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ФУТУРАЛНОСТ У САВРЕМЕНОМ РУСКОМ, 
ПОЉСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Апстракт

У монографији се (на материјалу руског, пољског и српског јези-
ка у контрастивном свјетлу) разматра футуралност као функционал-
но-семантичка категорија (ФСК), која одражава антропоцентрични 
карактер категорије времена и њој својствених проспективних ситуа-
ција и која обухвата посебан сплет разноврсних, међусобно повезаних 
средства на различитим језичким нивоима изражавања темпорално де-
терминисане радње која слиједи послије говорног тренутка (или неког 
другог тренутка-радње).

У првом дијелу рада, гдје је дат кратак критички преглед прет-
ходних дијахроних истраживања у овој области, с посебним освртом 
на ситуацију у старословенском, староруском, старопољском, старо-
српском и старохрватском језику, у свјетлу два супротна процеса у раз-
воју језика – аналитизма и синтетизма – проучава се развој и грамати-
кализација будућег времена у словенским језицима. Подробнија ана-
лиза граматикализованих футуралних форми и неграматикализованих, 
футурално детерминисаних конструкција проведена је у другом дијелу 
рада, првенствено на материјалу три савремена словенска језика – ру-
ског, пољског и српског, који у извјесној мјери представљају репрезен-
танте три групе (источне, западне и јужне) словенских језика, односно 
три међусобно најразличитија (тј. најудаљенија) словенска граматичка 
система на датом плану. У појединим сегментима наводе се и најреле-
вантније значајке других словенских језика, који се одликују својом 
специфичношћу у функционисању категорије футуралности.

Детаљној анализи функционисања категорије футуралности с 
циљем дубљег сагледавања проблема претходе уводни коментари у 
вези с развојем и граматикализацијом футурских облика у словенским 
језицима. Да би се отклониле неке недоумице и одговорило на низ от-



6

ворених питања, било је неопходно критички размотрити савремени 
граматички статус појединих футурских / нефутурских средстава у ру-
ском, пољском и српском језику, као и проанализирати и дати дијахро-
ни пресјек њиховог стања у словенским језицима у тијесној вези са 
њиховим функционисањем на синхроној равни.

То је омогућило да се уочи да неке прелазне појаве аналитизма 
(представљене, прије свега, различитим конструкцијама које садрже 
модалне, као и друге глаголе непотпуног лексичког значења) не само у 
старим писаним споменицима већ и у савременим језицима могу ин-
директно указивати на путеве развоја граматикализованих  конструк-
ција – аналитичких форми, односно на моделе граматикализације, на 
што се посебно обраћа пажња и у овдје представљеном истраживању.

Многобројна средства изражавања радње која слиједи послије 
говорног тренутка (или неког другог тренутка-радње) сврстана су у 
студији у четири основне групе: (1) граматикализовани временски об-
лици којима је будуће вријеме основно значење; (2) граматикализова-
ни (транспоновани) временски облици којима је будуће вријеме секун-
дарно значење; (3) облици и конструкције (лексичко-семантичка и син-
таксичка спојивост) као неграматикализoвана средства за изражавање 
будуће радње; (4) граматикализовани (проспективни) начински обли-
ци са имплицитним значењем будућег времена. Основни критеријум у 
типологији и разматрању наведених средстава јесте степен футурално 
усмјерене темпоралности.

У анализи је примијењен модел функционално-семантичког 
поља (ФСП), што допушта да се употреба граматикализованих гла-
голских облика будућег времена посматра као центар (који обухвата 
футурске форме употребљене у апсолутном индикативу, као и њихове 
корелативне односе), а употреба транспонованих граматичких обли-
ка и средстава са непотпуном „временском” граматикализацијом – као 
ближа периферија датог поља.

Поред ових средстава разматрају се – као даља периферија – и 
неке „не-временске” (граматикализоване) глаголске форме, чија је 
основна функција модална функција и које захваљујући обиљежјима 
проспективности и нереализованости радње улазе у корелативне одно-
се са временским (футуралним) граматикализованим и неграматика-
лизованим формама, као и друга језичка средства без обзира на степен 
њихове граматикализованости.
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Могућност употребе различитих средстава за изражавање истих 
(или сличних) значења допушта да се овдје говори о, условно речено, 
међусобним конкурентним односима, тј. о својеврсној синонимији, до 
које долази само захваљујући синтаксичким могућностима контекста. 

У датом контрастивном функционално-аспектолошком истражи-
вању у циљу дубље анализе и освjетљавања једног језичког (под)си-
стема наводе се и сучељавају чињенице двају или више језичких систе-
ма (руски према пољском и српском, пољски према руском и српском 
те српски према руском и пољском). Основу за поређење чине ФСК (са 
разрађеном супкатегоризацијом), док ФСП (каo полазна основа за про-
налажење не само типолошких сличности и разлика на синтаксичком 
плану међу поређеним језицима него и „скривених граматичких зна-
чења” и функционално-семантичких специфичности у сваком језику 
понаособ) представља конкретан предмет непосредне језичке анализе 
захваљујући којој је омогућено и шире сагледавање типолошких ка-
рактеристика на општесловенском плану.

Кључне ријечи: категорија футуралности, будуће вријеме, дијахронија/
синхронија, граматикализована/неграматикализована средства, функ-
ционално-семантичко поље, центар, ближа/даља периферија, контра-
стивно истраживање, руски, пољски и српски језик.  
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FUTURALITY IN MODERN RUSSIAN, POLISH AND 
SERBIAN

Abstract

This monograph examines (based on material from Russian, Polish 
and Serbian languages, contrastively) futurality as a functional-semantic 
category (FSC), which reflects the anthropocentric character of tense cate-
gory and its prospective situations, and which includes a special mixture of 
diverse, interconnected means at different language levels of expressing a 
temporally defined action that follows the moment of speech (or some other 
moment-action).

The first part of the thesis presents a short critical overview of ex-
isting diachronic research in this field, with special emphasis on the situa-
tion in Old Slavic, Old Russian, Old Polish, Old Serbian and Old Croatian 
languages, in the light of two opposite processes in language development 
– analyticism and syntheticism – and it studies the development and gram-
maticalization of future tense in Slavic languages. A more detailed analysis 
of grammaticalized future tense forms and non-grammaticalized, futurally 
determined structures is presented in the second part of the treatise, above 
all on material from three modern Slavic languages – Russian, Polish and 
Serbian, which are, to some extent, representative of three groups (East, 
West and South) of Slavic languages, i.e. three most different (most distant) 
Slavic grammatical systems on the given plane. During the analysis also 
discussed are the most relevant features of other Slavic languages, which 
are specific in the functioning of their futurality category.

A detailed analysis of futurality category, with the goal of a deeper in-
sight into the issue, is preceded by introductory comments on development 
and grammaticalization of future tense forms in Slavic languages. In order 
to clear some confusion and answer a number of open points, it was neces-
sary to critically discuss modern grammatical status of some future tense / 
non-future tense means in Russian, Polish and Serbian, as well as analyze 
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them and give a diachronic overview of their  situation in Slavic languages, 
tightly related to their functioning on the synchronic plane.

That showed that some transitional forms of analyticism (represented, 
above all, by different structures containing modal, as well as other verbs 
with incomplete lexical meaning) not only in old written documents, but 
also in modern languages, can indirectly point to the ways of development 
of grammaticalized structures – analytical forms, i.e. to grammaticalization 
models, to which the research presented here also paid special attention.

Many means of expressing an action that follows the moment of 
speech (or some other moment-action) were divided in the study into four 
basic groups: (1) grammaticalized temporal forms with future tense as their 
basic meaning; (2) grammaticalized (transposed) tense forms with future 
tense as their secondary meaning; (3) forms and structures (lexico-semantic 
and syntactic) as non-grammaticalized means of expressing a future action; 
(4) grammaticalized (prospective) aspect structures with implicit future 
tense meaning. The basic criterion in the typology and discussion of the 
above means is the degree of future-oriented temporality.

The analysis applied the functional-semantic field (FSP) model, 
which allows viewing the use of grammaticalized future tense verb forms 
as a center (which includes future tense forms used in absolute indicative, 
as well as their correlational relationships), and the use of transposed gram-
matical forms and means with incomplete ‘temporal’ grammaticalization 
– as a closer periphery of the given field. 

Apart from these means, some ‘non-temporal’ (grammaticalized) 
verb forms, whose basic function is modal function, and which, thanks to 
their prospectivity and non-realization of action qualities have correlative 
relationships with temporal (futural) grammaticalized and non-grammati-
calized forms, as well as other language means, regardless of their gram-
maticalization degree are considered – a farther periphery.

The possibility of use of different means to express the same (or sim-
ilar) meaning allows us to speak here of, tentatively, concurrent relation-
ships, i.e. some sort of synonymy, which occurs only due to syntactic prop-
erties of context. 

In the given contrastive functional-aspectological research, with the 
goal of deeper analysis and establishment of a linguistic (sub)system, the 
facts from two or more language systems are given and contrasted (Russian 
in comparison to Polish and Serbian, Polish in comparison to Russian and 
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Serbian, and Serbian in comparison to Russian and Polish). The basis for 
the comparison consists of FSC (with developed subcategorization), while 
FSP (as a starting point for finding not only typological similarities and 
differences on the syntactic plane among the compared languages, but also 
‘hidden grammatical meanings’ and functional-semantical specifics in each 
of the languages) represents a concrete subject of direct linguistic analysis, 
thanks to which a wider view of typological characteristics on the all-Slavic 
plane has been made possible.

Key words: category of futurality, future tense, diachrony/synchrony, gram-
maticalized/non-grammaticalized means, functional-semantic field, center, 
closer/farther periphery, contrastive research, Russian, Polish and Serbian 
languages
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ФУТУРАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ, 
ПОЛЬСКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация

В монографии (на материале русского, польского и сербского 
языков в сопоставительном аспекте) рассматривается футуральность 
как функционально-семантическая категория (ФСК), отражающая ан-
тропоцентрический характер категории времени и присущих ей про-
спективных ситуаций и охватывающая особое сплетение различных, 
взаимодействующих между собой разноуровневых средств выражения 
темпорально детерминированного действия, следующего после момен-
та речи (или какого-либо другого момента-действия). 

В первой части работы, где представлен краткий критический 
обзор предыдущих диахронических исследований в данной области 
с особым акцентом на ситуацию в старославянском, древнерусском, 
древнепольском, древнесербском и древнехорватском языках, в свете 
двух противоположных процессов в развитии языка – аналитизма и 
синтетизма – исследуется развитие и грамматикализация форм буду-
щего времени в славянских языках. Более подробный анализ грамма-
тикализованных футуральных форм и неграмматикализованных, фу-
турально детерминированных конструкций проведен во второй части, 
преимущественно на материале трех современных славянских языков 
– русского, польского и сербского, представляющих собой в опреде-
ленной мере выборочные репрезентанты трех групп (южной, восточ-
ной и западной) славянских языков, соответственно три самые различ-
ные (самые далекие по отношению друг к другу) славянские грамма-
тические  системы в данном плане. В отдельных сегментах приводятся 
и самые значимые особенности других славянских языков, отличаю-
щихся спецификой в функционировании категории футуральности.  

Детальный анализ функционирования категории футуральности 
с целью более глубокого проникновения в проблему предваряется всту-
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пительными комментариями относительно развития и грамматикали-
зации футуральных форм в славянских языках. Исключить некоторые 
сомнения и ответить на ряд нерешенных вопросов позволило крити-
ческое обсуждение современного грамматического статуса отдельных 
футуральных / нефутуральных средств в русском, польском и сербском 
языках, а также анализ и репрезентация основных диахронических мо-
ментов их состояния в славянских языках в тесном сопряжении с их 
синхронным функционированием.

Это позволило обнаружить, что некоторые переходные случаи 
аналитизма (представленные, прежде всего, различными конструкци-
ями, содержащими модальные, а также и другие глаголы неполного 
лексического значения) не только в древних письменных памятниках, 
но и в современных языках могут косвенным образом указывать на 
пути развития грамматикализованных конструкций – аналитических 
форм, т.е. на модели грамматикализации, на что особенно обращается 
внимание и в представленном здесь исследовании.

Многочисленные средства выражения действия, следующего по-
сле момента речи (или какого-нибудь другого момента-действия), рас-
пределяются в работе по четырем основным группам: (1) грамматика-
лизованные видо-временные формы (будущего времени) со значением 
(первичной, основной) футуральной темпоральности; (2) грамматика-
лизованные (транспонируемые) видо-временные формы как средства, 
которые, наряду со своим основным значением, способны выражать 
футуральную (вторичную) темпоральность; (3) формы и конструкции 
(лексико-семантическая и синтаксическая сочетаемости) как неграм-
матикализoванные средства выражения футуральной темпоральности; 
(4) грамматикализованные (проспективные) модальные формы (накло-
нения) с имплицитным значением футуральной темпоральности. Ос-
новным критерием в типологии и рассмотрении приведенных средств 
выступает степень футурально направленной темпоральности. 

В анализе используется модель функционально-семантического 
поля (ФСП), что позволяет рассматривать употребление грамматикали-
зованных глагольных форм будущего времени в качестве центра (охва-
тывающего футуральные формы, использующиеся в абсолютном инди-
кативе, а также их коррелятивные отношения), а употребление транс-
понируемых грамматических форм и средств неполной «временнóй» 
грамматикализации – в качестве ближней периферии данного поля. 
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Наряду с этими средствами рассматриваются – в качестве даль-
ней периферии – и некоторые «не-временные» (грамматикализован-
ные) глагольные формы, основной функцией которых является мо-
дальная функция и которые благодаря признаками проспективности 
и нереализованости действия вступают в коррелятивные отношения с 
временными (футуральными) грамматикализованными и неграммати-
кализованными формами, а также и другие языковые средства, несмо-
тря на степень их грамматикализованности. 

