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НЕНАд ПЕјИћ

О ПОРЕКЛУ јАКИх гЛАгОЛА ШЕСТЕ И СЕдМЕ КЛАСЕ  
У СТАРОЕНгЛЕСКОМ

Апстракт. Рад се бави реконструкцијом вокализма у глаголским основама староенглеских 
јаких глагола шесте и седме класе. Порекло вокала у овим основама, упркос сада већ вишевеков-
ним напорима компаративних лингвиста да реконструишу њихов развој, до данас није потпуно 
расветљено. Постоји неколико опречних приступа решавању овог проблема, али се ни једно 
од понуђених решења не може доказати без остатка, како због недостатка потврђеног језичког 
материјала из прагерманске епохе, тако и због евидентних ограничења компаративног метода.

кључне речи. Глагол, основа, прагермански, праиндоевропски, староенглески. 

1. УвоД

способност праиндоевропских примарних глагола да граматичке опозиције 
изражавају варијацијама коренског вокала заснивала се на апофонији изазваној 
померањем акцента у оквиру речи. са појавом експираторног акцента у прагерманском, 
и његовим фиксирањем на првом слогу, превој самогласника је изгубио свој моторни 
механизам, тако да се, након утврђивања позиције акцента, у германским језицима 
више не јављају нове превојне серије.

али оригиналне праиндоевропске превојне серије задржале су и даље своју гра-
матичку функцију, мада су вокали који су учествовали у превоју трпели све сукцесивне 
промене карактеристичне за развој прагерманског фонолошког система. Тако су се пра-
индоевропски вокали [а], [о] и [ə] изједначили и дали [а], а вокали [ā] и [ō] изједначили 
су се и дали [ō], чиме је неколико различитих праиндоевропских превојних серија 
сведено у прагерманском на две, познате као е-серија и а-серија. Праиндоевропска 
превојна серија [е – о – ø] претрпела је више фонетских модификација зависно од 
окружења, и од ње се у германским језицима развило пет нових превојних серија, а 
тиме и пет различитих класа јаких глагола. најмање три оригиналне праиндоевропске 
превојне серије, [ə – ē], [ə – ō] и [ə – ā], изједначиле су се у презенту када је праиндо-
европско [ə] постало прагерманско [а], а две последње изједначиле су се и у претериту 
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када је праиндоевропско [ā] дало прагерманско [ō]. Тако је у германским језицима на-
стала превојна серија [а – ō] која је произвела јаке глаголе шесте класе, као и серија [а 
– ē] која је резултирала појавом неких од глагола седме класе. међутим, однос у коме 
стоје вокал из презентске и вокал из претеритске основе глагола седме класе још увек 
није објашњен на задовољавајући начин. 

Проблем највећим делом извире и из чињенице да је прагермански глаголски си-
стем изгубио праиндоевропску дистинкцију између аориста и перфекта, развијајући 
нови, јединствени облик; овај нови, синкретични облик је, у формалном погледу, а 
имајући у виду конјугације индивидуалних глагола, настао у неким случајевима од 
некадашњих аористних, а у неким случајевима од некадашњих перфекатских основа; 
међутим, у семантичком погледу, овај нови облик је у потпуности добио значење про-
шлог времена, тако да се у даљој историји германских језика он појављује као пре-
терит. 

из тог разлога, у образовању флективне парадигме германских глагола учествује 
најмање два, а највише четири типа основа, које су познате као 1. презентска основа, 
2. претеритска основа сингулара, 3. претеритска основа плурала и 4. основа про-
шлог партиципа. Типично је за вокализам ових основа да се доследно чува разлика 
између презента и претерита, па вокал из презентске никада није једнак вокалу из пре-
теритске основе, док вокализам презентске и основе прошлог партиципа може бити 
идентичан. Разликовање категорије броја мање је доследно, будући да глаголи неких 
класа имају само једну претеритску основу у оба броја.

То значи да се претерит у свим германским језицима формирао синкретизмом, 
барем за првих пет класа јаких глагола, код којих се оба праиндоевропска типа основа 
овде појављују у оквиру исте парадигме. овде је од старе перфекатске основе настала 
претеритска основа сингулара – и то у готском и старонордијском за сва три лица, а 
у западногерманским језицима само за прво и треће лице једнине – док је од старе 
аористне основе настала претеритска основа плурала, од које се у западногерманском 
образује и друго лице једнине.

