од прве спојившп се са и.

19.) Речца не кад се њом пориче гла-не одваја се

од глагола. голска радња не спаја се са глаголом зајед-
но као што се не спаја ип у другпм језицпма.

20.) Речца не спаја се са глаголом ондане се спаја

са глаголом.
ако т0 захтевају закони гласовпи п. п. несам

или јужно нијесам постало је од нв јесам,
па то по закону слпваља даје ст. словенскп

облпк н4смб, којп гласп српскп несам. Та-

ко и нелгам долазп од нед- млг.а.п.=нејмам=не-

мам; нвмој од нв мози=.нвмои=.немој'.

21.) Речца не спаја се са својпм глаго-не се спаја
с глаголом.

лом р1 oНд а кад Му не пориче глаголску рад-

њу него кад му даје са свпм друго значење

н, н. немоЛи кад значи боловати, разболетп

се; несшаши, понесшаши, нестајати кад значп

ишчезнути, Немогу зпачи бо.лестан сам, не

могу нпје ми могуће; несшаје значп пшче-

зава, не сшаје значп не наступа.

22.) И у неко које гласп стар. слов.

Н’вктл’o спаја се не са кђ, јер је сливена та

реч пз не вђ кђто што значп пезскиг срllз.

неко.

23.) Речца не спаја се са придевпма ине се спаја

с именпма.

имеипцама у једиу реч, јер овде не не порп-

че појам речп пего му даје протпвно зпаче-

н.е, н. п. невесео, невешш, неук, нејак, нввера,

недеља, некум, недрага, невреме, немаши, не-

мир, неиришка, несреЛа, кеиријашељ.

24.) Иред речју, која се порпче, стојп

не н. п, песам впдео ; не бејаше знао; није
бпо чуо ; пе бисте писалп; не бп билп дошлп;

пдем да бпх се п ие вратпо.
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25.) Кад је у реченпцп мало не, онда не

долазп пред глагол н. п. Мало му се од жа-

лости жпво срце не распуче Алп долази не

и пред мало н. п. ја сам не мало као и ти

велик.

Мало не.

26.) После глагола, којп значе бојазан,

долазп у споредној реченицп, којом се каже

од чега је бојазан, речца нв пред глагол н.

п. Јер се бојаху народа, да их не побије
камењем. Бојим се, да није иошао у Требп-

Бојазан

не.

ње. Но ја се бојим да ти неси побегао.

27.) После док долазп речца не н. и. Не

ћеш оданде изићи, док не даш и пошљедње-

га дпнара.

док не.

28.) Кад после негативне реченице до-

лази друга негативна, онда се у другој ио-

риче речцом ни или ниши н. п. Онде нема

никакве нравде, нити знаду за Бога.

нн, нити.

29.) У негативној реченици значи ни

пе-дшЈет, н. и. Поклони
му, не рече ни ре-

чи пе уегБит сНхll. Већ удрише како

суха муња, а ни муња тако удрит не ће

зеЉзг с!ег ВИш капп зо пlсћг ШеГГеп. Ти боја

још ни видио ииси ћеИит аИћис пе уЈсИзг!

ни, пе-дш-

Леш.

30.) Ниши-ниши
,

пи-на одговара лат.

перие-перие, грч. оиге-оаге н. п. Ни би мрт-

ва, ни би рањенога, тогшз гБг ГигД,

уиЈпегаШз ; Нит’ се види неба ни облака

сое!иш пићез уlсlегl роСезГ.

Нити —нитж

31.) Кад се у речениди пориче глагоЦка
радња, онда неодређене заменице и иршози

добијају негативни облик (са ни сложен) н.

п. Али му нико нтиша не умедне и ие хтедне

казати. Гроб у коме нико не бијаше никад

метнут. Никако се немој ни с ким разговарати.

Неодређене

замениде

имају нега-

тиван облнк

у негатив-

ној речен.
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32.) Кад дође пред неодређену заменпцу

’ ко са ни сложену предлог, онда се та,ј пред-

иог ставља међу ни и ко. А као што вредп

ово правило за нико, тако исто вредп п за

нишша, никакав, никакви, никуда, никоји. То

правило вреди п за нијвдан, којп се по зна-

чељу изједначује са неодређеном заменпцом

неки н. н. 0 мало се браћа завадпше,

да око шта, веће ни око шша. Кад до-

расте до удаје рекне оцу, да не ће ни за

кога ноћп, који њене белеге не погоди. Он

јој одговорп: „Ни за шшо само онако. Онда

она наппше свом оцу п каже му, да она ни

за кога другог не ће но за онога јунака, којн

џплптом бедеме њена града пребацп. Али они

не смедну ни по шшо, него он сам остане

тако да спава. Не свађај се ни с кпм без

узрока. Да таке лепоте нпје било ни у јед-
нога цара. Алп она нпје хтела поћи ни за

једнога.

Предлог ме-

ни и за-

мегашом.

33.) Кад ни са замеипцом не иоказује
само порицање него кад ни са заменпцом но-

казује протнван појам од псте заменице кад

ни се не од-

ваја предло-

гом од

вамениие.

је без ни, онда се ни од заменице не одваја

предлогом него предлог долазн нред замеппцу

нераздвојену од ни и. н. Онда он онет про-

да свој брод и тргомшу, п откупп све по •

хватане сељаке, па се опет врати кући без

нигиша.

34.) Порицање може се оснажптп кад се

пред речи, које се хоће да пстакну, метне

ни н. п. Не вредп ни луле духапа; ие впди

Снажи се

порицање

речцом пи.

се ни прста пред оком; нн по што не отварај.

Е.) Предд о з и.

ПредЈози, 1.) Предлозн или су прави нлп несу пра-

вп. Праве предлоге доводе од заменпца, а
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предлози, који несу правп, без изузетка су

пмена.

2.) Прави су предлози; У= вљ, уз, до,

за, из, к. на, над, низ
,

о, од, по, иод, ири, иро,

ирошив, ире, ирвд, раз, са, у оу. Ови се упо-

требљавају или адвербијално или као пре-

фпксп нлп као предлози.

3.) Адвербијално употребљени предлози: п

наглух ,
накпсео, омален, иодобар, иовелик, иод-

мукао, иросвд, ирадед, ирелеи, сулуд. У овом

значењу су п овакп примеЈзи: Овцама нема

чобана до једно дете Радоје А да што је
свлјет до трпија. Нпшта није могао чути до

вику. Ћуд ће вештица до у свој род.

4.) Предлози као прсфиксп глаголима чи-

не имперФективне глаголе перфективним или

дају правад хлаголској радњи или дају гла

голима различна значења н. п. слати -иослаши,

гледати-сагледаши, грејати огрвјашн , бацитп

добагуиши, бостп-и-робосши, желети -зажелеши,

грл 1I'ш-гмгрлиши, љубити -ижљубиши.

5.) Који несу прави предлози, постали

су од имена: близу долази од близт. ујаша. због

од бокт. Iаlиз,*) ван, изван од вхн Гогаз; вигае

од позитива висок ; давио од даввнт.; дно од

дт>но; око, около од коло пШа: Бјежи Марко
око бјеле дркве, након од конљ значи иоче-

так илп крај; крај Гхшз ит. д. Свима овим

предлозима казаГзе се њихова значеља код

појединих падежа с којима се слажу.

Ж.) Саве з и.

1.) Савези везују реченице. Реченице су

једна од друге или пезависне или зависне. У

*) Даничић тумачп тај предлог овако: „с-Со-га (бо је реч-

ца, којом се казује узрок: јер-б°) у самоме томе предлогу због

имамо 2. падеж о предлогом (којелаено бити може кадоси п»

гао.м и по сем налазп као предлог.

Прави

предлози.

предлози

адверби.

Предлози

преФикси

глагодима.

неправи

предлози»

Савеви.
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другој књизи говориће се о реченицама сло-

женим и о значењх њихову. Овде ће се спо
ЧЧЦТГДЊПIIIШД(Ш|||Ц| IЈММII■ 41 ■lIIIШ '* 1111

менути савези по свези, коју ипне речепицама

2.) Спојнп савези су: и, а, ш, те.

3.) Раздвојнп су савезп : ики-иЈШ, а-а

али-али
,

ја-ја, јали-јали ,
ни-ни

,
ниши-ниши

4.) Супротнп савези су; а, али, ну , него

веЛ, ама, не-него.

5.) Узрочни савез је ; јер.
6. За намеру су: да, еда, нека.

7. Конклузиван је савез : дакле.

8. Деклеративан је савез: да.

9.) За допуштање савези: ир.ем да, ма,

ако и, нек.

10. Компаративнп савези: као , као да.

као шшо тако и т. д.

3.) Глаг о л и

а.) Глаголи аисшракшпи и конкретии

Аистрактни

и конкретни

глаголи. I

1.) Глаголп се деле на апстрактне п кон-

кретне. Конкретнп су глаголп којп казују
шта се о предмету мислн, који значе прпрок,

а апстрактнп глаголн у реченпци не значе

прпрок него вежу само прпрок са подметом.

Апстрактни су глаголи само по облику гла-

голи, а по значењу несу прпроцп иего споне

пзмеђу прирока п подмета.

Апстрактнп

глагол

бити.

2.) Апстрактнп је глагол бити. Оспм

овога глагола има још глагола, којп значе

бпвање само мало различно, као : иосшашп,

насшаши, осшаши. доЛи, изаЛи : Оста гладан.

Глаголи,

који не зна-

че прирок.

3.) Неки ирелазни глаголн кад постану

повратни не значе прпрок пего друга која

реч у номпнатпву зиачи прпрок. Таковп су

глаголп: учиниши се, сшворити се, градиџт се ,
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иромешнуши се, иосшавити се: Девојка се

створп пауница.

4.) Бивање је и онда кад се о чему са-

мо мисли дајест. Такови
су глаголи: видеши

се, иоказаши се
, јавити се

,
наЛго се, бројиши

се: Тп се видпш јунак од мејдана.

глаголидсоји

не значе

прирок.

5.) Па п глагол зваши се не значи при-

рок него пма уза се првп падеж као прирок:
Чељад она, која за мртвима жале и наричу,

зову се покајнице.

звати ое.

6.) Апстрактни су глаголи постали од

конкретних. То се види и по самом глаголу

биши
,

који може значити и прирок н. н. кад

виде народ да Исуса не бвше ту. Не И.е би-

-Iтф у цара бољега.

биши значн

прирок -

б.) Рлаголи акшивни и пасивни ; субјекшшни
и објвкшивни; неушрални , рефлвксивни и ме-

дијални; шранзишивни , каузални и иншрази-

шивни.

1.) Што се тиче радње подмета деле се

глаголп на .активне и пасивне. Активни су

глаголи они, којима радња излази од подме-

та, а трпни су глаголи они, којима подмет

трпи радњу, која од другога на њега пре-

лази: Говори и говори се (од других), хва-

лим и хваљен сам (од других).

Активни и

пасивни

глаголи.

2.) Активни глаголи деле се по прела-

жењу на субјективне и објективне. Субјек-
тивни су глаголи, којима радња не прелази

ни на што.

Субјективни

глаголи.

3.) Глаголи субјективни деле се на неу-

шралне, рефжксивне (бговратнеј и медгсјалнв.

Неушрални глаголи су који показују да са-

мо субјекат ради, а радља им не прелази ни

на што н. п. седвши, лвжаши. Рефлексивни

су глаголи, који показују да им радња пре-

' Неутрални,
реФлексивни

и медијалнж

глаголи.



лази (новраћа се) на онога, којп радп (на
субјекат) н. п. ми]вм се. Медпјални су се гла-

голи развилп из реФлексивнпх алп не пока-

зују да им радња прелазп на субјекат. Онп

имају се уза се, само пм се реФлекспвно

значење пзгладило н. п. кајаши се, машиши

се, мрлиши се, наалашиши се
,

шешаши се, ско-

чиши се: Скочио се на ноге лагане, жалишџ

се. Ови глаголи дакле не показуту да им се

радња повраћа на субјекат, него само да им

радња бпва око субјекта.

Транзитивни

интранзпти-

вни и кау- '

зални гдаг. ;

! 4 ) Објекшивни глаголп деле се на шран-

зишивне, иншранзашпвне п каузалне. Транзи-
шивни глаголи показују да им радња прела-

зи на што, које стојп у акузативу. Пншран-
зишивни су, који имају објекат у којем другом

падежу, а не у акузативу; служиши. Каузални

су глаголи, којима субјекат другп субјекат
изазове да врши оно што глагол значи н. п.

Те чардаке ватром сагоришв (т. ј. учпнпте

да сагоре чардацп). Разиграши коња. Рано

меие лијегала мајка. Замукнуши Гасеге иС

ођтиСезса!;: но је сватп муком за.мукну-

ше. Пак заилака редом и Бошњаке. Насме-

јаши кога. Пак сједоше цара за трпезу. Бог

те сио у небесно царство. Посједн ме на коња

голема. Усједе је за се на зекана. Но га сједа
себи уз кољено. А одјаха лијепу ђевојку. Ви

гладнога нпјесте најели ,
а жеднога нпјесте

наиили. Наједе га ппва и јестпва.

5.) Пасив се казује у српском језпку на

трп начпна: а.) Сами активни облицп од де-

номпнатпвнпх глагола друге врсте (којп су по-

стали од имена) значе паспв п. п. чврснуши

од чврст ; глухпуши од глух ; гркнуши од грк:

гркпе мало ; охронуши од хром: добар коњ

плн ће охронутп илп оћоравптп ; мекнуши од

Паснв

30



31

мек; усахнуши ; одвугнуши од влђгђ ; зажуш-

•нуши од жут. Глаголима треће врсте значе

актпвни облидп пасив ако имају облике под

четврте врсте н. и. белитп платно Бlеlсћеп,

а белеши знаии \уе!зз \уегћеп; жутити значи

аеЊеп, а жушеши §еЊ \уегс!еп : Лпсје жуши

веће по дрвећу; и у опће глаголи деномпна-

тпвни треће врсте значе паспв н. п. бледешп ,

гладнеши: што је мање хлеба, више човек

гладни, жеднеши, седвши, осирошешгс, иолудеши.

б.) Кад се активтпвним и транзптнвннм

глаголским облицима дода повратна заменица

се онда имају пасивно значење н. н. Благо-

словима праведнијех људи иодиже се град, а

с уста безбожничких раскопава се. Јер Ле

се многп умножишгг данп, и додаЛе ти се го-

дине животу.

в.) Пасив постаје и од другога глагол-

скога придева са облицпма од глагола бити

н. п. Што је теби од Бога заиовеђено. Ио■

тшован је од свога народа. Бибе
иокорен од

свију и суђен од свију.

6.) Неки су глаголп медијални кад су

сложенп с предлозима н. п. ироЛи се, зоиши се.

Неки су глаголи само медијални. и. п.

бојаши се, радоваши се, смејаши св.

Кад кад отпада од глагола се, али значе-

ње глаголу остаје медијално н. п. Те крену-

аде из града војници.

Медијални глаголи имају често узајмично
значење н. н, љубиши се, мрзиши се, прога-

наши се.

Медијад.

гдаг.

в.) Глаголи и&рфекшшни и инперфекшивни.

1.) ПерФективии су гдаголи, који пока-

3УЈУ Д а им радња од један иут бива и. п.

даши
, сшаши, тгледаши, ироИи, реИи, исеИи

ПерФект.

гдаг.
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2) ИмперФективнп глаголн показују да

им радња једнако траје н. п. седеши, сшоја-
ши, гледаши, ићи, говориши, сеЛи.

3.) После глагола, који показује почн-

њање долази инфипитпв имперФектнвнога гла-

Имперф.

глаг.

Глагол по-

казује по-

нињање.
гола а не перфектпвпога н, п. стане говори-

ти ; почие причатп.

Глаголска

пменпца.

4.) Само од пнперФектнвнпх глагога нма ■
мо глаголске именпце, које постају наставком

јв (ст. слов. ијв ) од другога глаголскога при-

дева н. п. скакање, виђење, коиање. По анало-

гији имгшерФективних глагола нмамо глагол-

ске именпде од нерФективних глагола само

ове : ввнчање, доиушшење, заклање, оирошшење,

иосшанв, иоузда-њв.

5.) Глаголи пннерфектпвни деле се на ду-

ративие н итернатнвне Дурагивнн показују

да им радња једнако траје н. п. седеши, ле-

жаши, гореши, лешеши.

I
Дуратив.

глаг. ]

6.) Итератнвнн (учестанн) глаголп пока-

зују да им радња више нута
бнва да им се

радња внше пута прекпда п понавња н. п.

седаши, легаши, умираши, шиљаши.

Итератив.

глаг.