Возможность употребления различных средств для передачи 
тождественных (или сходных) значений позволяет наблюдать, условно 
говоря, взаимные отношения конкуренции, т.е. своеобразную синони-
мию, которая появляется лишь благодаря синтаксическим возможно-
стям контекста. 

В данном сопоставительном функционально-аспектологиче-
ском исследовании для более глубокого анализа и освещения одной 
языковой (под)системы привлекаются и сопоставляются факты двух 
или более языковых систем (русский язык по отношению к польско-
му и сербскому, польский по отношению к русскому и сербскому и 
сербский – по отношению к русскому и польскому). Основу для со-
поставления составляют ФСК (с разработанной субкатегоризацией), в 
то время как ФСП (являющееся исходной основой для обнаружения 
не только типологических сходств и различий в синтаксическом плане 
между сопоставляемыми славянскими языками, но и «скрытых грам-
матических значений» и функционально-семантической специфики 
в каждом отдельно взятом языке) предстает в качестве конкретного 
предмета непосредственного анализа, благодаря которому предостав-
лена и возможность более широкого наблюдения над типологически-
ми характеристиками в общеславянском плане. 

Ключевые слова: категория футуральности, будущее время, диахрония/
синхрония, грамматикализованные/неграмматикализованные сред ства, 
функционально-семантическое поле, центр, ближняя/дальняя перифе-
рия, сопоставительное исследование, русский, польский и сербский 
языки.
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FUTURALNOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKACH 
ROSYJSKIM, POLSKIM I SERBSKIM 

Abstrakt 

W monografii, bazującej na materialne języków rosyjskiego, polskie-
go i serbskiego w ujęciu porównawczym, rozpatrzono futuralność jako ka-
tegorię funkcjonalno-semantyczną (KFS), która oddaje antropocentryczny 
charakter kategorii czasu oraz typowych sytuacji prospektywnych i obejmu-
je amalgamat różnego typu wzajemnie powiązanych środków, funkcjonują-
cych na wielu poziomach językowego wyrazu czynności uwarunkowanych 
temporalnie, następujących po akcie wypowiedzi lub po innej czynności 
momentalnej.  

W pierwszej części pracy, w której przedstawiono krótki przegląd do-
tychczasowych badań diachronicznych w tej dziedzinie, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji w językach staro-cerkiewno-słowiańskim, staro-
ruskim, staropolskim, staroserbskim i starochorwackim w świetle dwóch 
przeciwstawnych procesów w  rozwoju języka, czyli analityzmu i syntety-
zmu,  przestudiowano rozwój i gramatykalizację czasu przyszłego w języ-
kach słowiańskich. W drugiej części monografii została przeprowadzona 
dokładna analiza gramatykalizowanych i niegramatykalizowanych form 
futuralnych, przede wszystkim na materiale trzech  współczesnych języ-
ków słowiańskich: rosyjskiego, polskiego i serbskiego – które w pewnym 
sensie reprezentują trzy grupy (odpowiednio: wschodnią, zachodnią i po-
łudniową) języków słowiańskich oraz trzy najbardziej oddalone od siebie 
systemy gramatyczne w ramach języków słowiańskich. W poszczególnych 
segmentach przedstawione zostały także najważniejsze cechy innych języ-
ków słowiańskich, które wyróżniają się swoją specyfiką w funkcjonowaniu 
kategorii futuralności.

Szczegółową analizę tej kategorii poprzedzają uwagi wstępne zwią-
zane z rozwojem i gramatykalizowaniem form czasu przyszłego w języ-
kach słowiańskich. W celu rozwiania wątpliwości i udzielenia odpowiedzi 
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na szereg otwartych pytań rozpatrzono współczesny status gramatyczny po-
szczególnych środków wyrażania przyszłości w językach rosyjskim, pol-
skim i serbskim, jak również zanalizowano i przedstawiono diachroniczny 
przegląd stanu tych środków w językach słowiańskich w ścisłej korelacji z 
ich funkcjonowaniem na poziomie synchronicznych. Dzięki temu zwrócono 
uwagę na fakt, że niektóre przejściowe zjawiska analityzmu (przedstawione 
głównie w postaci różnych konstrukcji, zawierających czasowniki modalne 
i inne o niepełnym znaczeniu leksykalnym), zaobserwowane nie tylko w 
starych zabytkach piśmiennictwa, lecz także we współczesnych językach 
słowiańskich, mogą pośrednio wskazywać ścieżki rozwoju konstrukcji gra-
matykalizowanych (form analitycznych), tudzież modele gramatykalizacji, 
co zostało wyraźnie zaakcentowane również w niniejszej pracy.  

Liczne środki wyrażania czynności, następującej po akcie wypowie-
dzi lub po innej czynności momentalnej zaliczono do czterech grup podsta-
wowych: (1) gramatykalizowane formy temporalne, dla których czas przy-
szły ma znaczenie podstawowe; (2) gramatykalizowane (transponowane) 
formy temporalne, dla których czas przyszły ma znaczenie drugorzędne; (3) 
formy i konstrukcje (łączność leksykalno-semantyczna i syntaktyczna) jako 
niegramatykalizowane środki wyrażania przyszłej czynności; (4) gramaty-
kalizowane (prospektywne) formy okolicznikowe o domyślnym znaczeniu 
czasu przyszłego. Podstawowym kryterium w typologii i rozpatrywaniu 
wyżej przedstawionych środków jest stopień futuralnie zorientowanej tem-
poralności.  

W analizie został zastosowany model pola funkcjonalno-semantycz-
nego (PFS), co umożliwia potraktowanie form czasownikowych czasu 
przyszłego jako centrum obejmującego formy futuralne (użyte w trybie 
oznajmującym) oraz ich relacje korelatywne, natomiast transponowane for-
my gramatyczne i środki o niepełnej gramatykalizacji „temporalnej” jako 
bliższe peryferie danego pola. 

Poza tymi środkami jako dalsze peryferie rozpatrywane są również 
„nietemporalne” (gramatykalizowane) formy czasownikowe, których pod-
stawową funkcją jest funkcja modalna, a które dzięki właściwościom pro-
spektywności i niewykonalności czynności wchodzą w korelatywne sto-
sunki z czasowymi (futuralnymi) gramatykalizowanymi i niegramatykali-
zowanymi formami, jak też środki językowe bez względu na stopień ich 
gramatykalizowaności. 
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Możliwość użycia różnych środków do wyrażania tych samych (albo 
podobnych) znaczeń pozwala mówić o tzw. wzajemnych stosunkach kon-
kurencyjnych, czyli o swojego rodzaju synonimii, do której dochodzi wy-
łącznie dzięki syntaktycznym możliwościom kontekstu. 

W niniejszej analizie funkcjonalno-aspektologicznej w celu jej pogłę-
bienia i lepszego naświetlenia (pod)systemu językowego przedstawione zo-
stały i zestawione ze sobą dane z dwóch albo więcej systemów językowych 
(rosyjski wobec polskiego i serbskiego, polski wobec rosyjskiego i serb-
skiego oraz serbski wobec rosyjskiego polskiego). Podstawę ujęcia kon-
trastywnego stanowi KFS (z rozbudowaną subkategoryzacją), podczas gdy 
PFS, będące tymczasowym punktem wyjścia do poszukiwań nie tylko po-
dobieństw i różnic typologicznych na planie składni w porównywanych ję-
zykach, lecz także „ukrytych znaczeń gramatycznych” oraz specyfiki funk-
cjonalno-semantycznej każdego języka z osobna, stanowi konkretny przed-
miot bezpośredniej analizy językowej, dzięki której możliwe jest szersze 
spojrzenie na typologiczną charakterystykę na planie ogólnosłowiańskim. 

Słowa klucze: kategoria futuralności, czas przyszły, diachronia/syn-
chronia, środki gramatykalizowane/niegramatykalizowane, pole funkcjo-
nalno-semantyczne, centrum, bliższa/dalsza peryferia, badania porównaw-
cze, języki rosyjski, polski i serbski.  
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ПРЕДГОВОР

Монографија Футуралност у савременом руском, пољском и 
српском језику представља измијењену, прерађену и допуњену вер-
зију рукописа докторске дисертације (са ширим насловом Функцио-
нално-семантичко поље футуралности у савременом руском, пољском 
и српском језику), одбрањене 24. децембра 2007. године на Филозоф-
ском факултету у Новом Саду пред комисијом у саставу: дописни члан 
САНУ, проф. др Предраг Пипер (ментор), дописни члан САНУ, проф. 
др Милорад Радовановић, проф. др Јелка Матијашевић и проф. др Ду-
шанка Мирић. Њихове драгоцјене примједбе и сугестије помогле су ми 
у коначном уобличавању текста, на чему им се овом приликом топло 
захваљујуем.

Прва проучавања категорије футуралности започели смо прије 
30-ак година. Тема је тада имала радни наслов сличан садашњем на-
слову одбрањене тезе: „Функционирање будућег времена у руском, 
пољском и хрватскосрпском језику”. Међутим, радикалне промје-
не и захвати у језичкој политици појединих република након распа-
да СФРЈ као заједничке државе (који се огледају у првом реду кроз 
вјештачко стварање „хрватског новоговора” и његово промовисање у 
посебан језички систем и књижевни језик, различит од српског, одно-
сно српскохрватског, као и кроз његово увођење у службени оптицај 
у новоствореној Републици Хрватској) захтијевали су од нас извјесне 
измјене не само у формулацији наслова теме већ и у једном сегменту 
промјену концепције рада на тези. Другим ријечима, те измјене биле 
су условљене како савременим научним сазнањима у области науке о 
језику тако и социолингвистичком реалношћу, која је наметнула нешто 
другачији избор корпуса истраживања.  

Али, без обзира на ту нову социолингвистичку реалност, ми 
полазимо од тога – што желимо посебно истаћи – да сви резултати 
истраживања у оквиру задате теме који  важе за српски језик, важе 
и за оне (књижевне) језичке изразе, којима је, као и српском језику, 
дијалекатска основица штокавско нарјечје и који су тек прије извјесног 
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Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

времена (законским прописима) добили статус посебних стандардних 
(јужно)словенских језика (мислим овдје на хрватски, бошњачки, као и 
црногорски језик, који је посљедњи у датом низу добио посебан језич-
кополитички статус). Овај став смо, сваки пут када се за тим указала 
потреба, покушали и да аргументовано поткријепимо резултатима ис-
траживања. 

Управо у тој, почетној, фази истраживања (која се стицајем окол-
ности подударила са епохом интензивног разарања не само друштва 
већ и његовог језика, када је ванјезички фактор преузео примат у де-
финисању језичких категорија и интерпретацији укупне језичке про-
блематике) консултације са акад. Милком Ивић, акад. Зузаном Топо-
лињском и посебно са проф. др Предрагом Пипером (који је у то врије-
ме као гостујући професор држао предавања из руског језика на мом 
матичном факултету у Задру, што је пружало могућност како за интен-
зивну сарадњу тако и за шире, веома корисне, конструктивне консулта-
ције) потврдиле су нам да наведена тема није довољно истражена и да 
заслужује ширу научну обраду. Њима сам искрено захвалан на, за мене 
веома значајним, савјетима и сугестијама.

Током састављања корпуса дошли смо до закључка да је поред 
анализе текстова различитих жанрова неопходно узети у обзир и рад 
са изворним говорницима. Ову важну улогу изворних говорника-ин-
форманата, чији су ми одговори помогли да јасније сагледам поједина 
питања из дате области, имали су, прије свега, страни лектори, одно-
сно професори свога матерњег језика: мр Тереса Сикорска (професор 
пољског језика, сарадник Универзитета у Лођу), мр Магда Шмит (про-
фесор пољског језика, сарадник Универзитета у Варшави), кандидат 
филолошких наука Јевгеније Павлович Јосифов (професор руског је-
зика, доцент Петроградског универзитета), Јелена Борисовна Маркова 
(професор руског језика, сарадник Московског државног универзитета 
„М. В. Ломоносов”) и др Алина Јурјевна Маслова (професор руског 
језика, професор Мордовског државног универзитета „Н. П. Огарјов”). 
Њима, као и другим информантима, нарочито студентима славистике 
универзитета у Познању, а уједно и колегиници Станислави Костић, 
која је помогла да се прикупе њихови анкетни одговори, дугујем  вели-
ку захвалност.

Свим колегама, прије свега славистима из новосадске и београд-
ске, затим из задарске, загребачке, сарајевске и никшићке те москов-



ске, петроградске, волгоградске и љубљанске, као и из других лингви-
стичких средина, са којима сам током вишегодишњих стручних сусре-
та имао плодне разговоре о појединим аспектима овдје представљеног 
истраживања и који су ми током прикупљања грађе и израде рада пру-
жали несебичну подршку и помоћ, желим да овом приликом упутим 
изразе најсрдачније захвалности. 

На крају бих желио да истакнем да без разумијевања и стрпљења 
моје породице, без њене незамјењиве моралне подршке и свесрдне по-
моћи ова књига вјероватно не би ни угледала свјетло дана. Управо сто-
га према породици, којој дугујем изузетну захвалност, имам посебну 
обавезу.

У Новом Саду, октобра 2017.                                                                      Д. В.
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1. УВОД

1.1. Претходне напомене

Поједини аспектуално-темпорални односи и значења у словен-
ским језицима нису испитани и описани у оној мјери у којој они то, 
по свом мјесту у граматичком систему тих језика, заслужују. Такав је 
случај и са категоријом будућег времена, односно категоријом футу-
ралности. 