Глаголи шесте и седме класе, напротив, у оба броја имају једну претеритску осно-
ву чије је порекло неизвесно.

2. јаки ГЛаГоЛи шесТе кЛасе

Глаголи ове класе потомци су најмање два типа праиндоевропских глагола са 
превојним серијама [о/ə – ā], односно [о/ə – ō]. како је праиндоевропско [ā] правилно 
дало прагерманско [ō], обе оригиналне превојне серије изједначиле су се у серији [о/ə 
– ō]. међутим, док је постојање праиндоевропског вокализма [ā], односно [ō] сасвим 
извесно бар за претеритске основе сингулара глагола ове класе, оригинални вокали-
зам презентске и основе прошлог партиципа, а нарочито претеритске основе плурала 
далеко је од тога да буде са сигурношћу утврђен. Проблем проистиче из чињенице 
да се вокализам праиндоевропских презентских основа са [о] и аористних основа са 
[ə] у прагерманском изједначио на [а], па док се оригинални вокализам [о] у неким 
случајевима и може реконструисати компарацијом германских облика са облицима у 
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осталим индоевропским језицима, са праиндоевропским вокализмом [ə] то није случај, 
јер је овај сонант свуда дао [а], осим у индо-иранском где се јавља као [е]. оригинални 
вокализам [а] се овде може са великом сигурношћу искључити јер је овај праиндо-
европски вокал само изузетно учествовао у превоју. Прокош (1939: 173) ову дилему 
разрешава позивајући се на значење ових основа. он сматра да су презентске основе 
германских глагола које означавају тренутну радњу настале од праиндоевропских ао-
ристних основа са вокализмом [ə], док су германске презентске основе глагола који 
означавају трајну радњу настале од праиндоевропских презентских основа са вокализ-
мом [о].

Порекло претеритских основа глагола ове класе није ништа извесније. кембел 
(1959: 305) сматра да је претеритска основа сингулара оригинално имала нагласак на 
корену и вокализам [ā] или [ō], док је претеритска основа плурала са вокализмом [ə] 
била ненаглашена и тиме се формално изједначила са презентском и основом прошлог 
партиципа; тек у прагерманском се вокализам претерита сингулара аналошки проши-
рио и на плурал. Рајт и Рајт (1984: 110), напротив, наводе бругманов став по коме су 
обе прагерманске претеритске основе настале од праиндоевропских удвојених перфе-
катских основа са вокализмом [ō]. Прокош (1939: 174) међутим верује да је претерит-
ска основа сингулара оригинално имала вокализам [ā], а претеритска основа плурала 
вокализам [ē], те да су се оне тек у прагерманском аналошки изједначиле у корист во-
кализма [ō] < Пие [ā]. овако опречна мишљења само показују да се, са лингвистичким 
подацима о праиндоевропском и прагерманском са којима се данас располаже, порек-
ло и развој претеритске основе плурала глагола ове класе не може реконструисати на 
задовољавајући начин.

извесно је, у сваком случају, да су прагермански глаголи овог типа имали превојну 
серију [а – ō – ō – а] која се у староенглеском развила у серију [а – ō – ō – æ], јер је 
прагерманско [а] под утицајем ненаглашеног [е] из наставка за прошли партицип у 
староенглеском правилно дало [æ]. међутим, готово сви староенглески глаголи ове 
класе развили су и облике са вокализмом [а] по аналогији са глаголима седме класе, а 
ови су постали врло фреквентни, нпр. 

1 . 2 . 4 .
Пие *skəbh- *skābh- *skəbh-
ПГмс *skaβ- *skōβ- *skaβ-
сте  sċaf-an  sċōf  sċæf-en

1 . 2 . 4 .
Пие *bhog- *bhōg- *bhog-
ПГмс *bak- *bōk- *bak- 
сте  bac-an  bōc  bæc-en

У одговарајућим облицима презента коренски вокал правилно трпи мутацију [а] 
> [æ], а синкопа вокала из наставака изазива очекиване консонантске промене: bacan: 
bæc-st, bæc-þ; standan: stænt-st, stænt-(t). 