7.) ПерФективни глаголп деле се на тре-

нутио-нерФективне, на пнхоативно-перфектнв-

не. на фl l питшшо-пер фсктпвпе, на демпиутпв-

но-нерФективне, на дуратнвно-перфектнвне н

на итеративио иерФективне.

ПерФекти-

вни глаголи.

Тренушно-шрфвкшивни глаголи показују

да пм се радња од један пут догодпла н. п.

даши, иодиИи, скочиши
,

наЛи.

Трснутно-

перФективип.

глаголи. *

>- Жнхоашивно-иврфвктивни глаголп показу-

гју први часак радње, која је после дуже тра-

јала н. п. задрелаши, викнуши, ошиНи,

зажкаши.

Инхоативно-

перфек. глаг

Финишивно-пврфвкшивни глаголи иоказуе

ју последњи часак радње, која је ире дуж-

Финитивио-

перФек. глаг.
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трајала н. п. исиросити , сшрошиши , донеши,

улгесиши, исиеЛи
,

доЛи.

Дурашито-иерфекшивни глаголп показу-

ју радњу, која од један пут бива, али је

ппакнешто трајала н. п. пренобиши, ирезимиши.

Жшерашшно-иерфекшивгш глаголп пока-

зују радњу, која се од један пут догодила,

али се ипак више пута понављала. Радњу
може извршити једап подмет или више под-

мета н. п. Људп су из чуна иоскакали.

Неки тренутно-перФективни и дуратив-

но-перФектни глаголи показују радњу, која

је врло мало времена трајала н. п. лазнуши ,

мазнуши, гушнуши , скокнуши,.

Дур. пер*.

глаг.

Итер. перф.

глаг.

Демунптив -

ни глаг.

8.) Глаголи прости могу имати два, па

п шри, а где који и чешир облика по тра-

јању. Који глаголи имају два облика по тра-

јању, један им ]е перфективан, а други ду-

ративан, или је један дуративан а други

итеративан н. п. сшаши-сшајаши, сецнушп-

се%и, слаши-гииљаши, брашгг-бирашго.

Глаг. са

два, три,

четир об-

лика.

Који имају три облика, првп је перФек-

тиван, други дуративан, а трећи итеративан

н. п. леЛгс-лежаши-легаши.

Који глаголи имају четир облика, први

им је и други перФективан, трећп дуратпван,

а четврти итеративан н. п. сесши-седнути-се-

двти-седашгг.

9.) Где који глаголи могу бити по свом

различном значењу и перфективни и импер-

Фективии н. п. наиадаши : нападало крушака,

перФективан је глагол, а наиадаши кога јест

имперфективан. Код неких чини разлику и по-

вратна заменица се: заигравати се перфекти-

ван је глагол, а заигравати коња имперФек-

тиван; излајаши се перфективан а излајаши

ПерФ. и

имперфект.

глаголи е

једним об-

ликои.

СИНТАКСА.
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имперФективан : једва сам ја то излајао; на-

бирати се зlсћ заСС кlаићеп и набираши уоll

Iезеп. к!аиБеп.

10 ) Где који глаголи могу бити перфек

тивнп п имперфективни не имајућп разлппна

знапења н. п. васкрсоваши, годиноваши
, десет-

коваши, зимоваши, злосшавиши
, прсшеноваши.

11.) Где којп глаголп могу бити перФек-

тивни и имперФективни, по различном акцен-

ту што им п различно значење даје н. п.

загледаши и загледаши, оглвдаши и огледаши,

идгледаши и хсогледаши, ирегледаши и ирегле-

даши, ирдгледаши и ирогледаши, идиеваши и

иоиЈваши, заиеваши и заибваши, леби и леЋи.

12.) Некп глаголп пмају разлпчне основе

од којих постају разлпчни облици, те по то-

ме и различна значења по трајању перФектп-

вна п имиерфективна нп. од биши пресенат је

будем перФективан, а јесам пмперФективан.

13. Кад глагол нема итеративиога обли-

ка, онда се замењује дуратпвним н. п. не

једе се месо од сваке тиде.

14. Кад глагол нема дуративнога облн-

ка, онда се замењује итератпвним н. п. во-

диши, еозггаш, низаши
,

носиши.

Дур. место

итеративн.

облика.

Ј

Итер. зге-

ото дурат.

15.) Итеративни глаголи имају два реда,

али се по зиачењу данас не разлпкују н. п.

умиљаши се и умилмваши се, измишљаши и

измигиљаваши, ибнуђаши и ионуђаваши, исиу-

наши и исиуњаваша, иоиушшаши и иоиушша-

вашгс. Свакн овај другп глагол итеративнпјп

је од првога по своме постању.
Глаголп ите-

ративии, којп немају првога реда замењују
се глаголима нтеративним другога реда и има-

ју зиачење дуративно н. п. кргиЛаваши је

дуративан глагол, јер кршЛаши нема, тако је



и искушаваши дуратпван, јер искушаши је

перфектпван, тако је сијеваваши јер је спје-
ваши перфектпван.

16. Дуративан глагол сложен с предло-

гом ностаје перфектнван нп. од иби имамо

до~Ки, ироЛи, ошиЛи.

17. Презенти имперФективних глагола

постају перФективнп кад су сложени са пред-

логом уз. н. п. писаши : ако усттшем.

18. Глаголима, кад се сложе с предло-

зима. добија радња нравац или од имперФек-

тивнпх постају перФективни н. п. од иб.и'.

узпћи , сиЛи; од иисаши'. ирегтсаши, дремашга

Дуративнн

постају

перФектив.

Уз.

Глаголи с

предлозима.

задремаши

19.) Који су глаголи иерФективни а који

имперФективни изложиће се овде по врста-

ма и то:

Који суглаг.

перФектнв.

а који им-

перФектпв.?

а.) Глаголи иросши без иредлога:

Глаголи су прве врсте дуративнп, а има

их и перфективних, као; ле~ћи, диЛи, ниИи,

џуГт и т. д.

Глаголи су друге врсте перФективни, а

има пх п дуративних; као : бринуши се, ввну-

ши, глухнуши , гркнуши, гинуши, тоснуши, мрз-

нуши се, чвзнуши.

Глаголи су треће врсте дуративнп: вр-

шеши, гореши, сшидеши, болеши, жушеши, се-

деши.

Глаголи су четврте врсте дуративни, а

има их и перфективних, као : бациши, враши-

(ll/24/ ЈШјШ/УјШУ/) ЛЛЈЦУИ/ОХ/ 14/
? 'ЈЈТЈТХи (44)14/

.

Глаголп су нете врсте у првом разреду

дуративнп, ако су деноминатпвни. У другом,

трећем п четвртом су разделу дуративни.

Итеративни су девербативни н. п. иисаши V.

2., браши У. 3., кајаши се V. 4., делаши У. 1.

35
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од дело јесу дуративни; лешаши (од детети)

је нтератпван.

У овој врсти пма и перФективних гла-

гола, као ; венчаши, казаши, креиаши ,
п мно-

ги глаголи. којима се основа свршује на са:

бегенисаши, куршалисаши, сакшисаши.

Глаголи су шесте врсте дуратпвнп, ако

су посталп од потша, а итеративнп, ако су

постали од глагола, као; војеваши, вероваши,

кмешоваши, миловаши, куиоваши; дојпхн-

ваши, доказивашг!, докучиваши, доттсиваши, до-

суђиваши.

б.) Глаголгг сложеии с иредлозима.

Глаголи прве, друге, треће врсте кад су

сложенп с предлогом јесу перфективнп. Ду-

ративни глаголи четврте врсте кад су сложе-

ни с предлогом јесу перфективнп. Глаголи

дуратувни пете врсте кад су сложенп с пред-

логом, јесу перфективнп, а итеративни кад се

сложе с предлогом, јесу дуративнн

С једним

преддогом.

Глаголи су шесте врсте дуративнп, ако

су деноминативни, а кад су с предлогом сло-

жени, онда су перФективни. Девербатпвнп су

глаголп шесте врсте итератпвни а кад су сло-

жени с предлозима, онда су дуратпвнп.

С више

предлога,

Глагол сложен с једнпм предлогом кад

је перФективан, остаје и с два предлога пер-

Фиктиван. Глагол с једнпм предлогом сложен

кад је пмперфективан, с више је предлога пер-

Фективан и то итеративно-перФективан.



II.

ЗНАЧЕЊЕ ОБЛИКА

Овај део учп о значењу именских и гла-

голскпх облика. Именскп облици зову се и

падежп.

А.) Значен.е именсвих облика

Помипашив.

а.) Номинатив значн субјекат (иодмет) н.

п. Рука руку мије, а образ ападвгсје. Бог је

спор, али достижан.

Номинатив

субјекат,

б.) Номинатив значи иредикат (прирок)

уз глаголе, који значе бивање нп. Бог је'

сиор , али је досшижан. Ви сте видело свету.

) Номинатжв

. предикат,

Осим глагола биши значе бивање и ови гла-

голи; иосшаши, пасшаши, осшаши, доЛи, изаЛи, за

то не могу бити прироци него им номинатив

значи прирок и п. Оста гладан ; изашао чо-

век; Ервав коњиц до ушију дође; Ти ли на-

ста шај јунак на земљи.

И
уз ове глаголе пасивне значи иоми-

натив предикат: учинишп се, сшвориши се,

градиши се, иромешнуши се
,

иосшавиши се, ви-

деши се, иоказаши се, јавиши се, наЛи се, бро ■
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јити се, зваши се н. п. Анђео се начини ка-

луђер. Она се прометну ов'ца. Ти се видпш

јунак од мејдана. Да се ко веран нађе. Че-

љад она, која за мртвпма жале и наричу,

зову се иокајнпце.
Реченица не може бити без предиката,

али може бити без онога о чему се мисли.

Реченице бев

лодмета. ,
<

без номинатива субјекта н. п. Или грти,
ил’ се земља тресе. Ђе кога боли онђе се и

шша. Да се Марку за гроб не разнаде. Срам
те било! Кад би ујутру. Тамо има гора

Ро-

манија. Гдп девојка има за удају, а гдп ју-
нак има за женидбу. У ова три примера

несу номинатпви Романија. девојка, јунак суб-

јекти него прппадају прироку, као и у овим

примерима: У Босни два имаду везира. По

крчмама свуд имају гусле. Имају тјелеса не-

беска и тјелеса земаљска.

Вокатив

Вокатив. а.) Вокатпв нити је по облику нпти по

свези у реченици падеж него је пре усклик

н. п. Точи вино, Богосаве слуго! Мили Боже!

чуда великога.

Вокатив ме-

сто номина-

тива.

б.) Вокатпв замењује у песмама номи-

натив кад значи подмет н. п. Једно бјеше

Ђукашине краљу.
Маче војску Ерцеже Сше-

иане. Опреми се Сшрахинибу бане. Те је Вуче

књигу проучпо.

Акузашив.

Акузатпв значи предмет (објекат) т. ј.I.) Објекат.

показује да на оно, што значи реч, која у

њему стоји, прелази глаголска радња, то јест,

да се иа њему врши оно, што значп глагол.

Унутрашњи

објекат.

1.) Акузатив показује да оно. на што

глаголска радња прелази постаје онда кад се
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радња врши н. п. Град градила три брата

рођена. Гради ражањ а зец у шуми. Начи-

нпћу кулу у Приморју. Соко гнјездо вије у

јеловој горп. Све четирп сишнв књиге пишу.

Гој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце

од јунака. Славу слави српски кнез Лазаре.
Мисли мисли, све на једно смпсли.

2.) Акузатив показује да је оно, на што

глаголска радња прелази, п пре било, па му

се стање само препначује према ономе шта

глагол значи н. п. Бог затвори једна враша

а отвори стотину. Затворићу скеле око мора

и друмове около приморја. Је л’ ми побро

дора потковао. Да завијем моје грдне ране.

Подви скуше и подви рукаве. Расплела сам

русу косу. Поравните сшазе његове. Јеси л’

Маро убелила алалнпо. Добра шарца врло ра-

срдио. Свети Јован море заледио. Жежен

кагиу лади. Удри гују не удри сокола. И су-

стала коња одјахао пасе Зећанпне Павле.

Волимо ше Страхинићу Бане, но сву земљу

нашу царевину.

Спољашњи

објекат.

Многим глаголима прелази радња истом

онда кад су сложени с каквим предлогом н.

п. Ако ме наджањеш, даћу ти ја стадо. Мо-

жеш ли ми ране преболети. Да обзине кома-

дић хлеба. Да ме мимоиђе чаша ова. Зате-

коше цара у животу.

Глаг. слож.

прелазни.

Има глагола који су у обичном говору

непрелазни, али у песмама су прелазни н. п.

Тешке иуше да путујем, шегике броде да бро-

дујем. С десне стране уза рамо своје сједе

Само у песм.

прелазми

глаголи.

зеша Сшрахинина бана. Сву господу за софру

сједао. На мору га јутро освануло. Зора га

је бела забелила проћу пусте куле карауле.

Да ми ђе.цу сунце не залази. Први су га пе-

тли запевали код убава места Пожаревца.
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Акуз. уз гл.

којима се

каже

жалоот.

И глаголима, у којима се жалост знаком

каже : кукаши, шужиши, илакаши прелази рад-

ња н. п Да ти кукаш срвЛу швоју. Тужи мла-

да ђевера Андрију. Да плачемо куће п љубов-

це. Плачу љубе своје заручнике.

Акузатив стоји уз дужан и волиј с гла-

голом биши или с другим глаголпма пстога

значења н. п. За које смо му дужни благо-

дарност.
А

дужан је добра Црногорца. Ја

бих ђердст најволија. Волиј сам браша за

крвника него шуђина за господара.

Дужан, во- :

лпј бпти ;

Глаголи иЛи, доЛи, заиасти, доиасши, ко-

ји су по себи непрелазни, кад значе имање

и добијаље, онда им радља прелазп на лице,

Ићи, доћи,

заиасти.

које има н. п. За што му се не да што га

иде. Пак је редак краља доходпо. Вукашина
западе на дио Брпст. Држп што ше сад за-

пало. Они ноткупе народ да једнога од њпх

ставе за краља, и допаде онога што је срце

изио Њега свагда мораскупље статп иего Грке.

Глаголима болеши, сврбеши, мрзиши , у

којима се негато осећа, прелази радља на лп-

це, које осећа н. п. Пауна нам ноге боле.

Мучи вило, грло те бољело. Кад јунака добо-

лело бенте Драгог ми је забољела глава. Свак

се чеше ђе га сврби. Сврбе га леђа. Мрзп га

као слијепца иара.

Акузатив

уз болеши.

Имеиице сшрах, шуга, срам, срамота,

сшид. брига, скрб, воља, жеља
,
милина

,
које зна-

че осећање и кад су у речеипци
без подмета

прироци уз глагол бити, оида имају уза се

акузатив, који значи објекат н. н. Страх је

менв, биће ногииуо. 0 лакоми, срам вас било.

Срам је славну заточншју. Преиаде се, сра-

мота га било. Нити га је за то брига. Колико

ше год воља. Све тпенице, да ше је милина.

Као што ће се вндети код генитива да

Страх, туга

брига.



41

акузатив-објекат кад се порлче глаголска рад-

н>а долазп у генитив, тако исто акузатпв-об-
јекат уз порпцање замењује се генитпвом и

кад су прироцп сшрах, срам ,
сшид ит. д. са

глаголом бптп н. п. Јер девојак није стид

певати.

Акузатив значп објекат у крњим рече-

нпцама, у којима се не изриче радња, која

прелазп н. п. Лаку ноП Добар дан. Како кум 1
херасе ,

тп одмах вреКу.

Објекат у

крњим

реченицама

Ба заменице тшо, шо, оно прелази гла-

голска радња, која не бп прелазила на ствар,

коју замењују н. п. Јllша ће наше робље ро-

бовати? Да шо њој помажу другарице. Што

ко зна, оно п врача.

Радња глаголу учити,
иишати и иослу-

шаши прелази у један пут и на ствар и на

лице н. п. Даље се разнесе, да је иаопако

зло, што је учитељ научпо своје учепике неке

нове молишве. ЈЛшо ше питам, право да ми

кажеш. Ја ћу вас унитатн једну ријеч.

\Објекат

што, то,

I оно.

" Два објекта,

I.

Има глагола као чгтилт, швориши ,
сша-

виши, мешпуши, врГт. даши, којима радња

прелазм и на ироизвод и на предмвш у један

пут, али за то треба стање или прпрок јед-

нога четвртога падежа да је изван глагола,

а онда је у глагола нрелазних само извођење

бивања, они само чине нешто да јесш н. п.