Већ површна анализа савремених граматикализованих облика 
будућег времена у словенским језицима допушта претпоставку да ру-
ски, пољски и српски језик, на чијем материјалу ћемо овдје покушати 
да проучимо један од три основна сегмента категорије темпорално-
сти, могу представљати три најразличитија (међусобно најудаљенија) 
словенска граматичка система. Ова претпоставка посебно добија на 
значају, ако се зна да се развој граматичког система (а то значи и раз-
вој будућег времена, као и његова граматикализација) одвијао у разли-
читим условима (под различитим утицајима староцрквенословенског 
језика, као и несловенских језика, прије свега њемачког, а касније и 
француског) у сва три наведена језика. Управо та чињеница – да се и 
граматикализација будућег времена у словенским језицима разликује 
од језика до језика – говори о специфичности и посебном граматичком 
статусу ове категорије.

Колико је нама познато, ова тема досада није обрађивана као ис-
црпнија цјелина, посебно не са семантичко-синтаксичког аспекта, а 
још мање на грађи трију језичких система, од којих се сваки узима као 
представник једне језичке подгрупе словенских језика.

Ова и слична запажања подстакла су нас и дала нам основа да се 
наведеним питањем почнемо озбиљније бавити. 

Изражавање категорије футуралности разматра се у раду како са 
синтаксичког тако и са семантичког становишта, за што су нам као 
полазна основа, између осталога, послужили и принципи савремене 
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функционалне граматике. Другим ријечима, то значи да будуће вријеме 
и категорију футуралности у руском, пољском и српском језику овдје 
проучавамо као семантичку категорију са морфологизованим језгром 
и синтаксички граматикализованом периферијом. Овај приступ долази 
до изражаја нарочито у случајевима када се видска и видско-времен-
ска значења будућег времена појављају као имплицитна, односно као 
„скривене граматичке категорије”. Теза о језичким средствима за из-
ражавање будућности (или, шире, футуралности) пружа прилику да се 
на овом плану у словенским језицима истраже контекстуални (семан-
тички, лексички, морфолошки и синтаксички) услови функционисања 
вида и времена.

Рад на теми захтијевао је један од компаративних приступа. Ми 
смо предност дали кофронтативној (контрастивној) анализи, која се за-
снива на методу преводâ, али уз могућност примјене, сваки пут кад се за 
то у току истраживања указала потреба, и типолошке анализе. Такође, 
у циљу добијања потпуније слике о функционисању средстава будућег 
времена, односно категорије футуралности, примјењивали смо, поред 
сукцесивног, и симултано контрастирање, као и неке друге методолошке 
поступке (као што је, нпр., одређивање, за сва три језика истог, семан-
тичког „језика посредника” у другом, емпиријском дијелу рада). 

Конкретно истраживање (анализа) проводи се овдје на тексто-
вима из белетристике и научне литературе те преводне књижевности 
(објективизирани корпус) и штампе. У посебним случајевима истра-
живање наведеног корпуса захтијевало је и рад са информантима, тако 
да је корпус провјераван и допуњаван испитивањима изворних говор-
ника сваког од језикâ, нарочито када је ријеч о употреби специфичних 
средстава за изражавање будућег времена (и уопште категорије футу-
ралности). У оквиру тих испитивања посебно мјесто добиле су разне 
„видско-временске пробе”, као и све оне значењске компоненте које се 
не могу непосредно перципирати.

Уз истраживање ова три језика ваљало је посегнути (макар успут-
но) и за најрелевантнијим значајкама других словенских језика који се 
одликују својом специфичношћу у синтакси глаголскога вида и време-
на (овдје будућег времена), као и у функционисању функционално-се-
мантичке категорије футуралности. 

Упоредна анализа језичке грађе допушта да се утврди не само 
дистрибуција значењâ будућег времена, и, евентуално, фреквенција 
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значајног броја средстава за изражавање категорије футуралности у 
сваком од поређених језика већ и да се открију специфичности у функ-
ционисању ове граматичке категорије, као и да се пронађу релевантне 
типолошке сличности и разлике руско-пољско-српске синтаксе у об-
ласти аспектуално-темпоралних односа. Проучавање наведене про-
блематике проводи се како са становишта узајамног дјеловања тако и 
са становишта супротстављености двију категорија које су заједничке 
свим словенским језицима – категорије вида и категорије времена. 

Према томе, наш рад има карактер функционално-конфронта-
тивног аспектолошког истраживања. 

Под претпоставком да ријешимо питања и задатке, које намеће 
ова тема, проучавање аспектуално-темпоралних односа у словенским 
језицима располагаће неким новим чињеницама и ставовима. Дакле, 
рјешење ових задатака допринијеће, макар и дјелимично, бољем по-
знавању системâ поређених језика, што значи да може корисно служи-
ти у практичној настави руског, пољског и српског језика као страног, 
а такође и у сврху превођења с једног језика на други. Иако се овдје 
проучава само један сегмент граматичког система селективних репре-
зентаната словенских језика, ми очекујемо да ће резултати ове функ-
ционално-контрастивне анализе помоћи не само да се уоче сличности 
и разлике међу поређеним језицима, као и њихове специфичности, већ 
и да ће пружити могућност ширег сагледавања типолошких карактери-
стика на општесловенском плану.

1.2. Теоријско-методолошке основе

1.2.1. О функционалном приступу у лингвистици

С напуштањем испитивања појединачних, међусобно изоло-
ваних, језичких чињеница, те с покушајем да се оне посматрају као 
систем, односно као организована структура, у којој примарно мје-
сто имају релевантни односи између свих њених елемената, повеза-
ни су настанак и развој једног новог усмјерења у лингвистици које 
представља заједничко обиљежје многих лингвистичких праваца XX 
вијека. Ријеч је о структурализму, чије полазне теоријске основе нала-
зимо у дјелима Ј. Бодуена де Куртенеа и Ф. де Сосира, двојице науч-
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ника који су својим језичким испитивањима обиљежили лингвистику 
крајем XIX и почетком XX стољећа. 

У оквиру структуралистичког усмјерења настао је и један од 
најраширенијих праваца у савременој лингвистици – функционализам, 
који у средиште свог интересовања ставља функције језика. Међутим, 
различите интерпретације не само језичких функција већ и свих реле-
вантних односа између елемената унутар језичког система довеле су 
до теоријске разуђености овог правца, усљед чега су се развиле мно-
гобројне школе, односно теорије, које се међусобно, по свом предмету  
(односно, методу истраживања) по многочему разликују.1

Функционални метод дошао је до изражаја нарочито у радовима 
носилаца прашке лингвистичке школе, у првом реду В. Матезиуса и Р. 
О. Јакобсона (а касније и њихових директних насљедника – Ф. Данеша, 
М. Докулила и др. и у релативно новије вријеме других слависта, као 
што су П. Сгал и П. Адамец, а у одређеној мјери и појединих слависта 
са наглашенијом русистичком оријентацијом, међу којима се истичу Х. 
Беличова-Кшишкова, В. Барнетова и др.), као и у радовима лингвиста 
који нису изравно везани за неки од лингвистичких праваца (Е. Кош-
мидера, Ј. Куриловича, Г. Гијома, Е. Бенвениста, А. Богуславског, А. 
Вјежбицке, Т. А. ван Дијка и др.). Свој пунији израз овај метод добија 
у функционално-граматичкој концепцији А. Мартинеа, која је блиска 
функционалистичком приступу прашке школе, а која подразумијева, 
прије свега, разматрање елемената језичког система с обзиром на њи-
хове функције у реченици. 

Најразрађенију варијанту функционалног приступа представља 
теорија петроградске школе функционалне граматике, која је ствара-
на дужи низ година и која је своју пуну зрелост достигла управо на 
измаку XX вијека. Њен идејни зачетник и оснивач је познати руски 
лингвиста и аспектолог А. В. Бондарко. Настанак и развој ове функ-
ционално-граматичке концепције, која је настала у тзв. постструкту-
ралистичкој епохи развоја лингвистичке научне мисли и која је данас 
врло актуелна, повезан је, прије свега, са лингвистичким испитивањи-
ма руских лингвиста из периода прије појаве структурализма, као и из 
времена његове експанзије, у којима је функционални метод био врло 

1  Више о функционалним приступима в., између осталога, у: Бондарко 1984а: 
8 и д.; Акуленко 1985; Боровик 1985; Дикро,Тодоров 1987: 53–62; ЛЕС 1990: 565–567. 
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често примјењиван (иако још увијек са недовољно разрађеном кон-
цепцијом). Ријеч је о радовима познатих лингвиста, као што су: А. А. 
Потебња, Ј. Бодуен де Куртене, А. А. Шахматов, А. М. Пешковски, Л. 
В. Шчерба, И. И. Мешчањинов, затим њихових сљедбеника (почев од 
В. В. Виноградова и његових савременика), који су утрли пут многим 
лингвистима – представницима функционалног правца у савременој 
руској лингвистици (међу којима се, поред споменутог А. В.  Бондарка, 
издвајају М. М. Гухман, В. Г. Адмони, Ј. В. Гулига, Ј. С. Маслов, Н. Ј. 
Шведова, Ј. И. Шендељс, Н. А. Сљусарева,  В. Г. Гак, Г. А. Золотова, 
Д. Н. Шмељов, М. А. Шељакин, Т. В. Булигина, В. С. Храковски, А. М. 
Ломов, М. Ј. Гловинска и др.), као и лингвиста, чија су семамнтичка 
истраживања блиска функционално-граматичкој концепцији (као што 
су Ј. С. Кубрјакова, Ј. Д. Апресјан, Н. Д. Арутјунова, Ј. В. Падучева и 
др.). 

У српској лингвистици функционални приступ није имао значај-
нијег одјека. Међутим, вриједи истакнути поједине лингвисте који су 
у својим истраживањима примјењивали (или још увијек примјењују) 
функционални метод. Прве назнаке савременог функционалног при-
ступа у србистици најављене су крајем 50-их година (в. Стевовић 
1958). Одразе овога приступа налазимо у неким радовима М. Ивић, К. 
Милошевић, И. Клајна, Љуб. Поповића, М. Радовановића2, а у новије 
вријеме у појединим радовима Ј. Матијашевић, Д. Мирић, Људ. Попо-
вић, В. Митриновић, И. Антонић, Д. Керкез. Према нашим сазнањи-
ма најдаље су у примјени, односно развоју функционалне анализе код 
нас отишли, истина, сваки на њему својствен начин (приступ), тројица 
лингвиста: П. Пипер, Б. Тошовић и М. Ковачевић.

Теорија функционалне граматике, која је данас најшире прихваће-
на и разрађена у руској лингвистици (превасходно као теорија функци-
онално-граматичких поља) и која наилази на велик одјек у свијету, а 
посебно у славистичким круговима, представља само једну од компо-

2  Издвојићемо овдје, засада, само један рад, за који се може рећи да је бацио 
ново свјетло на сложено питање функција у језику. То је рад (докторска дисертација) 
М. Радовановића, чија истраживања, наслоњена, поред осталог, на тадашња савреме-
на лингвистичка проучавања, како у свијету тако и код нас, нарочито када је ријеч о 
области синтаксичке семантике (гдје је, то треба посебно истаћи, акад. М. Ивић дала 
немјерљив допринос), представљају у то вријеме значајан корак даље у функционал-
ним истраживањима српског језика (в. Радовановић 1978).
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ненти ширег функционалног правца, односно модела у науци о језику3, 
који, поред функционалне граматике у ужем смислу (тј. функционалне 
морфологије и синтаксе), обухвата и функционалну лексикологију и 
функционалну стилистику. Функционална граматика овога типа ком-
плементарна је са граматичком типологијом, контрастивном грамати-
ком, лингвистиком текста, когнитивном лингвистиком и психолингви-
стиком, теоријом говорних чинова, теоријом семантичких интерпрета-
ција, теоријом семантичких примитива, теоријом семантичких лока-
лизација, корелационом граматиком, као и са неким другим областима 
лингвистичких испитивања.

Овај функционални приступ, који се заснива на идеји функције 
и значења у језику, односно на идеји о семантизацији морфолошки из-
ражених и неизражених граматичких категорија и значења (уп. Всево-
лодова 1984), има за циљ (као, уосталом, и многи други лингвистички 
приступи) да разјасни (и опише) како језик функционише. 

1.2.2. Функционално-семантичко поље као лингвистички 
модел

Традиционална граматичка истраживања и описи засновани су, 
углавном, на принципу „од форме ка семантици”, односно „од израза 
ка значењу”, или речено термином функционалне граматике, „од сред-

3  О најважнијим аспектима ове теорије (модела) у руској лингвистици већ 
смо имали прилике да изнесемо своје мишљење, које ће нам овдје послужити, прије 
свега, као полазна основа при разматрању теоријско-методолошких питања наведене 
функционално-граматичке концепције, као и у сагледавању њене актуализације у 
свјетлу савремених лингвистичких истраживања, посебно оних у којима преовлађује 
функционално-семантичка оријентација (в.: Војводић 1990а: 99–103; 1991а; 2000а); 
теоријско-методолошким, као и лингводадактичким питањима из ове области, 
посвећено је више радова проф. др П. Пипера, на чију је иницијативу Функционална 
граматика руског језика још 1979. године ушла као предмет у универзитетски 
наставни програм на Катедри за руски језик и књижевност Филозофског факултета 
у Новом Саду (в., између осталог: Пипер 1983а; 1983б; 1986а; 1991а; 1992); значајан 
допринос овом питању дали су и М. Ковачевић и К. Кончаревић крајем 80-их, односно 
почетком 90-их година (в.: Ковачевић 1988; 1991; Кончаревић 1990). Напоменимо 
такође да су се први радови, у којима је била узета у обзир ова граматичка концепција 
(премда још увијек у недовољно разрађеној верзији), појавили још средином 70-их 
и почетком 80-их година, али без значајнијег одјека у тадашњим југословенским 
лингвистичким круговима (в.: Садику 1976; 1978; 1981). 
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ства ка његовој функцији”. Другим ријечима, таквим приступом ана-
лизи се подвргавају „морфеме, граматички облици, синтаксичке кон-
струкције, лексичко-граматички типови, морфолошке категорије” и сл. 
(Бондарко 1981: 486). Дакле, ријеч је о јасно и формално израженим 
граматичким јединицама и категоријама.

