
ХЕТЕРОКЛИТИЧНА КОМПАРАЦИЈА 
ЛАТИНСКИХПРИДЕВАЛатински придеви сложени са -dicus, -ficus и -volus у класичном латинитету, како je познато, имају компаративе и суперлативе на -entior, -entissimus. Појава се махом тумачи утицајем сложених придева у чијем другом делу налазимо партиципска образовања као што je случај у сложеницама са -volens. Питањем се пре педесет година позабавио F, Sommer 

(IF  11, 73) у оквиру своје студије о суфиксима који се јав- љају у латинској компарацији. Његов поступак елиминише облике на -ficentior, -ficentissimus, будући да су то за њега очигледно образовања по аналогији, док му разлика у ду- жини основног вокала сигурно открива секундарност низа -dicus, -dicentior. С ових он разлога и полази од компосита са -volens, односно -volus. Али док на поменутом месту само сумња у старину облика -volus, доцније (Handbuch 462/3) га сматра несумњиво млађим образовањем, и то на основу чи- њенице што ce -volens, у сложеницама Плаутова речника јавља знатно чешће но -volus.Статистички материјал који Sommer доноси према (23, 200) могао би се допунити понеким податком, нарочито кад се узме у обзир именичка употреба ових облика која се свакако мора имати у виду. Велика бројна надмоћ компосита benevolens (22 х ,  а не 20 како бележи Sommer), насупрот benivolus (2 х , односно 3, ако узмемо у обзир и неаутен· тичну Asinar.ст. 66; Sommer само Capt. 350) у Плаутовусачуваном делу остаје чињеница. Са друге стране докумен- товано je malivolus 4 х  ( Роеп. 393, Stich. 208, 385, 477),a malevolens З х  (4хако узмемо у обзир и Pseud. 1006, где само најстарији кодекс А има malevolentibus, а сви остали бележе две речи), док Sommer каже да je однос 1:3, Из овога произлази да се код Плаута може говорити само о нарочито богатој употреби компосита benevolens. Додајмо да код Теренција налазимо benevolus (Phorm. 97) и редовну употребу облика malevolus. У доцицероновској епоси Акције и Публилије употребљавају benevolens.Разуме се да ови оскудни статистички подаци нису довољни да нам омогуће суд о времену настанка типа на -volus.



Хетероклитична компарација латинских придева 281У свима наведеним случајевима имамо пред собом само позитиве, док се компаративи и суперлативи јављају тек код Цицерона. Уз malevolus, односно malevolens, докумен- тован je уопште само суперлатив malevolentissimus, такође код Цицерона. Ако овој групи, која треба да je пресудно утицала на сложениде ca -dicus и -ficus, додамо Катулове кованиде multivolus (Catuli. 68, 128; Vulg. Sirach 9, 3) и omnivolus ( Catuli.68, 140), набројали смо сва латинска компо-сита ca -volus.Погледамо ли другу групу сложених придева о којима je реч, тј. оне сложене ca -dicus, наилазимо код Плаута 2 х или З х н а  maledicus (Trin. 186, Men. 946 и 483) иједном на maledicens (Mere. 410). Поред ових Плаут упо- требљава: blandidicus (Роеп. 138), falsidicus (Trin. 769, од- носно 770, Capt. 671), magnidicus 515, M il. 923 ?), spurcidicus (Capt. prol. 56), vanidicus (Trin. 275), a други писци пре Цицерона fatidicus (Varro, 1 .1 .6,  52), suavidicus (Lucr. 4, 178) и veridicus (Lucr. 6,6). Поред ових облика документован je пре Цицерона само један компаратив maledicentior (PL Mere. 142), док се суперлатив јавља тек од Цицерона на даље.Најзад, долазимо и до сложеница са -ficus и компара- ције на -ficentior, ficentissimus за које je Sommer прво 11, 75) рачунао с образовањем путем аналогије, док их je доцниЈе (Handbuch 463) тумачио дисимилацијом старијег -ficientior, позивајући ce на Waa (IF  31, 251) и ње- гово извођење недовољно јасног деривата sententia од ста- ријег sentientia. Мада je сличног мишљења и М . Niedermann 
(Mnemos. 3 ser., 3, 267), кога помињу Ernout—Meillet у своме 
Dict. etym. de la langae latine8 1084, ови последњи стручњациполазе од недокументованог партиципа sentens, чији би од- нос према sentio био ист и као онај између parens и pario. Да je овакво тумачење вероватније показују нам потпуно јасно случајеви као patientia, perspicientia итд. на које je ра- није и сам Sommer упозоравао. Овде треба додати да прет- постављено sentens, поред sentire (исп. и sensi од sentsi), има пуну паралелу у potens, које се јавља поред деноминатив- ског potire, potiri и претпоставља, као и potui, један дено- минативни глагол на -е- изведен од основе pot-, како нам то открива осачко piitiad „possit“ , putians „possint“) Fr. Mul
ier, Altital. W-b. 355).Група компосита ca -ficus бројнија je но две претходне. Код Плаута налазимо: beneficus (Bach. 395, Epid. 117), maleficus (Pseud. 195 a, 939 a, 1211, Bacch. 280, Cas. 783 M il. 194, 
Most. 873, Trin. 651), magnificus (Bacch. 966, Cure. 579, Pseud. 194; Asin. 351), furtificus (Epid. 12, Pers. 226, Pseud. 887), veneficus (Amph. 1043, Pers. 278), terveneficus (Aul. 86: trivenifica, 
Bacch. 813), damnificus (Cist. 728), delenificus 192), funi- ficus (frg. код Varron-a, 11. 7, 38), lucrificus (Pers. 515), spur-



