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МОРФОЛОШКИ ДУБЛЕТИ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА 

ОД ИНФИНИТИВНЕ ОСНОВЕ**

У раду ће бити речи о дублетним глаголским облицима од инфинитивне 

основе, а то значи – о дублетним облицима инфинитива, аориста, имперфекта, 

глаголског придева радног, глаголског придева трпног и глаголског прилога 

прошлог. На основу обимне грађе из савременог српског језика покушаћемо да 

објаснимо како и зашто настају ови морфолошки дублети, чему сложе и како се 

даље развијају и дистрибуирају у савременом језику.

Кључне речи: глаголски облици, дублети, инфинитивна основа, инфини-

тив, аорист, имперфекат, глаголски придеви, глаголски прилог прошли, консо-

нантске алтернације, аналогија

Под морфолошким дублетима подразумевамо различите форме одређеног 

глаголског облика, у овом случају од инфинитивне основе, од истог глагола, 

различите облике, на пример, инфинитива (дигнути и дићи), аориста (отргнух 

и отргох од отргнути), имперфекта (тецијах и течах од тећи), радног глагол-

ског придева (затегнуо и затегао од затегнути), трпног глаголског придева 

(откривен и открит од открити), глаголског прилога прошлог (затегнувши 

и затегавши од затегнути). 
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** Овај рад чини природну целину са већ објављеним радом под насловом Дублeтни гла-

голски облици од презентске основе (Научни састанак слависта у Вукове дане 44/3, Београд 

2015, стр. 7–22).
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Анализом прикупљеног материјала требало би показати и објаснити када, 

како и зашто настају морфолошки дублети и која им је улога у савременом 

српском језику. Примери дублетних облика прикупљени су из шестотомног 

Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске и Правописног 

речника у Правопису српскохрватскога књижевног језика Матице српске 1960. 

г. А одлучили смо се за ове изворе зато што су им примери акцентовани и 

поуздани, а осим тога ваља истаћи да је поменути Речник једини комплетан, 

довршен речник књижевног језика, док Правописни речник из 1960. г. не само 

што има акцентоване речи, за разлику од Речника у Правопису српскога језика 

из 2010. године, него је и знатно обимнији од овога .

О обличким глаголским дублетима уопште као ни о овима од инфини-

тивне основе, који су предмет овога рада, није много и није посебно писано. 

Помињани су у појединим граматикама мање-више узгред и као констатација 

да поред описаних облика поједини глаголи могу имати и друге, дублетне 

облике. Ово би био покушај да се прикаже систем свих глаголских морфо-

лошких дублета, те да се они објасне – како настају, зашто се јављају и која 

им је улога у језику данас.

ИНФИНИТИВ

Од свих глаголских облика начињених од инфинитивне основе инфи-

нитив има највише дублетних облика. Зашто је то тако, показаће анализа 

прикупљене грађе, али се унапред може констатовати да су сви остали облици 

(аорист, имперфекат, глаголски придеви и глаголски прилог прошли), као и 

њихови дублети, продукт морфолошког уобличавања, док је инфинитив резул-

тат, пре свега, творбеног процеса. А најчешћи дублетни облици инфинитива 

су код глагола са инфинитивном основом на -ну-, а презентском на -не- (трећа 

Стевановићева врста).

Глаголи са инфинитивом на -ну-ти најчешће имају и паралелни облик са 

завршетком -ћи. Ти облици су или равноправни или се предност даје једном, а 

други се упућује на њега. Тако ћемо их и класификовати – у три групе, а унутар 

свеке водићемо рачуна о њиховој творбеној структури и разликоваћемо: глаголе 

који су са савременог језичког осећања прости, неизведени као и префиксалне 

глаголе чији се прости мотивни облици данас употребљавају и префиксалне 

глаголе који немају својих мотивних облика у живој употреби.

1. -ну-ти и -ћи или -ћи и -ну-ти ( равноправна употреба обају облика):

а) прости, непрефиксални глаголи:

викнути // вићи (знак // користимо за обележавање дублетних облика), вргнути // 

врћи, дигнути // дићи, макнути // маћи сврш., никнути // нићи, никнем, сврш., пукнути 
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// пући пукнем сврш., стигнути // стићи, стигнем сврш., такнути // таћи, такнем сврш., 

тргнути // трћи, тргнем сврш., цркнути // црћи, цркнем сврш.; 

б) префиксални глаголи са мотивним глаголима у живој употреби:

довргнути // доврћи сврш., домакнути // домаћи и домаћи сврш., досегнути, 

досегнем // досећи и досећи, досегнем сврш (: сегнути), достигнути // достићи сврш., 

дотакнути // дотаћи и дотаћи сврш., завргнути // заврћи, задигнути // задићи, залегнути 

и залегнути // залећи и залећи, замакнути // замаћи и замаћи, замркнути // замрћи, запов-

ргнути // заповрћи, затакнути // затаћи и затаћи, затакнем сврш., извргнути // изврћи, 

издигнути // издићи, измакнути // измаћи и измаћи, изникнути // изнићи, испревргнути, 

-гнем сврш. // испреврћи, -ргнем, испукнути, -нем сврш. // испући, -укнем, истакнути // 

истаћи и истаћи, навикнути // навићи, навикнем сврш., навргнути // наврћи, навргнем 

сврш., надигнути // надићи сврш., налегнути и налегнути (се), налегнем (се) сврш. // 

налећи и налећи, належем и налегнем сврш., намакнути // намаћи и намаћи, намакнем 

сврш., напукнути // напући, -укнем сврш., натакнути // натаћи и натаћи, натакнем 

сврш., обикнути (се) // обићи (се), обикнем (се) сврш. [в : ø, одвикнути // одвићи, одвик-

нем сврш., одвргнути // одврћи, одвргнем сврш., одигнути // одићи, одигнем свр. [д : 

ø у префиксу од-, отуда његов аломорф о-], одмакнути // одмаћи и одмаћи, одмакнем 

сврш., одникнути // однићи, одникнем сврш., омакнути // омаћи и омаћи, омакнем сврш., 

омркнути // омрћи, омркнем сврш., оповргнути // оповрћи, -вргнем сврш., повргнути // 

поврћи, -вргнем сврш., подигнути // подићи, подигнем сврш., подмакнути и подмаћи, 

подмакнем сврш, подстакнути // подстаћи и подстаћи, подстакнем сврш., поиздигну-

ти // поиздићи, -дигнем сврш., полећи и полећи полежем и полегнем сврш. // полегнути 

-егнем, помакнути // помаћи и помаћи, помакнем сврш., поникнути // понићи, -икнем 

сврш., поодмакнути // поодмаћи и поодмаћи, поподигнути // поподићи, -дигнем сврш., 

попридигнути и попридићи, -дигнем сврш., попримакнути, попримаћи и попримаћи, 

-имакнем сврш., постакнути // постаћи и постаћи, постакнем сврш., постигнути // 

постићи, постигнем сврш., потакнути // потаћи и потаћи, потакнем сврш., поуздигнути 

и поуздићи, -игнем сврш., пребегнути // пребећи, -егнем сврш., предигнути // предићи, 

-игнем сврш., премакнути // премаћи и премаћи, премакнем сврш., препукнути // препући, 

препукнем сврш., прецркнути // прецрћи, -цркнем сврш., привикнути (се) // привићи (се), 

-викнем (се) сврш., привргнути // приврћи, -вргнем сврш, придигнути // придићи, -дигнем 

сврш., придовргнути и придоврћи, -вргнем сврш., примакнути // примаћи и примаћи, 

примакнем сврш, примркнути // примрћи, -мркнем сврш., приникнути // принићи, -никнем, 

пристигнути // пристићи, -игнем сврш., провргнути // проврћи -вргнем (се), промакнути 

// промаћи и промаћи промакнем, сврш., пропукнути // пропући, -укнем сврш., протак-

нути // протаћи и протаћи, протакнем сврш., развргнути // разврћи, развргнем сврш., 

размакнути // размаћи и размаћи, размакнем сврш., распукнути // распући, распукнем 

сврш., растакнути // растаћи и растаћи, растакнем сврш., слегнути // слећи, слегнем 

и слежем сврш., смакнути // смаћи, смакнем сврш., спотакнути // спотаћи и спотаћи, 

спотакнем сврш., стакнути и стаћи стакнем сврш., сустигнути // сустићи, -игнем сврш., 

уздигнути и уздићи, уздигнем сврш., узмакнути // узмаћи и узмаћи, узмакнем сврш., 

умакнути // умаћи и умаћи, умакнем сврш., устакнути // устаћи и устаћи, устакнем 

сврш., утакнути // утаћи и утаћи, утакнем сврш.;

в) префиксални глаголи без мотивних глагола у самосталној употреби:

добегнути // добећи сврш, забегнути // забећи, забрекнути // забрећи и забрећи, 

забрекнем сврш., запрегнути // запрећи и запрећи, запрегнем сврш, затегнути // затећи и 