У граматичким истраживањима примјењивао се и принцип су-
протан овом, тј. принцип „од семантике ка њеном формалном изра-
зу”, односно принцип који иде искључиво „од смисла ка форми” (в. 
Бондарко 1984а: 11–15). Премда је овај посљедњи приступ имао добре 
теоријске основе, у пракси се он, за разлику од првог приступа (који се 
досљедно проводио и који је као дескриптивни модел лингвистичкој 
науци омогућио да подробно опише језик и његова средства), није мо-
гао докраја досљедно проводити, па тиме ни одржати.4

У основи савременог функционалног приступа, о којем ваља 
рећи нешто више, јесте принцип „од семантике ка њеном формалном 
изразу”, односно „од функције ка средству”. Међутим, то не значи да 
је овај граматички принцип искључив. Напротив, он се комбинује и са 
њему супротним принципом, принципом „од средства ка функцији”. 
Ова примарна улога приступа „од значења ка изразу” у функционал-
ној граматици уско је повезана са говорном дјелатношћу човјека. Јер, 
да би формулисало неки исказ, говорно лице мора прећи од смисла 
ка формалним средствима израза, односнио мора поћи од онога што 
жели изразити према ономе чиме и како то изразити. Дакле, овдје је 
ријеч о мисаоно-говорној активности човјека. Међутим, то не значи да 
је за говорно лице други (назовимо га споредни) приступ  – „од сред-
ства ка функцији” – неважан. Напротив, овај посљедњи приступ увијек 
је актуелан за говорно лице, јер у његову језичку компетенцију улази 
како владање функционалним потенцијалом свих језичких средстава 
тако и владање правилима њихова функционисања (Бондарко 1987а: 
15; уп. такође Расудова 1990). Према томе, савремена теорија функци-
оналне граматике, која је, како већ рекосмо, најбоље заживјела у руској 
лингвистичкој средини, подразумијева двосмјерну анализу (приступ). 

У центру таквог функционалног приступа јесте оријентација на 
појам семантичког поља, у чијој основи леже, што ваља посебно ис-

4  О разликама између традиционалног и функционалног приступа (првенствено 
у проучавању руског језика) в., између осталог, у: Мустајоки 1990; Мустајоки и др. 
1990.
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таћи, синтаксички односи. Увођењем термина поље у лингвистичка ис-
траживања почетком 30-их година овога стољећа5 створена је основа 
за развој нове лингвистичке концепције. Растом интересовања за „тео-
рију поља”, растао је и број концепција, односно дефиниција лингви-
стичког поља, тако да данас немамо јединственог тумачења овог тер-
мина.6

Теорија поља постигла је свој највећи степен разрађености у ва-
ријанти функционалне граматике, чији је протагонист горе већ спо-
менути руски аспектолог А. В. Бондарко са групом сарадника. Он је 
кроз дужи период и у низу радова развио властиту теорију – теорију 
функционално-семаничких поља7, ослањајући се при том (у својим по-
лазним теоријским основама) на концепције појмовних категорија О. 
Јесперсена и И. И. Мешчањинова (в.: Јесперсен 1958; Мешчањинов 
1945; уп., између осталог: Бондарко 1978: 72–94; Гухман 1985). 

Појам функционално-семантичког поља (у даљњем тексту ФСП) 
повезује се обично са представом о одређеном простору у коме се фор-
мирају централне и периферне компоненте, истичу сегменти укрштања 
са другим „просторима” (пољима). Оно настаје заједничким семантич-
ко-функционалним дјеловањем граматичких (тј. морфолошких и син-
таксичких) средстава, с једне стране, и лексичких, лексичко-граматич-
ких и творбених средстава, с друге стране. Ова интеракција елемената 

5  Термин лингвистичко поље (sprachliche Feld) први је у линвистику увео ње-
мачки лингвист Ј. Трир (Трир 1931), доказујући да ријечи које припадају истој пој-
мовној области (пољу) имају заједничко заначење, због чега свака промјена у оквиру 
једног појма изазива промјену код других појмова из исте области. – Подробније 
о „принципу” поља, његовој структури и примјени са општелингвистичког стано-
вишта в., између осталог, у: Адмони 1964; Данеш 1966; Гулига, Шендељс 1969; Ва-
сиљев 1971; Шчур 1973; 1974; Сивергина 1976.

6  Одраз неуједначености критеријума при одређивању (дефинисању) лингви-
стичког поља очитује се и у многобројним називима, којима је саставни дио лексема 
поље; в. преглед таквих назива у: Шчур 1974: 21. 

7  Свеобухватно функционално истраживање наведенога типа (углавном на 
грађи једног језика – руског) било је предмет вишегодишњег пројекта („Теорија 
функционалне граматике. Анализа функционално-семантичких поља”), на чијем се 
челу налазио управо А. В. Бондарко. Резултати финалне реализације овога пројекта, 
чији је покровитељ Институт за лингвистику РАН у Петрограду, објављени су, како 
је и предвиђено, у серији од шест томова (колективних моногографија) у периоду од 
1987. до 1996. године (в.: Бондарко 1987а; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б; в. такође: 
Проблеми функционалне грамматике 2005). 
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разних нивоа на функционалној основи, како оних са категоријалним 
(обавезним, парадигматским, инваријантним) значењем тако и оних са 
некатегоријалним (необавезним, синтагматским, варијантним, контек-
стуалним) значењем одраз је реалних (временских, просторних, кван-
титативних, квалитативних и др.) корелација или појава, које се односе 
не само на језик и говор већ и на најсложеније процесе мисаоно-је-
зичке активности (в., поред осталог: Бондарко 1969а; 1971а; 1973; 
1976; уп. Јарцева 1969). Другим ријечима, ФСП учествују, као један 
од најважнијих фактора, у стварању исказа као смисаоне цјелине (уп. 
Бондарко 1981: 487–494; 1987а: 28–39; уп. такође:  Бондарко 1969б; 
Акуленко 1985: 12 и д.). 

С обзиром на структуру, поља могу бити моноцентрична и поли-
центрична. Моноцентрична поља имају за центар неку од граматичких 
категорија (нпр. поље темпоралности има за центар категорију вре-
мена, а поље модалности – категорију начина), чији је „израз” везан 
за посебна језичка средства која припадају истом језичком (граматич-
ком) нивоу. Полицентрична пак поља немају један јединствени цен-
тар, односно везана су за одређену свеукупност језичких средстава 
која припадају разним језичким нивоима (нпр. поље посесивности у 
словенским језицима има, с обзиром на тип посесивне функције, два 
центра – атрибутивни и предикативни; атрибутивни центар чине кон-
струкције са присвојним замјеницама и придјевима те конструкције 
са падежним (генитивним) облицима именица, док се предикативни 
центар састоји од разних посесивних предикатских конструкција); в.: 
Бондарко 1987а: 34–36; 1990; 1996б.

Два су битна обиљежја сваког ФСП: (а) да оно у потпуности обу-
хвата сав спектар функција које могу бити повезане са неком семантич-
ком категоријом и (б) да та семантичка категорија може да буде изра-
жена било којим језичким средствима – морфолошким, синтаксичким, 
творбеним, лексичким, као и било којим њиховим комбинацијама.

Ако претпоставимо да се језик као систем који функционише 
састоји од низа посебних, међусобно повезаних, подсистема (поља, 
субпоља или микропоља), онда је у конкретној функционално-семан-
тичкој анализи важно, прије свега, утврдити критеријуме на основу 
којих је могуће открити постојање неког подсистема. Тако, да бисмо 
утврдили од којих се семантичких поља састоји руски, српски, пољски 
или било који други словенски или пак несловенски језички систем, 
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морамо открити и одредити центар, а затим, на основу њега, и пери-
ферију сваког поља. Но прије тога ваља утврдити основне семантичке 
константе или инваријанте, као општа (основна) значења из којих 
се сва посебна значења изводе као контекстуално условљене варијан-
те. Те инваријанте, саме независне од контекста, заправо су семан-
тичке категорије (попут аспектуалности, темпоралности, временске 
и просторне локализованости / нелокализованости, модалности, пер-
соналности, субјектности, објектности, одређености / неодређености, 
компаративности, посесивности, локативности, каузалности, кондици-
оналности, егзистенцијалности итд.), односно категоријалне ситуа-
ције (тј. типски условљене семантичке структуре које се заснивају на 
одређеној семантичкој категорији и њеном ФСП и које представљају 
један од аспеката опште семантичке (сигнификативне) ситуације, из-
ражене одговарајућим исказом), у чијој реализацији (формалном из-
ражавању) учествују различита средства на нивоу исказа, који може 
одговарати реченици, надреченичној цјелини, па и укупном тексту8 (в.: 
Бондарко 1983а; 1984а: 99–124; 1987а: 11–12; 1990: 5–6; уп.: Пипер 
1993; Бондарко 1998). Неке од ових категорија садрже и посебне кате-
горије са малим бројем општих обиљежја и мањим степеном независ-
ности од контекста.

Пошто семантичке категорије могу бити изражене разним језич-
ким средствима, било морфолошким, било синтаксичким, било лек-
сичким, било комбинованим, ваља утврдити која су то средства. Упра-
во, као основа за издвајање одређеног ФСП у неком језику узима се си-
стем језичких средстава (прије свега, граматичких категорија, али исто 
тако и одређених синтаксичких конструкција, лексичко-граматичких 
група и сл.) са међусобно повезаним функцијама (Бондарко 1984а: 25).

8  О могућностима анализе семантичких категорија (односно категоријалних 
ситуација) на нивоу текста в. Бондарко 1999: 204–230, гдје се, у вези са предикатив-
ношћу, разматра категорија „временског редослиједа” (временной порядок, времен-
ная последовательность), која обувата како временску сукцесивност и симултаност 
ситуација тако и њихову динамичност и статичност изражену у исказу (на нивоу 
реченице или надреченичне цјелине), односно у тексту (уп. такође и сљедеће радове 
овог лингвисте: Бондарко 1995а; 1995б: 67–83; 1996в: 6–21); у вези с тим уп. Пипер 
1997а: 159–181, гдје се (на нивоу текста) анализирају „хронотоп текста”, „дискурсни 
маркери”, „темпорална локализација” и сл.; уп. такође: Чмејркова 1982; Титов 1995; 
Шапочка 1996.
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Даљи корак у примјени овог модела јесте да се анализом утврди 
природа повезаности средстава разних језичких нивоа у овиру ФСП.9

Истраживање повезаности једног поља са другим пољем такође 
је важан моменат у њихову моделирању, односно примјени.

Наведена варијанта функционалног приступа садржи и све по-
требне основе за упоредно функционално проучавање двају или више 
језика, нарочито када је ријеч о аспектолошким истраживањима, која 
су по својим резултатима највише напредовала. Посљедњих година 
посебну пажњу привлачи управо комбиновање функционалног и кон-
фронтативног (контрастивног) приступа у лингвистичким истражи-
вањима, и то у оним истраживањима која се проводе у оквиру функци-
онално-граматичке концепције (уп., између осталог: Пипер 1977; 1988; 
1993; 1997а; 1997б; 1998б; Тарасова 1991; Тошовић 1995; 1998а; 2006; 
Николова 1997; Маслова 1998; 2008; 2009; уп. такође: Садику 1978; 
Мушовић 1987; Мирић 1991; 1997; Матијашевић 1995; 1997; Војводић 
1991б; 1997а; 1997б; 1999а; 1999б; Поповић 1996; Станковић 1997; 
Митриновић 1998; Гусман 1998а; Бабић 2011а). Савремена конфрон-
тативна испитивања језика теже да разматрају поређене језичке чиње-
нице кроз укупну разноврсност свих језичких нивоа и њихове међу-
собне повезаности у систему10, што је веома блиско функционалном 
приступу, односно моделу ФСП.

Конфронтативна анализа језикâ данас не претпоставља само ис-
траживање нивоа фонологије, граматике и лексике, тј. не претпоставља 
само микролингвистичку већ и макролингвистичку анализу, која подраз-
умијева анализу и дискурса, односно текста (в., поред осталог: Нерознак 
1987; Бондарко 1987б; Гак 1987; Абрамов 1987; Пипер 1997а: 48–56; 
Терзић 1999: 9–31; в. такође: Милославски 1982; Пипер 1986б; 1991б; 
1991в; Маројевић 1987; Ковачевић 1991; Миклич 1991; Савић 1993; Ма-

9  Не мислим овдје само на синонимију, као основну карактеристику сваког 
ФСП (уп., нпр.: Бережан 1967; Апресјан 1995а: 251–255), већ и на сва друга сложена 
стања и појаве у језичком систему, као што су, нпр., опозицијски односи бинарности 
међу језичким знаковима, односи хијерархије граматичких категорија, парадигматске 
корелације и синтагматске релације језичких јединица, затим односи транспозиције 
језичких средстава и неутрализације граматичких категорија и др. (уп., поред осталог, 
Прћић 2008 [1997]: 120–169).