М. Флаијар282cificus (Triti.826). Овај je тип био нарочито распрострањен, како нам то сведоче фрагменти и алузије код сатиричара 
(Lucii, 666 Warniington, Pers. 1, 76—78, в. Fr. Skutsch, G l. 2,160), и код старих трагичара, na je ту особину прихватио и Сенека у својим драмама, мада нам није потпуно јасно преко каквог посредника. Пре Цицерона јављају се и: contemnificus (Lucii, 
ббб Warmington), horrificus (Lucr. 3, 930), hostificus (Acc. 80),ingratificus (Acc. tr. 368), laetificus Lucr. 1, 192), largificus 
(Pacuv. 414, Lucr. 2, 627), mirificissimum (Ter. Phorm. 871), tabificus (Lucr. 6, 738) terrificus (Lucr. 2, 633. 5, 1315).Док ce код прве две групе, како смо видели, налази пре Цицерона документован само један компаратив, maledicentior, и то од maledicens, овде имамо неколико компара- тива и суперлатива: beneficissimus, magnificius, magnificissi- mus, mirificissimus, munificior (b . Sommer, 11, 74).Питање o старини сложеница ca -dicus, -ficus, -volus везано je свакако за појаву других, сличних елемената у компоситима на које je, као на реликте из давних времена, указао у својој опсежној расправи крајем прошлог века 
Н . Jakobi (Compositum und Nebensatz). Реч je o сложеницама типа iudex, artifex итд. у чију се изузетну старину не сумња. Ако Ernout—Meillet (Dict.3 309) за елеменат -dicus кажу: 
second terme de composes, d’un type moins archaique que celui 
de iudex, index, vindex, το, разуме се, никако не значи да су ти облици млађи и од компосита с партиципским образова- њима, поготово када, нпр. код Плаута (Pseud. 1006), још увек читамо две речи: male volentibus. Ипак, већ и обзиром на бројно стање у латинском речнику, није неприхватљива помисао Sommer-ова да -volus не претставља стар облик, већ да je образовано према -ficus, -vorus итд.Међутим, без обзива на старину овбг образовања и бројну надмоћ типа ca -volens, на којој je своју теорију о постанку ове мешовите компарације оснивао Sommer, остаје могуће да je до ње дошло баш утицајем ове врло мале групе сложеница ca -volus, будући да сем код male- и benevolens, којима одговарају сложенице ca -volus, налазимо поред -dicus само сложенице maledicens и indicens (Ter. 
Adelph. 507, Liv.22, 39, 2) и поред -ficus само munificens, које Фест наводи (154 а) само да би рекао да се не употребљава. С друге стране добро нам je документована стара компа-. рација -ficior, -ficissumus. Свакако морамо рачунати и с ути- цајем сложениде maledicens и њене компарације (maledicentior, P L Mere. 142), уколико она претставља особину старог говорног језика, а не само слободно песничко образовање.Мада je ово питање већ у главним потезима, колико то материјал допушта, расветљено, ипак није узимана у обзир чињеница да у лат. potis имамо потпуну паралелу за овакву компарацију, и нису обрађене везе између њега и сложених