затећи, затегнем сврш., избегнути // избећи, избегнем сврш., изљегнути, изљегнем (ијек) 

сврш. покр // изљећи, изљегнем (ијек) сврш. покр.., испрегнути // испрећи и испрећи, 

испрегнем сврш., истегнути // истећи и истећи, истегнем свр, одбегнути и одбећи, 
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одбегнем сврш. // одбећи, одбегнем сврш = одбегнути, осекнути (се) // осећи и осећи 

(се), осекнем (се) сврш., отпрегнути // отпрећи и отпрећи, отпрегнем сврш., потегну-

ти, потећи и потећи, потегнем сврш. // потећи и потећи, потегнем сврш. = потегнути, 

пренапрегнути се // пренапрећи се и пренапрећи се -апрегнем се сврш., пренатегнути // 

пренатећи и пренатећи, -атегнем сврш, препрегнути // препрећи и препрећи, препрегнем 

сврш., прибегнути и прибећи, -егнем и прибећи, -егнем = прибегнути, припрегнути, 

припрећи и припрећи, припрегнем сврш. // припрећи и припрећи, припрегнем сврш. = 

припрегнути, присегнути, присећи и присећи, присегнем сврш. // присећи и присећи, 

присегнем, притегнути // притећи, притећи, притегнем сврш., разбрекнути се // разбрећи 

се, разбрекнем се сврш., распрегнути, распрећи и распрећи, распрегнем сврш // распрећи 

и распрећи, распрегнем = распрегнути, растегнути, растећи и растећи, растегнем сврш. 

// растећи и растећи, растегнем сврш. растегнути, спрегнути, спрећи и спрећи // спрећи 

и спрећи, спрегнем сврш. = спрегнути, стегнути (и ређе стећи и стећи), стегнем сврш. 

и стећи (се) и стећи (се), стегнем (се) сврш. стегнути (се), сустегнути, сустећи и сус-

тећи, сустегнем // сустећи (се) и сустећи (се), сустегнем (се) сврш. = сустегнути (се), 

убегнути // убећи, убегнем сврш., узбегнути // узбећи, -егнем сврш. упрегнути, упрећи 

и упрећи, упрегнем сврш. // упрећи и упрећи, упрегнем сврш.= упрегнути, успрегнути, 

успрећи и успрећи, успрегнем сврш. // успрећи и успрећи, успрегнем сврш. = успрегнути, 

устегнути, устећи и устећи, устегнем сврш. и устећи (се) и устећи (се), устегнем (се) 

сврш. = устегнути.

2. -нути и -ћи в. -нути: (облик на -ну-ти је основни, а онај на -ћи се 

упућује на њега):

а) клекнути, -нем // клећи, клекнем сврш. песн. в. клекнути, мркнути сврш. и несв 

// мрћи сврш. мркнути; 

б) истргнути, -нем сврш. // истрћи, -ргнем сврш. в. истргнути, обвикнути (се), 

-нем (се) сврш. // обвићи (се), -икнем (се) сврш. в. обвикнути (се), отпукнути, -нем 

сврш. // отпући, отпукнем сврш. отпукнути, отргнути, -нем сврш. // отрћи, отргнем в. 

отргнути, поклекнути, -кнем сврш. // поклећи, -екнем сврш. в. поклекнути, потргнути, 

-нем сврш. // потрћи, потргнем в. потргнути, превргнути, -нем сврш. // преврћи, -вргнем 

сврш. в. превргнути, растргнути, -нем сврш. // растрћи, растргнем сврш. в . растргну-

ти, свикнути (се), -нем (се) // свићи (се), свикнем (се) в. свикнути (се), смркнути, -нем 

сврш. // смрћи се, смркнем се сврш. в. смркнути се, устргнути, -тргнем сврш. // устрћи, 

-тргнем, сврш. в. устргнути;

в) набрекнути, набрекнем сврш. // набрећи и набрећи, набрекнем в. набрекнути; 

напрегнути, напрегнем сврш. // напрећи (се) и напрећи (се), напрегнем (се) в. напрегну-

ти (се), натегнути, натегнем сврш. // натећи и натећи (се), натегнем (се) сврш. в. 

натегнути (се), отегнути, отегнем сврш. // отећи (се) и отећи (се), отегнем (се) сврш. 

в. отегнути (се), отпрегнути // отпрећи и отпрећи, отпрегнем сврш. = отпрегнути; 

подстрекнути, -нем и подстрећи, -екнем в. подстректнути, посегнути, посегнем 

сврш. // посећи и посећи в. посегнути, пренебрегнути, -ебрегнем сврш. // пренебрећи, 

-ебрегнем сврш. в. пренебрегнути, пресегнути, пресегнем сврш. // пресећи, пресегнем 

сврш. в. пресегнути, прокликнути, -нем сврш. // проклићи, -икнем сврш. в. прокликнути, 

протегнути, протегнем сврш. // протећи (се) и протећи (се) протегнем (се) сврш. в. 

протегнути(се), промукнути, промукнем и промукнути, -нем сврш. // промући и промући, 

промукнем сврш. в. промукнути; утегнути, утегнем сврш. // утећи (се) и утећи (се), 

утегнем (се) сврш. в. утегнути (се).

3. -нути в. -ћи и -ћи (облици на -ну-ти упућују се на оне на -ћи):

а) легнути, -нем сврш. в. лећи // лећи, лежем и легнем, сврш., рекнути, рекнем 

сврш. в. рећи // рећи, речем и рекнем, 
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б) обрекнути, -нем сврш. в. обрећи // обрећи и обрећи, обречем, обречем и обрек-

нем сврш., подлегнути, -нем в. подлећи, // подлећи и подлећи, подлежем и подлегнем 

сврш., порекнути, порекнем в. порећи // порећи и порећи, поречем и порекнем сврш., 

прилегнути, -нем в. прилећи // прилећи и прилећи, прилегнем сврш., припукнути, -нем в. 

припући // припући, -укнем сврш., урекнути и урекнути, урекнем сврш. в. урећи // урећи, 

-ечем и урећи, уречем и урекнем сврш., 

в) онемогнути сврш. в. онемоћи // онемоћи и онемоћи, онемогнем сврш., пост-

ригнути, -нем сврш. в. пострићи // пострићи, -ижем сврш..

Сви глаголи који имају дублетне облике инфинитива на -ну-ти и на -ћи 

свршеног су вида (притом увек треба имати у виду да су -ну- и -ти морфеме 

– прва је наставак за инфинитивну основу, а друга наставак за инфинитив – а 

да је -ћи гласовни завршетак, баз значења и без функцује). И сам постанак и 

опстанак таквих дублета у језику везан је за свршени вид тих глагола.

Српски језик је наследио из прасловенског глаголе на -ну-ти и свршеног 

и несвршеног вида (упор. макнути, дигнути, стигнути, пукнути, ... и чезну-

ти, венути, трнути, тонути и сл.). Такође још у прасловенском језику -не- у 

презентској основи почело се везивати за свршени вид и у корелацији са -ну-, 

наставком инфинитивне основе, постали су творбено средство за перфектизи-

рање имперфективних глагола. Као једини суфикс за грађење перфективних 

глагола од имперфективних суфикс -ну- / -не- добија велику продуктивност, а 

презентске основе на -не- чврсто се везују за свршени вид, постају, своје врсте, 

његово обележје. Поред тога, и захваљујући томе, облици презента са основом 

на -не- почињу се употребљавати код свршених глагола на -ћи, напоредо са 

старим примарним облицима презента: легнем поред лежем, рекнем поред 

речем и сл. Према овим секундарним облицима презента начињени су и нови, 

секундарни облици инфинитива: рекнути поред рећи, легнути поред лећи, 

вргнути поред врћи и сл. И то није све. Захваљујући томе што се презент са 

основом на -не- везао и за инфинитиве на -нути и за свршене глаголе на -ћи, код 

старих, примарних глагола на -ну-ти јавили су се, аналогијом и посредством 

презента са основом -не-, паралелни облици инфинитива са завршетком -ћи: 

таћи поред такнути, маћи поред макнути, вићи поред викнути, дићи поред 

дигнути, нићи поред никнути, пући поред пукнути и др.