мада већина основа глагола овог типа има правилан облик, дејство аналогије до-
води до извесних одступања као код глагола standan и spanan, нпр.
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1 . 2 . 3 . 4 .
stand-an stōd stōd-on stand-en
span-an spēon spōn-on spæn-en

У основи прошлог партиципа (4) глагола standan појављује се назални инфикс [н] 
који је оригинално припадао само презентској основи (1), али се он аналошки проши-
рио и на ову основу упоредо са вокалом [а] из презента. овај инфикс често доводи до 
назализације коренског вокала, па се овај бележи и графемама [о], или [е]. Претеритска 
основа сингулара (2) глагола spanan настала је, напротив, по аналогији са глаголима 
седме класе типа bannan .

контраховани глаголи ове класе су flēan, lēan, slēan и þwēan, а настали су као и 
глаголи овог типа осталих класа:

ПГмс сте
*flaχ-ana- > *fleah-an > flēa-n
*laχ-ana- > *leah-an > lēa-n
*slaχ-ana- > * sleah-an > slēa-n
*þwaχ-ana- > *þweah-an > þwēa-n

њихове основе показују очекивану консонантску алтернацију [χ/γ], али док се у 
императиву сингулара [χ] редовно појављује, у претериту сингулара се често јавља и 
[γ] по аналогији са претеритом плурала истог вокализма:

1а. 1б. 2 . 3 . 4 .
flēa-n fleah flōh/flōg flōg-on flæġ-en
lēa-n leah lōh/lōg lōg-on læġ-en
slēa-n sleah slōh/slōg slōg-on slæġ-en

þwēa-n þweah þwōh/þwōg þwōg-on þwæġ-en

Прошли партиципи ових глагола се често јављају и у варијанти са вокализмом 
[а]. Партицип глагола slēan се, међутим, такође појављује и у варијанти sleġ-en, што је 
резултат чињенице да је у прагерманском наставак за овај облик имао два аломорфа: 
правилни облик slæġ-en имао је наставак ПГмс *-énaz < Пие *-énos, док је вокализам 
[е] резултат мутације [æ > е] изазване наставком ПГмс *-íniz < Пие *-énis.

мутација [ēа > īе] правилно се јавља у одговарајућим облицима презента: flēan: 
flīeh-st, flīeh-þ, односно slēan: slīeh-st, slīeh-þ .

овој класи припада шест глагола са слабим презентом изведених ј-суфиксом који 
је у западногерманском изазивао геминацију финалног консонанта из основе. али, за 
разлику од глагола типа biddan, коренски вокал ових глагола био је подложан мутацији 
изазваној ј-суфиксом, а под одговарајућим условима и дисимилацији и палаталној 
дифтонгизацији.

мутацију и геминацију трпе глаголи hebban и sċeþþan, нпр.
зГмс сте
*haβ-j-an > *habb-j-an > hebb-an
*skaþ-j-an > *skaþþ-j-an > sċeþþ-an
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Глагол swerian трпи мутацију, али не и геминацију, која није погађала ликвиду [р] 
којој претходи кратак вокал, али се између [р] и [ј] стварао вокалски међуглас који је у 
староенглеском бележен графемом [i], нпр. зГмс *swar-j-an > сте swer-i-an.

Глагол hliehhan поред геминације и мутације трпи и дисимилацију изазвану спи-
рантом [h]:
зГмс сте
*hlah–j-an > *hlahh-j-an > *hleahh-j-an > hliehh-an

Глагол sċieppan поред геминације и мутације трпи и палаталну дифтонгизацију:
зГмс сте
*skap-j-an > *skapp-j-an > *sċeapp-j-an > sċiepp-an

Глагол steppan трпи само геминацију и мутацију:
зГмс сте
*stap-j-an > *stapp-j-an > stepp-an

међутим, поред правилног облика steppan врло је фреквентан и облик stæppan 
који је избегао мутацију; овде је прагерманско [а] у затвореном слогу правилно дало 
староенглеско [æ], али одсуство мутације не може се објаснити на задовољавајући 
начин.1 

код ових глагола јављају се различите неправилности и ван презентске основе, 
нпр.

1 . 2 . 3 . 4 .
hebb-an hōf hōf-on hæf-en

hliehh-an hlōh hlōg-on \
*sċieþþ-an sċōd sċōd-on \
sċiepp-an sċōp sċōp-on sċæp-en/sċeap-en
stæpp-an stōp stōp-on stæp-en
sweri-an swōr swōr-on swor-en

Глаголи hebban и swerian показују резултате мутације [e > i] у одговарајућим 
облицима презента индикатива, нпр. hebban: hib-st, hib-þ; односно swerian: swier-est, 
swier-eþ.