Метероклитична компарација латинских придева мпридева ca -volus итд, и његов утицај на стварање њихове хетероклитичне компарације.Адјективско латинско potis већ код најстаријих писаца има компаратив potior, -ius (PL Pseud. 925, Varr. r. 1,15 итд.) и суперлатив potissimus (PL Men. 395). Поред potis јавља ce, сасвим као поред -volus -volens, и партиципско potens (Επη, 
arm.333, P L Poen. 1182). O пореклу овог партиципа било je горе речи. Помоћу њега су образована многобројна компо- сита документована већ код најранијих сачуваних писаца: antepotens (PL Triti. 1116, не сасвим поуздано), bellipotens (Επη. 

ар. Cic. div. 2, 56, 116), caelipotens, (PI. 755), cortinipotens
(Lucii. 311—312 Warmington), impotens (Ter. 607),multipotens (PL Cas. 841, Bacch. 652, Triti. 820), omnipotens 
(P l. Poen. 275), praepotens (PL Poen. 1183), salsipotens (PL 
Trin. 820; исп. и salsipotis, anth. lat. 21, 1 R) sapientipotens 
(Enn. ann. 181), viripotens (PL Pers. 258).Сасвим као и код горе обрађених придева уз potens се јављају тек са Цицероновим добом ступњеви potentior 
В. С. 6, 10) и potentissimus (Cic. Mani. 2, Plane. 21).Треба додати да сложеница omnipotens,, поред архаич- них компосита који су уствари само песничке творевине по узору на Хомера као altitonans, bellipotens итд., заузима посебно место. Omnipotens je стара реч религиског и риту- алног речника и свакако je могла посебно утицати и на ства- рање других, сличних образовања.Када се упореде значења позитива potis „моћан, кадар, способан“) исп. possum и грч. πόσις (са значењима компара- тива potior „бољи, пречи, важнији“ и суперлатива potissimus „најбољи, најпречи, најважнији“ , као и са значењем тих ступњева адверба potius „боље, пре, радије“ и potissimum „по- највише, најпре, поглавито, нарочито“ , пада одмах у очи да по смислу позитиву potis много боље одговарају облици potentior, potentissimus (нпр. duo potentissimi reges, Cic.). Тако и добијамо компарацију, односно низ potis, potentior, potentissimus паралелан са maledicus, maledicentior, maledicentissimus итд. Паралелизам ових низова условљен je свакако и психо- лошким моментом, na je оправдано претпоставити и њихов међусобни утицај, будући да сложенице ca -dicus, захваљу- јући овоме своме другом делу, имају значење које се у мно- гоме додирује са кругом мисли и претстава око групе potis, potens, чије je порекло од једнога poti- са значењем „госпо- дар“ сасвим јасно (исп. ст. инд. pätih, грч. ητόσις, πότνια, δεσπότης). У латинском се, како je познато, као и у келтском и германском (в. Ernout—Meillet, D ict?  936), potis не јавља као самосталан назив за господара већ у предикативској служби (potis sum), односно као адјектив са првобитним зна- чењем „господар, власник нечега“ , које се развило у „онај који има моћ, може, способан, има власт“ .