Чесшиша би њега учинио. Учинићу -ђ&и/у ја-

ничаре. Еума мећу крсшишеља
Јовапа. Како

ше је Бог весела дао. Да ше ставим вељега

везира. Који чини а.пђеле своје духове и слуге

своје иламен огненШ

П. Акуз.

прирок.

И уз глаголе држаши ,
мнеши (мнити), зна-

ши, зваши
,

казати
,

наЛи имамо два акузатива.

Један значи објекат, а други предпкат н. п.

Не
држах себе досшојна да ти дођем. Ја ии
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једног лоша вас не знадем. Блажене назнвамо

оне, који претрпљеше. Јер га кажу одвише

јунака. Показа себе жива. Да покажемо сва-

кога човека савршена у Христу. Нашао си

их лажне.

Ш. Акузат.

вначи ко-

личину.

Кад се казује каква мера у акузативу

стоји оно што мера обузима; тако се мером

казује: множина, велишша, тежпна, а по том

ивредностн. п. Лоловину нестало му друштва.
Оста

мртвих хиљаду Турака. Морска узина,

која је широка миљу. Која вредп силне нов-

це. Акузатив значи и колишшу времена н. п.

Он оста неко у Азији. Стојећп мп шо-

лико време у Паризу. Стојала глава у кла-

денцу леио време четрдесет лета. Није про-

шло ни недељу дана. Месечпна сву недељу да-

на. Дмитар ловп цијел дан по гори.

Акузатив за количину стоји и онда кад

дође предлог нред њега, ма да се предлог

слаже с другпм падежем н. п. После месец

дана. Те се види до аолу сватова. Лреко дан.

Лреко ноб.

Има
иримера, у којима се надеж слаже

с предлогом н. п. Око једне иодланице широ-

ка. Ова свадба до месеца дана.

Акузатив за количпну може се заменпти

номииативом н. и. Није прошла нп недеља

дана. Сила се народа сабралоА)
IV. Акузат.

за време.

Акузативом се казује време кад што би-

ва н. п. Једно јушро кад огреја сунце. Сеако

га је јушро облазила. Кад једно вече курјак

дође. Тај исши дан дође Кара-Ђорђе у Ја-

годину. Сваку ноЛцу мјесец се хваташе. Ту
ноЛ изиђе опет из Неготина.

*) У овом прпмеру не сдаже се предикат оа својим суб-

јектом. Ова именица сила по значењу помешала се са Сроје-

вима иеш, шест, који су оредњсга рода, за то је у горљем

примеру предикат у средњем роду.
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Акузатив за време има уза се додатак.

Речп дан п ноб, јушро и вече стоје и без до-

датка и онда се разуме свако време пстога

имена н. п. ЈБудп ови дан ноЛ раде. Мајка

Божу јушро вече кара.

Акузатпв показивао је у ст. словенском

п месшо на питање где, као: Овд полм иг«

V. Акузат.

за место.

волирх! сћддштд. Данас има од речи страна

такав акузатив п то с преддогом с, који се

слаже с генетивом и значи одакле, али уз аку-

затпв сшрана сто.ји без слагања с падежем,

који значи онет само где н. п. С ону стра-

ну турска леже војска. Већ он гледа с ону

сшрану
Саве. Еад су Турци с ону сшрану

били. У Кладову с горњу сшрану града.

а.) У акузативу реч с предлогом за по-

казује да је оно што сама значи, стражњом

страном својом обрнуто месту, које се при-

VI. Акуз.

с предлоз.

Предлог ва.

мицањем заузима н. п. Док заједно зађоше
ш високу иланину, за сшудену водицу. Док ја

одем за бијелу цркву. Па се крију за Араиа

слуге За
гошову совру засједоше. Кад сједо-

ше за сшолове злашне. Посвирај па и за иас

зађени.

б.) У пренесеном смислу : Хајде за иосао
%

в ) Акузатив с предлогом значи сасшав-

љсте н. п. Да се ухвати за уже. Па узе. ко-

ња за узду. Узеше се обоје за рукр.

г.) Замењивање н. н. Ја ћу за ше на

мејдан изићи. Сеја ће за бргаша танку нређу

прести. Шљиве за брагино. Око за око и зуб за

зуб. Освета за неверу. Милош уби за Лазу

Мурата.

д.) Намењнвање: И венча је себи за љу-

бовцу. Узе га за сина. БВега даде за славу

цркви. Сви се хвале за добре јунаке. Узме
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за ошоку говедара, за овце овчара. Суд за

ракију. Каца за мед

е.) Докучпвање н. п. Лети иду у ту пе-

ћину с лучем за воду. Па се опет поврати
за хлеб. Поручи за баЈалицу. За

крсш часни

крвцу прољеваху.

ж.) Доликовање н. п. Нпје за козу сено.

Место згодно за војску . Она за лађаш страшна

места. Прпстанпште згодно за зимовник.

з. Тпцање н. п. Ја га нисам пптао за

царство.
За

ручак нпје мп брпге. Учпнпше

вијећу за Исуса да га погубе.

и. Сва ова значења пренесена на вре-

ме н. п. Колико пм треба за целу годину. Бе-

ле новце треба остављати за црне дане. Бпло

је управо за овај дан начињено гумно.

ј.) Узрок н. п. Укпдосте заповест божју
за обмчаје своје. За

неверу његову узех му

багатпну.

к.) Значи колпчину као п сам акузатпв

без предлога н. п. Укопајте мене за сабљу

дубоко. Како се нп за длаку не бп подсекло.

л.) Бреме кад што бпва н. п. Све за је-
дан дан. За ноб буде по трпста јаљаца. За

тренуЛе ока.

а.) С овпм иредлогом реч у акузативу

показује да је у ономе, што сама знапи, ме-

сто, по коме се што миче с једнога краја на

другн илп је само управљеио тако н. п. Кроз

ирозор сиустише ме у котарици. Често Мн-

лош кроз прозор ногледа. Сјају му се токе

кроз брковв. Прођох кроз једно село. Изнђе с

Јадрапима кроз Турке.

Предлог

кроз.

б.) Значење преноси се п иа стварп умне

и. п. Ероз сав језџк ваља да проће. Да нам

кроз многв невоље ваља ућп у царство божје.

Сеја брату кроз илач говорпла.
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в.) Узрок н. п. И сломн врат кроз

луду главу Коњ се кроз длаку не хвали него

кроз брзину. Свађа кроз јаглук.
Место кро'з има ироз ,

који има просто

значење као и кроз н. п. Да не врпштп ироз

илангшу. Да бпрају ироз јагањце.

Предлог

проз.

а.) С овпм предлогом реч у акузативу

показује да су ствари, које сама значи, са

сваке плп барем с две стране месту, на које

се што примиче нли је само управљено н. п.

Удари га међу илеЛи жше. Бацио кост међу

њих. П ,рн се бројп међу људе.

Предлог

међу.

б.) Хч пренеоеном смислу н. п. Почеше

говоритп мбђу се. Мвђу св су веће
учинили.

а.) С овим нредлогом реч у акузативу

показује, да се оно, пхто сама значи, нрола-

зи н. п. Па пролази покрај двора мога као

робље мимо турско гробљв. Да се моје костп

не размину, не размину кости мимо косшн.

Предлог

мимо.

а. С овим предлогом реч у акузатнву

показује, да је горња страна онога, пхто зна

чи сама место, које се примххцањем заузима

н. п. Кад дођу на јвдно иоље. Станп на срв-

ду. Седе на доламу. Поседају на лађе.

б. X, преиесеном зхгачехву н. п. Паде

коцка на Шшоију. Страх нанаде на њ. Наву-
че на себе завист и мржњу свију осталих

поглавица.

Предлог на.

в.) Значи примицање до оне стране, ко-

ја стојп према примицању н. п Идући по

свету дође један пут на једно јвзвро. Иде на

гроб. Дођи мени тамници на ирозор.

г.) Место примпцања значи управљање

н. н. Пруживши руку на тласш. Зар да на,

нас народ, као на издајице, прстом пружа.

д.) Значи непријатељство н. п. На кога
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сте ноже потргнули. Браћа скоче на њ. По-

дигне народ на дахије.
е.) Значи намењивање н. п. Марама на

враш. Ока на момка. И на Ђога наменплп.

Одбити на дару. Одбитп на лудосш.

ж.) Време кад што бива н. н. На недељу

дана пред свадбу. Доћи ћу ти на нролеЛе,
НСС ЛвШ/О

.

Предлог над. а.) С овим предлогом реч у акузатпву

показује, да је ономе, што сама значп, е

горње стране место, које се примпцањем за-

узпма н. п. Наднеси се над бунар над воду.

Отиде над јату. И облак се над Беч намакнуо.

б.) Значи поређење н. п. Нема
ученпка

над учишеља својега ни слуге над госиодара

својега. Није змпје над војводу Јанка.

С овпм предлогом реч у акузатпву по-

казује да је оиоме, што сама значп, место,

по коме се што мпче с горњега краја на до-

њп н. п. Запе љуба бежат низ планину. Ро-

ни сузе низ бијело Равнина низ Мораву.

Предлог низ

а.) С овим предлогом реп у акузатпвуПредлог

о, об. показује, да је к ономе, што сама значп.

иримпцање управљено тако, да га обухвати,

па се у томе саставши се с њим, уставља

на њему н. п. Обеси пушку о клин. Објесн

је (тулумину) о ункаш шарпну Па се турп

о рамена.

б.) Значи место обухватања простирање

н. п. Поче ногом о земљт\у тући. Док би

длан о длакударио. 0 један се убрус отпрали.

в.) Значи правац н. и. Одрво бп медве-

да о њега. Осмочптп се о дудовв. Да ја о вас

не огрешпм душе.

г.) Значи докучивање н. п. Цареви се

отимљу о царство. Бошњацп не могућп се ио-

годити о бана. Није ми о главу.
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д.) 06 значи кад што бива н. п. 06 дан.

06 нок. 06
зиму мало снијега пада. Особито

сад об љешно доба.

а.) С овпм предлогом реч у акузативу

показује, да је к ономе што сама значп, при-

мпцање управљено тако, да га захвати н. н.

Узевши се с њпм ио руке уведе га у дворе.

Јунаци се ио рукв узеше. Узеше је ио бије-
ле руке. Кад бп год полазпла ио вечеру.

Па

одоше свати ио девојку. Цар ио Марка опра-

Предлогпо.

вио слуге.

б. Зшрга место захватања простирање

н. п. Прбсу се бисер т иврја.

в. Значи прелажење (где ствар прелази

ноказујући се каква је н. п. Не каже баба

како је сан онила, већ како је ио њу боље.

На зло т јунаке.

г.) Значи простирање нреиесено на вре-

ме н. п. Што т вас дан плугом нлужи, и

ио сву ноЛ пружен лежи.

а.) С овпм предлогом реч у акузативу

показује да је ономе што сама значи с доње

стране место, које се примицањем заузима

н. п. Мртав паде иод коња дората. И хлеб

и со иод ноге погазп. Натрти коме хрена

иод нос.

Предлог под

б.) Значи једначење н. п. Узети дете иод

своје. Те то све иод свој есиаи продавао. Под-

метнули му чавче иод голуба.

г.) Значи да што бива кад настаје вре-

ме н. п. ЈЈод ноб тикве дветају. Под саму

зиму отиде у Босну. Војник иод сшаросш.

а.) С овим предлогом реч у акузативу

показује да је оно, што сама значи, нредњом

страном обрнуто месту, које се примицањем

заузима н. п. Ми дођосмо иред иотве дворв.

Иредлог

пред.



48

Не смедоше гсред Марка изићл, Само да ми

тај човек иред очи не пзлази.

б.) Значење ово може се пренетп на

време показујући да што бива пре њега н.

п. Лред зору се смрзне. Дође иред ноЛ. На-

мера га пред ввче нанесе. Јер се обпчно сваг-

да пред јело умивају.
Преддог

през.

С овим предлогом реч у акузатпву зна-

чи што и у генетпву с предлогом иреко. Да-

нас се говорп у оваким примерпма: Кокош

носи ирез дан (т. ј. свакп другп дан или пре-

скочивши један.)
Предлог у. а.) Овај предлог гласп у старом словен-

ском вђ и с њиме реч у акузатпву показује,

да је оним, што сама значп, опкољено место,

које се примпцањем заузпма н. п. Трчп мај-

ка у кулу бијелу. Унесе га у Вилгтдар \цркву .

Кад сам пшао у школу. Симеона баце у

шавтсцу.*)

б.) Значи да се после прпмпцања нешто

ради с оним, чему се нримпче н. п. Хајдемо

у влаш (т. ј. да купимо влаће по стрњпцп).
Идемо у рибе (т. ј. да их хватамо). Отиде

слуга у дрва.

в.) Место примицања значи управљање

н. п. Ковати кога у звезде. Јер ће говорптп

у вешар. Погледа кроз брвна у једну зграду.

г.) Значп намењивање н. п. Тражи но-

ваца у зајам. Продао у беајење. У славу свпх

светнх. У
славу им песме запеваше.

д.) Значи састављање, расправљање, пре-

тварање н. п. Ухватнтп се у коло. Савпјати

цвеће у кишице. Младе гранчице у мале сно-

иибе повезати. Слију се у каиљице.
Па

*) У примбрима несу обдици иоправљани према облицима

књижевиога језика, за то учитељ ваља па ово да нази и да

их исправља са својим ученицима.



49

њега у комаде исеку. Сух шаран исечен у

каише. Ово се све стуче у ирашак. Ја ћу
се створпт у бела летшоира.

Сви ми да се у

со прометнемо. Преобучена у робгту.

е.) Значп време кад што бива н. п. У

ову ноИ стаде преда ме анђео. По уговору

у одређену ноЛ отворе град. У зао час оже-

нила мајка. У зимно доба. У
глухо доба. Ко

у младост стење, у старост сједе. У моје
дешињство.

а. С овим предлогом реч показује, дж

је ономе. што сама значи, место, по коме се

што миче с доњега краја на горњи н. п. Ју-
нак иде уз брдо. И погледах уз ирозор.

Плам

му се уз образ запали. Јес ходио уз Хврце-

говину.
Уз иут узми крваве Пикншће.

б. Значи бављење поред чега н. п. Што

л’ буздован уза се привлачиш. Да ми будеш

ђевер уз ђевојку. Игуман сједи уз огањ.

в. Показује да што бива док време

траје. Родио се уз
бежан. Песме које се пе-

вају уз часни иост. Јер уз белу недељу поје-

де масло.

Предлог у».

Тенешив.

а.) У генетиву реч показује да јој не-

што прнпада н. п. Виноград је Љушицв Бог-

дана. Ливада је лвие Маре. Кад дођоше пред

дворе богашога Гавана. Пошљи штаку
Нема-

нлНа Савв
, златну круну цара Еостантина

и одежду свешога Јована, крсташ барјак сри-

ског кнез-Љазара. Црна Горо, поносито стење,

круне Сриске ти драго камење.

Генетив ва

првпада&е.

б.) Да што припада казује се другим

падежем именице онда, кад уз њу стоји до-

датак н. н. Све за славу Вога великога.

СИНТХКСА.
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Кад именица нема додатка, онда јој се

други падеж за припадаље замењује приде-

вом н. п. Свега села овце а кмешово звонце.

Од којих именпца имају придеви за при-

падање п каковп, то је казано у првом де-

лу спнтаксе код прпдева, где је било го-

вора о њихову значењу.

в.) Придевп с наставком ов. ин, ј и љев

замењују генетпв одређеним именидама, а

иридеви с осталим наставцима замењују
генетив неодређенпм пменпцама. Испореди

царев и царски, кнежев и кнежевски, човеков

и човвчји, девојчин и девојачки , судин и судијски

г.) Прндеви који замењују генетпв неод-

ређеној нменици замењују и генетнв множи-

ее н. п, Историја сриска.

д.) Генетив за прнпадање може стајати
без додатка «.) кад има више генетива без

додатка са и спојених, који значе једно лице

н. н. У здравље цара и краља. Овде се ра-

зуме једно лице под цајра и краља, за то је

једно другом додатак. А кад се разумеју два

лица, онда мора тај пример гласити: У здра-

вље царево и краљево.

р’ .) Кад је генетив за ирипадање нрезн-

ме, јер се мнсли име у памети као додатак,

али се може заменити и придевом носесив-

ним н и. Кула ЂуришпЛа и чардак Алексића
,

а може гласити и кула ЂуригаиЖева и чардак

Алекси Лев.

у.) Кад у генетнву иосеснвном стоји при-

дев, којп значи лице, онда се не може оиет

претварати у нрндев кад је већ прндев ма

да нема додатка н. п. Ал драгога двори за-

творенп. Песме Мушицкога. Граматика До-
бровскога, Восшокова. Коревскога вереница.
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б.) Ешд се од имениде, која стоји у ге-

нетиву посесивном, не може правити иридев,

онда остаје у генетиву и без додатка н. п.