У основама глагола sċeþþan и hliehhan запажају се консонантске алтернације [þ/d], 
односно [χ/γ] као последица дејства вернеровог закона, с тим што се у претеритској 
основи сингулара (2) глагола sċeþþan уместо правилног [þ] појављује [d] по аналогији 
са претеритском основом плурала (3). Презентска основа глагола *sċieþþan стицајем 
околности није потврђена у западносаксонском, али је, за разлику од англијске варијанте 
sċeþþan, она несумњиво трпела палаталну дифтонгизацију. и глагол hliehhan је ана-
лошки изравнао разлике у консонантизму па варијанта hlōg егзистира напоредо са пра-
вилним обликом hlōh. Прошли партицип sworen настао је по аналогији са јаким глаго-
лима четврте класе. код осталих глагола овог типа прошли партицип се често јавља и 
у варијанти са аналошки развијеним вокализмом [а]. 

1 Wright & Wright (1984: 40).
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3. јаки ГЛаГоЛи сеДме кЛасе

још је jakob grimm у својој чувеној граматици германских језика (Deutsche 
Grammatik, göttingen, 1819) поставио теорију по којој су германски јаки глаголи седме 
класе настали од праиндоевропских глагола чије су се перфекатске основе градиле 
редупликацијом. Гримов став по овом питању углавном је био општеприхваћен током 
прве половине деветнаестог века, а и касније; међу ауторима који глаголе ове класе 
сматрају редупликованим су кук (1903: 66), мичел (1965: 34), свит (1924: 133), Толер 
(1904: 195), Рајт и Рајт (1984: 273), вајат (1918: 80), и други. 

Готски заиста и гради претерит глагола ове класе удвајањем кореног слога, нпр.2

1 . 2 . 3 . 4 .
haldan haihald haihaldum haldans
fāhan faifāh faifāhum fāhans
hāhan haihāh haihāhum hāhans2

међутим, у старонордијском и западногерманском редупликација у претериту 
глагола овог типа постоји само у траговима. У староенглеском се само у англијској 
поезији срећу ретки облици овог типа као нпр. hātan – hēht, lācan – lēolc, lǽtan – lēort, 
rǽdan – rēord, и сл. овакви облици традиционално се сматрају остатком старог реду-
пликованог претерита, али су претрпели контракцију типа *hehait > heht, или *hehald > 
hald, због синкопе вокала, губитка интервокалског [χ], или из других разлога.

међутим, још 1895 бругман и вуд су истовремено али независно поставили 
теорију по којој се старонордијски и западногермански облици не поклапају са источ-
ногерманским, већ се ради о паралелном развоју облика за претерит глагола ове класе 
у два независна правца: готски је развио редупликацију која оригинално није постојала 
код ове класе, док су старонордијски и западногермански предност дали алтернацији 
коренског вокала у дугом превојном степену са вокалом у редукованом превојном 
степену. Тако је као основно средство за изражавање опозиције презент – претерит 
овде прихваћен превој типа [ə – ē]. иако за ову теорију не постоје чврсти докази, нема 
ни чињеница које би је оповргавале, па је једнако вероватна као и Гримова, ако не и 
више, јер се уклапа у развојну тенденцију германских језика да исказивање глагол-
ског вида напуштају у корист исказивања глаголског времена. наиме, редупликација у 
праиндоевропској перфекатској основи превасходно је изражавала и појачавала сврше-
ност радње чији је резултат садашње стање. осим тога, Гримово тумачење староенгле-
ских удвојених претерита као контрахованих облика многе њихове фонолошке особе-
ности оставља неразјашњеним; бругман-вудова теорија се, напротив, уклапа у савре-
мено схватање деловања фонетских закона.