10  Одраз такве тенденције налазимо и у трима новијим граматикама руског 
језика (Тошовић 1988; Маројевић 1994; Пипер, Стојнић 2002). 
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тијашевић 1996; Мирић 1998; Николова 1998; Прћић 2008 [1997]; Радо-
вановић 2009). Конфронтативној и функционално-граматичкој концеп-
цији заједничко је и то што су им основни принципи истраживања исти: 
„од семантике ка форми” и, обрнуто, „од форме ка семантици”.

За дубљу анализу одређеног језичког система помоћу модела ФСП 
треба настојати да се она сагледа у свјетлу сучељавања двају или више 
језичких система. У таквим истраживањима основу за поређење пред-
стављале би семантичке категорије (са разрађеном супкатегоризацијом), 
док би ФСП било конкретни предмет анализе, у оквиру које се могу из-
вући и истаћи сличности и разлике између поређених језика (Бондарко 
1987б: 33; уп.: Абрамов 1987; Тарасова 1991: 28–41; Мирић 2000). Иако 
смо раније сматрали да би прије конфронтативног испитивања било по-
требно засебно и на јединствен начин извршити анализу ФСП у сва-
ком од језика који се желе поредити, па тек онда почети са поређењем 
(Војводић 1991а: 275), сада, послије одређених конфронтативно-функ-
ционалних истраживања, склони смо да предност дамо паралелној ана-
лизи ФСП у поређеним језицима, нарочито ако су они генетски сродни. 
Наравно, поређење неког језика са другим језицима треба да подразу-
мијева систематски, а никако случајни избор језичких чињеница.11

11  Стојимо као и раније (в. Војводић 1991а: 275) на становишту да би било 
веома важно да се у домаћој лингвистичкој средини претходно (прије детаљнијег 
залажења у проблем) изради програм истраживања, прије свега, српског језика на 
конфронтативно-функционалним основама, и то уз тимски рад оних лингвиста који 
су оријентисани управо на конфронтативна (контрастивна) и функционално-грама-
тичка истраживања словенских језика. У том смислу за неке досадашње пројекте 
(мислимо, прије свега, на контрастивне функционално-граматичке потпројекте на 
којима је радила група русиста са новосадске катедре за руски језик и књижевност 
(Ј. Матијашевић, Д. Мирић, Д. Војводић) заједно са П. Пипером као руководиоцем 
пројекта, а дијелом и на пројекат израде српске синтаксе у свјетлу словенских језика, 
којим је руководио такође П. Пипер; в. Пипер 1998а), може се рећи да су по својим 
основним (програмским) циљевима и садржају (иако у реализацији разнородни и 
донекле неуједначени, посебно када је ријеч о приступима као индивидуалним спец-
ифичностима, а такође, једним дијелом, када се ради о језичким нивоима који се 
проучавају) били и остају солидна прелиминарна основа од које се може кренути ка 
обједињавању и финализацији функционално-семантичких испитивања и стварању 
компактнијих конфронтативно-функционалних граматичких издања, базираних на 
материјалу српског, руског и других словенских језика; таква завршна форма могла 
би се добрим дијелом реализовати у оквиру евентуалног сљедећег конфронтатив-
ног функционално-семантичког пројекта, нарочито, ако у њега буде укључен шири 
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И сада, након ширих емпиријских испитивања у овој области, 
сматрамо да би било веома корисно кад би се (нарочито у првој фази 
истраживања одређеног природног језика) овај конфронтативни функ-
ционално-граматички приступ примјењивао у истраживању матерњег 
(у нашем случају српског) језика и њему (генетски и структурно) нај-
сроднијих (дакле, словенских) језика12, а тек након тога у истраживању 
датог језика и језика који имају друкчију структуру.13

Код нас, како у србистици, односно сербокроатистици, тако и у 
славистици, па чак и у лингвистици претходне Југославије (СФРЈ), 
модел поља није изазвао веће интересовање лингвиста, тако да о том 
питању постоји врло мали број радова, како теоријско-методолошког 
тако и емпиријског карактера. Овдје ваља напоменути да у појединим 
радовима (како ранијим тако и каснијим) М. Ивић наилазимо на појмо-
ве које, уз неке ограде, можемо препознати као семантичка поља; такве 
појмове она најчешће означава термином систем (в., између осталог: 
Ивић 1965; 1982; уп. такође Ивић 1995; о корелацији појмова „систем” 
и „поље” у језику в., нпр., Шчур 1967). Први рад о семантичком пољу 
код нас појавио се тек 1966. године (Мелвингер 1966). Сљедећи радови, 
у којима је примјењиван модел поља били су, горе споменути, радови 
З. Садикуа (в. напомену 3); уп. такође Мушовић 1987. Монографија 

круг лингвиста (како србиста и русиста тако и осталих слависта); додајмо да је у 
међувремену реализација управо таквог пројекта (под руководством П. Пипера) по-
чела крајем 2001, односно почетком 2002. године, када су први резултати истражи-
вања представљени на XL скупу слависта Србије (в., прије свега, Славистика 2002).

12  Добар примјер конфронтативног функционално-граматичког приступа у 
проучавању сродних (словенских) језика в., нпр., у: Булико и др. 1990: 300–335 (у 
функционалној морфологији, у којој се, поред осталог, проучава поље „персонал-
ности” на материјалу руског и бјелоруског језика). Конфронтативни функционал-
но-семантички приступ у проучавању српског и неког другог (било словенског, било 
несловенског) језика, колико је нама познато, први пут досада примјењен је досљед-
но (тј. у складу са принципима функционалне граматике, чији је идејни творац А. 
В. Бондарко) и са обимнијом монографском обрадом материјала у кандидатској 
дисертацији А. Ј. Маслове (одбрањеној 1998. године на Државном универзитету у 
Петрограду), која је посвећена изучавању поља „прескриптивности” (са разрадом 
категоријалних ситуација карактеристичних за ФСП императивности) у српском и 
руском језику (в. Маслова 1998).

13  Уп. Тарасова 1991, гдје се у два језика са међусобно различитом структуром 
(руском и енглеском) примјеном контрастивне анализе и модела ФСП проучава 
категорија темпоралности; уп. такође Садику 1978.
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М. Ковачевића о узрочном семантичком пољу у српкохрватском језику, 
која се појавила 1988. године (Ковачевић 1988), дуго је представљала, 
у неку руку, усамљен примјер савременог функционално-граматичког 
приступа са моделом поља код нас, посебно кадa је ријеч о србисти-
ци (сербокроатистици). У вези с тим треба истаћи да је прије десетак 
година из штампе изашла синтакса српског језика (Пипер и др. 2005), 
која представља значајан допринос актуелизацији и продубљивању 
функционално-граматичких испитивања језика у србистици (без об-
зира на то што се у њој не користи термин поље). Додајмо узгред, да 
посљедњих тридесетак година теоријско-методолошки, емпиријски и 
лингводидатктички аспекти овог модела привлаче већу пажњу углав-
ном русиста (в. напомену 3; в. такође дио рада гдје се говори о кон-
фронтативним функционално-семантичким испитивањима). 

Све наведено још једном указује на то да српска лингвистика, 
односно славистика (а, прије свега, србистика и русистика), има добре 
предиспозиције за ширу примјену лингвистичког модела ФСП, управо 
зато што су, нарочито у посљедњој деценији прошлога вијека, постиг-
нути значајни теоријско-емпиријски резултати, како на плану конфрон-
тативних (контрастивних) тако и на плану функционално-семантичких 
испитивања језика.14 Додајмо, такође, да примјена овог модела (или 
неке његове модификације) не би требало да запоставља резултате до 
којих се долази примјеном других лингвистичких поступака, јер су 
они са моделом ФСП (као лингвистичким моделом отворенога типа) 
комплементарни. А што се тиче теоријске стране овога проблема (што 
је веома битно како за српску тако и за сваку другу теоријску лингви-
стику), треба истрајати на становишту да модел поља ваља разматрати, 
прије свега, с општелингвистичког и филозофског аспекта (уп. Шчур 
1974: 19–23).

14  У том смислу подстицајна су нарочито истраживања двојице лингвиста 
– П. Пипера и Б. Тошовића (в., између осталог: Пипер 1983а; 1988; 1997а; Тошо-
вић 1995; 1998а; 2006). Лингвистичке концепције, представљене у теоријско-емпи-
ријским радовима П. Пипера (у првом реду, као теорија семантичких локализација 
са доминантним принципом наткатегоријалне ситуације, односно локализације) и Б. 
Тошовића (као категоријална (корелациона) граматика у чијој основи се налази ко-
релативна функција језика, односно семантичка корелација граматичких јединица), 
могле би својим додатним осмишљавањем да, поред осталог, представљају и даљње 
продубљивање функционалних испитивања језика, првенствено оних која су вршена 
у оквирима теорије ФСП.
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1.2.3. О проучавању општих синтаксичких значења 
видско-временских облика у свјетлу „теорије 
индикатива и релатива” и „теорије  
функционално-семантичких поља”

Данас је увријежено да се употреба и значењâ глаголских времена 
своде на двије (односно три) опште категорије – индикатив, релатив 
(и модус). Називи и значења тих категорија, као што знамо, вежу се за 
позната славистичка имена XX ст., у првом реду за име А. Белића.15

Иако се на питању употребе и значењâ глаголских времена у сло-
венским језицима радило много, иако је о њему написан читав низ ра-
дова, иако су се око њега веома често укрштала и ломила лингвистичка 
копља, оно још увијек није довољно проучено. Чини се да је ово питање 
(иако једно од најважнијих за сваки граматички систем, а посебно за 
словенски) посљедњих година остало изван домета актуелних лингви-
стичких истраживања, што оно, ни у ком случају, не заслужује.16 

Овдје ћемо изнијети наше мишљење о датом питању (о којем 
смо већ имали прилике да пишемо; в. Војводић 1990а), настојећи да 
га сагледамо у свјетлу савремених функционално-граматичких ис-
питивања. Покушаћемо да, уз посебан критички осврт, дамо кратки 
преглед различитих приступа у проучавању употребе и значењâ гла-
голских (видско)временских облика у словенским језицима. Наравно, 
наш задатак неће бити разматрање свих досадашњих теорија о инди-
кативу и релативу, већ разматрање оних учења која су у проучавању 
овог проблема отишла најдаље. Највећи допринос на овом пољу дали 
су поједини југословенски (односно српско-хрватски) и руски лингви-

15  О употреби временâ и одређивању њихових основних значења, ваља истаћи, 
говорили су поједини лингвисти и много раније (уп.: Паул 1880; Грасери 1888; 
Делбрик 1897; Бругман 1904; Штал 1907). 

16  Прије двадесетак година овом проблему посвећен је обимнији рад Б. 
Тошовића (Тошовић 1998б), у којем аутор критички разматра „теорију индикатива и 
релатива” А. Белића, указујући при том на њен значај за развој европске темпусологије 
и уопште теоријске лингвистичке мисли код нас и у свијету (посебно у славистичким 
лингвистичким круговима); излажући своје виђење категорије времена, аутор 
предлаже увођење новог појма – корелационог категоријала (1998б: 15, 32; в. такође 
Тошовић 1998а). – Критички преглед различитих приступа овом питању дао је и С. 
Танасић у уводном дијелу своје монографије (докторске дисертације) о презенту у 
српском језику (Танасић 1996: 7–38).
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сти, чије резултате овдје управо и намјеравамо изнијети, с циљем да 
дођемо до одређених премиса, од којих би било могуће поћи ка даљој 
разради (односно примјени) овога проблема.

Да би се одредила значења глаголских времена треба имати једну 
полазну основу. Лингвисти су давно дошли до закључка да је та основа 
тренутак говора  и на томе се дуго задржали – све док се нису поја-
вила и нека другачија мишљења (уп.: Рајхенбах 1947: 288–289; уп. та-
кође:  Кошмидер 1929; 2 и д.; Стевановић 1958: 32–33; Ивић 1958: 140 
и д.; Човић 1967; Золотова 1973: 171 и д; Флајшман 1989; Падучева 
1996: 11 и д.; Танасић 1996: 12 и д., 22 и д.; Тошовић 1998б; Телин 1998). 

У оквиру аспектолошких истраживања руских лингвиста у дру-
гој половини XIX вијека посебна пажња посвећује се проучавању упо-
требе глаголских времена. Тако, по први пут, говори се о апсолутним 
(„абсолютные”) и релативним („относительные”) временима у руском 
језику (Размусен 1891: 26 и д.). Познато је да је таква подјела карак-
теристична за неке несловенске (тзв. безвидске) језике. Л. Размусен, 
примјењујући овакву класификацију временâ на руски (дакле словен-
ски) језик, говори, заправо (премда не и експлиците), о западноев-
ропском слагању временâ (concordance des temps). Иако и Размусен, 
као и проучаваоци употребе временâ послије њега, говори о тренутку 
говора као основном критеријуму за разликовање апсолутних и рела-
тивних времена (1891: 27), иако долази до значењâ глаголских време-
на до којих ће касније доћи и други лингвисти (1891: 34–42), иако и 
он каже да се релативна времена односе на неки други тренутак ван 
тренутка говора, гдје су главни односи пријевремености и послијев-
ремености (1891: 26–27), иако каже да се апсолутна времена могу 
употребљавати умјесто релативних (1891: 27, 47–106), његов при-
ступ овом проблему по многочему је специфичан и друкчије природе, 
него што је то случај са приступима лингвиста послије њега. Он овдје 
мијеша (поистовећује) западноевропску употребу релативних време-
на са словенском употребом, што није исто. Наиме, слагање временâ, 
као чиста временска појава (од чега он у свом раду и полази, а да то 
уопште не примјећује), које је карактеристично за западноевропске 
језике, по правилу је страно словенским језицима.17 За словенске је-

17  Да ова појава ипак није страна неким словенским језицима (руском и 
пољском – макар и дјелимично) показао је М. Кравар (в. Кравар 1985а). Дату појаву 
Кравар објашњава утицајем француског језика у XVIII и XIX ст., јер је као таква не-
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зике карактеристична је видско-временска употреба глаголских време-
на, што потврђује и Размусенова анализа примјера на руском језику и 
њихових еквивалената у западноевропским језицима. Међутим, овај 
лингвист, вршећи такву, у основи методолошки добро замишљену, 
анализу, пропустио је, нажалост, прилику да до краја сагледа њене ре-
зултате (могућности), који су могли послужити не само за извођење 
неких теоретских (општих) закључака о разликама између словенске и 
западноевропске употребе временâ већ и за темељитије разграничење 
словенскога индикатива и релатива.