Свакн је сузе радосши брисао. Не дајте се

опет у јарам роиства ухватитп.

е.) Придеви који замењују генетив од-

ређеннм именицама могу се заменити ирпде-

вима који замењују генетив неодређеним пме-

ннцама а тако опет и придеви, који замењују

генетив неодређеним именпцама могу се за-

менити прндевима, којн замењују генетив од-

ређеним именицама и то:

и.)
ТТГто се ове ствари једнога имена мо-

гу узети као једна, а да би се мислило да

је једна, треба да се мисли као одређена н.

п. соколово перо, нојево јаје. Овде не значи

само ивро тога и тога сокола него и којега

му драго. (3 .) Што је ствар сама сооом једна

те је не треба разликовати од других исто-

га имена н. п. Од ЈВог гласи прпдев посесив-

ни божји, од Београд београдски. у.) Што се

ствари истога имена слабо разликују једна

од друге, да се на разлику и не гледа, него

кад се говори о којој између њих, говори

се као о свима њима, а да се баш о њој

гбвори, оставља се да се разуме из остале

беседе н. н.

КаД у јутру јутро освануло

И градска се отворише врата,

Тад ишета царица Милица.

[-].) Само од обичаја долази, те где која

именнца има за припадање само један при-

дев, који је замењује и кад је одређена и

кад је неодређеиа н. н. дештт.

ж.) И личне заменице показују ирипа-

дање генетивом само онда кад имају дода-

Заменнне у

прнпадаае.
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так н. п. Житије мене Герасима Зелића. За

здравље свију нас.

з.) Кад је лична заменнца без додатка,

онда јој генетнв за нрнпадање замењују нри-

деви н. п. Давор шаро, давор добро мојв.
Сва ће твоја изгинути војска.

0 заменици свој впдп у првом делу спн-

таксе.

и.) Има иримера где стоји нридев место

генетива за припадање и онда кад уз њега

стоји додатак н. п. Снн ЈосиФа сина ЈРлгта,

сина Мататова. Дивпм се простотп нишој,

који нисмо кадри видети.

Придев ме-

сто генет.

за прнпа-

дање.

к.) Кад се две именице узму као једна,

остају у генетиву за принадање нстом онда.

Две имен.

каоједна у

генет. за

прнпадање.

кад имају још какав додатак н. п. Брат ка-

иешан-иаше из Зворника.
Ако немају додатка замењује нм се ге-

нетив придевом н. п. Чнча-Томниа колнба.

Генетив за

предмет.

Генетив за предмет стојм уз именице,

које су постале од глагола, место акузатива-

објекта или којега другог падежа уз глагол

н. н. Зидање Раванице. Обретеннје главе кне-

за Лазара. Без питања цира и везира. Све

у страху Бога ввликога. У
игрању ирсшена.

Га од чуда лијет (јеиојке. Господар

мој узима од мене уирављање куИе. С до-

говором куИана иродаје што је за продају *)

Чешће стоји уз именице она) надеж ко-

ји стоји п уз глагол ако шгје акузатив-обје-

кат н. н. За владања Кпрпнова Сиријом.

Генетив за каквоћу иоказује какво је

друго нешто, чему нрннада ствар. којој је
она име. Тај генетив има уза се увек дода-

Генет. за

каквоћу.

так н. п. Ерасна тп сп стаса п узрасша. Бељ-

*) Овде је генетив за предмет место инстр, с преддо-

гом ун глагол.
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ко је био шанка и висока сшрука, смеђе ко-

се, врло малих бркова, дугуљаших сухих обра-

за, широких усша и тдугачка мало ткучасша

носа. Благо онима, којп су чисшога срца. Дра-
ге воље. Те напија красну слару божју среш-

на иуша и крсша часнога. (У овом последњем

примеру нема онога, о чему се каже какво је.)
Ген. материје показује ода шта је не-

што начињено. Налази се само у песмама н.

п. Што су врата суха злаша. Откуда ти кло-

бук свиле беле. А за седлом мала узда зуба

змијина

Генет. ма-

тержје.

Ген. времена показују да што бива до-

кле траје оно што речп у другом падежу

показују. Има увек уза се додатак н. н.

ЈЈрвога марта. Једног дана а једнога часа.

Тп си се родио сирошпњске ноби. Ја бих му

служио сваке недеље и иразника литургију.
У години свакога м.есеци,.

Генет. вре-

иеиа.

Реч у генетиву показује део од свега,

што значп сама собом.

Генет. за

део.

а.) Колики је део казује се уз овај падеж

особитом речју н. п. Много
људи. Четврт

хлеба Главида куиуса. Глава шебера. Број

ученика. Породица КараианумИа. Залогај хле-

ба. Имам пет браЛе. Хиљаду хиљада. Вас

двојица. Троје дрвљади.

Генет. зл

одређепи

део.

Ген. за део показује да се мисли део, а

не све оно, што значи реч, која у њему сто-

ји. Генетив овај стоји место акузатив-објекта

Геиет. за

неодређенм

део.

кад се мисли део н. п. Донеси воде. Просе не

само вуне иего и жиша и соли. Ви ли, мајко,

каквијех ионуда.

Оваки генетив стоји место номинатива-

субјекта уз глаголе, који значе бивање и. и

Биће кише. Кад је лшсла није брашна. Док

је мени по Скадру јунака. И моја би мајка



знала гнбаннду гибати да је сира и брашна.
Од како је света. Док је Врдничке куле.

Бнвање значн и шрајати , шеби ; Док

трајало неба и Србинсшва. Докле текло сун-

ца и месегцс.

Оваки генетпв долази н уз глаголе у

пасивном облику н. н. Може лп се наћн Цр-

ногорца- Кад се новца нађе. Заиште да му се

донесе меда. Уз непрелазно требати : Тре-
ба ми новаца. Друге њпма не треба помоћн.

Да се мисли део, показује ие само ге-

нетив, него још и реч којој је он додатак.

Такове су речна.) нахранити , нааојиши и

Генет. као

додатак уз

неке речи.

други глаголп овога значења н. п. Ко би

мене воде напојио.

б.) Повратнп глаголи сложени са на н. н.

Вуда се нагледасмо данас. Јунаци се иона-

суше блага.

в.) ЈЈун. наиушааи, исиунпши, сит, гла-

дсш. жедан и т. д. н. п. Пун радоотн, свакв

часши н иошшовања господо.

г.) Иримиши се, држсшои се, лашиши се,

хвашиши се, машиши се, дошаЛи се, тицаши

се, додеши се. докоштт се, додвориши се, доЛи

(главе), иасти (шака), доиасти (рана), изба-

виши, оиросшишго, куршалисаши, лишити, о-

шрести се, одужиши се, сачуваши, сахратши,

чувашџ се, клониши се. ироИи се, жануши се,

оканиши се, осшавиши се, аратосиљаши се,

крсшиши се, одреЛи се, оглушиши се, бојаши
се, плашити се, сшрашити се, сшидеши се,

срсшиши се, снебиваши се, кајати се, опоме-

нуши, сиоменуши, сетгааи н. н. Да се овога

иосла примиш. Машише се планинс Трусине.
Дотаче се хаљине његове. Како се докопају

шуме. Нас је Бог пзбавио Турака. Маи’те

ме се Турци јаиичари.

54
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д.) Жао и жали боже : Жао му је чеда

у колевди.

е.) Сшаши и сшајаиш кад значе бивање

са пменицама вика, ираска и тако даље н. н.

Жао ]ој )е браша рођвнога. Стаде вика до-

бријех јунакОу. Стаде )ека равнога ириморја.
Стаде Фука крсшаша барјака.

ж.) Играши се кад му је додатак игра

сама н. п. Скачу скока
, вуку се клгшка , игра-

тп се лошсое.

Овога је значења генетив у заклетвама

и проклињању н. п. Тако ти Ђога. Аратос

Генет. у

заклетвама

и прокли-

њању.ти киргуе.

Истога је значења генетив, који се од чу- Генет. у

чуђењу.да само именује без икаквога глагола н. п.

Боже мили чуда велпкога.

Уз ево, вшо, ено стоји генетив који зна-

чп показивање н. п. Ево ти Ево човека.

Генет. уз

показивање

Кад се пориче глаголска радња, долази

акузатив-објекат у генетив, којим се казује

и најмањи део онога, на гато прелази радња

глаголска н. п. Коње дајте, оружја не дајте.
Нема шребе даске у глави. Не зна језика. Не

направи себи кгша нити друге какве прголгше.

Обичнији је акузатив-објекат од речи

шшо, шо, ово, оно уз порицање него генитив

н. п. Не знага ти шо.

Уз порнцање стоји генетив место номи-

иатива-субјекта а.ј уз глагол бити кад је цео

Генет. уз

11орицаа0

ирпрок н. п. Кад виде народ да Исуса не

беше ту. Да ми не би
шарца од мејдана. Пи-

је онђе вука, за којим псп лају. На поклон

ти коласта аздија, које данас у свијету није.
'l.)е није мачке, ту и миши коло воде.

б.) Уз глаголе у трпном облику, али до-

ста ретко н. н. У напредак ни броја се не

зна. Била некака варош, крјој се ни гшена

не зна., Ннт се види неба ни облака.



56

в.) Уз глаголе непрелазне, али ретко и

готово само у песмама н. п. Да из села роба
не утече. Нмкаква му не погибе дрцга. Да не

падне лвда ни снијега. Нптп пуче пушке нп

лубарде.
Гснет. уз

поређење

У старим књигама а и данас у песмама

долази генетив уз придев, кад се њима по-

реди н. п. Јашу коње вјешра брже. На твој
поток бистри и чудесни, над којијем огледу-

јеш лице љепше зоре п мјесеца.
У песмама долази генетив место акуза-

тнв-објекта да слоговп изиду на број или што

Генет. у

песмама

песник мртве ствари схваћа као живе н. п.

Да ја видим белога Будима. Поробиће нашег

манасшира. Кажите ми друма Сарајевска .

И

часнога крсша целивао.

У песмама долази генетпв и с иредло-

гом место акузатива н. п. Па ишета пред

шашора свилна. Хоће паша нама на конака.

Реч у генетиву с предлогом без показу-

је да нема онога што она сама собом зна-

чи н. п, Тешко брату једном без другога. Че-

ле без цвијеша не могу меда скуппти.

Генет. с

предловииа,

бев.

Код акузатнва видели смо да през са

акузативом значи што и ареко, а са генити-

вом значи што и бен н. п. Она трче на со-

как през дугие

Од овога ирез пмамо у истом значењу

врло обпчно брез: Какав данак брез јаркога

сунца.

Пркдхог

блпву.

Реч у генетиву с овим иредлогом иока-

зује да између онога чему је она додатак и

онога што сама собом значи мало има места

н. п. Кад бпјаху близу куЛе. Кад су свати

близу двора били.

Као предлог служи и компаратив и су-блнжв.

пернатив од близу: Ви сте ближе бога и чу-
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деса. Што је ближе гроба. Тешко ко ј’ нај-
блпже Марка.

Речи близу противнога је значења далеко

или старннско далече н. п. Не далече шашор’

царских. Далек свијеша и грјвхошв. Ја поси-

јах бјелицу шеницу далек’ села близу пута.

Дахеко.

С овим предлогом ван или изван реч у

генетиву показује да места на којем што би-

ва не заузима оно што значи реч. која стојп

у генетиву н. п. Брзо иде, али изван пуша.

Изван Лашалука Биоградскога доље је наија

Ван, иBв»и.

Кладовска. Изван очпју, изван памети.

С овим предлогом реч у генетиву пока-

зује да се место на коме што бива налази

даље од горњега краја оном што она сама

значи: Ја сам била, ја сам дангубила више

ојело града Биограда Ко више себе пљује,

Више.

на образ му пада.

Ствари имају горњи п доњи крај и кад

се уз дуж гледају н. п. А више ми главе

копље посадите. У Авали више Биограда.

Пред овим предлогом налази се и други

с њим сложен, који му значењу додаје своје
н. н. С Стологлава из втие Сушице. По вигие

колена. По вигае лакашаС)

из, по вм-

ше.

С овпм предлогом реч у генетиву значи

исто што и предлогом више, само што је ме-

сто које се овим другим казује понајвише

растављено од онога што значи реч која се

уза њ спојп у генетиву, а уз реч врх по-

највише с њим састављено, као да му је на

горњој страни н. п. Три каваза један врх дру-

гога. И мачка се врх
себе брани.

Врх, врху.

*) Кад има више мредлога па кад први преиначује аиа-

чењс другоме онда их ваља састављати н, и. ивнад, исаод,

између, а кад први додајс своје значењс другоме не днрајући

му у свезу с падежем, оида нх ваља раотављати н. п. на врх,

џо више, с ерх.
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До, од, на,

у, по, са

врх.

Предлог овај узима преда се друге пред-

логе додајући њпхово значење својему н. п.

Биће среће до врх вребе Од врх чела до дно

нога. Стојп на врх језика. У
врх совре стари

Југ-Богдане. Нека плива т врх воде. Са.врх
главе чемерика с врх човека.

С овпм предлогом геиетив показује да

се место на коме што бпва налазп на доње-

му крају онога, што значп реч. која стојп у

генетнву н. п. Дно шамнице. Дно иакла.

Предлог дно често узпма преда се дру-

ге предлоге додајући њихово значење своме

н. п. Гонн Турке до дно Грахова. Жз дно

срца уздишућп. Градпћ на дно Крбаве. Од

дно Гарча 40 дно Лисца. Па заскочп по дно

баре војска. Са дно равна поља Драговиба.

Сједи Милош доље у дно совре.

С овпм предлогом реч у генетпву пока-

Дно.

До, из, на,

од, по с,

У дно.

До.

зује да је на крају онога, што она сама значи

место, где је свршетак каквоме прпмпцању

н. п. Још нпје до воде дошао. Те допловп

до Ђурђева двора. Ја сам боса до Трогира

дошла.

б.) Крај прпмпцању мисли се од прили-

ке и онда може доппратп даље него што се

каже н. п. Да отпде до Сшалаба града. Хај-

те слуге до воде сшудене.

в.) Бављење место прпмпцања н. п. До

њега су старп патријарп. Укопаше једно до

другога. Кад је бпо близу до Еосова.

г.) Трајање н. п. Не дам спна до иро-

леба. Тамо ћу бстати до Тројпчина дне. —•

Човек се учп до смрши.

д.) Значп време, кад што бпва, алп вре-

ме које ће доћп нп. До јесени у мом дво-

ру била. Да доћу п до године.

е.) Пренесено значење место простога
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да је нешто до кога н. п. То стоји до шебе.

До кога је кривица.

ж.) Значи изузпмање н. п. Вода свашта

опере до црна образа. Не боцт се никога до

Ђога. Све се мења до воље Бож]е.
У овом значењу до није свагда иредлог

н. п. Нпко не зна сина до отад; нити ода

ко зна до син. Све ће битп до у
ћосе брада.

А да што је свијет до трпија.

з.) Овај предлог долази п пред друге

предлоге додајући њихову значењу своје н.

п. Оде Јово до иод своју кулу. Чекавши ДО

иред зору. Да се остави до у јушру. Кад је

био до близу Будима.

Д°- п°д> до,

до ' пред
’

д ° у
'

и.) Овај предлог до долази и пред аку-

затнв кад му осим онога што сам собом зна-

чи треба и његово значење н. п. Сад на теби

зелена долама до дан до два зелена травица.

С овим предлогом реч у генетиву пока-

зује да се крајем онога што она сама значи,

у дужину простире место, на којем што би-

ва н. п. И ви други дуж Дунава.

Преддог

дуж.

а.) С овим иредлогом реч у генетиву по-

казује да оио, чему је она додана, бива, до-

кле траје оно, што реч собом значи. н. п.

Свака сила за врелгена.
За

времена Црнога

Ђорђија био му је ирви момак.

За.

б.) Значи жељу, да буде оно што зиаче

речи у генетиву. н. п. За славе божје. 3 а сре-

шна рада. За нашега добра иуша а вашега

добра осшанка.

С овим предлогом реч у генетиву иока-

зује да је опо што она сама значиузрок не-

чему, али само толико што јест. н. п. Примише
нас све због дажда , који иђаше, и збрг зиме.

због.

а.) С овим иредлогом реч у генетиву пока-

зује да је иешто, с којега се што миче, оп-

из.
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кољено оним, што значн она сама. н. п. Кад

из црквв иде, мприше му душа. Подпже се

Српски цар Степане из Иризрена места уба-
вога. Кренуше се из поља сватови.