бругман-вудову теорију подржава кембел (1959: 306), а потпуно је прихвата 
Прокош (1939: 177) који је и даље разрађује. он сматра да су готово сви глаголи ове 
класе аористно-презентски, будући да су њихове прагерманске презентске основе 
настале од праиндоевропских аористних основа које су означавале тренутну радњу. 
Праиндоевропске презентске основе ових глагола са вокализмом [ē] означавале су, на-
против, трајну радњу и оне су у прагерманском дале једину претеритску основу у оба 

2 Prokosch (1939: 180).
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броја. Тиме се објашњава исти вокализам у свим облицима претерита ових глагола. 
Праиндоевропска презентска основа постала је претеритска основа у прагерманском 
једино због контраста у вокализму и значењу са аористном основом. ако су праиндо-
европске перфекатске основе са вокализмом [ō] икада и постојале, оне су у прагерман-
ском у највећем броју случајева нестале без трага.

због оваквог развоја јаки глаголи седме класе имају само две основе, а то су: 2. 
претеритска основа са прагерманским вокализмом [ē] који је у староенглеском дао [ē] 
или [ēо] у зависности од фонетског окружења, и 1. презентска основа са прагерман-
ским вокализмом [а] који је у староенглеском дао дуге или кратке вокале и дифтонге у 
зависности од окружења.

Пие ПГмс сте
əi – ēi > ai – ē > ā – ē
əy – ēy > ay – еy > ēa – ēo
əl – ēl > al – ēl > eal – ēol
ən – ēn > an – ēn > an – ēn

ова класа садржи и известан број глагола чија се етимологија не може са 
сигурношћу утврдити. То су у првом реду глаголи типа lǽdan чија је презентска осно-
ва настала од праиндоевропске презентске основе са вокализмом [ē], те глаголи типа 
hrōpan чија је презентска основа настала од праиндоевропске презентске основе са 
вокализмом [ō].

Пие ПГмс сте
*lēd- > *lǽd-ana- > lǽd-an

*krōb- > *hrōp-ana- > hrōp-an

Типу lǽdan припадају и глаголи rǽdan и slǽpan, а разлог настанка њихове 
основе (1) од праиндоевропске презентске основе вероватно лежи у чињеници да они 
означавају радњу која подразумева трајање. међутим, њихове претеритске основе са 
прагерманским вокализмом [ē] нису објашњене на задовољавајући начин. Прокош 
(1939:179) постулира постојање сонантског елемента [i] у корену, који је касније ап-
сорбован. То би значило да су у праиндоевропском паралелно егзистирале две основе: 
старија *lēid- од које је настала прагерманска претеритска основа, и новоформирана 
*lēd- од које је у прагерманском настала презентска основа. У прилог овоме може 
се навести литвански облик léidmi, на који се Prokosch и позива. за глаголе rǽdan и 
slǽpan нема доказа да су икада садржали дифтонг у корену, али ништа не говори ни 
против ове могућности.

Типу hrōpan припадају глаголи blōtan, hwōpan и wēpan; то су глаголи са слабим 
презентом чије су презентске основе изведене ј-суфиксом. они су у претериту развили 
дифтонг [ēо], али њихово порекло је нејасно. кембел (1959: 306) дозвољава могућност 
да је овде заиста у питању остатак старе редупликације.

специфичног су порекла глаголи типа blāwan чија је презентска основа оригинално 
имала отворен слог са вокализмом [ē]; од ње је у прагерманском формирана претеритска 
основа додавањем праиндоевропског сонантског елемента [-w-], који се убрзо аналошки 
проширио и на презент, а затим и на прошли партицип. У староенглеском се овај елемент 
поново из презента проширио и на претерит који га у свом дифтонгу већ садржи.
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1. ПРезенТска основа
Пие ПГмс сте
*sē- > *sǽ- > *sǽw- > sāw-an
*mē- > *mǽ- > *mǽw- > māw-an

*bhlē- > *blǽ- > *blǽw- > blāw-an

2. ПРеТеРиТска основа
Пие ПГмс сте
*sē-u- > *seu- > *sēo- > sēow-on
*mē-u- > *meu- > *mēo- > mēow-on

*bhlē-u- > *bleu- > *blēo- > blēow-on

на сличан начин развили су се и глаголи типа flōwan, с тим што су њихове пре-
зентске основе настале, слично типу hrōpan, од праиндоевропских основа са вокализ-
мом [ō], а у прагерманском су проширене елементом [-w-] из претерита.