284 М . ФлашарОчигледна je психолошка повезаност овога значења са значењем које се рано развило и у групи којој припада лат. dico, -dicus итд̂  Ова група, чије je првобитно значење „по- казати“, служи у различним језицима обележавању „des actes 
sociaux de caractere juridique“ (исп. грч. δίκη), na ce тек одатле развило значење „говорити“ (в. — D ict.s 310).Тако још и очигледно млађа изведеница dictator служи за означавање „заповедника“ , односно једне високе функције у систему римске управе. Поред овог млађег деривата имамо и веома старо *dix, сачувано само у религиској и правној формули dicis causa „νόμου, λόγου χάριν“ , и вероватно, у сло- женицама iu-dex итд., о чијој je блискости ca -dicus било говора. Довољно je поменути још и dicio, -onis које Walde 
—H o f mann (Lat. et. W-b.3 347) преводе ca „Gewalt, Botmäßig
keit, Gerichtsbarkeit“ .Психолошка веза између израза моћи, власти, воље и акције чини да истој сфери претстава припада и volo, volens, -volus итд. Треба додати да у умбриском имамо поред veltu 
„deligito“ и сложеницу eh-ueltu Jubeto“ и eh-velklu „ 
tum“ (Fr. Mulier, Altital. W-b. 529), тј. исту семантику којуналазимо и у слов. veleti ,,βούλεσόαι, θέλειν, κελεύειν, έπιτάσ- cfeiv, λέγειν“). исп. R. Trautmann, Balt.—Slav. W-b. 348), као и y лат. dix поред dicere (исп. lex поред legere), na y dicto, dictator.Разумљиво je да ce овде мора уврстити и група facio, -ficus итд. и то с једне стране као супротност од velle, а са друге што означава и реализацију неке моћи, власти итд. Најзад велики број наведених израза као omnipotens итд. припада специфичној друштвено-политичкој и религиској тер- тинологији, којој припада нпр. и израз rex sacrificulus као и sacerdos, групи коју сачињава ограничен број веома архаич- них речи и израза. Лат. potis je, како то недвостислено по- казују његови остали индоевр. сродници, несумњиво старога датума, а исто то за елеменат -dicus потврђује женски род сачуван у грчком δίκη, па лат *dix и -dex, где je i дало e у крајњем затвореном слогу npeAia облицима на -ex, -icis као artifex итд. (исп. Ernout—Meillet, Dict.3 307).Ове нас чињенице упућују на то да баш компоситима ca -dicus припишемо, поред potens, значајнију улогу у ства- рању компарације са завршетком -entior, -entissimus, a ca тим ce подудара и чињеница што нам je управо поред maledicens и документован најранији овакав компаратив. Тако и Sommer-ово мишљење о секундарности низа -dicus, -di-centior, насуирот -volus, -volentior изгледа мање вероватно.Познат je утицај овога типа колшарације од I в. пре н. е. Код Цицерона налазимо и млађе творевине providens и providus, те компарацију providus, providentior, где je ути- цај сложеница ca -dicus очигледан. Од Цицеронова времена