б.) Значи одакле кад се гледа где почи-

ње правац. н. п. Ал из цркве нешто прого-

вара. Жз ових иесата њихових впдп се да су

прави Срби.

в.) Значп почетак радње, стања и вре-

мена. н. п. Он повика иза сввга гласа. Убпше

их из преваре. Њ; јушра се видп какав ће

дан бити.

г.) Значи време кад што бива. н. п. Из

иочешка свак свој посао ради добро.

д.) Значи одакле. н. п. Местом из Буди-
ма. Да је мајка Анђелпја била из Црне То-

ре.
Улис из Ишакв.

е.) Значи узрок. н. п. Из шале одавде

летели, из нвзнања, из зависшп
,

из иакосшн.

ж.) Значп из чега је што пзашло. н. п.

Из једнога дрвеша икона и лопата. Да би из

њвга истерао добра човека.

а. Са овпм предлогом сложенпм од пред-

лога из и за генетив показује мпцање с ме-

ста, које се казује предлогом за и инстру-

менталом. н. п. Донеси ми воде иза горе. Ско-

чи зец иза грма. Сину Милош у нољу зелену

као јарко иза горе сунце.

б. Значи време. н. п. Жза зиме тонло,

иза кише сунце. Жза шуче ведрије је небо,

џза, шуче бистрија је душа.

мза.

а.) С овим предлогом сложенпм од пред-

лога из и ме/ју генетив показује мпцање с

места које се казује предлогом међу и ин-

струменталом. н. п, Скочп Марко између су-

жања. Протрчп де зече сад између иогу. По-

купе измвђу себе нешто оружја. те га у на-

мастиру Троношп затворе у једну собу.

изиеђу.



б.) Значење овога предлога с осн. хможе

се пренети на време. н. п. Три недјеље дана

између Госиођв велике и мале. У недјељу из-

међу машерица и божиИа.

С овпм предлогом сложеним од предлога

из п над генетив показује мицање с места,

које се казује предлогом над и инструмента

лом. н. п. Жзнад њвга копље прелетило. Окре-

нувши праћку неколико пута себи изнад главе.

нЈжад,

а. С овим предлогом сложеним од пред-

лога из и под гснетив ноказује мицање с ме-

ста, које се казује предлогом иод и инстру-

менталом. н. п. Бојп се да се исиод њега ћебе

не извуче. Исиод крила ситну књигу пушти.

б. У пренесеном смислу. н. п. ЈТсиод

Ђога нема се куђ. Погледају се Турци исиод

очију. Ондар Вуко исиод мукла пита.

■спод.

а.) С овим предлогом сложеним од пред-

лога из и иред генетив значи мицање с места,

које се казује предлогом иред и инструмен-

талом. н. п. Бјежи Марко исЏрвд родишеља.

Свак
исиред својв куИе нека мете. Узврдао се

као ђаво исиред грома.

нспред.

б.) Пренесено на време. н. п. Кад је
било исиред шавнв

ноЛи. Просо се сије исирвд

Видова дие.

а.) Предлог код постао је од старога кон

и реч у генетиву с њим показује да

је место на ком се што бави онде где јекрај
ономе што значи она сама. н. п. Сједе код

оша. Милош ти је госпо ногинуо код Сишни-

це код воде сшудемв. Код ње мајка беле даре

слаже.

код.

б.) У пренесеном смислу. н. п. Исус на-

иредоваше у премудрости и у расту и у ми-

лости код Бога и код људи. Улагати се код

кога. Код народа иемају правога повјерења.

61
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Иста значења имало је и старо кон. н. п.

Гора кон ријеке. Село кон Таборске горе Ме-

сто простога кон пмамо данас сложено након

пли наком
, које је једнако по значењу с пред-

логом иосле. н. п. Тако имао кога наком себе

оставити. Наком боја копљем у трње.

кон,

С овим предлогом реч у генетиву пока-

зује да је место где што бива на крају оно-

га што значи она сама п то на крају са

стране. н. п. Девојка седи крај мора. Вјеше
бане у маленој Бањској у маленој Бањској

крај Еосова.

крај.

Предлог овај узима преда се друге, који

му значењу додају своје, а то су: из, на, од,

ио
, у, н. н. впка стража из крај иоља. Кад

је био на крај поља. Од крај Вара до поља

Грахова. Смиљ Смиљана ио крај воде брала.
И наша је кућа у крај иуша.

И овај пнструментал уиотребљава се као

предлог. и. ир. Пођем крајем мора.

Предлог кром значп што п предлог осим

н. п. Да нпкога у крај мене не бп кро.н го-

рице, камења и ноЛи.

крајем.

кром.

С овпм иредлогом, који глаеп п мешше
,

мешши п .шшшо у генетиву реч показује да

се нечим замењује оно што сама значи. н. п.

Месшо воде потече впно. Тако пепео не спјао

мјесшо сјемења.

место.

Овај предлог има пред собом и на. н. п.

На месшо слашке јеванђелске науке уведе се

велпка мрзост. Ми на мисшо мене род мој

разговори.

С овпм предлогом реч у генетиву пока-

зује да се место где што бива налази даље

од доњега краја оном што сама зиачи. п. п.

Пуче пушка нижв Биограда.

ниже.

Пред овим иредлогом има и ио. н. п.
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Мало ш> нижв ше сшијене има у Морави мало

острво.

а.) С овим иредлогом реч у генетпву по-

казује да је на крају онога, што она сама

значи место, с којега се што миче, н. п. Од

града се Турци одмакоше, Откнде се лађа од

Ђудимског града. Одвали камен од враша.

од.

б.) Значп почетак правцу. н. п. Од главе

до пете. Од руке до руке. Од сшраха даље

не може.

в.) Почетак одмицању може бити од пра-

вога краја и даље и ближе. н. п. Отисла се

стјена од Ђудима. Раставићу сламу од шенице.

г.) Значење ово пренесено на радњу, на

стање и на друге ствари умне. н. п. Од су-

-ђења не може се утећи. Устаде од ввчерв.

Прене се од сна.

д.) Значи време почетак каквом тра-

јању н. п. Тако брате од Еосова дапка. Од

дана на дан све горе. Од свешога■ Луке тур’

у њедра руке.

е.) Значи време кад што бива. н. п. 0-

здравп жена од шога часа. Доћи ћу ти од

недеље. Гдекоји служе лптурћију од године до

године.

ж.) Значи од куда. н. п. Још да имаш

рибе од Охрида. Једно бјеше од Прилиаа,

Марко, друго бјеше Реља од Пазара , треће

бјеше Милош од Поцерја.

з.) Значи почетак одмицању у пренеое-

ном смислу. н. п. Што је од Ђога слађе је

од меда. Имаш ли какав знак од мрјих се-

сшара да ионесем.

и.) Значи одмицање уз глаголе у трпном

облику. н. пр, Они били од госиода Ђога уму-

дрени и поњеговани. Човјека од Ђога
потвр-

ђена међу вама силама и чудесима.
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ј.) Ода шта ствар долази. п. и. Од ђецв

људи бивају. Од ируша бива велпко дрво.

к.) За какву је радњу ствар. н. п. Лов

од воље. Топ од боја. Сабља од тсосеке. Брат
од шклешве. Човек од закона.

л.) Ствар долази од онога што собом

обузима. н. п. Ту је мајдан од добрих коња.

Матица од маслина. Долина од суза.

љ.) Део од целога. н. п. Комаци од пе-

сме. Дају десетак од мешвице. Зидпне од не-

какве куле.

н.) Значи одвраћање. н. п. Да се обрате

од шаме. Кад се пробуди од сна. Што су се

отпадили од кубевнога посла. Чист од чега. Од

смрши нема лека. Трава од грознице. Хамај-

лија од пушке , од главобоље.

о.) Значи разликовање. н. п. Јер се зве-

зда од звезде разликује. Друкчпје се од нас

носе и жпве. Шире је небо од мора. Руга
се мудријему од себе.

OXO.
а.) С овим предлогом реч у генетиву ио-

казује да је са сваке стране ономе што значи

она сама место. по коме се што миче. н. п

Бјежп Марко око ојвпе цркве. Ко лов ловп

око двора мога.

б.) Место се не заузима цело. н. п. Око

Дрине не има оваца. Ко тп даде ту ливаду

око краја покогаену.

в.) У
пренесеном смислу. н. н. ЈЈебди око

њега као мати око /'јешеша. Стане се око ње

умиљавати.

д.) Значн од прилике н. п. Камен око

аршина и по у ширину.

е.) Значи од прилпке кад што бива н.

и. Кара-Ђорђе око малог божиИа дође у

Остружњиду. Око благовести Дођошс на

гроб око сунчанога рођаја.
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а.) С овим предлогом, којп гласи и сем,

осем, п освем, освен, а у старим књигама и

осв-им, св±не, у генетиву реч показује да ме-

ста накојему што бива, не заузима оно, што она

самазначин. п. Поскочиде осим кола не сми-

је нико ни поменути. Ухвати курјак козу, ко-

ја је била легла на крају осим осшалијех коза.

осим.

б.) Значи изузимање н. п, Вода све опе-

ре освем гријвха. Турци освен крмешгтв једу
свако чисто јестиво.

в.) Осим није свагда предлог н. п. У

двору му ниђе никог нема отм болан слуга

Мпловане.

Овај предлог значп што и ио крај н. п.

У огњу полаг суха дрва да не изгори и сирово.

полаг.

а. С овим предлогом реч у генетиву значи

да је место по коме се што миче у реду с

оним што сама значи н. п. Па ме носи тсоред

двора нена. Стазица крпвуда, иоред лгше води.

б. У пренесеном смислу н. п. Да те др-

жим иоред своје главе.

поред.

в.) Што је овако поред чега може бити

и заједно с њим н. п. Узех врага иоред блага.

г.) Пред овим предлогом налази се и на,

с и уз н. п. Иде Гашо на иоред оваца. Иде

Никац уз иоред оваца.

а.) С овим предлогомреч у генетиву пока-

зује да што бива онда кад прође време које
сама значи н. п. Идући тако иосле дугога вре-

жена једно вече дође у друго село. Женско

је љето иослије Пешрова дне. После боја коп-

љем у трње.

посде.

б.) Значи ред н. п. У том је Младен већ

био постао први иосле Црнога Ћорђија.

а.) С оврш предлогом реч у генетиву ио-

зује да што бива раније од онога што сама

пре.

СИНТАКСА.
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значп н. п. Протужпло самоуче ђаче у неђе-
љу прије зоре бјеле. Постарај се да дођеш

прије зиме.

б.) Овај предлог гласи на југу п шријед
и упоређено аређе н. п. Српкиља га још

рађала нпје од Косова а нп иријед њвга. Ра-

но ранп ђаконе Стеване у недељу ирејје јар-
ког сунца.

в.) Овај предлог гласп и ирво п упоре-

ђено ирвље н. п. Јутром рано ирво росе дође

к менп отрок малп. Да бпжп у град првље

дажда.

а.) С овпм предлогом реч у генетпву

иоказује да је ономе што сама значи с гор-

ње стране место, по коме се што мпче с јед-
нога краја на другп н. п. Кад пријеђем пре-

ко мора. Ту исту ноћ пређу некаке Турске
чете иреко Мораве.

преко.

б.) Значи правац н. п. Прешавшп Дрп-

ну иреко Лознице и иоиаљвна Шаица отпде

к Београду.

в.) Правац у пренесеном смислу н. п.

Договорп се иреко иисама. Пlто је господ

казао иреко иророка. Јер се закон даде ирв-

ко Мојсија.

г.) Место мицања значи бављење н. п.

Баља даје оиђе био мост иреко Мораве. Го-

лу сабљу ирвко крила држп.

д.) Значи време од почетка до краја н.

п. Од оиога што је био оставио да хранп

кошнице ирвко зиме. Мрвко целог дана.*)

е.) Значп прелазак гта место изван њега

н. п. Да их прода иреко мора сињег. Лреко

Моравв посијеку Ресавскога киеза Петра.

*) Речи данжноНув овај предлог обичнијије у овол зна-

чељу акуаатпв: Преко даи. Преко ноН.
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За време у овом смислу имамо иреко

у речима прекосушра, преклане ; тако и преко

дан кад значи сваки другп дан, где дан не

показује које је време него колико га је и

за то остаје у акузативу.

ж) Што преко чега узима се да је ви-

ше н. п. Траже хлеба преко погаче. Нреко
мере узимати што.

з.) У иренесеном смислу преко нечега

може бити нешто и онда кад се с њнм не

подудара н. н. Да су то људи учинили пре-

ко пегове воље и заиовијесши.

и.) Пред овпм предлогом налази се и

предлог из и с. н. п. Жз
џреко Мораве. С

иЈЈвко мора. Ова) предлог гласи и ирез и иро

н. п. Милош топуз тура ирвз И кре-

нули иро Леђена града.

а.) О овим предлогом, којп гласи и пра-

ма, а често преда се узима и предлог с и

кад што крајње а азоставља, реч у генетиву

показује да је нешто окренуто ономе што

сама значи н, п. На Дунаву ирвма Београда.
Кад је био сирета манасшира. Кад су били

ирам
бвла Будима. Спрам њег снаха на но ■

ге скочила. Чешљају се сирама месечине.

према.

б.) У пренесеном значењу н. п. А виде

је красан пријатељу ирвма шебв, ирема дома

швога.

в.) У пренесеном смислу може што би-

ти окренуто чему непријатељски н. п. Ја сам

могу сирам једнога стати.

г.) Значи поређење н. п. Ал’ је меса

мало ирам куиуса.
А људска је рука слаба

сирама божје.

д.) Овај предлог узима преда се и на

н. п. Баш на ирема нахије Црничке. Шс

сирам њега уставља зеленка.
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а.) С
предлогом прошив , који гласи п

ироН, а може на крају и у пматп п често

преда се узима предлог с, реч у генетнву

показује да је нешто обрнуто ономе, што

сама значи н. п. Зора га је бела забелпла

ттроНу иусше кулв карауле.

против,

б. У пренесеном смислу поређење н, п.

ЛроНу губера ваља се нружати.

в. Непрпјатељство н. п. Почетак буне

ирошив Дахија. Отиде торошив буншовника.

С овим предлогом реч у генетпву пока-

зуједајенешто управљено онамо, гдеје оно што

значи она сама н. п. Оде пут Беча. Предлог овај

узима преда се ио. и онда се мисли да оно

што је обрнуто чему п његово обличје узи-

ма н. п. Ло иуш онога чељадеша (т. ј. налик

на њ.)

пут.

а. С овим иредлогом реч у генетиву

иоказује да се што ради марећи за оно што

сама значи н. п. Да наранпм сужње у там-

ницп ради Бога и крсног имена. Субота је
начињена човјека ради а нпје човјек субо-
ше ради.

б. Значи узрок н. п. Благо прогнанпма

правде ради. Ђе се вараш Марку рад ју-
нашшва.

радв.

в.) Предлог овај узима иреда се за и

по, којима је значење често једнако с њего-

вим и. п. Дарујте ме за рад среЛе и наиреш-

ка. за рад
Бога јединога. Подарујте, обра-

дујте т рад Бога јединога.
Овај предлог значи што и предлог осим

н. п. Дај ми Боже да ја видим свако св’је-

ре с очпцама разма змаја иланинскога.

равма.

а.) С овим иредлогом реч у генетиву

иоказује да је на ономе што сама значи ме-

сто, које се оставља н. п. Подај вуку сла-

С.
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нпне, да не слазп с илапипе. Кад павалп с

бријега у језеро. С хоња, сјаши, за јелу га

свежп. С коња на магарца Скиде Марко мје-

шпну са шарца. Скиде с главе самур и че-

ленке. С
руке скиде бурму позлаћену. Идућ

с воде цвијеће сам брала. Добјеже у вече с

Мишровачке скеле.

б.) Место се замењује радњом, стањем

п другим стварима умним н, п. Војно ми је

са војске дошао. Кад дође до вече с тсла.

Иобегне с ручка.
Са зла на горе.

в.) Значи иочетак правцу н. п. Кличе

вила с Урвине иланине. Ал’ повика са града

Латпнче. Стадоше бити са сви сшрана. С гла-

ве рпба смрди. Зима ми је с ногу.

г ) Значи узрок н. п. Сиротиња снас муке

допада. Тешко ономе, с тга долазе сабла-

зни Иропао с нерада.

д.) Пренесено значење на време показу-

је почетак трајању н. п. Отворена врата с

вечера. Печеницу јоште с јесени почну по ма-

ло прихрањпвати.