 Пие  ПГмс  сте
*plō- > *flōw- > flōw-an
*ghrō- > *grōw- > grōw-an
*bhlō- > *blōw- > blōw-an

коначно, овој класи припадају и два дефектна глагола, būan и þrūan, који су из-
губили своје оригиналне претеритске облике и заменили их суплетивним слабим об-
лицима, али су њихови прошли партиципи būn, односно þrūеn, остали јаки. ипак, већ 
у касном староенглеском они су изгубили јаке партиципе и потпуно прихватили слабу 
конјугацију. 

 1 .  2 .  4 .
bū-an bū-de bū-n
þrū-an þrū-te þrū-en

овакав развој глагола седме класе резултирао је у староенглеском појавом више 
различитих двочланих превојних серија. на основу вокализма у претериту ови глаголи 
могу се груписати у две подкласе, подкласу а) и подкласу б), а даља класификација се 
врши према вокализму презентске основе.

3.1. ГЛаГоЛи ПоДкЛасе а

овој подкласи припадају глаголи са вокализмом [ē] у претериту. У зависно-
сти од вокализма презентске основе, у староенглеском се јављају следеће превојне 
подсерије:

1. Превојна подсерија [ā – ē]
1 . 2 . 3 . 4 .

hāt-an hēt hēt-on hāt-en



Ненад Пејић: О пореклу јаких глагола шесте и седме класе... 87

овакав превој имају и глаголи lācan и sċādan. сви они у одговарајућим облицима 
презента показују мутацију [ā > ǽ], а синкопа вокала из наставка изазива одговарајуће 
консонантске промене: hātan: hǽt-st, hǽt-(t), односно sċādan: sċǽt-ст, sċǽt-(t).

2. Превојна подсерија [ǽ – ē]
1 . 2 . 3 . 4 .

lǽt-an lēt lēt-on lǽt-en

овакав превој имају и глаголи rǽdan и slǽpan. како вокал [ǽ] није подложан 
мутацији наставци за друго и треће лице једнине презента индикатива не изазивају ни-
какве промене у вокализму презентске основе, али евентуална синкопа вокала из ових 
наставака провоцира очекиване консонантске промене: lǽtan: lǽt-st, lǽt-(t), односно 
rǽdan: rǽt-st, rǽt-(t).

3. Превојна подсерија [а – ē]
1 . 2 . 3 . 4 .

*fāh-an fēng fēng-on fang-en
*hāh-an hēng hēng-on hang-en

овакав превој имају само контраховани глаголи fōn и hōn. они су настали на 
уобичајен начин: прагерманска консонантска група [ŋ/χ] најпре се упростила на [χ], 
вокал из основе је назализован, а у староенглеском је синкопа [χ] изазвала контракцију 
са инфинитивним наставком. 

ПГмс  зГмс сте
*faŋχ-ana- > *fāχ-an > fō-n
*χaŋχ-ana- > *χāχ-an > hō-n

У одговарајућим облицима презента долази до мутације [ā > ē]: fōn:fēh-st, fēh-þ, 
односно hōn: hēh-st, hēh-þ .

код оба глагола уочава се консонантска алтернација [χ/γ] у складу са дејством 
вернеровог закона, мада се овде консонантизам [γ] јавља и у претериту сингулара, 
будући да је и ова основа, као и претеритска основа плурала, настала од праиндоевроп-
ске презентске основе са нагласком на корену.

исти тип превоја показује и глагол blandan:
1 . 2 . 3 . 4 .

bland-an blēnd blēnd-on bland-en

међутим, кембел (1959: 318) сматра да ретки потврђени облици типа blēnd- 
највероватније представљају слаби претерит, а да је оригинални вокализам јаког пре-
терита био [ēо], као код глагола типа bannan .

3.2. ГЛаГоЛи ПоДкЛасе б

овој подкласи припадају глаголи чији се претерит карактерише вокализмом 
[ēо]. с обзиром на вокализам презентске основе у староенглеском се јављају следеће 
подсерије:
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1. Превојна подсерија [а – ēо]
1 . 2 . 3 . 4 .

bann-an bēo-n bēo-n bann-en

овај тип превоја има и глагол gangan. У одговарајућим облицима презента вокал 
из основе трпи мутацију [а > е], нпр. bannan: ben-st, ben- þ . 

2. Превојна подсерија [еа – ēо]
1 . 2 . 3 . 4 .

feall-an fēoll fēoll-on feall-en

овакав превој имају и глаголи fealdan, healdan, stealdan, wealcan, wealdan, 
weallan и weahan. сви они у одговарајућим облицима презента показују мутацију [еа > 
iе], као и консонантске промене изазване синкопом вокала из наставака, нпр. healdan: 
hielt-st, hielt-(t), односно weahan: wieh-t, wieh-þ .

