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ДУ Ш А Н К А  С. ВУГОВИЬ*
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, СРБША

ПРЕФИКСАЛНИ ТВОРБЕНИ ОБРАСЦИ ГЛАГОЛА 
КРЕТА^А

Сажетак. У раду се приказу]у префиксални творбени обрасци Koje формира]у 
глаголи кретааа. Пошто je префиксацща доминантан вид творбе глагола, omcyjy се 
префикси куи  се користе у творби глаголских префиксала као и творбена значеаа 
деривираних глагола. Као полазиште у творби узети су глаголи куима се обележава 
лудско кретаае без обзира на то да ли су основни или нису. То су имперфективни 
глаголи, нпр. uhu, ходати, пешачити, трчати, храмати, пузати, лутати, пливати, 
куи  се у префиксалжу творби комбищуу са готово свим постсуеЬим префиксима 
градеЬи углавном перфективне глаголе куима се обележава аблативна, адлативна и 
перлативна концепцща кретааа, а ре^е ингресивне и сативне глаголе.

Клучне речи: глаголи кретааа, творба, префиксацща, директивност, абла- 
тивност, адлативност, перлативност.

1. Кретаае je ]едно од основних и општих човекових сво]става юуе се у 
]езику на]чешДе исказу]е помоЬу глагола. Предмет овог рада ]е преглед префик- 
салних творбених модела ко]е формира]у глаголи кретааа и утица] префиксацще 
на динамичко обележ]е реализовано у семантичко] структури глагола кретааа 
кроз сему директивности.

У полазишну трупу анализираних глагола уврштени су они глаголи корима 
се у стандардном ]езику примарно денотира човеково активно самокретаае, од- 
носно волно премештаае целог тела. Таквих глагола има доста али у корпус 
за ова] рад ушло ]е само 16 глагола ко]и у свом основном значеау денотира]у 
човеково кретаае. Поред аи х  корпус сачиаава]у и аихови префиксални дерива- 
ти. Полазишни глаголи су имперфективни, директивно необележени глаголи 
ики, пешачити, шетати (се), марширати, храмати, гегати се, гацати, пузати, 
баулати, пливати, ронити, трчати,]урити, базати, лутати, тумарати. У кор
пус ]е могло бити уврштено ]ош глагола кретааа али определили смо се за ове ]ер 
сматрамо да се они у савременом српском ]езику ]авла]у као типични глаголи 
ко]има се номину]у различили начини кретааа ко]е нще директивно обеле- 
жено, односно, да су они типични репрезенти различитих лексичко-семан-
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тичких подгрупа глагола кретааа. Гра^а je добщена ексцерпцщом из Речника 
српскохрватског кшижевног je-зика Матице српске (РМС) ксуи представка главни 
извор из ког су ексцерпирани и полазишни глаголи и аихови деривати. Помоhни 
извори у ю |има су неки примери проверени или у корима су тражене потврде за 
неке маае типичне примере су Речник српскохрватског народног и кшижевног 
je-зика Српске академике наука и уметности (РСАНУ), Корпус савременог српског 
]езика (KCCJ) као и различити публицистички и къижевни текстови добщени 
претрагом интернета помоhy претраживача Гугл. Дефиницще су наjчeшhe дате 
у краheм облику, тр парафразиране према онима ко]е се наводе у РМС.

1.1. Концепт кретааа подразумева постсуаае носиоца кретааа и структур- 
не елементе кретааа ко]е сачиаава]у почетна тачка кретааа, путала кретааа 
и завршна тачка (цил) кретааа. Почетна и завршна тачка кретааа стсуе на 
кра]евима замишлене осе кретааа и смер кретааа представла управленост 
кретааа ка кра]евима те осе. Кретаае ]е динамички тоуам. Динамички аспект 
кретааа исказу|е се преко семе директивности као општа директивност тр 
перлативност щ |а  се фокусира на линщу кретааа или као посебна директив
ност тр аблативност у чщем ]е фокусу удалаваае од почетне тачке кретааа и 
адлативност у чщем ]е фокусу приближаваае неком цилу (Piper 2001: 68).