Све ово што смо видели код простих примарних глагола код префиксал-

них се напросто подразумева и унапред очекује. Конкретно: где је викнути 

// вићи , ту је и навикнути // навићи, обикнути (се) // обићи (се), одвикнути // 

одвићи, или поред дигнути // дићи биће и задигнути // задићи, издигнути // 

издићи, подигнути // подићи, уз макнути // маћи биће и замакнути // замаћи 

и замаћи, измакнути // измаћи и измаћи, натакнути // натаћи и натаћи, 

помакнути // помаћи и помаћи и сл. Чак и тамо где дублетни облици код 

простих, непрефиксалних глагола немају равноправну употребу, где се један 

облик инфинитива упућује на други, код префиксалних глагола подједнако су 

уобичајени, нпр. легнути, -нем в. лећи // лећи, лежем и легнем, сврш (облик 
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легнути упућује се на лећи, који пак чува оба облика презента лежем и лег-

нем), али код префиксалних глагола нема тог упућивања, што значи да су оба 

облика подједнако у употреби, упор. налегнути и налегнути (се), налегнем 

(се) сврш. // налећи и налећи, належем и налегнем, полећи и полећи полежем 

и полегнем сврш. // полегнути -егнем и сл. 

Има и један, не мали, број префиксалних глагола чији се мотивни прости 

глаголи данас не употребљавају. И они имају инфинитивне дублете у сав-

ременом језику: избегнути // избећи, избегнем сврш, забрекнути // забрећи 

и забрећи, забрекнем сврш., истегнути // истећи и истећи, истегнем свр, 

испрегнути // испрећи и испрећи, испрегнем сврш., осекнути (се) // осећи и 

осећи (се), осекнем (се) сврш. и др. Међу њима има и оних који се упућују 

на паралелне, дублетне облике: набрекнути. набрекнем сврш. // набрећи и 

набрећи, набрекнем в. набрекнути, напрегнути, напрегнем сврш. // напрећи 

(се) и напрећи (се), напрегнем (се) в. напрегнути (се), отегнути, отегнем сврш. 

// отећи (се) и отећи (се), отегнем (се) сврш. в. отегнути (се), посегнути, 

посегнем сврш. // посећи и посећи в. посегнути, пренебрегнути, -ебрегнем 

сврш. // пренебрећи, -ебрегнем сврш. в. пренебрегнути, промукнути, про-

мукнем и промукнути, -нем сврш. // промући и промући, промукнем сврш. в. 

промукнути; постригнути, -нем сврш. в. пострићи // пострићи, -ижем сврш. 

Овај последњи пример разликује се од осталих утолико што му је мотивни 

глагол несвршеног вида (стрићи, стрижем), те је помоћу префикса начињен 

перфектизирани глагол (пострићи, пострижем), а напоредо са њим и у истом 

значењу почео се употребљавати аналогни перфектизирани глагол са типичним 

обележјима – основама -ну- / -не- (постригнути, постригнем).

Осим глагола на -ћи, и примарни прости свршени глаголи са завршетком 

-сти временом су добили паралелне облике инфинитива са односом основа 

-ну- / -не- као главним обележјем суфиксалног перфектизирања. Исти дублетни 

облици присутни су и код њихових префиксалних глагола:

седнути, -нем, ијек. сједнути, сврш. в. сести // сести, седнем и седем, ијек. сјести, 

сврш.; поседнути, -нем, ијек. посједнути, сврш. в. посести // посести, поседнем и поседем, 

ијек. посјести; запоседнути, -нем // запосести, -оседнем и -оседем, ијек. запосједнути // 

запосјести сврш.; опседнути, -нем // опсести, -еднем и -едем, ијек опсједнути // опсјести 

сврш.;

сретнути (се), -нем (се) сврш. в. срести (се) // срести, сретнем и сретем сврш.; 

сусретнути (се), -нем (се) сврш.в. сусрести (се) // сусрести, -етнем и -етем.

Сличност ових глагола са глаголима на -ћи је у инфинитивном завршртку. 

Услед историјских гласовних промена, ни једни ни други немају наставак за 

облик инфинитива (упор. *rekti = rek-ti > re-kti > re-k’ti > re-i ti > re-t’i > reći; 

*sеdti > sеtti > sеtsti > setsti > sěsti). У вези са глаголима на -ћи – „то значи: у 

групама kt, cht, створеним деловањем закона отвореног слога, добијено је па-

латално k’, ch’, које се, нашавши се пред експлозивним сугласником, изгубило 

остављајући траг у несложном i, тако је добијена група it, која се развила на 
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исти начин као етимолошко tj, тј. у t’ ” (Бошковић 2000: 107). Глаголи на -сти 

имају још старији завршетак од оних на -ћи, јер је група tt (< tt и dt) „измењена 

још у индоевропском прајезику; и дала је неједнаке рефлексе у појединим 

индоевропским језицима; у прасловенском – st: tt > tst > st” (Бошковић 2000: 

110). Јасно је, дакле, зашто завршеци -ћи и -сти нису и не могу бити настав-

ци инфинитива са обележјима морфема, јер се у њима, у давној прошлости 

и по тадашњим фонетским законима, стопио део инфинитивног наставка са 

крајњим консонантом инфинитивне основе (која је била једнака корену), или 

се пак између експлозивног дентала на крају основе и истог таквог гласа (t) 

у инфинитивном наставку развио фрикативни сугласник s, а потом је у групи 

tst елиминисан први експлозив (завршни сугласник основе). Јасно је и зашто 

у савременом језику код глагола овога типа не можемо инфинитивну основу 

одредити у облику инфинитива него од глаголског облика начињеног од ин-

финитивне основе додавањем обличких наставака, код нас је уобичајено да 

се од 1. лица једнине аориста одбије наставак -ох: сед-/ох/, срет-/ох/, рек-/ох/ 

и сл. По нама, управо тај факат немогућности успостављања морфолошког 

модела инфинитивна основа + наставак = глаголски облик, поред несумњиве 

велике продуктивности основа -ну- / -не- у перфектизирању имперфективних 

глагола, условио је појаву овако великог броја дублетних облика код глагола на 

-ћи и -сти, облика на -ну-ти, чији се инфинитив, непогрешиво и без проблема, 

образује по датом моделу: сед-ну- + -ти > седнути, срет-ну-ти > сретнути, 

рек-ну-ти > рекнути и сл.

Уз ове глаголе на -сти додаћемо још неке који такође имају дублетне 

облике инфинитива, али захтевају и посебна објашњења.

а) дести, дедем, ијек. дјести сврш. = денути // дети, дедем, ијек. дјети, сврш. = 

денути // денути, -нем, ијек. дјенути, сврш. = дести и дети („1. а. ставити, метнути, б. 

забацити, затурити”); додести и додети, доденем и додедем, ијек додјести и додјети, 

сврш. [у РМС грешком: несврш.] „дотаћи, додирнути” // доденути, -нем, ијек. додјену-

ти; заденути, -нем (ретко задедем), ијек. задјенути сврш. = задести и задети, задести и 

задети, -денем и -дедем, ијек. задјести и задјети, сврш. = заденути; поденути, -нем, ијек. 

подјенути, сврш = подести и подети // подести, -едем, ијек. подјести, сврш. = поденути 

// подети, -едем, ијек. подјети, сврш. = поденути; заподенути, -нем, ијек. заподјенути, 

сврш. // заподе(с)ти, -енем и -едем, ијек. заподје(с)ти сврш. заподенути; изденути, -енем 

и -едем, ијек издјенути, сврш. = издести и издети // издести и издети, -енем и -едем, 

ијек издјести и издјети, сврш. = изденути; изоденути, -нем // изоде(с)ти, -едем и –дијем, 

ијек. изодјенути и изодје(с)ти, сврш.; оденути, оденем, ијек одјенути сврш. // одести и 

одети, одедем и оденем, ијек. одјести и одјети, сврш., оденути; преоденути, преодести 

и преодети, -оденем, ијек. преодјенути, преодјести и преодјети сврш.; садести и саде-

ти, -дедем и -денем, ијек. садјести и садјети, сврш. = саденути // саденути, -нем, ијек 

садјенути, сврш. = садести и садети.

За дублетне облике типа дести // денути видели смо и како су настали 

и зашто, али код овог глагола и његових префиксалних облика јавља се и 

трећи облик инфинитива дети, дедем, ијек дјети; подети, -едем и сл. Дакле, 

у употреби су три облика инфинитива истог глагола: дести, дети и денути. 
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Судећи по подацима које налазимо код Петра Скока, најстарији је облик дети, 

ијек. дјети. Своди се на индоевропски корен *dhе-, што значи да је ě у děti 

од индоевропског е. Облик дести је постао редупликацијом основе – děd- на 

коју се додаје инфинитивни наставак: děd- + -ti > děsti. Оба облика – děti и 

děsti – имају презент dědеm (евентуални старији облик презента од děti није 

сачуван). Одавде надаље све је познато: глагол дети / дести је свршеног вида 

и аналошки у истом значењу почео се употребљавати и облик денути, денем, 

надаље су се уз све облике инфинитива почели употребљавати оба облика 

презента – дедем и денем, мада примећујемо и то да се уз инфинитив денути 

обично употребљава презент денем, који се готово равноправно са дедем 

користи и уз инфинитиве дети и дести.