е.) Значи место где је што н. и. С оне

сшране Мораве бео чадор разапет. Улијеппо

кућу с двора.
С тља гладац а изнутра јадац.

ж.) Значп време кад што бива н. п. С

вечера киша ударпла. С тчешка се мисли.

з.) Значи одакле је ко н. п. Родом из

Восне с Третеђе. Грујица и паша са Загорја,

и.) Зпачи меру нп. Дебела слаиина с

иодланице. Одскочило сунце с коиља.

а.) П овим предлогом, који гласи и сре-

ди реч у геиетиву показује да је место, на

коме што бива среда онога што сама зиачи

н. п. Расло дрво сред раја. Усадих лозу

сред вгшограда.

сред.
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б.) Предлог овај узпма преда се друге,

којп му значењу додају своје н. п. Ероз
сред шурске војске изиђе међу Србе. На сред

горе саградићу цркву. Ударп га ио-сред

жива. Впка стража са сред тсоља. Шта је оно

у срвд иоља равна

в.) У
срвд значп и време кад што бпва

н. п. У
срвд ноЛи као у срвд гсодне. У сред

зиме.

Налази се и инструментал средом као

предлог н. п. Полагано
средом народа иду.

средом.

а.) С овим предлогом реч у генетпву иока-

зује да је с оним што сама значи нешто у свезп

н. п. У рашара црне руке а бијела погача.

У Лазе је силни Србаљ бпо. Турци у Мар-
ка на слави. Кад у

Леке сагледа чардаке. У

сшара оца сиротна деца. У Момчила чудан

наук има. Правда је у Бога.

У-

б.) Значи одвајаље н. п. Одмолп га у

Што сам јунак у
Ђога молио.

Што заиштеш у Бога дађе ти.

в.) После примицања настаје бављење н.

п. А пођите два трп у Косово а у моје бо-

гом посесшриме. Она шћаше бјежат' у Тура-
ка. Вратим се опет у мајкв.

С овпм предлогом реч у генетиву иока-

зује да је оно што она сама значи узрок

нечему, али тодико што се налази да нешто

јест кад се узме на ум оно што она значи

н. п. Немој иука корити циЛа гриха мојих.

ЦијвЕ шве вјере креике то ли вијек ћеш жи-

вјет’ Дубровниче

Пред овим ирудлогом налазе се и иред-

лози за, кроз и с, \који п сами значе у
г

зрок

н. и. За цијеР*. михосши. И с цпјТ гријеха
шоликога.

цећа.
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а.) Чело с речима глава и нога кад чељаде

лежи, показује да што бпва на горњој стра-
ни ономе што ове речп саме значе н. п. Лв-

ло главв коиље ударпше. Видје два анђела
гдје сједе један чело главе а један чело ногу

гдје бјеше лежало тпјело Исусово.

чело.

б.) Овај предлог пма пред собом и у

пред речју шртсеза н. п. Турише га у чело

шриезе.

У очи с генетпвом показује да што би-

ва дан пре него оно што реч значи у гене-

тпву н. п. Једно јутро у очи недеље.- У очи

Видова дне. Као у ичи смрши. У очи свадбе.

у очи.

Место
у има и на н. п. На очи бадње

га дневи.

У истом смислу има и на вечер н. п

На вечер Ивања дне. У суботу на вече неђеље

На домак с речима, које значе места,

показује да што бива близу места, као да је

мичући се приспело до њега н. п. Кад су

били на домак језера Свака сељанка дошав-

на домак.

ши на домак града иреобући ће аљину.

На измак показује да што бива близу На измак.

места, али кад се пзиђе из њега н. п. Кад

су били на измак ЈКориша

По шом значи што и иосле, али само с

генетивом речиЧро н. п. Виђаше се ио шом

шога. Ло том хтга молит’ га почеше.

Дашив.

По том.

а.) У дативу реч показује да нешто сту-

па у свезу с оним, што оиа сама собом зна-

чи н. и. Кад се иде куби. Већ ти иди двору

бијеломе. Пак ти иди цркви Раваници. Ето

су ши гости дошли. Како је Марко дошао

Мини од Костура. Утече у село кући својој.

прВO значе-

ње датива.
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Брже трчи граду Биограду. Води њега двору

бијеломе. Однесе га иашину чадору. Опрема
се двору бијеломе.

Датив уз

давање.

б.) Ступање пренесено да давање н. и.

Бог ши добро дао. Тако краљу Бог и срећа
даде. Издај нама Новаковпћ-Грују. Дарова

ми киту цвијећа. То Бог намирпо дому и

домабину са сваке стране. Те бп дуиш место

уФатио. Да ја свби тражим ликарије. Јеси л’

мени снаху испросио.

Датив уз

говорење.

в.) Ступање пренесено на говорење н-

п. Рече сам себи. Иди кажи мојој аомашери ■

Немој мене војсци проказати. Мајка Марку
стаде беседити. Краљ му божју помоћ нази-

вао. Повпка домабину. Она снаси књигу от-

писује. Ту-ђину се хвали а својему се пожали.

г.) Ступање пренесено на глаголе који

значе различите радње н. п. Свбго ореш, свби

сијеш, себи влачиш, себи ћеш п жњетп. Обуцте
ми танану кошуљу. Отпасах му сабљу од

појаса, нем отпасах а себи припасах. Да ми

с њиме свадбу уговориш. Да му отме утву

златокрилу. Мили Боже, помози свакоме
,

сва-

ком брату и добру јунаку. Јужну божиЛу и

иријатељском колачу не ваља се радоватп.

Датив уз

радње.

д.) Ступање замењено глаголима, којп

значе бивање н. п. Да ако и мени сване.

Некоме плуто тоие а некоме и олово плива.

Врло му се тешко учииило. Ћомг Србину сри-

ски језик не ваља. Чисшу д&раму мало воде

треба. Ма се мајци ино не могаше. Жива

ши је мати. Ишчупај комарцу ногу, и цри-

јева су му иа двору. Сиротињо и селу си

тешка, а камо ли куЛи, у којој си. Ту кне-

зови нису ради кавзи. Милостив будп мени

грјешноме. Да ти је на здравље. Кад је кози

Датив уз

биваље.
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добро, опда иде на лед те игра да се раш-

чепи. Не знам гдје ми је глава.

а.) Ступање нпје казано, него сам датпв,

показује да с њим нешто ступа у свезу н.

н. Брже да си граду Вучишрну. Хвала ЈВогу
на његову дару.

Тебе
здравље, пребољет’ не

могу. Нај ши прстен момче.

Друго значе-

ње датива.

б.) Оваки је датпв и у заклетвама н. п.

Ој Бога ши Атлагића злато! Ој Бога нам,

дарице Милице.

Дах. у за-

метвама.

в.) Глагол у пнФинитиву ступа у свезу

н. п. Да је мени лећи па умретн а да ми

је смрти не впдети. Да је коме стати па ви-

дети. Да је коме послушати било.

г.) Овамо иде и датив са ипфинитивом*)
н. п. Боље је и рамвиу него по све убијену
(бити). Боље је с мужем од гумна до гумна

него самој од сина до сина. То и јест нај-

бољи у впк здраву бити. Ваља имати што

јистн, пити и сишу бити, да човик послије

спавати може. Колико је добро богашу бити.

Кажу, нејма смрти без суђења, ма лако је

и суђепу доћи |е се смуте онаке гомпле.

Лашње је небу и земљи проћи иего ли јвдноу
шишли из закона.

Дат. сит

твп.

Особито кад је од две реченице које су

овако у једну састављеие прва така да мо-

же имати у себи датив, по чему се може ми-

слнти да и овај датив њојзи припада н. п.

Мука се сребну родити а није му о храни

мислити. Али му најприје треба иострадати

и окривљену бити од рода својега.

*) Стоји у дативу оно, што би глаголу било подмет, да

није у инфинитиву, а ио њему и ово, што би подмету било

прирок или прирочни додатак.
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Дат. значи

узрок.

д.) Датпв ноказује на што је п за што

је, последак и узрок н. п. Челгу је свића,

кад није очи. Чему је бабп зрцало. Метати

кУпУ са ручку и вечври. —■ Чему си се млада

удавала. Чвму брата остави својега.

Дат. аа

припадање«

е.) Сам датив показује ступање у све-

зу, који се може заменитп и генетпвом за

припадање н. п, 0 Илија, ЈВрдској земљи гла-

во, ђе се вараш Марку рад јунаштва. Пред
бијелу врачевима цркву. Шћера мене за ушп

шарину. Протужило ђаче самоуче Миљешевци
на капији цркви. Седе цару до десна колена.

Извади га води на обалу, Внђе зета јушру
на уранку. На освитак тШели дођоше.

Треће зна-

чење датива.

Ступања у свезу управо нема иа се

•ипак говори да би се показало да се нешто

дели с оним, с чим се каже да се у свезу

ступа, а то је лична заменица за прво п дру-

го лице у једннни п повратна н. п. Ја ћу ми те-

бе сјетоват’, Господ ми те дарпвао. Њу ми

пита Громовнпк Илија. Чудна ит ми годи-

нпца дође. Чарна горо, пуна ши сп лада.

Ступање у свезу казује се п онда кад

се мпслп само примицање. које се свршује
онде где је крај оиоме, с чим се каже да се

у свезу ступа н. п. Прпмпче се своме госио-

дару. Огњишшу га домампла. Гледну Муса

брду и облаку. Спустише се равној Машохпји.

а.) У дативу с овим предлогом реч по-

казује да се нешто миче онамо, где је оно,

што она сама значп*) и. п. Кад дођу виле

Предлог к-

*) На ово је налик сам датив и генетив с предлогом

до, али ое све троје разликује измођу себе •’ Ко дође до кога,

он стане, кад буде крај њсга ; ко дође коме, он се дошавпш

до њега помеша с' љим ; а ко дође ка коме, он само пређе

меето, које је између њих дпојиде а ло томв може учинити

и прво и друго.
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к очгта Ко пстину чини. иде к видјелу,
да

се внде дјела његова. А кад дође ка Ђурђв-
вој кули..

б.) Примицање у непренесеном смислу

н. п. У том су се једнако преправљали к рашу.

в.) Примидање није изреком казано н.

п. Кажу, брате, хоће к БиогрШу. Ето к ме-

не побратпма Марка. Пасторка одмах к ма-

шерину гробу.

г.) Значи правад место примнцања н. п.

Е Сшамболу је главу обрнуо. Пак с обрне
к врашима.

д) У пренесеном смислу правац н. п.

ЈБубав к народу.
Из љубави к нашем народ-

ном језџку.

е) Значп време кад зпто бива н. п. Кад

је било к вечеру. Не ћу јисти ни сад ни к

ввчври. Када му к ноби дођу. Е јесени пола-

зе трговцп за Лајпцик.

а.) Предлог ирошив или троИу или суирош

са дативом значи што и с генетивом т. ј. да

је нешто обрнуто оиоме, што значп реч са-

ма н. п. Ирошив њему путујући. И ироЛ мени

гре самому.

ПрОТИЕ.

б) Може обрнуто бити непријатељскп

или само кад се не иодудара с оним, чему

је обрнуто н. и И сто мача извадили су-

ирот је/тој самој 'руци. Који војује против

закону ума мојега.

Инсшруменшал.

Реч у иструменталу показује да је оно

што сама значн мицању пут или простирању

место н. п. Он отиде земљом п свијешом.
Оде Марко гором певајући. Отидоше иољем,

широкијем. Три девојке цвеће посејале брдом

инст, ва

место -
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смиље а долот босиље. Дунавот плови лађа

лагана. Пак отиде морем трговати.

Може се што овако мпдати или прости-

рати па се о њему казати само бивање н. н.

Кад су били пољет широкијет. Кад бјеше

горот зеленом. Није, нобро, даждпд Еосовијвт.

Инот. за

време.

Овако
простпраље кад се пренесе на вре-

м6) показује да што бпва. док време траје
н. п. Она ће је зорот окупати. Подранила

јушрот на водицу. Друга кука јушрот и ве-

черот, Цвнјет, који се ноНу развпја. Дшељот

п о празнпцпма служе летурђпју. Часот ве-

дро а часот облачно. Вранац му се тахо.и

помамио.

ашст. оруђа. Инструментал значп оруђе, којим се рад-

ња врши и п. Повади му клпјештима зубе.
Сабљама јој сандук сатесаше. Три је леда

главом проломио. Рогом воду мућаше, а очи-

ма бистраше. Усшима можеш говорити. Еа-

ком мјером мјерите, онаком ће вам ое

мјерити. Коњи се мјере иеђу а људи

гсамеЛу. Соко перјем лети а не месом.

Опазићеш двије танке јеле, сву су гору вр-

хом надвисиле. Све је коло главом надвиси-

ла. Кућа му се коцем затварала. Обавише

га плашном. Планине се снијегом завише.

Накитп ме цвеЛем свакојаким. Чашом здрави

Римљанин Иване а Михајло књпгом из њеда-

ра. Мезете га (вино) грозним впноградом. Да

се јунак оженити не ћу ни Лашинком ни

Сра/сШбом младом. Сиромах ожењеп готођом.
Закле је небом п земљом. Па их кумп Богом

великије.м. Братимим те Вогом исшинијем. По-

сини га Богом исшпније.м. Нека ти се родом

хвалим. Да хвала ваша мноме изобилује Кад

је Ђорђе Србијом завлад’о. Главом маше,
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зубима шкргуће. Љуљну Марко шешком шо-

иузином.

У пренесеном смислу: Прохесапп и умом

промислп. А подвикни гласом Мусшафиним.

Орабрпвшп се његовим речма.

Инструментал стоји уз глаголе с пасив-]

нпм облпком место номинатива субјекта
глаголе с активним обликом н. п. Да им по- 1

кор Турцп плате Ђуирилибем учпњенп. Који

су освећени богом оцем и одржанп Жсусом

Хрисшом.

Инот. ув гла-

голе о пасив-

ним обликом.

Инструменталом се допуњују неке име-]

нпце, прпдеви и глаголи н. п. Дужан је и

косом на глави. Будите задовољнп својом ила-

шом. Те је Бачка жишом пзобилна, те је

Фрушка вином изобилна. Велики шијелом а

мален ђелом. Тамо су људи ниски расшом.

Не будите дјеца умом. IПто се нашијвм је-
зиком онамо зове. Родом и вјером Србин.

Доиста сам месшом из Будима. Они су сви

занашом витезови. Шогом брате, војвода Дој-
чине. Од мене ти Ђогом нросто било Многи

чоек није назадан Ђогом него собом.

■lпзlт. ИтНа-

ИOПIB.

к

I

Инструментал показује начин н. п. Ки-

ша пада каиљицама, пак напада локвицама.

Сусједи се скупе гомилама. Грнуше свиње

чоиором. Поведи ми лисшом Брђанију. Си-

је сачмом.

инстр. за

начин.

Инструмеитал стоји место номинативаин

кад значи прирок уз глаголе, који значе би-

вање, као : биши, иосшаши, насшаши, осшаши,

сшаши, чиниши се, швориши се, ироврћи се,

иромешнуши се, ирошуриши се, зваши се, ка-

заши се н. и. Цар ти бијах док -ђввојком би-

јах. Вукашин постане краљем.
Ко се овцом

учини, курјаци га изједу. Да бисмо се сољу

прометнули пе би смо им ручак осолили. Ку-

I»инстр. значж

прирок.



ћа им се куИерином звала. Не ктп се казатп

њиовим бршаом.

инстр. значи

прнрок. (

Инструментал стоји место акузатива кад

сначи прпрок уз глаголе : чиниши, шворити,

градиши, иравиши, иосшавиши, сшавиши , осша-

виши, мешнуши, зваши, именоваши
,

гласиши
,

казаши, реЛи. судиши, находиши, познаваши,

држаши нп. Учини га дружба сшарешином.

Јога крв ничју водом ие претварај. Душан
постави српскога мптрополита иашријаром.
Туђу мајку мајком зовеш. Гласећ царским

добишником краљевпћа Владислава

инстр. значи

прирочни ј

додатак.

I Инструментал значи прпрочни додатак

кад стоји место номинатпва плп акузатпва

н. п. Свака је добра девом но да је видпмо

невом. Робом и кад а гробом никад. Поткуј
и мене млади јуначе, нека бих коњем у гору

текда. Да ти у ови дом иовратка впше не

буде, већ ако госшо.м кад дођепг. Уђе каде-

шо.и у регементу. Волим мријет него робом

живјет. Добишником да те впдим. Коју данас

снаом ми видите. Већ га роболг доведпте.

а.) С овим предлогом реч у инструмен-

талу иоказује да је оно што сама значи страж-

њом страном својом обрнуто месту, на коме

Иист. с

предлозима.

за.