Приликом усмереног тр директивног кретааа носилац кретааа, обично 
свесно, одлучу|е где he започети кретаае, у ком правцу he се кретати, щ |им 
путем и ка ком месту у простору he кретаае бити управлено и где he се завр- 
шити. Филмор ]е у свом раду „How to know whether you’re coming or going“ 
(Fillmore 1971) увео тоумове ‘Source’ као почетну тачку кретааа ‘Goal’ као 
завршну тачку кретааа и ‘Path’ као путаау кретааа, помоhy ко_|их ]е могyhe 
одредити специфичан правац кретааа1.

Основни глаголи кретааа су у свом примарном значеау обично директивно 
необележени. №ихово значеае ]е усмерено на само кретаае щ |е  се одвща на 
одре^ен начин нпр. као отежано кретаае: храмати, Иопати, или кретаае 
вehом брзином: трчати, ]урити или кретаае без свесне намере да се крehe 
према одре^еном цилу: лутати, скитати. Обележ]е директивности недирек- 
тивни глаголи кретааа могу да добщу путем префиксацще. Префикс наjчeшhe 
перфективизу|е, детерминише директивност глагола кретааа и модифику|е му 
значеае, а неким глаголима дода]е и обележ]е транзитивности.

Анализирани глаголи кретааа су веома плодни у гра^еау префиксалних 
деривата ко]е граде помоhy 17 префикса што значи да користе вehинy префикса 
постоjeheг префиксалног инвентара. На]фреквентни|и ]е префикс до- (дода]е се 
на свих 16 глагола), префикс од- (от-) (15), на-, (13), про- (10), из- (ис-, и-) (10), 
за- (10), у- (9), пре (8) , уз- (уза-, ус-) (5), раз- (ра-, рас) (5), об- (оп-) (5), по- (4),

1 После Филмора су многи лингвисти користили ,^оигсе-раШ^оа1“ схему у сво)им радовима, 
поготово у оквирима когнитивне лингвистике. йену  разраду налазимо у радовима Ортена (ОгФеп 
1976), Ле_]кофа (Lakof 1987), Радена (Raden 1988), Ди Меоле ^  Мео1а 1994) и других. ,^оигсе-раФ- 
goal“ концепт кретааа спада, вероватно, у на)ранща лудска искуства. Он )е )асан, разумливо, 
чврсто структуриран и свеприсутан у свакодневном, нормалном ж ивлеау. Због тога )е и разумли- 
во што представла извор многих метафоричних значеаа. О ,^оигсе-ра1к^оа1“ концепту кретааа и 
другим концептима кретааа као о изворима метафоре пише Ле)коф ^ а к о й  1987: 278).
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с- (4), при- (2), над- (нат-) (2) и под- (2) и мимо- (1). Сви наведени префикси 
перфективизэду анализиране глаголе.

2. Префикс до- префигира све изабране глаголе формира]уйи, скоро без 
изузетка, творбени образац префигираних глагола кретааа са творбеним значеаем 
кретааа адлативног усмереаа. Значеае ко]е он уноси у твореницу подудара се 
са адлативним просторним значеаем предлога до „место у чщо] се непосредно] 
близини завршава неко кретаае“. Глаголи овог творбеног значеаа могу да се 
парафразира]у ]единственом формулом „дойи, стийи на начин исказан мотивним 
глаголом“, нпр. дошетати (се) „дойи, стийи шета]уйи“, дохрамати „храма]уйи 
дойи“, долутати „лута]уйи дойи“, допливити, „плива]уйи стийи, доспети, дойи“, 
дотрчати „трчейи дойи“. Глагол доки, осим значеаа адлативног конкретног 
кретааа „стийи корача]уйи ногама“, проистеклог из основног значеаа глагола 
ики „кретати се ногама корача]уйи“ има и опште значеае адлативности, односно 
стизааа до неке тачке у простору без обзира на начин кретааа. Зато ]е у сво]о] 
лексикографско] дефиниции описан помойу основног (у творбеном смислу) 
општег адлативног глагола стики. Због тога што означава адлативност уопште, 
семантички садржа] глагола доки и/или стики уклучен ]е у семантички садржа], 
односно опис осталих адлативних глагола творених са префиксом до- у чщим 
дефиницщама се неретко налазе и за]едно што нще чудно с обзиром на то да 
су измену себе синоними: доки, „идуйи приспети, стийи, допутовати на било 
ко]и начин“, стики „дойи, приспети на одре^ено место“. Будуйи да се помойу 
глагола доки опису]у глаголи творени помойу префикса до- и глагола кретааа, 
са творбеним значеаем адлативног кретааа, глагол дойи се ]авла као општи део, 
ту genusproximum у аиховим лексикографским дефиницщама.