3. Превојна подсерија [ā – ēо]
1 . 2 . 3 . 4 .

cnāw-an cnēow cnēow-on cnāw-en

овакав превој имају и глаголи blāwan, crāwan, māwan, sāwan, þrāwan и wāwan . 
У одговарајућим облицима презента вокал из основе трпи мутацију [ā > ǽ], нпр. 
blāwan: blǽw-st, blǽw-þ, односно cnāwan: cnǽw-st, cnǽw-þ .

4. Превојна подсерија [ēа – ēо]
 1 .  2 .  3 .  4 .

bēat-an bēot bēot-on bēat-en

овај тип превоја имају и глаголи hēawan, hlēapan и āhnēapan. вокал из пре-
зентске основе у одговарајућим облицима трпи мутацију [ēа > īе], нпр. bēatan: bīet-st, 
bīet-(t), односно hēawan: hīet-st, hīet-(t).

5. Превојна подсерија [ō – ēо]
1 . 2 . 3 . 4 .

grōw-an grēow grēow-on grōw-en

овакав превој имају и глаголи blōtan, hrōpan, hwōpan и wōpan, као и глаголи 
blōwan, flōwan, hlōwan, rōwan, snōwan и spōwan. сви показују мутацију коренског 
вокала [ō > ē] у одговарајућим облицима презента, нпр. grōwan: grēw-st, grēw-þ, одно-
сно blōwan: blēw-ст, blēw-þ .

овај тип превоја оригинално су имали и дефектни глаголи būan и þrūan .

4. закљУчак

Примарни, праиндоевропски глаголски систем претрпео је у прагерманском ду-
боке промене, највећим делом изазване прозодијским и гласовним променама које 
су се одиграле у овој епоси. једна од последица изазваних овим променама јесте и 
диференцијација примарних глагола на седам различитих класа, у зависности од фо-
нетског, тачније вокалског састава њихових основа.
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за разлику од вокализма основа глагола који су сврстани у првих пет класа, а чија 
је еволуција од праиндоевропског ка прагерманском реконструисана без већих пробле-
ма и са великом мером поузданости, вокализам основа глагола који припадају шестој 
и седмој класи, а који је потврђен у познатим германским језицима, па и у староенгле-
ском, упркос сада већ вишевековним напорима компаративних лингвиста, ни до данас 
није поуздано реконструисан.

Део тешкоћа везаних за решавање овог проблема несумњиво лежи у синкретич-
ком пореклу глаголске парадигме у германским језивима – оне су, наиме, формиране 
комбинацијом две до четири различите основе које воде порекло од старих праиндо-
европских презентских, аористних и перфекатских основа. међутим, главна тешкоћа 
садржана је у чињеници да не постоји потврђени језички материjал из довољно ране 
прагерманске епохе, тако да је, уз познате недостатке и ограничења компаративне ме-
тоде, у многим случајевима могуће само износити претпоставке, са већим или мањим 
степеном вероватноће, али не и понудити чврсте доказе. ове претпоставке аутори 
зато поткрепљују посредним доказима заснованим било на значењу облика, било на 
потврђеним облицима из не-германских језика, било позивајући се на добро познате 
развојне тенденције како германских, тако и осталих праиндоевропски језика. остаје, 
међутим, чињеница, да се ни једна од ових претпоставки не може непосредно и без 
остатка доказати.
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AUTOR

on the origin of the strong verbs of the sixth 
and seventh class in old english

summary

the paper considers some attempts of the reconstruction of vocalism in verbal stems of the 
germanic strong verbs belonging to the sixth and the seventh class. there are a few different hypotheses 
aimed at the reconstruction of Proto-indoeuropean and Proto-germanic vocalism in verbal stems of the 
old english strong verbs, especially in regard to the verbs belonging to the seventh class, but, although 
some of these hypotheses are more probable than others, none can be proven beyond the shadow of a 
doubt due to the lack of written records from the Proto-indoeuropean and Proto-germanic epoch.

the paper comprises an overview of some of of these hypotheses.
Key Words. Proto-germanic, Proto-indoeuropean, old english, stem, verb. 