Хетероклитична компарација латинских придева 285налазимо и scientior, scientissimus уз sciens, поред кога je у преткласичној (Теренције и Пакувије) и покласичној епоси (Лактанције) документовано и scius. Ово некласично scius богато je заступљено у компоситима (conscius, inscius» nescius, praescius) и претставља редак пример самосталне упо- требе другог дела компосита типа -vidus, -loquus, -volus итд. Мада употреба облика scius код сценских писаца може ста- јати у вези са нарочитом бројношћу сложеница типа -ficus у њиховим делима, нема разлога тумачењу које би пошло од сложеница и облик scius сматрало ресултатом деком- позиције.Такву самосталну употребу можда имамо и у италским дијалектима где осачко sipus „ “ и волс. sepu „ “одговара другом делу по свој прилици старе лаг. сложе- нице ne-sapus „qui non sapit“ (Ter. 12. 4), поред когаимамо и вулгарно ne-sapius (Petr. 50, 5) неизвесне старине, и дијалекатске лат. сложенице са -sibus, чије нам значење 
„callidus“ бележи Варон и Фест (в. Fr. Müller,401 и A. Ernout, Elem. dial. du vocab. lat. 212).Питање o постанку компарације типа -entior везано je још и за питање о природи партиципа на -nt-. Већ je Магои- 
zeau (M SL  16, 133) показао да je у старијој фази латин- ског језика чисто партиципска употреба тих облика на -nt- много ређа но у доба Цицероново, када нам у Псеудоце- заровом Bellum Hispaniense непознати писац склон народном говору пружа доказ да се та особина одржалау некњижевном, говорном латинитету, будући да у своме делу веома ретко употребљава праве партиципе. Ј .  Wackernagel (Vorles. über Syn
tax I 291), код кога сада налазим и узгредно указивање на могућност везе сложеница са potens и градације сложених придева ca dicus итд., без икаквог образложења, ириказује ову појаву као губитак који се у народном говору веома рано јавио.Интересантно je да се сложенице уопште, па и сло- женице са партиципима на -nt- јављају обилно баш у језику раних, нарочито сценских писаца. Ово се свакако мора при- писати утицају грчког језика, односно грчких узора, како то показују лат. сложенице ca bene-, male-, multi-, omni-, magn(i)- које често копирају и преводе грч. сложенице са ' εύ-, %a%o-, rtovqpo-, πολύ-, πολλ-, ρ.αχρο-, παν-, μεγάλο- у првом делу (исп. напр. benevolus -volens = ευφρων, ευνους; maleficus = χακοΰργος; multiloquus = πολύλογος, μαχρολόγος итд.). Ипак, и поред тога што су ово великим делом вештачке творе- вине архајске поезије римске и што je њихова бројност у том периоду, како то истиче Ј .  Cousin (Evolution et structure 
de la langue latine 115), више последица једног нарочитог естетског става но језичке еволуције, неким од тих сложе- ница не може се оспорити посебна латинска старииа, бар



286 М. Флашару погледу образовања (исп. поменуто omnipotens без грчке паралеле и тип са -ficus, будући да се грч. сложенице са -ποιός ретко јављају у поезији), односно посебан, за ла- тински језик кар'актеристичан тип, као што je το случај са компоситима у чијем другом делу налазимо партицип на -nt-. Тај je тип, после онога на -ficus, код старих трагичара најраспрострањенији, као и у епској поезији пре Вергилија, где je број компосита са -ficus за половину мањи но у тра- гедији (исцрпне статистичке податке даје A. Cordier, 
sur le vocabulaire epique dans Г E  neid 215, 239—243). A башce y грчкоме не јављају компосита са партиципима у дру- гом делу.Вероватно je да je у латинском партицип на -nt- ушао у композицију управо захваљујући својој претежно придев- ској вредности у старом говорном језику, особини која се и даље одржавала у народном говору па има својих после- дица и у романским језицима.Најзад, при тумачењу ове појаве у латинском језику морала би се узети у обзир и појава суфикса -nt- не само код партиципа и уз вербалне основе, већ и у другим функ- цијама. На ову чињеницу у више je махова упозорио 

Kretschmer (Q l. 14, 84 и Anzeiger d. österr. Phil. -hist.
K l. 87, 1951).У латинској компарацији обрађиваног типа имамо смену основа сличну смени коју налази код других, старих при- дева са хетероклитичном деклинацијом, где у разним јези- цима поред основа на -п- и -1- имамо и завршетак -nt-. Тако поред грч. μέγας, μεγάλη и лат. magnus имамо старо инд. mahänt — „велик“, које се у композицији јавља као mahä- (исп. maha-raja). Могуће je да ово mahä- стварно претставља једну именицу са значењем „величина“ (в. А . Thumb, Hand
buch I 222). Можда тој групи треба придружити и лат. ingens (од * mghent, Müller, Altital. W-b. 160) и не везивати га са грч. γίγας или са лат. gens. Номинална творевина, а не пар- тицип, je и ст. инд. brhant „велик“ (исп. хет. barkus „висок“ , нем. Berg, в. Kluge, Deutsch, etym. W-b.13 50). Такви нам при- деви показују везу између партиципа и чисто номиналних творевина.Уједно се намеће и сложено питање какав je заправо првобитни карактер латинских придева као што су clemens, ingens, recens, repens итд. чију основу на -nt- етимолози у великом броју случајева покушавају да протумаче тако што их сматрају партиципима недокументованих глагола. Очи- гледно je да овакви придеви нису сви истога порекла. Док recent- може да се анализира y re-ce-nt- и повеже са осно- вом која се јавља у ст. инд. kan — „млад“ , kanyä „девојка“ и грч. καινός (в. нпр. Fr. Mulier, Altital. W-b. 565), дотле ce код vebemens, vemens може рачунати и са придевом на -mens,