3. Префикс од-, са сво]ом аломорфном вариантом от-, ]авла се уз све ана
лизиране глаголе кретааа, осим уз глаголронити, и са аима твори префиксале са 
творбаним значеаем кретааа аблативног усмереаа. Значеае аблативности ко]им 
префикс од- модифику]е мотивни глагол подудара се са просторним аблативним 
значеаем предлога од „одва]аае, напуштаае, удалаваае“. Сви посматрани 
глаголи са творбеним значеаем аблативног кретааа могу да се парафразира]у 
на исти начин, као „отийи, удалити се на начин исказан мотивним глаголом“, 
нпр. отхрамати „отийи храма]уйи“, одгацати „удалити се гаца]уйи“, отпузати 
„удалити се, отийи пужуйи“, отрчати „трчейи, трком отийи“, одлутати „лута]уйи 
отийи“ итд. Jедино глагол отики не можемо да парафразирамо на та] начин ]ер 
се аиме не означава конкретно аблативно кретаае вей аблативност уопште, што 
се види из описа аеговог значеаа „напустити неко место, удалити се, уклонити 
се“ у коме се глагол општег адлативног значеаа удалити се у значеау „отийи, 
уклонити се; одмайи се, одво]ити се“ ]авла као синоним. Глаголи отики и/или 
удалити се ]авла]у се као општи део дефиницще свих глагола кретааа аблативног 
усмереаа са префиксом од-.

Глаголи отходати и одшетати у значеау „провести неко време у ходаау, 
односно шетаау“ има]у континуативно значеае.

Творенице ]едног мотивног глагола грабене префиксима од- и до- са твор
беним значеаем аблативног и адлативног кретааа чине антонимске парове:
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отики -  доки, отхрамати -  дохрамати, отрчати -  дотрчати, одшетати се 
-  дошетати се, одлутати -  долутати итд. Сви анализирани глаголи, изузев 
глагола ронити2, граде аблативно-адлативни антонимски пар.

4. Префикс на- гради 13 префиксала: наики, напешачити се, нашетати се, 
нагегати се, нагацати се, напузати се, напливати се, наронити се, натрчати 
/  натрчати се, на]урити /  на]урити се, набазати се, налутати /  налутати се, 
натумарати /  натумарати се. У аима се реализу]е аегова вишезначност кроз 
три различите семантичке модификацще мотивног глагола и то у смислу: 1) 
значеаа адлативности реализованог у глаголу наики у значеау „доТи, шуавити 
се, искрснути“ 2) значеаа „случа^е, непланиране по]аве локализатора на путу 
кретааа“ у глаголима натрчати, налутати, натумарати и 3) значеаа сативнос- 
ти „извршеаа радае мотивног глагола у велико] мери“ у глаголима као што су 
находати се, нагегати се, напливати се, налутати се и др. Као и код глагола са 
префиксом из- сативно значеае утиче на претвараае интранзитивних глагола у 
рефлексивне. Веhина глагола кретааа са префиксом на- има сативно значеае.

5. Префикс из- (ис-, и-) префигира 10 глагола. Са глаголима кретааа гради 
префиксале са творбеним значеаем напуштааа унутрашаости неког затворе- 
ног или ограниченог, обележеног простора. Значеае муе префикс из- уноси у 
твореницу ]еднако ]е са просторним значеаем предлога из- „простор од чще се 
унутрашаости нешто одва]а“. Глаголи са префиксом из- су изаки/изики, ишетати 
(се), измарширати, изгегати се, испузати, избаулати, испливати, изронити, ис- 
трчати, из]урити. Они могу да се парафразира]у формулом „изиТи/изаТи на начин 
исказан мотивним глаголом“, нпр. ишетати „шета]уТи изиТи“, измарширати 
„изаТи маршира]уТи“, изгегати „изиТи гега]уТи се“ истрчати „трчеТи изиТи“, 
испливати „плива]уТи изиТи на површину“. Глагол изики / изаки ]е, као и веТина 
осталих префиксала глагола ики, доминанта групе и по]авау]е се у дефиницщама 
као аихов општи део -  genus proximum.