што бива н. п. Ал’ за горо.м огањ гори. Не-

звану госту мјесто за вратима.
За агом је

тридест јаничара а за Марко.п не пма никога.

б.) Место бпвања може бпти мицање н.

п. Зањим иду млади Котарани. Дођу за мајком

у Добрињу. РБему је игало све ва руком.

в.) Значи ред, којим што бива а и вре-

ме кад што бпва н. п. Помоли се низ по-

љице Марко, а за Жарком Хреља од Паза-

ра, а за Хрељом војвода Милогау. За шим

ирође годгшида дана. Мало време за шим

постајало.

78
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а.) С овпм предлогом реч у пнструмен-

талу показује да су стварп, које сама значи

са сваке стране или барем са две стране ме-

сту, на коме што бива н. н. Међу вашром и

водо.и бити. Опазићеш двије танке јеле, ме-

јју нмма бунар вода има. Тако
расло клење

н камење, међу нама здравље и весеље.

међу.

б.) Бивање међу временом н. п. Учени-

ци његовп мољаху га међу шијем. Да не би

он међу шим
, док војска српока отиде нред

Афис-пашу, изишао да пали.

над.а.) С овим предлогом реч у инструмен-

талу показује да је ономе што сама значп с

горље стране место, на коме што бива н. н.

Кумим небо над шобом које је. Те над Мар-
ком шатор оборише. Над водом је лице

огледао.

б.) У пренесеном смислу овако место

ноказује власт н. и. Видећи Милоја над со-

бом. Којп је био управитељ над шом војском.
Свака тица има над собом копца.

иод.
С овим предлогом реч у инструменталу

показује да је ономе што сама значи с доње

стране место, на коме што бива н. п. Злат-

на круно иод небом на земљи. Тешко ногама

нод лудом главом. Под Богдаиом ноге обу-

мреше.

б.) У пренесеном смислу н, п. Ту су

иод кривицом Да су Срби иод овим имеиом

позиати у Европи. Код кога су новци иод

иншересом.

в.) У пренесеиом смислу овако место по-

казује иокорност н. п. Ништа иод јаким Во-

гом не зна. И ја сам под власти и имам иод

собом војнике. Да је ваља држати иод заишом.

пред.а.) С овим предлогом реч у пнструмен-
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талу показује да је оно, што значи сама,

предњом страном обрнуто месту, па коме што

бпва н. п. ЛредкуИама стојећи пјевају. Осра-
моти га иред свијешом Црн им био образ на

дпвану пред самијем богом исшгтијем.

б.) Показује ред п старешинство н. п.

Ја иред собо.м имам старијега. Предчетомје
јунак арамбаша.

в.) Ред је и овде, где показује п време

н. п. Недјеља иред машерицамч. Барјам, ирвд

којим се пости,

С овим предлогом реч у пнструменталу

ноказује да је заједно оно што сама значп

и јоште што н. п. С ким си, онаки си. С

Вогом пошао! Бог дао му са живошом здра-

вље. За
крст часни крвцу прољеватп п за

вјеру с браћом умрпјети.

С.

б.) Стварп будући заједно могу једна у

друге бптп илп једна имати другу н. п. Ал’

ето ти лпсице с водом и шравом.
Ето тп ђе-

војке с ручколг. Што се с ким родило, од

онога се не одучп.

в.) Показује предмет, којп стојп у ин-

струменталу с предлогом с и. п. Узе руку

Југовића мајка, окретала, превртала с њоме.

I ГТта, је њима с пашом учпнио. И онн с ним

У бунар.

г.) Показује радњу и стање у заједни-

цп с печим н. п. Сву господу зове на све-

тога. Са ктсгама и са здравицама.
И до сад

су књиге долазиле, ал’ се нису са сузам

училе.

д.) Значи заједнпцу с временом, у које

што бива н. п. Турци са зором изиђу из Лоз-

нпце. Тако са свршешком ове јесени сврше

прва година овога војевања.
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Локал.

Локала без иредлога данас нема. Било је Без Iгр«д-

-некад као што се впдп пз облпка: леши, зи-
лога-

ми, ономадне, лане, ономлане
, којп су сад

прилози.

а.) У локалу реч с овнм предлогом по- с предао-

казује да је горња страна онога, што сама зимана.

значи, место, где што бива н. п. Бог на нвбу,
а цар на земљи. Нека стане на исшоку сун-

це, нек запгра мјесец на заиаду. Ирстен на

руци, венац на глави.

б.) Значи што и предлог кра,ј с генети-

вом н. п. Град градили Скадар на Бојани.
Мила коња на Босни поткпва. Ено је на бу-
нару. Да заватп воде на Дунаву.

в.) Значи што и предлог у н, п. Они на

кући живе као п осталп сељацп. Но нека нас

баш на дому чека. Ноћила сам ноћас на Це-

тину. Живи као бег на Херцеговини.

г.) У пренесеном смислу н. п. На вама

ће
останути клетва. Каке муке јесу на тем

јарцу. На нему ће останути царство. Ево и

на срискомв језгту новога завјета. Какав је
ко на јелу ,

онаки је ина ђелу. Бољи ћеш

бити на јунаштву.

д.) Значи време кад што бива н. п. На

јушру му назва: добро јутро. На
умрлом

часу. Тако ће бити ка иошљешку овога вије-

ка. Послаше на највебој вруКини. На суши.

На кигаи.

а.) С овим предлогом реч у локалу по- °-

казује да је оно, што сама значи, место, на

коме ее што тако бави да се обузимајући
га горњим делом својим држи да не падне

н. п. Пово сито о клину виси. Виси као капља

о лисшу. Торбу, коју је о врашу носио.

СИНТАКСА



82

б.) У пренесеном смислу н. п. Не жпвн

човјек о самом хљебу но о свакој ријечи,
која

излази из уста божпјих. Врана о буњишшу,
а соко о месу (живн), на обоје на Ђурђев

дан излете. 0 свом шруду и муци жнвн.

в.) Време кад што бнва н. н. 0 сваком

празнику пушташе им по једнога сужња.

Учинићеш крвцу о иразнику. Што се сла-

ма о божићу простире по кући. 0
васкрсе-

нију нити ће се женнти нити удаватн.
0

прохгтој жешви.

по.

а.) С овим предлогом реч у локалу по-

казује да што бива о.нда, кад прође време,

које она сама значи н. п. 11о неђе.ш изгу-

бпла гласа. А када је по вечври било. По

смрши нема кајања. Други дан по -његову

одласку.

б.) Да се што бави заузимајући сад јед-

но, сад друго место на ономе што значп

реч сама у локалу н. п. Па пођите по свешу

као чела ио цввшу. Отиде глас по свој земљи

оној. Разапеше по иољу шаторе. Пиштијадан
ио шавници Марко

в.) Пренесено на време н. н. Нпјесам

никад ио ноПи ходно. Тумара као ппјан ио

иомрчгти.

г.) Простпрање н. п. Брцп су му ио

ирсима пали. По добру се гиар-уу положио.

а.) С овим предлогом локал показује

што и генетив с истим предлогом, само је

локал миого обичнији н. и. Кад је царе био

прбма цркви.

према.

а.) Значи поређење н. п. ирема губеру
ваља се пружати. А јадан је ирема њему

Марко.

в.) Стварп могу
бити једна другој ири-

јатељски или непрпјатељскн н. п. Љубав
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хврама ближњем. Прам Јурцима да се

одржпмо.

а.) У локалу с овим предлогом реч по-

казује што п у генетпву с предлогом код

плп крај или поред ,
само што је оно, што се

при чему бавп, састављено с њим, а уз спо-

менуте предлоге може и не бити састављено

н. п. Месо Шри косши а земља ири кршу

(ваља). ЈЈри куђељи од злата вретено. Соба

ири зелгљи.

при.

б.) У пренесеном смпслу н. п. Кад који
што лудо говорп као да није ири себи. Јеси

л’
при свесши. Лри јелу сватовп често дови-

кују дјевере.

в.) Значи што и код и иоред н. п. На

глави јој алем камен драги, ири коме се хо-

дити впђаше у сред тамне ноћи без мјесеца

Лри слободи смрт не хаје.

а.) С овим предлогом реч у локалу ио-

казује да је оним,, што сама значи, опкоље-

но место, где што бива и. п. У свакој куИи
има дима. У јунаку срце преиукнуло. Поми-

сли у себи.

У-

б.) Једначење н, п. Пп у шикви суда ни

у њету друга. Коме није у ораху није ип у

шовару (доста).

в.) Опкољено може што бити п радњом

и стањем п другим чим умним н. п. Дпјете
једнако држи у иатеши, што му је отац

казао. Што у траку рекосте, чуће се на

видјелу. Јеси л’ ђегођ у живошу Марко.

г.) Значи бивање у времену и. н. Да

вам будем у помоћи, и у дану и у ноЛи. Јер

је онде време у вељачи непостојано, као у

Србији у маршу ,
а у Бечу у аирилу.
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Б.) Значење глаголских обдика.

Овај део спнтаксе говори шта значи у

глагола лице, број, време, начпн. нартпцпп,

супин и глаголска пменпца с наставком ије.

Лице у гда-

голских

обдика.

а.) Лице глагола лпце је субјекта н. п.

Лтаем. Скуп нлаћа, а лијен даље иде.

б.) Ако има вшие субјеката различитих

лица у реченици, онда предикат долази у

множину у прво лице, ако има субјекта пр-

вога лпца; ако иак нема а има другога лоца,

онда долази предикат у друго лице множпне

Ево отац твој и ја са страхом шражасмо

те. А ши п дом оца твојега иогинућете.

а. Број је глагола број субјекта нп

Иишем. Лишемо.

б. Кад пма субјеката у реченнцп, до-

лази предпкат у множпну н. н. Срем, Сла-

вонија н Далмагреја чине Троједну краљевпну.

Број у гда-

голских

облика.

в.) Има примера, у којима има впше

субјеката, па предпкат долази ипак у једни-

ну. У овакпм ириликама предикат се држи

најближега субјекта, или свакога за себе н.

11. Те се диже сила п свашови. Овога
загрли

цар п царица. Кад ирође дан и ноИ. Био чо-

вјек и жена.

г.) Кад су збпрне именице субјекти, до-

лазп предпкат у једнину н. п. ЛишИе
жуши

веће ио дрвећу, лишИе жушо доле веће иада.

Бгуело сшадо блеји и дома се креће.

д.) Кад су збирне именице браИа, госио-

да, власшела
, деца и све с наставком ад суб-

јекти, долазп глагол у миожину н. п. Још

су браба сестрп бесједила. Чељад она
,

која
за мртвима жале п наричу, зову св покајнице.
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Време, начин у глагола и именсЕИ

глагодски облици.

Ирезенаш.

а.) Презенат значп трајну радњу у са-

дашњости н. п. Већ и секира код корпјена

дрвету сшоји. Руке гшоре, те с’ у лиде љубе.
Сваки води хиљаду сватова.

п ре зенат

б.) Презенат перФективних глагола значи

у споредној реченици Кшг. ехасд н. п. Ако

со обљушави, чим ће се осолпти ? Кад те

опанке аодереш, ја ћу ти кунити друге. Кад

га нађеше јавите ми. Дока дојдем и свате ио-

Ирез. пер-

Фективнлх

глагола.

куиим , док их скуиим ,
ето мене, бане!

ИмперФектпвни глаголи»са уз сложени у

презенту значе Кдиг. ехасг. у споредној ре-

чениди н. и. Ак’ уздајеш помоћ Брђанима ил’

усиримаш робље од Брђана. Ако
узиде.

Ако

уздолази.
Ако узпишеш. За луду се чоек чу-

ва, ако га Бог не ушчува.

Футур п.

в. Презенат перфективгшх глагола у по-

словицама значи радњу, која се може дого-'

дити у свако време н. п. Вино и мудрога

иобудали. Вода свашта опере до дрна образа.

Вријеме град гради,
па га вријеме и разгради.

Из вране, што исиане, тешко соко иостане.

И ћорава кока нађе зрно. Неко се за лист

сакрије ,
а некога не може ни дуб да нокри-

је. И гуска кад кад на леду иосрне.

г. Презенат особито перФективних гла-

гола употребљава се у приповедању н. н.

Кад буде у јутру, царев син устане. Онда

он пољубн мајку у руку, на усједне коља и

отиде у свијет. Цар узима златан пехар ви-

на, па говори свој господи српској. Кад кула

стане горјетн, бег се нреда.

Презенат у

пословицама

Ргаев. ћlаl;о-

ГIСШП.

д.) Презенат са савезом да значи жељу

и погодбу и. п. Здраво да си. Да је мени
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свилен пас. Да га земља не вуче,
полетио бп.

Да се за зелен бор ухвтш.м, и он би се зе-

лен осушпо.'

Прев. значи

ваповедање

е.) Првога лица и трећега лица једнпне

и трећега лица множпне нема у императиву,

за то се та лпца замењују презентом са нека

и да н. п. Чуј, Туршгае, нек је брез прева-

ре. И ако погинем, нека цогинвм. Част да

тп јв. Да Бог да.

Пмшрфекат.

а.) ИмперФекат значи трајну радњу у

прошлости н. и. Коњи око њега једнако ска-

Имперфекат

каху п вришшијаху. Кад се с Маром сватовп

ераЛаху , почпиуше под жутом неранџом.

б.) ИмперФекат глагола биши са инфпнп-

тпвом значи жељу н. п. Бјеше мп га даваши,

докле могох жвататп. Вјеше браши ,
ма не

спатп.

в.) ПерФективни глаголи немају импер-

Фекта.

Аорисш.

а.) Аорист значп тренутну радњу у

прошлости н. и. И постави га на врх дркве.

Саораше све, које нађоше, зле и добре. Угле-

да ондје човјека, Зачуше се гласови и муње

засевагае. Како сш-иже, сунце грану.

Аорист

б.) Кад кад аорпст замењује перфекат

н. н. Ала пмаш брза коња! Гдје га доои 9

в.) Аорпст замењује будуће време кад

се хоће да покаже, да ће се радња запста

догодитп н. п. Не сложи се барјам са Божи-

ћем. Ко се за вегаала родпо, ие ушопи се.

Ја ћу узетп једнога коња, иа одох по сви-

јету. Дпжп, уједошв ме псп.

г.) Аорист са да и а.ко значп погодбу

н. п. Да Кадттћа не схвашише страже, утећ'
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Кадић уз плашшу ћаше. Ако они не скочише

брзо, кнез ће доћн до Стамбола мога.

.д.) Аорпст кад кад замењује пмперФе-

кат н. п. Кад би осмо вече. Бпдје шта би.

Младпћу не би жао.

Имме/рашив.

а.) Императпв по својем постању п ста-

рпнском вначењу јесте оптатпв *') н. п. У на.ј-

старпјем споменику наше књижевности у ли-

стпнп Кулпна бана пма овај пример: Тако

мп боже тсомагај п сије свето еванђелије. А

пма примера п у данашњем језику н. п. ка-

рај је мајко, не ка/рај: удри је мајко, не удри;

она је моја те моја. Т. ј. карала је не ка-

и>гае Р а™в

рала и т. д.

б.) Ммператив данас значи заповедање,

опомпњање, световање пт. д. н. п. Помагај ,
тко се јотп крстом крсти. Мучџ, момче, тако

т’ Вога, окаии св туге.

в.) Императив перФектнвпих глагола зна-

чи жељу да треба радња да се догоди, а

императив нмперФективпих глагола значи же-

љу, да треба радња да траје.

Имп. пер-

Фек. и им-

перфек.

глагола.

г.) Кад се пориче радња имперпективних

глагола у императиву, онда се тим казује
опћа забрана; а кад се пориче радња пер-

Фективнпх глагола у императиву, онда се

казује забрана за поједини случај н. п. Ие.

убијај значп онћу забраиу, а нв уби значи,

не уби тога, којега сад тучеш.

императив

са не.

д.ј Императивом перФективних глагола

са не забрањује се да се сврши радња н. п.

Ле вабуди
,

на којој си. Дјетету нодај, а не

Императив

са пе.

*) Испоредм е> ер и што је иостало од бе р 'l> а ово

од јјфре-ј-д са средчб-д.
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обреци никад. Нп све горе иосијеци, ни без

дрва дома доlји. Не уииши ми, Боже, у гријех.

Пази, брате. не учини, не за.мешнгг кавге.

е.) Кад за једнпм имиеративом у другом

лпцу множине долази још један императив,

Наставак

те отпада.

онда може личнп наставак од другога импе-

ратпва отпасти н. п. Хајше на Кокоте горње,

нахпју ми од Турака брани. Те чардаке

ватром сагорише, па оиали Дрпјенак.