Хетероклитичиа компарација латинских придева 287који би одговарао индоиранским придевима на -mant (jyotis- mant- „eclatant“ од jyotis-, в. D icfi. 1267).Код inciens, чија je веза са грч. έγκυος готово сигурна, као и код praegnans, поред praegnas, -nt- je свакако секундарно и додато вероватно по узору на партиципе; frequens још није поуздано објашњено. У најновије време Ernout (Les 
adjectifs latins en -osus et en -ulentus, Paris 1949) рачуна не само ca семантичком него и са морфолошком. идентичношћу придева vinosus и οίνόεις, а суфикс у придевима типа vinu- lentus раставља у два елемента -ul-ento- па би тако и код ове групе имали један елеменат -nt-. Али због сложености треба засада ово питање оставити по страни. Довољно je утврдити да се овај суфикс стварно не јавља искључиво код партиципа.Случајеве истога типа као што су ст. инд.‘ mahant-, brhant- налазимо и у хетитском како то видимо код -nt- основе humant — „читав“ (в. E. Sturtevant, A Compar. Gramm, 
o f  the Hittite Language2 85) за које већ J .  Friedrich 
Reallex. 1 131) каже „nach dessen Vorbild auch die Partizipien 
flektieren, verglichen mit lat. ferens, gr. φέρουν“ . Ово тврђење налази ослонац у поређењу хетитских, латинских и грчких примера. Основе истога типа су и хет. придеви а1рапТ„боле- стан“ (исп. литав. alpnas „слаб“), dassuant-„jaK“ (поред кога се, као.и код других придева у хет., јавља и краћи облик dassu), maklant-„MpmaB“ . Посебног je значаја употреба -nt- суфикса у образовању колектива -и плурала. Њу истиче и Е. 
Sturtevant у поменутом делу (стр. 79), који ове случајеве обрађује у вези са партиципима.Номинални форманс -nt- познат je и илирским говорима где изражава географску припадност (исп. Tarentum, Uzentum итд.). W. Brandenstein овај суфикс одваја од потпуно исто- ветног „протохатскога“ суфикса са вредношћу „versehen mit“ , али и сам примећује да у многим случајевима није могуће одредити који je од њих у питању 2 Suppi. VI, 176).Али -nt- налазимо и у лујском у коме je необично распро- страњен (исп. лујски назив божанства Tarhunza поред хет. Tarhu-) и употребљава се редовно за образовање плурала (в. Brandenstein, I. с.), исто као и у млађет хетитском језику. Суфикс налазимо и у лујској топономастици као и суфикс -ssa. Мада француски стручњак Е. Laroche (Conf. de l ’Inst. 
de ling.9,73) препоручује крајњу уздржљивост и опрезностпри одређивању индоевропског карактера лујског језика и спедифичне припадности овако образованих топонима томе језику, велика већина научника се слаже у мишљењу да je лујски индоевропски говор архаичног типа веома близак хе- титском, али самосталан (fi. Pedersen, Lykisch und Hittitisch, 4). Треба имати на уму да се суфикс -nt- у истој плуралској служби далази и у тохарском (исп. A е! „дар“, пл, elaqt, В