Принципијелно разграничење индикатива и релатива у словен-
ским језицима (на материјалу српско-хрватскога језика) налазимо нај-
прије код А. Белића. Међутим, и прије њега говори се о начелним раз-
ликама употребе временâ у српско-хрватском језику, и то кроз појмове 
као што су: приповиједање, спомињање, приопћавање и јављање (Ма-
ретић 1931: 529 и д.) или приповиједање и разговор (Мусић 1926: 113). 
Треба додати да ни Маретић ни Мусић (који је Маретићеве четири син-
таксичке категорије свео на двије) не разрађују шире овај проблем (а 
нарочито то не раде теоријски). Сам Белић одбацује Мусићеву подјелу, 
образлажући то на тај начин што се у приповиједању (које је обично 

позната староруском. Осим тога, она је карактеристична само за књижевни језик (у 
народним говорима је нема, а у писаном језику је чешћа него у говорном). Међутим, 
ни овај синтаксички галицизам не може нам послужити као оправдање да о употреби 
глаголских времена говоримо на начин како то говори Размусен (галицизам, који он, 
наравно, не спомиње); уосталом, и сам Кравар истиче да је такав приступ (тј. мије-
шање западноевропске и словенске употребе временâ) недопустив (1985а: 250). – Уп. 
Новикова 1972, гдје се говори о слагању временâ не само у руском и пољском већ и 
у украјинском језику, али се ова појава не узима као синтаксички галицизам, већ се 
тврди да је настала унутарњим развојем језика (којему се још додаје и посебан стил 
стваралаштва појединих писаца). Међутим, аргументи (а то су резултати истражи-
вања, које се у овом раду проводи искључиво на материјалу писаца – представника 
виших слојева друштва, чије је образовање, посебно књижевнојезичко, било под зна-
чајним утицајем западноевропске језичке културе и књижевне традиције), који би 
требало да послуже као основа за такву тврдњу, само потврђују (још једном, иако ин-
директно) мишљење да је ова појава (concordance des temps) у словенским језицима 
настала под западноевропским утицајем. Да је Е. А. Новикова за корпус користила 
и говорни језик (а не само књижевни), у којем, по правилу, нема слагања временâ, 
вјероватно би резултати (таквог) истраживања у још већој мјери показали да је њена 
наведена тврдња неоснована; уп. такође: Кшишкова 1962: 21–22; Гак 1989:10–142.
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Белићев синтаксички релатив) појављује и разговор (који је обично Бе-
лићев синтаксички индикатив) и обрнуто (Белић 1927: 105 и 1928).18

Белић у свом учењу предлаже двојаку (а касније и тројаку) подјелу 
употребе временâ кроз појмове индикатива и релатива (касније додаје и 
модус), за чије одређивање прихвата основу својих претходника – тре-
нутак говора. Па, кад се радња временски одређује „према тренутку 
говора, према говорном лицу, које са својим говором претставља са-
дашњост”, онда је таква употреба индикативна или права (Белић 1941: 
356). А кад се радња временски одређује према неком другом тренутку 
(а не према тренутку говора), тј. „према тренутку у прошлости, или бу-
дућности или како другачије”, онда је то релативна или неправа употре-
ба временâ (1941: 369). Индикативној и релативној употреби временâ 
Белић је додао и модалну употребу – „када се глаголски временски об-
лик не употребљава у својој временској ситуацији” (1939: 179).

Средином овога стољећа било је покушаја да се Белићев „трену-
так говора”, као основа у одређивању општих синтаксичких категорија 
времена, оспори, нарочито у руској (совјетској) лингвистици (Поспелов 
1947; 1955). Н. С. Поспелов предложио је нову полазну основу за од-
ређивање синтаксичких категорија – садашњост као синтеза. Таква са-
дашњост није ограничена тренутком говора, већ она обухвата и оно што 
му непосредно претходи и оно што непосредно слиједи послије њега. 
Па, у односу на такву садашњост „веза субјекта и радње с објективним 
садржајем реалне стварности може бити или директна, непосредна или 
индиректна, релативна” (Поспелов 1955: 208; превод наш – Д. В.). У скла-
ду с тиме он одређује што је то индикативна, а што релативна употре-
ба временâ: „При прямом употреблении глагольных форм времени для 
говорящего устанавливается непосредственная связь субъекта действия 
с объективным содержанием реальной действительности в настоящем, 
прошлом или будущем. При релятивном употреблении временных форм 
такая связь устанавливается не непосредственно, в ‘настоящем’, а отре-
шенно от настоящего, в прошлом или будущем” (1955: 208; уп.: Пешков-
ски 2001: 105–107; Кошмидер 1929: 2–26; 1962: 129–138).

Поспелов, дакле, овакву (неједнаку) употребу времена види и 
одређује према томе да ли та времена означавају или не означавају 

18  Иако је Белић правио разлику између својег „индикатива” – „релатива” и 
Мусићевог „разговора” – „приповиједања”, поједини истраживачи српскохрватскога 
језика ове термине у потпуности поистовећују; уп. за ово Јонке 1965: 416–419.
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реалну стварност. Ове дефиниције индикатива и релатива подсјећају 
донекле на Мусићеве „разговор” и „приповиједање” (уп. Човић 1970: 
617), с тим да су, за разлику од ових посљедњих, теоретски разрађене 
и дотјеране. Наиме, Поспелов говори како је индикативна употреба у 
руском језику карактеристична, прије свега, за разговор, дијалог и мо-
нолог, а релативна – за приповиједање о прошлости (1955: 214). Наро-
читу потврду овога можемо видјети у једном његовом раду, гдје говори 
о два плана исказивања: 1) план комуникације (план слободне говорне 
активности) и 2) план информације, који је ограничен обавјештавањем 
о догађајима у приповиједању о прошлости, с тиме што региструје оно 
што се дешава у садашњости и програмира оно што ће услиједити, 
доћи, односно, које  ће се догодити у будућности (Поспелов 1966: 17; 
уп. Чмејркова 1981).19

Један од ученика А. Белића, М. Стевановић, своју теорију о овом 
питању директно наставља на учитељево учење о индикативу и рела-
тиву, које затим детаљно разрађује и продубљује. Критеријуми за од-
ређивање ових синтаксичких категорија су му, углавном, исти као и 
код Белића. Стевановић је покушао „тренутак говора” (који је узрок 
многим неспоразумима, како и сам каже) протумачити и објаснити на 
другачији начин него његови претходници. Наиме, он каже „да се из-
раз ‘моменат говора’ може сматрати исправним само ако се он узима у 
значењу времена говорења, у коме се он очевидно и употребљава. Али 
допуштајући да се он може тумачити и да се, изгледа, тумачи буквално 
– као  један секунд или блиско томе, као врло кратак временски раз-
мак – сматрамо да је, место моменат говора, као термин, боље узимати 
време говора или, са извесних разлога, још боље – временска ситуа-
ција говорења” (1958: 32). Та временска ситуација говорења, коју он 
касније назива временски период говорења (1967: 8, 14), није омеђена 

19  Уп. за ово још и Бенвенист 1959, гдје се такође говори о двије врсте исказа: 
1) историјски исказ и 2) дискурс, који се могу међусобно мијешати (слично као 
Мусићеви „приповиједање” и „разговор”): „La distinction que nous faisons entre récit 
historique et discours ne coïncide donc nullment avec celle entre langue écrite et langue 
parlée. L’énonciation historique est réservée aujourd’hui à la langue écrite. Mais le discours 
est écrit autant que parlé. Dans la pratique on passe de l’un à l’autre instantanément. 
Chaque fois qu’au sein d’un récit historique apparaît un discours, quand l’historien par 
exemple reproduit les paroles d’un personnage ou qu’il intervient lui-même pour juger les 
événement rapportés, on passe à un autre système temporel, celui du discours. Le propre 
du langage est de permettre ces transferts instantanés” (74).
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одређеним границама, али то не значи да је и неодређена. Такав „пери-
од” одређен је у свијести онога који говори. Јер, „да би уопште могло 
бити временског одређивања, мора се мислити на један одређени тре-
нутак, тј. одређени размак према коме се утврђује временски однос 
онога о чему се говори« (Стевановић 1958: 33). И, овај размак је у 
свакој прилици друкчији (Стевановић 1969: 557).

Да би што прецизније одредио границе између три синтаксичке 
категорије (индикатив, релатив, модус), Стевановић истиче да треба узи-
мати у обзир критеријум реализованости (односно нереализованости) 
радње. Тако, за означавање нереализованих радњи глаголска се времена 
употребљавају модално, јер су то радње које још нису постале ствар-
ност, тј. те радње су нереализована реалност (1958: 26–27). Према томе, 
индикативна и релативна употреба временâ су реализована стварност у 
односу на модалну употребу, која то није. Међутим, није увијек једно-
ставно утврдити што је индикатив, што релатив, а што модус, јер „је вре-
менски моменат при употреби овог или оног глаголског облика често од 
споредног значаја” (Стевановић 1958: 28; уп. Миновић 1987: 155–157).

Различити приступи (уколико су различити) питању индикатив-
не и релативне употребе временâ дошли су до изражаја у директним 
дискусијама (на IV међународном конгресу слависта у Москви 1958. 
године) управо ове посљедње тројице лингвиста – Белића, Поспелова 
и Стевановића (в. Бондарко 1959).

Нешто другачије овом проблему приступа А. В. Бондарко (такође 
учесник споменутог конгреса и дискусије), који истиче да је неопход-
но истраживати у каквом се односу налазе један према другом индика-
тив и релатив, с једне стране, и категорије актуалности и неактуално-
сти глаголске радње, с друге стране (1959: 132; уп. такође Кшишкова 
1958). Он каже да је у анализи глаголских времена битно разликовати 
ванјезички тренутак говора од његовог одраза у језику. Јер је ванје-
зички тренутак говора елемент објективног времена и то је, заправо, у 
конкретном исказу тренутак говора онога који говори (или онога чије 
ријечи говорно лице говори). А језички одраз појма тренутка говора 
јесте „граматички тренутак говора”, који је елемент језичког система 
(Бондарко 1965б: 46; уп.: Финкељ 1963; Поташкина 1977).

Чини нам се да Бондарко својим, управо оваквим, приступом доне-
кле размршује „зачарани круг” индикатива и релатива, у који су запали 
његови претходници, о којима смо управо говорили. Он употребу вре-
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менâ разликује на два плана: 1) на плану говора (parole), у којем се зна-
чење временских облика одређује с обзиром на тренутак говора говорног 
лица (или с обзиром на неки други тренутак, односно радњу изван гово-
ра) и 2) на плану језика (langue), гдје се то значење одређује у односу на 
граматички тренутак говора. На основу тих односа он и дефинише нејед-
наке употребе (значења) временских облика: „Если временнóе значение 
формы при ее функционировании соотнесено с моментом речи говоря-
щего, то перед нами абсолютное употребление времени. Если же времен-
ное значение функционирующей формы соотнесено с каким-либо иным 
моментом, мы имеем дело с употреблением относительным. Если зафик-
сированное во временной форме отношение к грамматическому моменту 
речи соответствует отношению действия к внеязыковому моменту речи, 
то перед нами прямое употребление глагольного времени (например, 
если действие произошло вчера и употреблена форма прошедшего вре-
мени). Если же заключенное в форме времени отношение к грамматиче-
скому моменту речи расходится с отношением действия к объективному 
моменту речи, то налицо переносное употребление глагольного времени 
(действие произошло вчера, а употреблена форма настоящего времени)” 
(1965б: 47). Дакле, по традиционалној теорији о синтаксичким катего-
ријама апсолутна (абсолютное употребление) и директна (прямое упо-
требление) употреба временâ биле би иста ствар – индикатив, као што би 
релативна (относительное употребление) и преносна (переносное упо-
требление) употреба биле релатив. Разлика између апсолутне и релатив-
не временске употребе може се испољити само у конкретном исказу, јер 
у морфолошком (граматичком) систему, изван контекста, нема ни апсо-
лутног ни релативног временског значења (Бондарко 1971а: 127). За Бон-
дарка ова разлика између апсолутне и релативне употребе временâ није 
само фактор говора, већ и језика, јер је, на примјер, релативна употреба 
временских облика саставни дио структуре одређених типова зависнос-
ложених реченица. Према томе, „абсолютное и относительное значения 
– это частные значения грамматических форм, и, как все частные значе-
ния, они имеют отношение не только к речи, но и к языку, к закономерно-
стям функционирования единиц системы языка” (1971а: 128).20