б) паднути, -нем сврш. в. пасти // панути, -нем сврш. в. пасти // пасти1, паднем 

и панем сврш.; допаднути и допанути, -нем сврш. в. допасти // допасти, -аднем сврш.; 

отпаднути, -нем сврш. в. отпасти // отпанути, -нем сврш. в. отпасти // отпасти, -

аднем сврш.; препаднути и препасти, -аднем // препанути, -нем в. препаднути, препасти 

(се) = препаднути (се); упаднути, -нем сврш. в. упасти // упанути, -нем сврш. в. упасти 

// упасти, упаднем, сврш..

И глагол пасти има три облика инфинитива – поред пасти још и пад-

нути и панути са презентским облицима паднем и панем (најстарији облик 

презента падем готово и да није више у употреби). Облици паднути и панути 

су секундарни и почели су се употребљавати напоредо са пасти захваљујући 

свршеном виду и употреби презента са основом на -не- која је карактеристична 

за свршени вид (в. Маретић 1963: 241). А од ова два облика старији је панути 

и настао је гласовним путем – упрошћавањем сугласничке групе тешке за 

изговор, губљењем експлозивног сугласника д испред сонанта н, а чим је био 

могућ изговор групе дн, враћен је глас д у облик инфинитива. 

в) станути, станем сврш. покр. в. стати // стати, станем сврш.; настанути, -

нем сврш. в. настати // настати, -анем сврш.; останути, -нем сврш. остати // остати,; 

изостанути, -нем сврш. в. изостати // изостати, -останем сврш.; устанути (се) нар. 

в. устати // устати, -анем, сврш..

Глагол стати (и његове префиксалне изведенице) једини је са општим 

делом на вокал који, будући да је свршеног вида, има презент са основом 

на -не-, само са основом на -не-, а према презенту начињен је и инфинитив 

станути (у РМС означен са покр.) (в. Стакић 2010: 153).

г) занести и занести, -есем, сврш. в. занети // занети, -есем, ијек. занијети 

сврш.; изнести и изнети в. изнети // изнети, -несем, ијек. изнијети; понести в. понети 

// понети, -несем, ијек. понијети, сврш.; пренести, -есем сврш. в. пренети // пренети, 

-несем и пренесем, ијек. пренијети; придонести, придонести и придонети, -несем, ијек. 

придонијети; принести и принести, -несем // принети, -несем, ијек. принијети; пронести, 

-несем сврш. в. пронети // пронети и пронети, -несем, ијек. пронијети; снести, снесем 

сврш. в. снети // снети и снети, снесем, ијек снијети и снијети, сврш.; унести и унести, 

-есем сврш. в. унети // унети, унесем, ијек. унијети, сврш.
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Глагол нести, несем несвршеног вида у РМС има ознаку „заст.” и у 

погледу значења упућује се на глагол носити. У префиксалним изведеница-

ма, међутим, његова употреба не само да је обична и продуктивна него има и 

паралелни дублетни облик: изнести и изнети, -несем и сл.

За М. Стевановића ово је неправилан глагол: „Од глагола донети, а с 

њим су у свему једнаки: занети, однети и сл., основа презента је донесе-, а 

аориска (инфинитивна) основа донес-. Према томе, прва неправилност код 

овог глагола је у окрњености основе самога облика инфинитива: доне-. Од ове 

окрњене основе поред инфинитива се раде само: радни придев: донео (донела, 

донело, донели ...) и глаголски прилог прошли: доневши или донев). А аорист и 

трпни придев и од окрњене и од целе основе: донех и донесох, донесе (једино 

у овом облику); донет и донесен” (Стевановић 1970: 344). – Шта ми мислимо 

о „неправилним” глаголима уопште и могу ли се неправилно градити глаголи 

и њихови облици – писали смо раније (Стакић 2011). Ово Стевановићево ту-

мачење, међутим, заслужује посебан коментар. Нити је „прва неправилност 

овог глагола у окрњености основе” нити се „од ове окрњене основе поред 

инфинитива граде само радни придев и глаголски придев прошли”, јер нема 

„окрњене основе” па самим тим ни облика који се од ње граде. Зашто би се 

крњила инфинитивна основа нес- у инфинитиву? Група ст није тешка за 

изговор и никад се није упрошћавала. Осим тога, у глаголу донети инфини-

тивна основа (чак и кад бисмо је могли добити одбијањем наставка -ти) није 

доне- него доне-, па бисмо морали објаснити ову дужину на вокалу е, а то би 

било немогуће ако основу доне- добијамо крњењем пуне инфинитивне основе 

донес-. Друкчије треба објашњавати глаголе типа донети, пренети, изнети и 

сл., онако како их је објаснио Т. Маретић – уопштавањем основе из аориста 

(Маретић 1963: 243). Додаћемо, да буде јасније, и следеће. Глаголи са инфини-

тивном основом на сугласник имали су три облика аориста (сва три је сачувао 

старословенски језик): најстарији, тзв. асигматски аорист, чије су облике 2. и 

3. лица једнине сачували до данас као једине у та два лица (у осталим лицима 

се не употребљава, изгубио се из употребе); сигматски стари аорист који се 

изгубио из употребе у свим лицима код глагола овога типа, осим глагола нести 

односно његових префиксалних изведеница, нпр. донех, донесмо, донесте, 

донеше (2. и 3. лице је, рекли смо, од асигматског аориста). Овај сигматски 

стари аорист грађен је од свих глагола – са инфинитивном основом на суг-

ласник и на самогласник. Код глагола са инфинитивном основом на суглас-

ник при грађењу овога аориста имамо следеће карактеристичне моменте: а) 

дуљење основинског самогласника (што је изазвало и квалитативне промене 

-о- > -а-, -е- > -ě-); б) додавање непосредно на основу аористног суфикса 

-с-; в) губљење основинског сугласника (крајњег сугласника основе) испред 

-с- односно -х/с/ш-; г) облици 2. и 3. лица једнине узимани су од асигматског 

аориста (в. Николић 2002: 189). Конкретно: нпр., 2. л. множине овог аориста 
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глагола donesti развио се овако: nes- > nеs- > něs- (основински вокал е се дуљио 

и прешао у ě „јат”), nes- (> něs-) + s > něs-s-te (на инфинитивну основу додат 

аористни суфикс s и лични наставак за 2. л. мн. -te); něs-s-te > něste (губљење 

крајњег сугласника основе – něs-s-te > ně-s-te > něste). Трећи облик аориста је 

сигматски нови, који се препознаје по карактеристичним групама -ох/ос/ош- и 

који су сачували у српском језику сви глаголи са инфинитивном основом на 

сугласник: донесох, донесосмо, донесосте, донесоше. Када се све ово сагле-

да, јасно је да је у облику инфинитива донести стара инфинитивна основа 

до-нес-, а да је у инфинитиву донети / донијети сачувана основа сигматског 

старог аориста доне- / доније-. Иначе, сигматски стари аорист код глагола са 

инфинитивном основом на сугласник изгубио се из употребе (истиснуо га је 

сигматски нови аорист), једино се, неким чудом, сачувао код префиксалних 

глагола од глагола нести (осим, наравно, 2. и 3. лица једнине који су још 

старији, остаци су асигматског аориста).

Сви остали дублетни облици инфинитива лако се објашњавају, своде 

се на фонолошке аломорфе корена (дерати, дерем несврш. = драти // драти, 

дерем несврш. = дерати // дрети и дрети, дерем и дрем, ијек дријети и дријети 

несврш.), префикса (изагнати, -ам и -аженем покр. -ажденем сврш.= изгнати 

// изгнати, -ам сврш. = изагнати) или основе (дохватати, -ам несврш.= дох-

ваћати несврш. и уч. према дохватити // дохваћати, -ам = дохватати; духати, 

душем и духам несврш. = дувати // дувати, дувам несврш. = духати; кораца-

ти, -ам несврш. корачати // корачати, -ам несврш.; канути, канем = капнути 

сврш. према капати // капнути и капнути, капнем сврш. = канути; пењати, 

пењем несврш. = пети // пети (се) и пети (се), пењем (се) несврш. = пењати 

(се); раскрштавати (се), -крштавам (се) и раскрштати (се), раскрштам (се) 

// раскршћавати (се), -кршћавам (се) и раскршћати (се), раскршћам (се) 

несврш. и уч. према раскрстити (се) и сл.). 

АОРИСТ

Највише дублетних облика аориста имају глаголи III Стевановићеве 

врсте, са односом основа -ну- / -не-.