ж.) Друго лпце једнине пмператпва за-

мењује прошло време у брзом прпповедању

н, п. Кад се шћаше одјест’ куд да иде, па

Пмпер. прп

припове-

дању.

оне пусте токе, шал црвееп свежи око

главе, а иани му перчии на рамена, двије

пушке мешни за појасом, п пргшаши маче о

појасу, а у руку узми џеФердара. Она трп

змаја утеку у јазбину. Онда ова двојпца

брже вуци сламу, па шурај у ону јазбиеу,

па онда запале, и тако сва трп змаја онде

пропадну.

з.) Имиератив се иојачава речцама де,

дедер, деде, нудер, дај н. п. Вид дер, брате,
тко је на вратпма. Ход дер амо Илетикоса

Раде. Нудер ииши сптну бурунтпју. Нудер
сма.кнгт, силна Алибега. Деде учини и мени

један пут. Удрн дедер дружшшцо моја. Дедер
сшани на град на капију. Дај ти мене оире-

ми лијепо.

Д«, дер.

будп п.) Императив од глагола битагс
, буди зна-

чи погодбу и доиуштање н. п. ЈВуд ми закла

сивога сокола, јер ми закла коња из иодрума.

к.) Имиератпв буди често се пзоставља

и, и. Хвала Богу на његову дару.

буди

Лрви глаголскн иридев.

(Рагс, ргаеl. асд. П.)
ПерФекат а.) Први глаголски придев са ирезентом

јесам од глагола биши чшш перфекат, који
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значи свршену радњу у садашњости, као што

се види из његова склопа н. п. Иисао еам.

б.) Често се треће лпце једнпне је не

казује н. п. Јер не спње море раздвојгсло.
Ал’ туд’ легла танана стазица. Што молио,

то је домолио. Бог дао,
Бог п узео.

в.) Први придев глагола без презента

јесам значи жељу, проклпњање, заклињање

и забрањивање н. п. Добро дошао. 0 Кадићу,

кукала тп мајка. Видига Мујо, њима не видио.

Хајде брате, сретно теби било. Од неба му

росило а од земље родило. Да се нијеси усу-

дио ни по што отворптп. Живио.

жеља, про-

клињањв

г.) Први глаголски придев са презентом

јесам значи иогодбу, а без њега допуштање

н. п. Да сам будна била
,

не би ти добио ни

тих опанака. Јео, пе јео, иио, не иио, шврао,

не шерао, не ћеш га стићи. Брат је мио, које

вјере био.

иогодба

д.) Први глаголски иридев са перФектом

од глагола бгсши чини илусквамперФекат, који
значи свршену радњу у прошлости н. и. Које

је био посшавио Кад сам била грдни саи за-

сиала. А Новица био бесједио. Дјевери јој
били говорили.

Плусквам-

перфекат

е.) Првн глаголски иридев са имперфек-

том од глагола биши чини плусквамперФекат

н. п. 'Бјвх се једном на ћабу спрвмио, са

свачим се баш бјех стурао. Сви се Богу

бјеху обрнули.

Шусквам-

п°l,Фек;lТ

ж.) Први глаголски придев са ирезентом

будем чини {иШг. другн (ГиШг. ехасг.) који зна-

чи евршену радњу у будућности као гато

му склоп показује н. п. Ако будв Милога прегио

Дрину, Милоша ћу иа мејдан зазвати. Ако

мени судњи данак дође, те ти бууем, побро,

иогинуо, ради меие осветити лијепо. Што бу-

Будуће 11.
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демо на ватру сложили, оно ћемо љешпе по-

градпти.

з.) Први глаголски прпдев са Футуром

од глагола бити казује радњу, за коју се

не зна да ли се запста догодила н. п. Страх
је мене биЛе иогинуо.

п.) Првп глаголскн прпдев са аорпстом

бих чпни погодбенп начпн п значп да оно,

Погодбени

начин.

што се њпм каже, нпје запста, него да се само у

памети помпш.ља н. п. Ако бп му пто мало било,

бпјелу бих му начинио кулу. Кад би било по ре-

ду мријети, на тебе би осшануло царство.

к.) Погодбенп начпн значп жељу да бу-
де што или да не буде н. п. Кћери моја,
да би те не било! oда би дошао ! Дао бп Бог!

жеља

л.) Погодбенп начин значп намеру н. п.

Да би се пословпце лакше разумјетп логле,

ја сам код многпх додавао по коју рпјеч.

Гдјекојп на Ђурђев дан пзбаце пушке преко

стоке, да би им стока напредовала.

намера

У крииоие-

даљу

м.) Иогодбенп начпн замењује прошло

време у прпповедању н. п. Тако прођу трп

годнне дана, и кад ои год мајстор заппшао

дете, шта је иаучпо, оно 6и му свагда одго-

ворило, да иије ништа. Кад би дшла каква

сирота пред кућу, свекрва би је обравнидом

отерала, а снаха би свој залогај сиротп цде-

лгсла. Ж свако јутро ошиевао би по једну

песму, па би одлешео, а у вече бп се опет враЛао.

н.) Првп глаголскп прпдев некпх глагола,

којп су неутра, значи прпдев п. п. Осшарела

мајка. Заљрђало оружје. Врео. Зрео. Огријало

сунце. А хпљаду осшалих Турака.

Прлдев

Глаголски ирилог садаитега времена.

(Рагћаршт ргаез. асс.)

а.) Ирплог садашњега времена имају са-

мо глаголи имперФективнп п не може се ме-

Прилог сад.

времена
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њатп као што му каже п само пме а/тлог

садашњег времена.

б.) Прилог садашњега времена значи

скраћену реченпцу п стојп у речениди према

глаголу с одређеним обликом т. ј. према

прпроку као прпрочнп додатак. Он дакле до-

пуњује прпрок.

в.) Има неколико прилога садашњега

времена, који данас ништа друго несу него

придеви, за то имају и значење атрибута

н. п. вруК. могуЛ, могуИи, носеЛн, шекућа вода.

А све пуста блага лежеЛега. Држећ човек.

СмрдеЛ, а, в.

Атрибут.

г.) Прплог садашњега времена значи при-

рок кад је у речениди глагол с одређеним
обликом, који значи бивање н. н. УжинајуК

омркоше туде. ЈЈмјуК вино друштво омркнуло.

Мајка му оста дворе ириирављајуЛ. Оста Ра-

дул но двору шешајуК.

Прирок

д.) Глаголе, који значе осећање, допу-

њује ирилог садашњега времена као прирочни

додатак н. п. Зачу лелек и зачу кукање,

стару мајку Јова кукају&и.

Прирочни

додатак.

е.) Прилог овај у овом случају највише за-

мењује се читавом реченицом н. п. А кад

впдје многе Фарисеје п Садукеје, гдје иду,

да их крсти.

ж.) Прилог садашњег времена замењује

речениде, које значе време, узрок, намеру,

допуштање, погодбу и доиуњује у речеиици гла-

гол с одређен им обликом као прирочни додатак.

Прирочии

додатак

з.) Прилог садашњег времеиа може као

ирирочни додатак бити привезан за номина-

тив и. и. Мисли иаша ударит’ кријупџ.*')

Приротаи

додатак

*) Миклошић схваћа ове прилоге као апозиције. Ја их

не могу тако да охватим него их схваћам као прирочне до-

датке, као што би их м Даничић схватио лрема оном у њего-

вој сиитакси на страни б. и 6. и као што их схваћа проФ.

Лука Зима у програму вараждииеке гимназије од год 188*/».
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ЈЈијуЛ вино они бесједшш. То говореЛ на ноге

се скаче. Она
њему илачућ одговара. Бога

молеЛи Богу се умолиле.

и.) Прилог садањег времена као прпроч-

нп додатак може битп прпвезан којем дру-
гом падежу илп никојем н. п. ЈГашње се је

обућ седеЛи нег сшојеЖи. Крваве им сабње

до балчаках, сијекуИи цареве солдате. Знам,

Прирочни
додатак.

да ши се уморнла рука, сијекуИи под Остро-
гом Турке. Лонац ћеш познатп звонеЛи. а

човјека говореЛи. Тешко
вуку не једуИи меса.

Тешко Турком шргујуИи с Марком. Јер ме

тешка жеђа уморила, хитро јашуИ по горн

зеленој.

к.) Има примера п за апсолутан номп-

тпв, алп су врло реткп н. п. Касно вечера-

смо јур сунце заходеИ. Јоште он говореЛн. ето

приде Фратер к њему.

Апсол.

номпнатив

Налик
су на те прнмере н овн: II тако

она измећу народа провлачеЛи се н ојежеРм

некако јој снадне папуча с десне ноге. Мла-

диЛ сшојеИи ондје, досадн му се чекатн. Оно

двоје дјеце играјуЛи се један дан но једној

ливадп прикаже им се један младић.

Глаголски
прилог иређашњег времена.

(РагпсЈршт ргаеГ. асг, I.)

а.) Глаголскм прилог пређашњега време-

на не мења се као и прплог садашњег вре-

мена што се не мења, за то п не може пмати

Прилог

пређ. врс-

мена

у срнском језику атрнбутнвнога значења.

б.) Глаголски нрилог прсђашњег време-

иа замењује чнтаве реченнце као н прнлог

садашњег времена н значн само прнрочнн

додатак т. ј. њнме се допуњује прирок у

реченнцн н. н. Сшав
гледаху бнјела Буднма.

Савив руке бјежи од бедема. Подвив руке

дворн Мнховнла. Ту напнсав онет другу пн-



93

ше. Сједав цура сузе прољевала. Све ово

обишавши и видјевши врате се натраг у ону

собу.

в.) Има по где који прнмер н за номи-

натпв апсолутан *) н, п. Нема љета без Ђур-

ђева данка, нема брата не родив га мајка.

Други глаголски иридев.

(Раг&јршт ргаеГ. разз.)

а.) Други глаголски придев имају само

транзптпвнп глаголи.

Други глаг.

придев

б. Другн глаголски придев са одређенпм
облицнма глагола биши служи за склапање

одређенпх облика пасивних.

в.) Другп глаголски придев са презентом

глагола биши и биваши значи презенат па-

сивног стања н. и. Хваљен сам. Бивам хваљен.

Презенат

паоив

г.) Другн глаголски придев са аористом

глагола биаси значи аорист насивни н. п. Бнх

хваљен.

Аорист. пас.

д.) Други глаголскн нридев са импер-

Фектом глагола биши значп имперфекат пасивни

н. п. Бејах хваљен.

ИмпериерФ.

пао.

е.) Други глаголски придев са перФектом

глагола биши значи перФекат пасивни н. п.

Био сам хваљен.

ИерФ. пас.

ж.) Други глаголски нридев са Футуром

глагола биши значи футур пасиван н. п. Би-

ћу хвалШн.

Футур пас.

з.) Други глаголски придев са заповед-

ним начином од глагола бити значи заповед-

нп начин иаснвни и. п. Буди хваљен.

Заповедни
начин пае.

и.) Други глаголски придев са погодбе-

ним начином од глагола биши значи погодбе-

ни начин пасивпи н. п. Био бих хваљеи.

погодбени

начин пас

*) Овака кратка правила, која су где где казана )ед-

ном речју, разуме се да су остављена учитељу да их

ученицима разјасни и растумачи.
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Ипфин. пас. к.) Други глаголски прпдев са инфини-

тпвом глагола бишгс значп пнфииитив иасивнн

и. и. Хваљеи бпти.

л.) Други глаголски придев значи атри-

буг и. п. Чаше иозлаИене. ЗлаЛене гране.

Чудо невиђено.

Атрибзг т

м.) Другн глаголски придев значн скра-

ћену реченицу и јесте прпрочни додатак прп-
Прпрочни

додатак

року у реченпцп н. п. И пањ је лијеп, обу-
чен и накиИен. Зашвоуен дуга ие плаћа.

н.) Други глаголски придев значи штоПридев с

п латинскп придеви с наставком Ши а немач-

ки с наставком I>аг. н. н. Ро-ђена мајка. Ерш-
тени кум. Ершшено писмо. Опрошшена мо-

литва. Еобушет! понедељак. Неисказана же.ља.

особитим

вначењем

Незаборављени друг.

-Ннфннишив.
Инфинитив а.) Инфинптпв је ио облику супстантнв

у генетиву, дативу нлн локалу, а по значе-

њу глагол, јер показује трајну радњу или

тренутну, слаже се с падежима н допуњује
се ирилозима а не иридевима.

бч МпФшштиви ииши и јесши имају зна-

чење сунртантива кад су без објекта н. и.

Баба му дкуесши.

пити, јести

желл в.) Инфинитив значн жељу н. п. Знаши

ми и кокотом орати. Или вук не доИи или

шуше не наби. Тако ми се мајком зваши.

Тако ти здраво гсушовсшш.

г.) Инфинптив значи погодбу н. п. Ја

тн не ћу нз твог двора поћн, знаш мн сн-

ђет’ трн бијела дапа. Не ћу однт’ иут града

Париза, биш ми знати изгубити главу. Ах

знаш
’

ми се не оиростит’ сужгвиде, ие дам

тебе за живота мога.

погодба

д.) Инфигштив се тумачи елписом и. и.

То је браlш, ваше знамеиије, бојати се да

елипоа
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не пзишете Ђојаши се Осман-капетана пз

Градачца пз бпјела града да богате не по-

робп Мачве. Оно су тп прпморскп хајдуцп.
све изгинуш’ једно код другога.

е.) Инфпнитпв значи усклик место одре-

ђенога облика са савезом да н. п. РНга, у

цркву ми Турци уљесши ? Но чим нгда ја ти

с’ одужиши !

уоклик

ж.) Инфинитив замењује Финалну рече-

ницу са савезом да и. п. На то су нас и ро-

дпле мајке, јал’ добиши, јали иогинуши.
На

што коме Бог н срећа даде, ја иоврашиш

шалу за срамоту, јали своју изгубиши главу

иа.ме.ра

з.) Инфивитив служи за допуну неким

глаго.шма, као: бојаши се, имаши, иочеши,

реЛи, сшидеши се и т. д. н. п. Рек’о сам ти

сестру поклониши. Не могу живеши. Не бој
се узети Марије жене своје.

допуна

и.) Иифинитивом се допуњавају нека име-

на супстантива и адјектива н. н. Рад сам

отићи. Иде за мном јачи од мене, пред ким

ја нијесам досшчјан сагнуши се и одријешиши

ремена на обући његовој.

допуна.

к.) Глагол биши без субјекта са инфи-

нитпвом значи могућност н. п. Да је теби

сшаши погледати. Да м’ је знаши, Петре Мр-

конићу.

МогуКноот

л.) Инфинитиви дсшт, знаши, имаши, мо-

Ли, слгеши хшеша са ирезентом будем значе

у сиоредној реченици друго будуће врсме

н, п. Ако знадбудем. Ако могбудем. Кад од-

расте и знадбуде за се. Док одрасте дијете

Јуроше, док мбгбудне коња иојахати. Ако

хшједбуде што чинити иротив вас. Ако мп

узидете на суирот и не хшјвдбудеше слуша-

Будуће П.
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ти ме, додаћу вам седам пут впше мука пре-

ма грпјесима вашпма.

Будуће

време.

м.) Инфиннтив с презентом жо%, Лу зна-

чи будуће време н. п. Данас Иу тн кавгу

замешнуши, да ћу своје куће не видетп.

н.) Прошло време се замењује будућпм
вР еменом (пнфпиитивом са хоћу) у прппове-

дању н. п. Отуда се поведе рпјеч, како мно-
дању .

ги свпјет помрије у неколико дана, па

ЈЈеЛи сестра мојега пријатеља.

Глаголска именица.

(биђбГашлмиш уегђа!е).

Глаголска

именица.

а.) Глаголска пменица са наставком ије
значн апстрактну радњу и ирави се само од

имперФективних глагола н. п. долажење, копсте.

6.) Има глаголскпх именица, које су но-

стале од глагола перфектнвних, као: опро-

шшење. посшање, иоуздање, вјенчање, заклање,

васкрсеније.

в.\Инфинитив је окамељен иадеж, за то

га у одређеним падежнма замењује глагол-

ска именипа особито после нредлога н. п.

Да се оканп терминологије и свакога изми-

шљавста новнјех рнјечи. Што је најважнпје
за тсознсте данашњега стања Србпје. Ннкад

не могу да дођу к иознању истпне. Баша

љепота да не буде споља у плвшењу косе и

у ударсту злата и у орлачењу хаљпна.

Место ин-

Финитива

глаг,

шшница.

г.) Глаголска пменпца, која је постала

од повратнога глагола, губп св, ал не мења

значења н. п. поуздатп се: иоуздање.
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