20  Ако пажљиво проанализирамо Бондарков приступ овом питању, онда ћемо 
запазити да су код њега сви односи и значења временских облика, заправо, резултат 
»понашања« лексичких средстава и реченичне синтаксе, односно да су, у мањој или 
већој мјери, зависни од контекста. 
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Овакав приступ проблему употребе временâ одвешће Бондарка 
у функционално изучавање граматичких категорија, као што су тем-
поралност, аспектуалност, модалност и сл., а што ће га приближити, 
једним дијелом, генеративном проучавању језика (уп., између осталог, 
Бондарко 1971б).21

Функционални приступ имао је своју улогу у лингвистици и 
прије XX ст., а посебно у истраживањима глаголског вида и свих зна-
чења која су повезана са овом категоријом, почевши још од М. Смо-
трицког и Ј. Крижанића па надаље.22 

Гледајући из данашњег угла, чини се да су видско-временска ис-
питивања у словенским језицима, и по самој логици ствари, морала да 
имају, као полазни критеријум, управо функционалне основе. Функ-
ционално проучавање аспектуално-темпоралних односа и значења до-
бија своје прве видљиве назнаке у, назовимо га тако, „Миклошичевом 
правилу”, које се састоји у констатацији да на питање „Што сада ра-
диш?” можемо одговорити само имперфективним глаголом, односно 
да граматичко садашње вријеме искључује могућност употребе свр-
шенога вида (уп.: Војводић 1988; 1998а). Ова функционалност попри-
ма веома јасне контуре у аспектолошким испитивањима А. Белића, 
тј. кроз његове (горе споменуте) појмове „индикатива” и „релатива” 
као општа синтаксичка значења видско-временских облика. Поједини 
носиоци прашке школе, примјењујући у својим истраживањима, како 
аспектолошким тако и другим, принцип бинарних опозиција (које се, 
уосталом, и данас налазе у основи теорије функционалне граматике), 
издигли су функционални приступ не само на разину методе са јасном 
концепцијом, већ и на разину посебног правца у лингвистици.23 

21  Генеративни приступ у проучавању вида и времена (у чешком и руском 
језику), и то разликујући индикативну и релативну употребу, с једне, и актуалну и 
неактуалну употребу, с друге стране, узело је у обзир двоје чешких слависта у једном 
свом заједничком раду (Паневова, Сгал 1973).

22  Наше виђење међусобне повезаности аспектолошких испитивања и функ-
ционалног приступа у лингвистици изложили смо први пут у реферату „Развој аспек-
тологије као допринос стварању сувремене функционалне граматике” на XXVIII 
скупу слависта Србије (Београд, 25–27. јануар 1990); в. Војводић 1990а: 99–103.

23  Функционални приступ овога типа код нас прва је примијенила М. Ивић у 
свом раду о систему личних глаголских (временских) облика српскохрватског јези-
ка (Ивић 1958), гдје је предложила основне критеријуме диференцијације времен-
ских значења глаголских облика и истакла принципе њиховог функционисања као 
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Своју експанзију аспектолошка истраживања могу захвалити 
управо функционалном приступу, а нарочито једној од варијанти тога 
приступа, која се формирала током посљедњих 30-ак година у руској 
лингвистици. Ријеч је о граматици ФСП (в. поглавље о ФСП као линг-
вистичком моделу; уп. такође Војводић 2001а).

ФСП чине један сложени систем у којем до изражаја долазе разне 
групе пољâ, које се међусобно испреплићу и које дјелују једне на дру-
ге. Бондаркова теорија функционалне граматике, с обзиром на врсту 
центра, разликује четири групе поља. У првом реду то је група поља 
са предикативним центром (аспектуалност, временска локализованост 
/ нелокализованост, таксис, темпоралност, модалност, персоналност, 
активност / пасивност),  затим група са субјектно-објектним центром 
(субјектност, објектност, одређеност / неодређеност, комуникативна 
перспективност) те група пољâ са квалитативно-квантитативним 
центром (квалитативност, квантитативност) и, најзад, група са пре-
дикативно-адвербијалним центром (локативност, егзистенцијалност, 
посесивност, каузалност, кондиционалност); в.: Бондарко 1984б: 494–
497; 1987а; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б.

Ми ћемо се овдје задржати само на једној групи поља, и то на 
оној која је готово у цијелости обухваћена аспектолошким истражи-
вањима (односно аспектуалношћу у ширем смислу ријечи), а то је гру-
па са предикативним центром24, односно група која обухвата општа 

система, у којем примарну улогу има садашњост, односно презентски облик као не-
маркирана форма (по критеријуму одмјеравања времена радње према тачки говора) 
насупрот маркираним формама (за одређивање прошле или будуће радње); овакав 
функционални приступ, који се заснива на принципу бинарних опозиција, пред-
ставља иновацију у аспектолошким истраживањима везаним за „теорију индикатива 
и релатива”; уп. Падучева 1996: 8–23, 285–296.

24  Група поља са предикативним центром, као једна од најразуђенијих и најсло-
женијих, досада је највише истраживана, а можемо слободно рећи да су и принципи 
савремене функционалне граматике управо на њој најшире испробани. Мислим да 
не би било претјерано ако се каже да су резултати тих проба, односно испитивања, 
имали и повратно дјеловање на развој функционалне граматике као теорије. – О 
појму „предикативности”, који представља граматичко значење реченице, односно 
категорију која „целым комплексом формальных синтаксических средств соотно-
сит сообщение с тем или иным временным планом действительности” (Граматика 
1980–2: 86), в. Мешчањинов 1982: 7–44, 228–271; в. о томе такође (низ радова) у: Ад-
мони 1975: 133–182; уп.: Золотова 1973: 138–140; Арутјунова 1976; 1980; Демјанков 
1980; Богуславски 1980; Прокопович 1982: 8–17.
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синтаксичка значења видско-временских облика. Појам аспектуално-
сти припада једној широј функционалној сфери, која је повезана са 
концептом, односно категоријом времена.25 Оваква, у ширем смислу 
схваћена, аспектуалност, тј. сви аспектуално-темпорални односи, који 
се у функционалној граматици истражују у оквиру комплекса пољâ 
аспектуалности, те поља темпоралности, временске локализовано-
сти и таксиса (а дијелом и пољâ модалности, персоналности и ак-
тивности / пасивности), предмет су испитивања савремене аспекто-
логије, тј. дисциплине која се посљедњих година почиње чак издвајати 
и формирати као самостална лингвистичка дисциплина.26

Аспектуалност (у ужем смислу) као ФСП односи се не само на 
глаголски предикат (тј. глаголску радњу) већ и на друге елементе ис-
каза, а подразумијева тзв. „унутрашње вријеме” радње, чија структура 
обилује разноврсношћу протицања радње у времену (в. Маслов 1984: 
5 и д.). Такву аспектуалност (као комплекс пољâ) чине поља као што 
су: (1) поље лимитативности, које представља, у најширем смислу 
ријечи, временску границу радње; (2) поље трајности, које обухвата 
она језичка средства којима је изражавање временске дужине (трајања) 
радње заједничка семантичка функција. Ово поље (2) уско је повезано 

25  О категорији времена са разних (а прије свега са лингвистичког) аспеката в., 
између осталог, Штепан 1987, гдје се налази и обиман попис најважније литературе о 
том питању; в. такође: Дешериева 1975; Тошовић 2006: 83–244; уп. такође: Ритм 1974; 
Тураева 1979: 6–34, 210–212; Молчанов 1982; Телин 1998; Тошовић 1998б: 12–16.

26  Први и други том граматике ФСП, чији је уредник А. В. Бондарко (в. 
напомену 7), посвећени су управо аспектолошким испитивањима, чиме они, заправо, 
представљају прва граматичка издања „функционалне аспектологије”; уп. Бондарко 
1983б, 1984в и 1999; уп. такође: Ломов 1977а; Петрухина 2000; 2009.

О појачаном интересу за питања из области аспектологије говори и податак да 
је 1994. године на Филолошком факултету Московског државног универзитета ”М. В. 
Ломоносов” почео са радом аспектолошки научно-методички семинар „Актуальнње 
проблемы аспектологии и практика преподавания русского языка” (под руководством 
М. Ј. Черткове), у којем су током више година периодично учествовали еминентни 
аспектолози из Русије и свијета (као што су А. В. Бондарко, М. А. Шељакин, Д. Пајар, 
Б. Комри и др.). Реферати са тих семинара објављивани су у посебној публикацији 
(„Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ”). Поред 
тога, у Москви је 1997. године у организацији Семинара одржан и међународни на-
учни скуп посвећен аспектолошким истраживањима језика (в. зборник са тог скупа: 
Черткова 1998а). – Слични аспектолошки скупови одржани су и у другим словенским 
лингвистичким срединама (в., нпр.: Каролак 1995; 1997; Каролак, Спасов 1998).
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са пољем количине и броја (3), којим се изражава како једнократност 
тако и вишекратност радње. Поље фазности (4) представља изража-
вање почетка, престанка и наставка радње, док поље перфектности 
(5), које овдје наводимо као посљедње од аспектуалних поља, изража-
ва узрочно-посљедичну везу која постоји између двију радњи (о наве-
деном комплексу поља в. Бондарко 1987а: 40–209). Ваља напоменути 
да категорија вида у словенским језицима представља граматички цен-
тар аспектуалности као комплекса ових ФСП.27

„Чисте” аспектуалне односе тешко је одвојити од аспектуал-
но-темпоралних. Због тога су границе аспектуалности помичне и 
неодређене. Предмет проучавања аспектологије је и семантичка ка-
тегорија временске локализованости (Бондарко 1987а: 210–233), која 
представља посебан сплет аспектуалних и темпоралних елемената. У 
словенским (као, по правилу, и у другим индоевропским) језицима не 
постоји посебан систем граматичких облика који би изражавао лока-
лизованост (тј. конкретност) или нелокализованост (тј. неконкретност, 
апстрактност) радње у времену28, али категорије вида и времена у свом 
функционисању (односно у контексту, ситуацији) посредно утичу на 
формирање наведених семантичких разлика, односно категоријâ, које 
су формално-граматички невидљиве, и које се због тога понекад нази-
вају и „скривеним категоријама” (уп. Бондарко 1984: 502; уп. такође 
Ивић 1988).29 Да ли је радња локализована или није не одређује се у 
односу на тренутак говора, већ у односу на читаву временску ос као 
цјелину. Другим ријечима, ФСП временске локализованости подразу-

27  Значења наведених ФСП аспектолозима су одавно позната, и она су најчешће 
и великим дијелом проучавана као начини или врсте радње (рус. способы глагольного 
действия).

28  Уп. напомену 34. – Неки неиндоевропски језици такву формалну диферен-
цијацију познају; у литератури се као примјер за то, између осталога, наводи турски 
језик, у којем се поред, условно речено, одређених (конкретних, временски локализо-
ваних) времена употребљава и неодређено (апстрактно, временски нелокализовано) 
вријеме – аорист, при чему је та употреба врло досљедна (в.: Кошмидер 1962: 132; 
Јаваш 1987). – Слична могућност сусреће се чак и у енглеском, у којем се конкретна 
радња може означити употребом облика Present Progressive, а  апстрактна – употре-
бом облика Present Indefinite (в., нпр., ЛЕС 1990: 323).

29  Шири опис „скривених” значења видско-временских облика с функционално-
-граматичког, а посебно са функционално-стилског аспекта даје М. Ј. Гловинска 
(Гловинска 1989); в. такође Тошовић 1995; 2006.
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мијева посебан тип међусобног односа „унутарњег” и „спољашњег” 
времена30, односно некакву врсту прелазне семантичке категорије 
између поља аспектуалности и поља темпоралности.31

ФСП темпоралности (в. Бондарко 1990: 5–58; в. такође: Бондарко 
1965; 1968; 1971а: 35–45; уп.: Тарасова 1991: 41–48; Удина 1996) пред-
ставља тзв. „спољашње вријеме” глаголске радње, или, другим ријечи-
ма казано, подразумијева однос радње према тренутку говора или према 
неком другом тренутку (уп. Белићеве „индикатив” и „релатив”). У овом 
пољу граматичка категорија времена (као систем временских облика) има 
функцију центра, а лексички конкретизатори и синтаксичке конструкције 
са одређеним временским значењем имају функцију периферије. Поље 
темпоралности никад не обухвата само један временски план, без обзи-
ра на то што се сваки од три плана (прошло, садашње и будуће вријеме) 
може посматрати као засебно субпоље или микропоље датог ФСП. У том 
смислу ФСП футуралности, које је предмет нашег проучавања у овом 
раду, представља само мањи сегмент веће цјелине – ФСП темпоралности.

У аспектуално-темпоралним односима посебно мјесто заузима 
таксис32, као ФСП које представља унутарњи временски однос између 
радњи. Ријеч је о таквим односима као што су истовременост, пријев-
ременост и послијевременост, који су у корелацији са аспектуалним 
значењима, као и са разним модалним односима, али у оквиру само 
једног временског плана.33

30  О односу „унутарњег” (temps implilqué) и „спољашњег” (temps expliqé) 
времена в., између осталог: Гијом 1973: 47–48.

31  Уп. Дикро, Тодоров 1987: 237–293, гдје је приступ основним елементима 
аспектуално-темпоралних односа и значења (мислимо на „семантички појам 
времена”, „вријеме у говору”, „акт исказивања”, „говорну ситуацију” и сл.) близак 
функционалном приступу; уп. такође Пипер 1990: 23–25; уп. још Микуш 1976, гдје 
се, на оригиналан начин, аспектуално-темпорални односи посматрају кроз призму 
теорије релативитета и вербализованих (актуелизованих) просторно-временских 
односа, успостављених између објективних (дикталних) догађаја с референцијским 
субјективним (модалним) догађајем ја (ми).