вргнух, вргну // вргох, врже (вргнути), дигнух, дигну // дигох, диже (дигнути), за-

макнух, замакну // замакох, замаче и замаче (замакнути), замркнух, замркну // замркох, 

замрче и замрче (замркнути, -нем), запрегнух, запрегну // запрегох, запреже (запрегнути, 

запрегнем), изметнух, изметну // изметох, изметох, измете, измете и измете (изметнути 

и изметнути, изметнем), истакнух, истакну // истакох, истаче и истаче (истакнути, 

истакнем), киднух // кидох (киднути, -нем), макнух, макну // макох, маче и маче (макнути 

и маћи, макнем), мркнух, мркну // мркох, мрче (мркнути, -нем), набрекнух, набрекну и 

набрекну // набрекох, набрече и набрече (набрекнути, набрекнем), навикнух, навикну // 

навикох, навиче и навиче (навикнути и навићи, навикнем), нагнух, нагну // нагох, наже 

и наже (нагнути, нагнем), напукнух, напукну // напукох, напуче и напуче (напукнути и 
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напући, -укнем), натакнух, натакну // натакох, натаче и натаче (натакнути, натаћи и 

натаћи, натакнем), натегнух, натегну, натегну // натегох, натеже и натеже (натегнути, 

натегнем), никнух, никну // никох, ниче (никнути и нићи), одвикнух, одвикну // одвикох, одви-

че и одвиче (одвикнути и одвићи), оповргнух // оповргох (оповргнути и оповрћи, -вргнем), 

отврднух // отврдох, отврдну, отврдну и отврде (отврднути, -нем), отегнух, отегну и 

отегну // отегох, отеже и отеже (отегнути, отегнем), отргнух // отргох, отргну и отр-

же, отрже (отргнути, -нем), повргнух // повргох, повргну и поврже, поврже (повргнути и 

поврћи, -вргнем), посегнух, посегну // посегох, посеже и посеже (посегнути, посегнем), 

постигнух // постигох, постигну, постиже (постигнути и постићи, постигнем), распукнух 

// распукох, .распукну, распуче и распуче (распукнути и распући, распукнем), растегнух 

// растегох,.растегну и растегну, растеже и растеже (растегнути, растећи и растећи, 

растегнем), растргнух // растргох, растргну, растрже и растрже (растргнути, -нем), 

сагнух // сагох, сагну, саже (сагнути, сагнем), свикнух // свикох, свикну, свиче (свикнути, 

-нем ), свргох // свргнух, сврже, свргну (свргнути, свргнем), смркнух // смркох, смркну, 

смрче (смркнути, -нем), спузнух // спузох (спузнути, -нем), стегнух // стегох, стегну // 

стеже и стеже (стегнути (и ређе стећи и стећи), стегнем), угнух // ређе угох, угну // 

ређе уже и уже (угнути, угнем), угрезнух // угрезох, угрезну, угрезе (угрезнути, -нем), 

уздигнух // уздигох, уздигну, уздиже, уздиже (уздигнути и уздићи, уздигнем), узникнух // 

узникох, узниче и узниче (узникнути и узнићи, узникнем), умакнух // умакох, умакну, умаче 

и умаче (умакнути, умаћи и умаћи, умакнем), устакнух // устакох, устакну, устаче и 

устаче (устакнути, устаћи и устаћи, устакнем), утакнух // утакох, утакну, утаче и утаче 

(утакнути, утаћи и утаћи, утакнем), штукнух // штукох (штукнути, -нем).

Лако је уочити да су сви наведени глаголи (а има их још много) свршеног 

вида. Несвршени немају дублетних облика (упор. чезнути – чезнух, чезну, 

киснути – киснух, кисну, тонути – тонух, тону и сл.). Осим тога, сви ови 

глаголи имају корен на сугласник. Глаголи овога типа који испред основинског 

наставка -ну- имају вокал не знају за аористне дублете (упор. минути – минух, 

мину, винути – винух, вину, пљунути – пљунух, пљуну, увенути – увенух, увену 

и сл.). Све ово би нас могло навести на погрешан траг и да олако „закључи-

мо” да су и ови дублети као и они инфинитивни везани за глаголски вид и 

да, с тим у вези, према таћи имамо такох, таче, а према такнути – такнух, 

такну или према дигнути – дигнух, дигну а према дићи – дигох, диже. То би 

све тако било на први поглед, али бисмо се, ко зна по који пут, уверили да је 

оно што је „на први поглед” јасно и лако објашњиво, на други поглед, после 

дубље анализе, по правилу – погрешно. Конкретно, оваквом евентуалном 

тумачењу датих аористних дублета оштро се супротстављају ова два факта: 

прво, у старословенском језику немамо инфинитивних дублета (упор. tъknǫti, 

navyknǫti, dvignǫti, omrьknǫti и сл. или lešti, rešti и сл). Нема инфинитивних 

дублета, али „у старословенским споменицима налазе се већином двојаки 

облици аориста, тј. начињени од инфинитивне основе и корена”, сачувани су 

углавном облици за 3. лице једнине (који су идентични са 2. лицем једнине): 

коснѫ и косе, ѹжаснѫ сѧ и ѹжасе сѧ, прозѧбнѫ и прозѧбе, ѹто(п)нѫ и 

ѹтопе, подвигнѫ сѧ и подвиже сѧ, ѹмлькнѫ и ѹмльче (Ђорђић 1975: 

157). Други факат, не мање убедљив, је што има у српском језику глагола 

који немају дублетне облике инфинитива (немају облике са завршетком -ћи), 
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а имају двојаке облике аориста: изметнути, киднути, нагнути, растргнути, 

спузнути, угнути и др.

Од два облика типа такнух и такох (од такнути), по нашем мишљењу, 

старији је овај други. О томе нам сведочи и А. Меје: „В корневых глаголах 

с корнем, оканчивающимся на согласную, тип на -s очень рано начал заме-

щаться типом на -охъ или на ехъ в зависимости от диалекта. Хотя в глаголи-

ческих памятниках мы и встречаем аористы типа вѣсъ, нѣсъ и т. д., но их 

часто замещают формы типа ведохъ, несохъ. Так, в Супрасльской рукописи 

мы находим в этих глаголах только тип на -охъ; вѣсъ, нѣсъ исчезли” (Меје 

1951: 201). Ми полазимо од тога да су сви глаголи који имају инфинитивну 

основу на -ну- (< -nǫ-) а испред тога наставка сугласник били коренски глаголи, 

имали инфинитивну основу једнаку корену на сугласник. Поред А. Мејеа, то 

потврђује и Р. Бошковић кад говори о новом словенском сигматском аористу: 

„То је аорист који се гради само од основа на сугласник. То значи: од глагола 

I врсте – од оних глагола I врсте којима се основа инфинитива свршава на 

сугласник, и од глагола II врсте – од оних глагола II врсте којима се стара 

инфинитивна основа, она испред -nǫ, од које се овај аорист и прави, свршава 

на сугласник” (Бошковић 2000: 194). Ти глаголи (коренски) су делимично 

сачувани и до данас у српском језику (пасти, сести, рећи, лећи и сл.). Имали 

су сва три аориста: најстарији, тзв. асигматски, од којег су се задржали у 

употреби облици 2. и 3. лица једнине до данас, сигматски стари који се у 

српском језику, осим код глагола нести (заправо, код његових префиксалних 

глагола: донети, изнети, пренети, унети и др), сасвим изгубио, потиснут је 

од тзв. сигматског новог аориста: падох, седох, рекох, легох и сл. Већи број 

тих коренских глагола преко основе -nǫ- (> -ну-) прешли су у тематске основе, 

али су сачували аорист од старе, коренске, основе: вргнути – вргох, врже, 

дигнути – дигох, диже, макнути – макох, маче, навикнути – навикох, навиче 

и сл. Сасвим је нормално и разумљиво што су ови глаголи као тематски раз-

вили напоредо са старим сачуваним облицима и нове, које имају сви глаголи 

са основом на вокал: као видех, виде, видесмо, видесте, видеше тако и вргнух, 

вргну (вргнути), дигнух, дигну (дигнути), макнух, макну (макнути), навикнух, 

навикну (навикнути) и сл.

У овој групи глагола издвојићемо оне код којих се испред наставка -ну- 

губи крајњи сугласник корена, сугласник који се јавља у аористу:

догрнух // догртох (догрнути), [т : ø], закинух // закидох (закинути), [д : ø], за- 

тиснух // затискох (затиснути), [к : ø], изгинух // изгибох (изгинути), [б : ø], напрснух // 

напрскох (напрснути), [к : ø], откинух // откидох (откинути), [д : ø], погинух // погибох 

(погинути), [б : ø], прснух // прскох (прснути), [к : ø], раскинух // раскидох (раскинути), 

[д : ø], скинух // скидох (скинути), [д : ø], скренух // скретох (скренути), [т : ø], укинух // 

укидох (укинути), [д : ø], и др.
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И ови глаголи, на свој начин, показују да су инфинитиви на -ну- млађи, те 

да је при њиховом образовању долазило до упрошћавања сугласничких група, 

тако што су се, по тадашњим гласовним законима, експлозивни сугласници 

губили испред н. Наш језик је сачувао оба аориста – старији коренски и но-

вији основински. Овде морамо додати једну напомену: старији је, по времену 

настанка, сигматски стари аорист, којег су сачували глаголи са инфинитивном 

основом на вокал; имали су га и глаголи са основом (кореном) на сугласник, 

али је он код њих потиснут из употребе од сигматског новог аориста: старији су 

облици basъ, věsъ, rěhъ од bodohъ, vedohъ, rekohъ, али су се први готово сасвим 

изгубили из употребе, а други су сачувани до данас. Код глагола који су преко 

суфикса -nu- (< -nǫ-) из коренских прешли у основинске и сачували притом 

свој аорист од коренске основе (сигматски нови) развио се, аналошки према 

свим другим глаголима са основом на вокал, и нови аорист: поред сачуваних 

облика дигох, макох, такох глаголи диг-ну-ти, мак-ну-ти, так-ну-ти развили 

су и нове, аналошке аористне облике дигнух, макнух, такнух и сл.