Интранзитивни глаголи кретааа са префиксом из- истрчати, испливати, 
подлежу накнадно] транзитивизаци]и (Тешиъ 1989) обично у дискурсу спортских 
коментара, нпр. Истрчао]е маратон. Истрчао]е 1000метара. Испливао]е друго 
време на 50 метара. Испливао ]е 100 метара делфин за 52,10 секунди. У овим 
примерима префикс из- носи комплетивно значеае вршеаа радае у потпуности, 
до кра]а.

У неким значеаима интранзитивни мотивни глаголи су, бива]уТи префик- 
сирани префиксом из-, постали рефлексивни и добили сативно значеае. То се 
десило са глаголима истрчати се, из]урити се, ишетати се.

6. Префикс про- гради 10 префиксала у нашем корпусу: проки, пропешачити, 
прошетати се, промарширати, про]урити, пробазати, пролутати, протумарати, 
пропузати, пропливати. Префикс про-]е полисемичан и уз глаголе кретааа ]аваа 
се у три значеаа. То су: 1) значеае перлативно усмереног кретааа ко]е се реализу]е 
у глаголима проки, пропешачити, прошетати се, промарширати, про]урити муе

2 И глагол ронити гради префиксал помоТу аблативног префикса од- али од свог секундарног 
значеаа „рушити, разарати удара]уТи у нешто и влажеТи ...“ тако да одронити нема значеае чове- 
ковог кретааа.
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можемо парафразирати помойу доминанте групе, типичног перлативног глагола 
проки као „пройи на начин исказан мотивним глаголом“. Ови глаголи са префиксом 
про- могу означавати и кретаае површином и кретаае унутрашаошйу локали
затора. 2) Континуативно значеае има]у глаголи прошетати (се), пролутати, 
протумарати. Они се могу парафразирати на следейи начин „провести неко време 
у вршеау радае мотивног глагола, и 3) значеае „стицааа способности вршеаа 
радае мотивног глагола“ има]у глаголи: пропузати, пропливати.

Глагол проки у одре^еним контекстима може да буде транзитиван: Идуки 
аутопутем прошли су Руму.

7. Префикс за- гради 10 префиксала. То су: заки, захрамати, загегати (се), 
загацати, запузати, запливати, заронити, затрчати се, за]урити се, залутати. 
Префикс за-]е ,оедан од семантички на^ложенщих и на^еодре^енщих, без щед- 
ног ‘прототипског’ значеаа, а са много нщанси кеде се могу различито тумачити и 
коде граматичари различито класифику]у“ (Клаш 2002: 251). Глаголи кретааа са 
префиксом за- има]у различита значеаа: 1) ингресивно значеае, нпр. закорачати, 
захрамати, загегати (се), загацати, запузати, запливати, заронити, затрчати 
се, за]урити се, 2) значеае кретааа усмереног ка задао] сполашао] страни лока
лизатора: заки, заики или 3) случало скретаае са желеног пута, гублеае пута, 
односно кретаае кде се одвща нежеленим смером, нпр. залутати.

8. Префикс у- гради 8 префиксала: уки, ушетати се, умарширати, упузати, 
убаулати, упливати, уронити, утрчати. Глаголи творени помойу префикса у- 
означава]у адлативну концепцщу кретааа и улазак у унутрашаост неког огра- 
ниченог, огра^еног или затвореног простора.