288 М. Флашароко „плод“ , пл. okonta, као и тох. A arkyant п. где ганалазимо и код придева А krant В krent „добар“ (исп. 
Specht, Ursprung d. idg. Deklination 128, 1), само што je yпоследњем случају нејасно да ли се ради о проширењу бу- дући да еТИмологија ове речи није поуздано утврђена.Суфикс -nt- јавља се најзад и у еловенском у номиналној категорији и то код назива за младе живоТиње (исп. рус. telertok-teljata од telenta), а у старопрус. имамо и smunents „човек“ . И ту долази до нарочите хетероклитичне деклина- ције (Fr. Specht, о. с. 222).ОвДе није од нарочитог значаја раније порекло су- фикса -nt- који je вероватно, као и суфикс -st- (исп. лат. arbor-arbustus, onus-önustus), настао поред назалних, односно сигматских основа, na je издвојен и употребљаван и код осталих. Оба случаја имамо нпр. у дериватима индоевр. ко- рена ак- „оштрица“ како то видимо код назалне основе грч. &ucttvoc „бадаљ“, άκανος „врста чичка“, άκων, -οντος, άκόνηον „копље“ (исп. гот. аћап-а „Spreu", agna од akna 
„arista in Saliari carmine“ P . F . 231, 5) и код сигматске грч. dxoör^ „јечам (исп. лат. acus, -eris, гот. ähs, ст. норд* ах- нем. Ähre и срб. os-je „aristae", в. М. Будимир, ЖА IVСуфикси -st- и -nt- говоре о посебној вези имеђу сло- венских и староанадолских говора, будући да први Налазимо нпр. у хет. dalugasti „Länge" (поред п. pl. dalugaes „lang“ , 
B. Fr. Specht, o. c. 126 и A . juret, Vocab. etym. de la langue 
hitt. 62) y истој служби као и у слов. апстрактним имени- цама типа dlugosti, а као колективски морфем у венетским и илирским говорима (М. БуДимир, Зборник Фил. фак. у  Бе- ограду II 268), док се други у колекТиВској (исп. хбГ. antuhsa „човек“ -antuhsannant „становништво“) и илуралској служби јавља како у балканско-анадолским говорима, Тако и у сло- венском, и сачувао се све до најновијег времена у ново- грчком понТском дијалекту(в. Р . Kretschmer, Hethitische Re
likte, Anzeiger d. österr. Akad., Phil. hist. · 87, 1951). У прилог такве посебне везе говоре и други морфолошки елементи на које je на поменутом месТу указао М. Будимир, као што су суфикси -lo, -ities, -auros, а треба им додати и чешћу упо- требу суфикса за образовање номина агентис -tel- насупрот -ter- којом се хетитски и словенски одвајају од осталих индо- европских говора (исп. E. Sturtevant, о. с. 77).Слично као у словенском јавља се суфикс -nt- и у грч- кој деклинацији управо код именица средњег рода које при- падају најстаријем слоју индоевропског речника. И овде треба нагласити да je реч само о овом завршетку -nt- и да даљем разлагању на саставно -п- и -t- и изналажењу по- себне функције овога -t- нема овде места, будући да се ради о одређеном сложеном суфиксу готово истоветне упо- требе и блиске вредности. Доследна анализа коју je у c b ö -