Пажњу заслужује и један једини глагол који је поред сигматског новог 

сачувао и облике сигматског старог аориста – глагол nesti који се данас упот-

ребљава само са префиксима и у новом облику инфинитива, начињеном од 

основе старог сигматског аориста.

донех // донесох (донети), ијек. донијех // донесох (донијети, донесем), поднех // 

поднесох (поднети, -несем), придонех, придоне // придонесох, придонесе (придонети, 

придонесем), снех, сне // снесох, снесе (снети, снесем), ијек. снијех, сније // снесох, снесе 

(снијети и снијети, снесем), узнех, узне // узнесох, узнесе (узнети, -есем), изнесох, изнесе // 

изнех, ређе изне (изнети, -несем), разнесох, разнесе // разнех, ређе разне (разнети, -есем), 

унесох, унесе // унех, ређе уне (унети, унесем).

Прости глагол нести несвршеног вида више се не употребљава (у РМС 

има оснаку „заст.”), замењен је глаголом носити са истим значењем. Сачуван 

је, међутим, са префиксима у перфективизираним глаголима, али са новим 

обликом инфинитива – донети, изнети, понети, унети и сл. Овај нови облик 

инфинитива настао је под утицајем сигматског старог аориста код којег је до-

лазило до дуљења коренског вокала е > е > ě (упор. ијек. донијети, изнијети, 

понијети, унијети и сл.). Из овога следи да су старији облици аориста типа 

донех (ијек. донијех), сачувани облици сигматског старог аориста, и на основу 

њих начињен је и нови облик инфинитива донети место старијег (до)нести. 

За ово имамо макар три поуздана доказа: прво, презент донесем, изнесем, 

понесем и сл. у којем није било никаквог дуљења, друго, паралелни аорист 

донесох, изнесох, понесох и сл., облици сигматског новог аориста који су, као и 

они претходни, начињени од корена нес-, треће, поред облика 2. и 3. лица типа 

изне, разне, узне и сл. стоји (у РМС) напомена „ређе”. Ово последње тражи и 

додатни коментар. Стари сигматски аорист је у 2. и 3. лицу једнине имао облике 

асигматског аориста (то нам несумњиво потврђује старословенски језик), те 

бисмо у облицима јединог сачуваног глагола нести и његових префиксалних 
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облика у 2. и 3. лицу једнине очекивали само облике донесе, изнесе, разнесе, 

унесе и сл. Међутим, нови облици инфинитива типа донети имају основу 

на вокал, а сви такви глаголи имали су у ова два лица чисту инфинитивну 

основу, отуда је јасно зашто се поред обичних облика типа изнесе, разнесе и 

сл. јављају, спорадично и „ређе”, облици једнаки новој инфинитивној основи 

изне, разне.и сл.

На крају – неколико глагола са секундарним дублетним облицима ао-

риста, који су главни „кривци” што не можемо прихватити јединствен начин 

добијања инфинитивне основе за све глаголе, не можемо прихватити правило 

да се „инфинитивна основа најбоље распознаје у првом лицу једн. аориста, 

и добија се одстрањивањем наставка -х (-ох)” (в. Симић 2001: 181), јер ти 

глаголи имају два различита облика аориста, али једну инфинитивну основу, 

која им се завршава на вокал и добија одузимањем инфинитивног наставка 

-ти. Такви глаголи су:

знах // знадох (знати, знам и знадем), препознах, препозна и препозна, препознасмо 

// препознадох, препознаде, препознадосмо... (препознати, препознам), морах // морадох 

(морати, морам, несврш.), дах, да, дасмо... // дадох, даде ..., (дати, дам), додах, дода и 

дода, додасмо // додадох, додаде, додадосмо (додати, додам), имах, има и има, имасмо... 

// имадох, имаде, имадосмо... (имати, имам), стах // стадох (стати, станем), устах // 

устадох, 2 -3. л. уста // устаде (устати, -анем), хтех, хте // хтедох, хтеде (хтети, хоћу, 

хоћеш, през. у служби футура II и у приповедању: хтеднем), смедох, смеде, смедосмо...// 

смех, сме, смесмо (смети , смем).

Сви ови глаголи (а има их још, нпр. умети, умем – аор. умех, уме // умедох, 

умеде и др.) имају само један облик инфинитива (који се завршава на вокал), 

и једну инфинитивну основу: зна- (од знати), препозна- (препознати), мора- 

(морати), да- (дати), дода- (додати), има- (имати), ста- (стати), уста- (уста-

ти), хте- (хтети), сме- (смети), уме- (умети) и др. Њихови дублетни облици 

аориста са завршетком -д-ох (знадох, препознадох, морадох, дадох, имадох, 

стадох, устадох, хтедох, смедох, умедох и др.) добијени су аналошки према 

презенту или према глаголима којима се инфинитивна основа завршава на 

-д- (красти – крад-ох, бости – бод-ох, одвести – одвед-ох и сл.), те би од њих, 

од наведених аналошких облика аориста, било погрешно одређивати инфи-

нитивну основу.

ИМПЕРФЕКАТ

Код овога глаголског облика нема много дублетних облика. Знатно их је 

мање него код инфинитива и аориста. Разлог би био не само у томе што се ти 

дублети своде, мање-више, на двојаке наставке и не само у познатој чињеници 

да се овај облик гради само од имперфективних глагола него и међу њима, 

углавном, од оних чија се инфинитивна основа завршава на сугласник. И 

пре но што наведемо ексцерпиране примере – једна напомена. За разлику од 
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увреженог мишљења међу граматичарима да се овај глаголски облик гради 

од обеју основа, ми сматрамо, а то смо и документовано образлагали, да се 

он (будући да је претеритални облик) гради само од инфинитивне основе (в. 

Стакић 2012: 23–61).

бђах, бђаше ...// бдејах, -аше (бдети, бдим), бђах, бђаше ...// бдијах, -аше (бдјети, 

бдим), [д : ђ], букћах // буктијах (буктјети, -тим), [т : ћ], жђах, жђаше...// ждијах, -аше 

(ждити, ждим), [д : ђ], музах // музијах, -аше (мусти, музем), скубах // скубијах, -аше... 

(скупсти и скупсти, скубем), брах, браше ...// беријах, -аше ... // берах, -аше (брати, берем), 

знах, знаше...// знадијах, -аше... // знађах, -аше... (знати, знам), [д : ђ], везијах, -аше... // 

везах, -аше.. (вести и вести, везем), врзијах се, -аше се // врзах се, -аше се (врсти се, врзем 

се), гребијах, -аше ... // гребах, -аше (грепсти, гребем), дубијах // дубах (дупсти, дубем), 

зебијах, -аше... // зебах, -аше... (зепсти, зебем), тресијах // тресах, -аше (трести, тресем), 

црпијах // црпах, -аше (црпсти и црпсти, црпем), кунијах // куњах, -аше (клети и клети, 

кунем), [н : њ], мнидијах, -аше // мњах, мњаше (мнити, мним) [н : њ], војштах // војшћах 

(војштити, војштим), [т : ћ], јеђах // једах (јести, једем), [д : ђ], врсијах // вршах (врећи 

и врећи вријећи и вријећи врћи и врћи, вршем), [х : с, х : ш], вуцијах, -аше... // вучах, 

-аше... (вући и вући, вучем), [к : ц, к : ч], лезијах // лежах, -аше... (лећи и лећи „котити”, 

лежем), [г : з, г : ж], пецијах // печах, -аше (пећи, печем), [к : ц, к : ч], стризијах, -аше 

// стрижах, -аше... (стрићи, стрижем), [г : з, г : ж], тецијах, -аше... // течах, -аше (тећи, 

течем), [к : ц, к : ч], имах // имађах // имадијах (имати, имам), [д : ђ], крштах // кршћах 

(крстити, -им), [ст : шт, ст :шћ], смедијах // смејах (смети (ек.), смем).