9. Префикс пре- гради 8 префиксала ко]има се означава перлативна концеп- 
цща кретааа, односно, директан, праволинщски прелазак површине локализа
тора са ]едног аеговог кра]а на други крау То су глаголи преки, препешачити, 
прешетати, препузати, препливати, преронити, претрчати, пре]урити. Jедино 
се глаголом преронити, због аегове специфичне семантике, означава пролазак 
унутрашаошйу локализатора (воденог простора) с ]едног кра]а на други. Перла- 
тивни глаголи кретааа могу да се парафразира]у помойу типичног перлативног 
глагола преки као „прейи неку површину на начин исказан мотивним глаголом“, 
нпр. препешачити „пешице прейи“, прешетати „шета]уйи прейи какав простор“, 
препузати „пужуйи прейи преко чега“, препливати „плива]уйи прейи неку воду“, 
претрчати „трчейи прейи преко неког простора“, пре]урити „]урейи прейи 
неки простор“. Глаголи кретааа, коди су обично непрелазни, у комбинации са 
префиксом пре- могу да постану прелазни и да има]у прави об]екат: преки улицу, 
препешачити град, претрчати стазу. И у ово] групи глагола типичан глагол пер- 
лативне концепцще кретааа ]е глагол преки „идуйи преместити се или превести 
се преко чега, на другу страну“ .

10. Префикс уз-, са сво]им аломорфним варщантама уза-, ус-, гради 5 префик
сала. Са глаголима ики, пузати и трчати означава кретаае нагоре: узики / узаки 
„дойи навише, попети се“, успузати (се) „попети се пузейи“,устрчати „трчейи 
попети се уз нешто“. Глаголи кретааа нагоре се парафразира]у помойу глагола 
попети се као „попети се на начин исказан мотивним глаголом“ : У ово] групи
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глагола типичан глагол муим се означава кретаае нагоре нще више префиксал 
глагола ики као што ]е то у другим групама, вей глагол пети се.

Глаголи шетати (се), трчати и тумарати комбиновани са префиксом 
уз- посщ у рефлексивни и има]у ингресивно значеае: усшетати се „почети 
ходати тамо-амо, горе-доле“, устумарати се „почети, стати неуморно ийи на 
све стране“ и устрчати се м^и сада као рефлексиван глагол, поред значеаа 
кретааа нагоре, оствару]е и ингресивно значеае „ужурбано и сметено почети 
ийи, кретати се горе-доле, тамо-амо“.

11. Префикс раз- са сво_|им аломорфима ра- и рас- гради 5 рефлексивних 
префиксала: разики се, рашетати се, разгегати се, растрчати се, раз]урити се 
и реализме се у два значеаа. У ]едном значеау гради глаголе ко_|и означава]у кре- 
таае више од ]едног суб]екта и то кретаае юуе почиае у ]едном центру и одвща 
се центрипетално, у различитим правцима: разики се „отийи на разне стране (о 
вейем бро]у лица)“, растрчати се „ударити у трчаае, ужурбати се“, раз]урити 
се „по]урити у разним правцима, разлетети, растрчати се“3. У другом значеау 
префикс раз- гради ингресивне глаголе рашетати се „стати (почети) се шетати“, 
разгегати се „почети се гегати, кренути гега]уйи се“.

12. Префикс об- гради 5 префиксала ко_|има се означава кружно кретаае 
са локализатором у центру или полукружно кретаае поред локализатора: обики 
„пройи око некога, нечега или иза некога, нечега; пройи дужим околишним путем, 
заобийи (некога, нешто)“, опшетати „обийи шета]уйи“, опливати4 „плива]уйи 
обийи око некога, нечега“, оптрчати „обийи око кога или чега трчейи“. Ови 
глаголи су описани помойу глагола обики иуи се ]авжа као типичан глагол иуим 
се опису]е кружно или полукружно кретаае и дефинисани су на следейи начин 
„обийи (око некога, нечега) на начин исказан мотивним глаголом“.

13. Префикс по- гради 4 префиксала. Глаголи поки „почети ийи, кренути с 
места, упутити се“, потрчати „почети се кретати трком, бежейи у неком прав- 
цу“ и по]урити „почети ]урити, бежати, похитати, потрчати“ има]у ингресивно 
значеае, а глагол пошетати (се) „учинити малу шетау, прошетати се“ има 
континуативно значеае.

14. Префикс с(а)- гради 4 префиксала у значеау кретааа наниже: сики /  
саки „идуйи одозго доле стийи, доспети на ниже место, спустити се“, спузати 
„пузейи сийи, спустити се“, стрчати „трчейи сийи, спустити се наниже“, с]урити 
се „великом брзином сийи, стрчати“.