Хетероклитична компарација латинских придева 289јој књизи спровео Fr. Specht (стр. 297) налази да се еле- ментима k/g, t/d и s у најстаријим индоевропским речима изражава „dieBelebung, Beseelung oder das Wirken einer 
Macht in den Gegenständen“ и отклања сваку везу ових са родом, одбацујући Meillet-ово учење о двојству рода у ста- ријој фази индоевропских језика. Међутим, оваква анализа која искључиво рачуна са постанком кндоевропске декли- нације аглутинативним путем и у свим суфиксалним проши- рењима тражи прономиналне, односно деиктичке елементе, исто онако како je το учинио Р . Kretschmer при своме по- кушају да објасни постање секундарних претерита и њихо- вих карактеристика -s-, -t-, -v-, и -k-, нужнођупрошћује и тешко да даје праву слику о постанку флексије.Код хетероклитичних основа велике старине као што су. грч. ήπαρ -ατος, ουδαρ -ατος, φρέαρ -ατος, δναρ όνείρατος, na γόνυ γόνατος, δόρυ δόρατος, οΰς (од ous-os) ώτός (χοω. οδατος), и др. јавља се основа проширена елементом -nt-. Могуће да je и овде тај елеменат првобитно употребљаван у колективској, односно плуралској служби, исто онако’ као и у поменутим малоазиским језицима. За то говори и његова појава баш код назива за делове тела који се ја- вљају у паровима. Разумљива je употреба оваквог елемента и код многих других речи ове групе које су редом сред- њега рода.Појава овога -nt- у словенским језицима код назива младих животиња мотивисана je код а његовомфункцијом изражавања порекла и припадности (и географ- ске припадности: Τάρας Τάραντος „die Tara-Stadt“ ) из кога je изведена и његова деминутивска вредност у руском, че- шком, бугарском и пољском (G 14, 89). Али његова се упо- треба у овом случају може разумети исто тако ако се узме у обзир колективска вредност елемената -nt-, будући да се ради о младунцима који чине групу око мајке и са њом, и то групу код које човек на номадском ступњу није имао потребе да разликује родове. Последица оваквог схватања je свакако и то да се називи младих живих бића јављају у средњем, тј. мртвом роду.Како je познато и признато, и упркос Specht-omm из- лагаљима, разликовању трију родова у индоевропским гово- рима претходило je разликовање двају, живог и мртвог, како нам то показује и хетитски језик и многобројни остаци тога старијег стања у осталим индоевропским језицима. И већ у том стадију неутрум je gender o f  the vague, inde
finite, impersonal and general“ (L. Gray, Foundations o f  Lan- 
guage2 184) и као такав има колективску вредност. Очи- гледка je и његова доцнија веза са млађим женским родом чији номинатив сингулара често има исто колективско зна- чење као и номинатив плурала средњег рода (исп. familiaZiva aniika I I 19



290 М. Флашарпоред servitia η. /?/.). Стога je разумљива појава колектив- ског -nt- управо код средњег рода, а исто тако и његова деминутивска вредност у неким језицима будући да je не- разликовање рода у недиференцираној гомили младунаца имало, са друге стране, за последицу стварање везе између деминутивских израза и неутрума (исп. нем. Mädchen итд.).
Београд. М . Флашар.

Z U S A M M E N F A S S U N G

М. F loM r; DIE H ETEROKUTISCH E KOMPARATION DER LATEINISCHEN ADJEKTlVADie Steigerung der lateinischen zusammengesetzten Adjektiva auf -dicus, -ficus, -volus mit ihren auf -entior, -entissimus auslaufenden Steigerungstufen findet eine Parallele in der Reihe, die potis mit potentior und potenüssimus bildet, da diese Formen der Bedeutung nach potis näher stehen als potior und potissimus. Der Einfluß, den die Reihe potis potentior auf die Entstehung der Komparation vom typus -dicas -dicentior hatte, ist durch den psychologischen Bedeutungszusammenhang, der zwischen diesen Reihen besteht (vgl. potis, potens, potentes und dictator, dicio, dicis 
causa, wie auch gr. δίκη, sowie umbr. eh-ueltu „iubeto“, eh-veiklu „decretum“ usw.), begründet, sowie durch die gemeinsame Blütezeit der Komposita mit -potens und -ficus. Weiterhin gehört omnipotens sammt dicis causa, 
vindex und jüngerem dicio, dictator zur lateinischen Sakral- und Rechtsterminologie wie rex sacrificulus, sacerdos und ähnliche altertümliche Ausdrücke.Die Verwendung partizipialer Formen auf -nt- in lateinischen zusammengesetzten Adjektiven, die nach griechischen Vorbildern, in denen Partizipia nicht üblich sind, gebildet sind, ist noch gesondert zu untersuchen. Sie hängt höchst wahrscheinlich mit dem Auftauchen des -^-Suffixes in rein nominalen Bildungen, so auch in Beiwörtern (vgl. ai. mahant-, brhant-), zusammen. Das nt-Element findet man im Griechischen auch bei den altertümlichen heteroklitischen Substantiven wie fjorap, γόνο, οΰς usw. und mit der gleichen kolektivisch-pluralischen Bedeutung auch im Slavischen, Hettifischen und in den balkanisch-anadolischen Sprachen.