Већи део дублетних облика имперфекта потичу од двеју врста наставака 

(-ах, -аше, -аше, -асмо, -асте, -аху и -ијах, -ијаше, -ијаше, -ијасмо, -ијасте, 

-ијаху), који се додају на инфинитивну основу, када се она завршава на суглас-

ник. Први наставци (-ах, -аше ...) старији су и испред њих се каткад јављају 

консонантске алтернације, различитог порекла. Други (-ијах, -ијаше ...) су 

новији и испред њих алтернирају само задњонепчани сугласници. Управо те 

алтернације сугласника к, г, х, које се јављају код обеју врста наставака, не-

двосмислено показују који су наставци старији: пећи – пецијах и печах, тећи 

– тецијах и течах, стрићи – стризијах и стрижах, врћи, вршем – врсијах и 

вршах и сл. Као што су алтернације к, г, х : ч, ж, ш старије од к, г, х : ц, з, с, 

тако су и облици типа печах старији од оних типа пецијах. Још конкретније: 

печах је постало од *pek-ě-achъ – после извршене прве палатализације ě > а, 

потом се то а сажело са а из наставка у једно дуго а (аа > а); пецијах је постало 

(према Белићевом тумачењу) од *pek-ijah, додавањем на инфинитивну основу 

наставка -ијах који је настао перинтеграцијом из облика типа umě-achъ, код 

којих је -ě- наставак инфинитивне основе, на коју су додавани наставци -аchъ, 

-aše ... Та перинтеграција је извршена на српском терену, када прасловенске 

палатализације као гласовне промене нису деловале, а њихови резултати 

– гласовне алтернације распоређене су тако што је у облицима речи испред е 

било к : ч, г : ж, х : ш, а испред и – к : ц, г : з, х : с. Додуше, у екавском изговору 

очекивали бисмо -ејах, а не -ијах, али, по Белићевом тумачењу, овде имамо и 

као код компаратива старији место стареји (од starěji) – под утицајем наших 

јужних и западних говора (Белић 1999: 374).
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Ти нови облици имперфекта на -ијах, -ијаше учврстили су се, поред оних 

на -ах, -аше код свих глагола чија је инфинитивна основа једнака корену и 

завршава се на сугласник: вести – везијах и везах, грепсти – гребијах и гребах, 

трести – тресијах и тресах, црпсти – црпијах и црпах и сл., с тим што су код 

њих и ови други облици (на -ах, -аше ...) новијег порекла. Наиме, у старим 

облицима имперфекта, забележеним у старословенском језику, tręs-ě-achъ, 

tręs-ě-aše ... касније је, на српском терену, извршена прогресивна асимилација 

– tresěěchъ, што је касније контракцијом дало tresěh. Било је таквих облика 

у нашем језику између XV и XVIII века, а касније су их заменили новији 

облици на -ах, -аше ..., добијени аналогијом према глаголима типа певати 

– певах, певаше и сл.

О осталим дублетним облицима имперфекта у савременом српском јези-

ку, који су везани углавном за различите облике инфинитивне основе, писали 

смо раније. Да бисмо избегли понављање, упућујемо на два раније објављена 

рада (в. Стакић 2012: 23–61 и Стакић 2013: 87–109).

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

Ово је други глаголски облик за који се мисли и тврди да се гради од 

обеју основа. Ми пак сматрамо, а то и доказујемо да се и он, као претеритални 

глаголски облик, гради само од инфинитивне основе (в. Стакић 2014: 147–166). 

И сви дублетни облици своде се, видећемо, на облике трпног глаголског при-

дева који се граде од истог глагола (од његове инфинитивне основе) помоћу 

две врсте наставака.

-ен // -т: бити1, бијем, бијен, -ена, -ено // песн. бит, -а, -о; збити, збијем, збијен, 

-ена // збит; избити, избијем, избијен, -ена, -ено // избит; вити, вијем, вијен, -ена // вит, 

навити, навијем, навијен, -ена, -ено // навит, -а. -о; обавити, обавијем, обавијен // обавит; 

опити, опијем, опијен, -ена, -ено // опит; поднапити се, поднапијем, поднапијен, -ена, 

-ено // поднапит; разбити, разбијем, разбијен, -ена, -ено // разбит; развити, развијем, 

развијен, -ена, -ено // развит; савити, савијем, савијен, -ена, -ено // савит; свити, свијем, 

свијен, -ена, -ено // свит; убити, убијем, убијен, -ена, -ено // убит; увити, увијем, увијен, 

-ена, -ено // увит; 

повити, повијем, повит // повијен, -ена, -ено; заузбити, заузбијем, заузбит // заузбијен; 

пити, пијем, пит // пијен, -ена; пресавити, пресавијем , пресавит // пресавијен, -ена;

дести, дедем , дет, -а // девен, -ена; затрти, затрем и затарем, затрт // затрвен, -ена; 

изути, изујем, изут // изувен, изувена; крити, кријем, крит // кривен, -ена, -ено; надути, 

надмем, надут, -а, -о // надувен, ена, -ено; ; облити, облијем, облит, -а, -о // обливен, -ена, 

-ено; отрти, отрем и отарем, отрт, -а, -о // отрвен, -ена, -ено; утрти, утрем и утарем, 

утpт, -а, -о // утрвен, -ена, -ено; сатрти, сатрем, сатрт // сатрвен, -ена; сашити, сашијем, 

сашит // сашивен; трти, трем, трт // трвен, -ена; умити, умијем, умит // умивен; шити, 

шијем, шит // шивен, -ена;

дути, дујем и дмем, дувен, -ена // дут, дута; изрити, изријем, изривен, -ена // изрит; 

лити, лијем, ливен, -ена, -ено // лит, -а, -о; мити, мијем, мивен, -ена, -ено // мит, -а, -о; 

открити, откријем, откривен, -ена, -о // открит; сакрити, сакријем, сакривен, -ена, -ено 

// сакрит; лити, лијем, ливен, -ена // лит, лита; 
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занети, -есем, иј. занијети, занесен, -ена // занет; изнети, -несем, изнесен, -ена // 

изнет; однети, -есем, однет, -а, -о // однесен, -ена, -ено; поднети, -несем, поднесен, -ена, 

-ено // поднет; понети, -несем, понесен, -ена, -ено // понет; пренети, -несем и пренесем, 

пренесен, -ена, -ено // пренет; разнети, -есем, разнесен, -ена, -ено // разнет; узнети, -есем, 

узнесен, -ена, -ено // узнет; унети, унесем, унесен, -ена, -ено // унет; 

-н // -т: дати, дам , дан, дана, -о и дана, -о // дат, дата, -о и дата, -о; звати, зовем , 

зван // зват; знати, знам и знадем , знан // знат; клати, кољем, клан // клат; прати, перем 

и перем, пран // прат; слати, шаљем, слан // слат, -а, -о; 

догнати, -ам и доженем, догнан // догнат; заравнати, -ам, заравнан // заравнат; 

придати, придам, придан // придат; разаслати, разашаљем и разашљем. разаслан и 

разаслат; уравнати, -ам, уравнан // уравнат; додати, додам, додан // додат; зарачунати, 

-чунам, зарачунан и зарачунат; придодати, -додам, придодан // придодат; разаслати, 

разашаљем, разаслан // разаслат;

-ен (ст : шћ // шт): извластити, извластим, извлашћен // извлаштен; мастити, 

мастим, машћен // маштен; овластити, овластим, овлашћен // овлаштен; омастити, 

омастим, омашћен / омаштен; опустити, опустим, опушћен // опуштен; повластити, 

повластим, повлашћен // повлаштен; помастити, помастим, помашћен // помаштен; 

преластити, преластим, прелашћен // прелаштен; премастити, премастим, премашћен 

// премаштен; расвестити, расвестим, расвешћен // расвештен; умастити, умастим, 

умашћен // умаштен.

Од глагола бити, бијем, вити, пити и њихових префиксалних облика 

трпни глаголски придев се гради од инфинитивне основе и двојаких настава-

ка: -ен, са појавом хијатског гласа ј (би- + -ен > биен > би-ј-ен > бијен) и -т 

(би- + -т > бит, вит, пит и сл.).

Глаголи дети, (за)трти, (из)ути, крити, (на)дути, (у)мити, шити, 

(из)рити, лити, мити и сл. такође овај облик граде од инфинитивне основе 

и истих двојаких наставака -ен и -т, само што се између коренске основе и 

наставка -ен јавља други хијатски глас (в): (кри- + -ен > криен > кри-в-ен > 

кривен, поред кри- + -т > крит и сл.).

О глаголу нести // нети, сачуваном у савременом језику само у префик-

салним облицима, опширно смо писали напред, у вези са инфинитивом. Овде 

ћемо додати само то да су оба дублетна облика трпног глаголског придева 

начињени од инфинитивне основе – занесен, од старе инф. основе, једнаке 

корену (-нес-) и наставка -ен; а занет од новије инф. основе, добијене из старог 

сигматског аориста, и наставка -т (занет, изнет, однет и сл.).