15. Префикс при- гради 2 префиксала ко_|има се означава кретаае адлатив- 
ног усмереаа, то су: прики „идуйи приближити се коме или чему“, притрчати 
„трчейи приближити се коме или чему, дотрчати“.

3 Глагол]'урити, у комбинации са префиксом раз- ]ав.ъа се и у нерефлексивно] форми раз]'ури- 
ти али тада ]е он у значеау „натерати у бекство вейи бро] лица, разагнати“ и као такав спада у групу 
манипулативно-каузативних глагола .

4 Глагол опливати би могао бити грабен и помойу префикса о- и помойу префикса об-. Због 
фонолошке алтернацще обп — оп, нще сасвим сигурно ко]и ]е префикс у питаау, ме^утим, пошто 
се код других глагола кретааа уопште не по]авлу]е префикс о-, склонен смо м иш леау да се овде, 
ипак, ради о префиксу -об.
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16. Префикс под- гради 2 префиксала са значеаем кретааа ко]е се одвща 
или завршава испод чега: подики „дойи испод чега“, подронити „дойи ронейи 
испод чега“.

17. Префикс над- (нат-) гради 2 префиксала са различитим значеаима. 
Глаголом надики „одозго заобийи“ означава се кретаае ко]е се одвща изнад чега, 
а глаголом натпливати „победити, надмашити у пливаау“ се означава не конк
ретно кретаае вей он има апстрактно значеае, значеае супериорности, надмойи, 
победе над неким. Оба ова глагола има]у прелазну употребу и оба, у савременом 
]езику, има]у архаичан тон.

18. Префикс мимо- гради ]едино глагол мимоики (се) „пройи мимо, покра]“ 
у значеау кретааа поред локализатора „мимоишли су шуму“ или у рефлексивно] 
форми у значеау кретааа особа у супротним правцима ко]е у ]едном тренутку 
про^у ]една поред друге „мимоишли су се на узаном путу“.

19. Закъучак. Путем префиксацще, ко]а ]е доминантан вид творбе глаго
ла, недирективни примарни глаголи кретааа поста]у перфективни и добща]у 
обележ]е директивности. Осим директивних значеаа (адлативног, аблативног 
и перлативног) у процесу творбе се ]ав.ъа]у ]ош и ингресивно, сативно и кон- 
тинуативно значеае али много ре^е. У творби су на]продуктивнщи префикси 
до- и од- муима се граде префиксали са посебним директивним, адлативним и 
аблативним значеаем ко]им се у фокус кретааа став.ъа]у основни структурни 
елементи кретааа, завршна и почетна тачка кретааа.

У семантичким описима директивних префиксала примарних глагола кре- 
та&а истог творбеног значеаа на]чешйе ]е општи део префиксал глагола ики. Због 
тога глагол ики сматрамо типичним глаголом човековог кретааа, као и аегове 
префиксалне деривате ко]и се по]ав.ъу]у као доминанте у низовима префиксираних 
директивних глагола кретааа истог творбеног значеаа.
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Dušanka S. Vujović

PREFIXAL FORMATION PATTERNS IN MOTION VERBS 

S u m m a r y

The paper deals with prefixal formation patterns in verbs expressing motion. Prefixation 
is the dominant type of verb formation, and what is described are prefixes used in the formation 
of verbal prefixals, as well as the meaning of the derived verbs. The starting point are motion 
verbs denoting human movement, regardless of whether they are derived or not. These verbs 
are imperfective, non-directive, primary verbs of movement: ići, pešačiti, šetati (se), marširati, 
hramati, gegati se, gacati, puzati, bauljati, plivati, roniti, trčati, juriti, bazati, lutati, tumarati. 
By prefixation they become perfective and directive. In addition to directivity (adlative, abla
tive, perlative meanings), they also acqure ingressive and sative meanings, although these are 
much rarer. Most productive prfixes are do- and od-. They are used to form prefixals with spe
cial directive, adlative and ablative meanings which put the focus on the structural elements of 
movement -  the ending and starting point.
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