Дублетни облици као што су: дан, -а, -о // дат, -а, -о (дати), зван // зват 

(звати), пран // прат (прати), слан // слат (слати), уравнан // уравнат (урав-

нати) и др. поуздано сведоче о експанзији наставка -т, који, по А. Белићу, 

имају: глаголи на -ну-ти (дигнут), глаголи са инф. основом на е (начет), р 
(прострт), у (надут), затим (лит, пит, вит, шит)... „ређе се образује од основе 

на а: познат, дат, клат, сијат и сл.” (Белић 1999: 387). На то М. Стевановић 

додаје: „ Од осталих само неки, најчешће глаголи (V вр.) који имају а и у осно-

ви инфинитива и у основи презента, у трпном придеву такође имају наставак 

-т: дат, продат, упознат, удата” (Стевановић 1970: 339). Има, међутим, 
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много више примера који потврђују ширење наставка -т, не само на глаголе 

V врсте: зват (звати, зовем), клат (клати, кољем), прат (прати, перем), слат 

(слати, шаљем) и др.

На крају, ваља констатовати да постоје и алтернације везане за основу 

а не за наставке: мастити, мастим, машћен // маштен; овластити, овластим, 

овлашћен // овлаштен; опустити, опустим, опушћен // опуштен и сл. Ради се 

о морфолошкој категорији у којој је вршено старо прасловенско јотовање по 

којем су се зд, ст мењали се у жд, шт, али су се касније напоредо са њима 

или уместо њих почеле употребљавати групе жђ, шћ које су резултат новог, 

штокавског јотовања и које су се овде рашириле аналогијом (в. Стевановић 

1970: 138). И да напоменемо да сви дублетни облици трпног глаголског при-

дева потврђују нашу тврдњу да се он никад не гради од презентске него увек 

и само од инфинитивне основе.

РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ И ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

Преостала два глаголска облика узимамо заједно јер им и дублетни об-

лици имају исто објашњење. У то ћемо се лако уверити ако упоредимо дате 

примере, ако упоредимо, на пример, од глагола вргнути, вргнем облике радног 

глаголског придева вргнуо, -ула // вргао, вргла са облицима глаголског пилога 

прошлог вргнувши // вргавши и др.:

А. вргнути, вргнем, вргнуо, -ула // вргао, вргла, дигнути, -нем, дигнуо, -ула, -уло // 

дигао, -гла, -гло, измакнути, измакнем, измакнуо // измакао, измакла и измакла, истак-

нути, истакнем, истакнуо, -ула // истакао, истакла и истакла, киснути, -нем, киснуо, 

-ла, -ло // кисао, -сла, -сло, макнути / маћи, макнем, макнуо, -ула // макао, макла, макло, 

мрзнути, мрзнем, мрзнуо, мрзнула // мрзао, мрзла, -ло, навикнути и навићи,-нем, навикнуо, 

-ула, -уло // навикао, -кла, -кло, нагнути, нагнем, нагнуо, -ула, -уло // нагао, нагла, нагло, 

напукнути и напући, -укнем, напукнуо, -ула, -уло // напукао, -кла, -кло, натакнути, натаћи 

и натаћи, натакнем, натакнуо, -ла, -ло // натакао, натакла и натакла, никнути и нићи, 

никнем, никнуо, -ула, -уло // никао, -кла, -кло, обикнути (се) и обићи (се), обикнем (се), 

обикнуо, -ула, -уло // обикао, -кла, -кло, одахнути, одахнем, одахнуо, -ула, -уло // одахао, 

одахла и одахла, -ло, омркнути и омрћи, омркнем, омркнуо, -ула, -уло // омркао, -кла, -кло, 

отврднути, -нем, отврднуо, -ула, -уло // отврдао, -дла, -дло, отегнути, отегнем, отегнуо, 

-ула, -уло // отегао, отегла и отегла, -ло, отргнути, -нем, отргнуо, -ула, -уло и отргао, 

-гла, -гло, очврснути, -нем, очврснуо, -ла, -ло, очврсао, -сла, -сло, посегнути, посегнем, 

посегнуо, -ула, -уло // посегао, посегла и посегла, постигнути и постићи, постигнем, 

постигнуо, -ула, -уло // постигао, -гла, -гло, потегнути, потећи и потећи, потегнем, по-

тегнуо, -ула, -уло // потегао, потегла и потегла, потиснути, -нем, потиснуо, -ула, -уло // 

потискао, -сла, -сло, промрзнути, -нем, промрзнуо, -ула // промрзао, -зла, -ло, растргнути, 

-нем, растргнуо, -ула // растргао, -гла, -ло, сагнути, сагнем, сагнуо, -ула // сагао, сагла, 

-ло, свргнути, свргнем, свргнуо, -ула // свргао, -гла, -ло, смркнути, -нем, смркнуо, -ула 

// смркао, -кла, -ло, спузнути (се), -нем (се), спузнуо, -ула // спузао, -зла, -ло, стигнути и 

стићи, стигнем, стигнуо, -ула // стигао, -гла, -ло, такнути и таћи, такнем такнуо, -ула, 

-уло // такао, такла, -ло, угрезнути, -нем, угрезнуо, -ула // угрезао, -зла, -ло, уздигнути и 

уздићи, -нем, уздигнуо, -ула // уздигао, -гла, -ло, устукнути, -нем, устукнуо, -ла // устукао, 

-кла, -ло, утакнути, утаћи и утаћи, утакнем, утакнуо, -ула // утакао, утакла и утакла, ло, 
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утегнути, утегнем, утегнуо, -ула // утегао, утегла и утегла, -ло, утиснути, -нем, утиснуо, 

-ула // утискао, -сла, -ло, цркнути, цркнем, цркнуо // цркао, цркла., и др.

Б. вргнути, вргнем, вргнувши // вргавши, дигнути, -нем, дигнувши // дигавши, мак-

нути / маћи, макнем, макнув(ши) // макав(ши), напрегнути, напрегнем, напрегнув(ши) // 

напрегав(ши), натегнути, натегнем, натегнув(ши) // натегав(ши), никнути и нићи, никнем, 

никнув(ши) // никав(ши), одмаћи, одмакнем, одмакнув(ши) // одмакав(ши) и одмакав(ши), 

повргнути и поврћи, -вргнем, повргнув(ши) // повргав(ши), присећи, присегнем, присегнув-

ши // присегавши, сести, седнем и седем, седнувши // седавши, смркнути, -нем, смркнувши 

// смркавши, стигнути и стићи, стигнем, стигнувши // стигавши, уздигнути и уздићи, 

-нем уздигнув(ши) // уздигав(ши), устакнути, устаћи и устаћи, устакнем, устакнув(ши) 

// устакав(ши) и устака(ши), устукнути, -кнем, устукнув(ши) // устакав(ши), цркнути, 

цркнем, цркнув(ши) // цркав(ши) и др

И овде као и код аориста типа такнух // такох имамо свршене глаголе. 

То, наравно, не значи да се ови облици граде само од свршених глагола. Гра-

де се од глагола оба вида – како дигнуо, дигнувши (// дигао, дигавши) тако и 

чезнуо, чезнувши; тонуо, тонувши и сл.. То само значи да се дублети граде од 

свршених глагола, од оних глагола који испред -ну имају сугласник.. Некад су 

то, видели смо, били коренски глаголи и тад су начињени облици типа дигох, 

дигао, дигавши – и они су старији – а касније су преко наставака -ну- / -не- 

прешли у тематске основе (које се завршавају на вокал) и од њих начинили 

одговарајуће облике дигнух, дигнуо, дигнувши. У нашем језику задржани су у 

употреби и једни и други. Опширније и детаљније о таквим дублетима видели 

смо код аориста – да се не понављамо.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДУБЛЕТЫ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ОТ ИНФИНИТИВНОЙ ОСНОВЫ

Р е з ю м е

Все глагольные формы, образуемые от инфинитивной основы (как, впрочем, и 
образуемые от презентной основы), характеризуют дублеты, различные формы од-
нлгл и того же глагола: инфинитив – никнути // нићи, аорист – дигнух // дигох, им-
перфект – пецијах // печах, страдательное причастие – зван // зват, действительное 
причастие – макнуо // макао, деепричастие совершенного вида – седнувши // седавши. 
Дублеты этого типа различного происхождения: разные алломорфы основы, разные 
окончания при одинаковой основе, фонетические изменения на стыке основы и окон-
чания, аналогичесие выравнения и т.п. Автор эти и подобные им явления толкует, 
обосновывая свои толкования анализом собранного материала из современного серб-
ского языка.

Ключевые слова: глагольные формы, дублеты, инфинитивная основа, инфини-
тив, аорист, имперфект, причастия, деепричастие совершенного вида, чередования 
согласных, аналогия.
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