32  Термин таксис у лингвистици први је увео Р. О. Јакобсон 1957. год. (в. 
Јакобсон 1972: 101 и д.); више о таксису као функционално-семантичкој категорији 
(пољу) в.: Бондарко 1985; 1987а: 234–319.

33  О функционисању, као и о неким могућим начинима изражавања таквих 
односа в.: Кравар 1978б; Фонтен 1988; уп. такође: Чмејркова 1982; Чумак 1985; 
Војводић 1989б; 2007б.
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Наведена ФСП, која представљају појам аспектуалности у њего-
вом најширем смислу, испреплићу се и у ужој су вези с другим ФСП, 
као што су поља модалности, персоналности и сл. (која су специфич-
ним односима повезана са предикативношћу, односно са предикатив-
ним центром, што се такође, као и код претходних ФСП, лако може 
довести у везу са општим синтаксичким значењима видско-времен-
ских облика – индикативом, релативом и модусом). Такође су у нешто 
даљој вези и са пољима као што су квалитативност, компаративност, 
посесивност, локативност итд. Савремена аспектологија мора узимати 
у обзир овакве односе, који, у одређеном смислу, излазе из оквира ње-
ног проучавања.

Доводећи у директну везу аспектологију (тј. видско-временска 
испитивања) са функционалном граматиком, желимо, између остало-
га, истаћи да су оне упућене једна на другу: прва – као лингвистичка 
дисциплина, друга – као лингвистичка метода. Њихово повезивање 
и међусобна узајамност нису случајни. Наиме, глагол са својим вид-
ско-временским системом, односно као носилац предикативног центра 
у функционалном смислу, има улогу једног од најважнијих интегра-
тивних фактора у функционисању језика, што условљава да његова 
значења (односно средства, којима се изражавају та значења) избијају 
у први план. Како су таква значења, односно средства, дио садржаја 
који проучава функционална граматика, не би требало да буде чудно 
што су и принципи те граматике најчешће и најшире досада примјењи-
вани управо у оквиру аспектолошких истраживања. 

1.2.4. Завршни коментар

На основу изложеног критичког осврта можемо рећи да примјена 
традиционалне подјеле употребе временских облика (на индикатив и 
релатив) на словенске језике, по нашем суду, не задовољава. Наиме, 
терминологија која се користи у истраживању западноевропских јези-
ка директно се преноси у истраживање словенских језика, што често 
доводи у заблуду. Другим ријечима, овакво разграничење прихватљи-
вије је и примјереније за „безвидске” језике, него за „видске. Дакле, 
кад се ради о два, на међусобно граматички различите начине уређена 
система, онда ту чињеницу ваља узимати у обзир. Да се та чињени-
ца, у највећем броју случајева, не узима у обзир, показује нам готово 
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свако досадашње конкретно лингвистичко испитивање (анализа) упо-
требе временских облика у словенским језицима. Такође, свако такво 
испитивање испољава и немоћ ове теорије да у својој примјени јасно и 
досљедно разграничи различите употребе временâ (тј. мијеша индика-
тивна и релативна значења, што представља проблем начелне природе, 
а што понекад признају и присталице дате теорије), у првом реду због 
тога што не води довољно рачуна о константној спрези вида и времена, 
која је карактеристична за словенске језике.

Чини нам се да је рјешењу овог проблема био најближи А. В. 
Бондарко, када је покушао да на досљеднији начин од својих претход-
ника раздвоји индикативну и релативну употребу временских облика 
од њихове актуалне и неактуалне употребе.34

Готово сви лингвисти који су се бавили питањем употребе вре-
менских облика поистовећивали су објективни (дакле, ванјезички, ег-
зистенцијални) тренутак говора са граматичким (дакле, унутарјезич-
ким, тј. језичким) тренутком говора. Са одређеног општелингвистичког 
или филозофског сатновишта они се могу посматрати као међусобно 
неодвојиви појмови. Међутим, када је ријеч о синтакси (дакле, линг-

34  Појмовно-терминолошки инструментариј који би, поред оваквих Бондарко-
вих разграничења, такође могао бити подесан у лингвистичким испитивањима вида 
и времена јесте онај који користи М. Кравар у својим  радовима (актуални и вирту-
ални индикатив); в., између осталога: Кравар 1972; 1985б. 

Такође би у ту сврху врло добро могли да послуже и критеријуми и појмови, 
односно термини (као што су маркирани / немаркирани облици, референцијалност / 
нереференцијалност глаголске радње, конкретно / начелно саопштавање и сл.) које у 
својим радовима користи М. Ивић (в., прије свега: Ивић 1958, 1983: 37–56; 1988), а које 
је, нпр., примјењивао С. Танасић  у својој већ споменутој монографији (Танасић 1996).

Чини се да би веома прихватљив био и начин одређивања, односно класи-
фикација употребе и значења глаголских облика коју примјењује М. А. Шељакин. 
Наиме, значења глаголских облика он своди на „вишевременска” (Die polytemporalen 
verbalen Sachverhalte) и „једновременска” (Die monotemporalen verbalen Sachverhalte). 
Свако од ових значења садржи „самосталну глаголску радњу” (Isolierte Handlungen), 
која обухвата „сферу комуникације и информације” (Ebene der Komunikation und 
Information) и „корелативну глаголску радњу” (Korrelative Handlungen), која обухва-
та само „сферу информације” (Ebene der Information). На основу овакве класифика-
ције Шељакин добија сва посебна значења видско-временских облика која произлазе 
из њихове употребе. Осим тога, овај лингвист, разматрајући временске односе, ни у 
једном тренутку не испушта из вида категорију глаголскога вида, односно корелације 
и значења које вид у употреби намеће (в. Шељакин 1969).
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вистици у ужем смислу), онда те појмове ваља разматрати као двије 
засебне категорије. Предмет лингвистике (овдје синтаксе) треба да 
буде граматички, а не објективни тренутак говора. Даље, временске 
односе које намеће граматички тренутак говора треба посматрати како 
са становишта језика као система тако и са становишта његове реали-
зације – конкретног исказа. Ово посебно ваља имати на уму када се ис-
тражује синтакса глаголских времена у словенским језицима, јер они 
немају слагања временâ (какво је, на примјер, у западноевропским и 
неким другим језицима), у којем би однос између граматичког тренут-
ка говора и глаголске радње био „чисти” одраз односа између објектив-
ног тренутка говора и реализоване (односно реалне) радње. Неслагање 
временâ у словенским језицима условљено је, прије свега, постојањем 
видске опозиције, тј. постојањем, лексички и граматички изражених, 
категорија свршености и несвршености глаголске радње, али и слабо 
развијеном хипотаксом (уп.: Кравар 1985а; Падучева 1996: 292–293).

У оквиру словенског глаголског система, на морфолошком ни-
воу (дакле, изван контекста), видски систем може се посматрати као 
систем који коегзистира са временским системом, док се на нивоу син-
таксе (дакле, у контексту) они сједињују у једну јединствену синтак-
сичку цјелину – у видско-временски систем. Осим тога, сваки глагол-
ски облик (који је видски обиљежен), у својој употреби, служећи као 
средство за изражавање синтаксичког времена, има и вриједност по-
себног стилског средства (уп., нпр: Прокопович 1982: 17–31; Гловинска 
1989; Тошовић 1995; 2006). Према томе, словенској употреби временâ 
не може се прилазити са истих позиција с којих се прилази употреби 
временâ у западноевропским језицима, тј. језицима, који немају грама-
тички (морфолошки) изражену видску опозицију.35

Функционални приступ, који полази „од значења ка форми”, тј. 
„од функције ка средству”, али који узима у обзир и супротан принцип 
(„од форме ка значењу”, тј. „од средства ка његовој функцији”), не само 
да досљедно проводи горе споменуту дистинкцију између објективног 

35  Остављамо по страни, као нерелевантне за наш рад, случајеве у којима се 
синтаксички (тј. употребом појединих глаголских облика) може изразити бинарна 
видска опозиција, као, на примјер, у француском језику; о томе, између осталог, в.: 
Ћосић 1976; 1978; Реферовска 1984; уп. Точанац 1991; Влаховић 1996; Милијареси 
2015; уп. сличне могућности у јужнословенскм језицима (в., између осталог: Кравар 
1981; Микелсен 1985; Фридман 1996).
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и граматичког тренутка говора, него, као такав, не оставља мјеста за 
недоречености које су биле присутне у ранијим истраживањима наве-
дених општих синтаксичких категорија и значења. Другим ријечима, 
својом анализом ФСП функционална граматика не само да, у одређе-
ној мјери, „разбија” концепцију „теорије индикатива и релатива”, већ 
је и превазилази (и теоријски и практично).36

Када је ријеч о словенским језицима, онда ваља поћи (не прила-
зећи овом питању са посебних функционално-граматичких позиција) 
са становишта да је свака употреба временâ, била она одређена пре-
ма тренутку (периоду) говора или према неком другом тренутку, прије 
свега, видско-временска.

„Интервенцијом” у видско-временску употребу, тј. додавањем 
разних (најчешће лексичких) средстава у оквиру разноврсних рече-
ничних конструкција, настају специфични помаци, односно добија се 
ново значење – модално, или се видско-временско потврђује и преци-
зира.37 У модалној употреби видско-временски односи постају според-

36  Овдје морамо да констатујемо да су настанак и развој савремене функцио-
налне граматике (граматике ФСП), без обзира на то што она у центар својих аспекту-
ално-темпоралних разматрања не ставља „теорију индикатива и релатива”, не само 
повезани са датом теоријом већ и, у доброј мјери, иницирани њоме, што се врло 
лако да утврдити хронолошким посматрањем научног развоја њеног оснивача – А. 
В. Бондарка, који у својим првим радовима о функционалном изучавању језика пола-
зи, премда на посредан начин, управо од основних појмова ове теорије (уп., између 
осталог: Бондарко 1962; 1965; 1968; 1971а: 35 и д.; 1971б: 112 и д.; Бондарко, Бу-
лањин 1967: 76–119), које он у каснијој фази аспектуално-темпоралних испитивања 
трансформише у посебну функционално-семантичку категорију – категорију тем-
поралности, надређену наведеним Белићевим категоријама, чиме уједно превазили 
основне идеје његове теорије. Осим тога, и структура основног појма функционалне 
граматике – ФСП базира се на сличној основи на којој се базирју и појмови „инди-
катива” и „релатива” – на опозицији граматикализованих и неграматикализованих 
(или слабо граматикализованих) средстава, односно на њиховој корелацији. Другим 
ријечима, таква средства у структури ФСП представљају граматикализовани центар 
(што је аналогно индикативној употреби глаголских облика) и неграматикализовану 
периферију (што је аналогно релативној употреби глаголских облика).  

37  Уп. Ђурович 1956, гдје се модалност схвата као основни конституирајући 
фактор сваке реченице. Широка сфера ове граматичке категорије видљива је и из 
сљедеће дефиниције овог лингвисте: „Modálnost’ je gramaticky (v tom i lexikálno-
syntakticky a intonačne) vyjadrený postoj hovoriaceho k reálnosti výpovede (jej 
predikačného jadra alebo niektorej jej časti)” (1956: 9).
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ни и истичу се одређени лични (субјективни) ставови (в., нпр: Ломов 
1977а: 47–59; Пајар 1988; Бондарко 1990: 110–122; Мајсак, Татевосов 
1998; Трнавац 2006).

Самом анализом примјера временских облика може се запази-
ти да модална употреба захтијева посебне контекстуалне услове (уп., 
између осталога: Кравар 1985б; Војводић 1992: 114–124; Танасић 1996: 
165–172), за разлику од „чисте” видско-временске употребе, гдје је 
најважније када се радња врши (уп., нпр., Војводић 1989а; 1989в). Пре-
ма томе, ако пођемо од овог критеријума – „када” (тј. на којем од три 
временска плана – садашњости, прошлости и будућности)38 се радња 
(из)врши – онда имамо временску употребу глаголских облика. 

Сваки пут кад се (у оквиру временске употребе) покуша досљед-
но разграничити индикативна од релативне употребе временâ онда се 
мора имати на уму да су за такво разграничење важна, прије свега, 
разна лексичка средства, чија употреба (рекција) тражи одговарајућу 
врсту глаголске радње (у „видским” и „безвидским” језицима), одно-
сно свршени или несвршени вид (у „видским” језицима). Другим рије-
чима, лексичка и синтаксичка спојивост ријечи имају примарну улогу 
у одређивању не само општих већ и посебних синтаксичких значења. 
Непосредно у вези с тиме је и способност вида да утиче на избор (раз-
граничење) временске употребе глаголских облика (уп., нпр.: Тимбер-
лејк 1985; Мерл 1985; Тироф 1998; уп. такође: Ивић 1958: 142; Дешери-
ева 1976; Ломов 1980; Падучева 1996: 8–23, 293–296; Шчукина 1996).

Пођемо ли од критеријума „не-када”, тј. како (под којим услови-
ма) се (из)врши радња, онда је ријеч о модалној употреби глаголских 
облика. Међутим, ваља додати да у пракси „чисте” модалне употребе 
нема; она је увијек, у мањој или већој мјери, праћена временским од-
носима. То важи и за временску употребу, коју увијек прате модални 
односи (макар били и са минималним степеном изражености).

За одређивање општих значења видско-временских облика 
најважније је одредити се према информацији (тј. разумјети поруку), 
и то тако да установимо што је битно за радњу – вријеме (из)вршења 
или нешто друго.

38  Поред ова три плана, могуће је говорити и о четвртом временском плану 
– свевремености; уп. појам временнáя нелокализованность у: Бондарко 1987а: 217–
226.
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А што се тиче вида, за њ можемо рећи да је константа, која је 
неодвојива од ових двију употреба (временске и модалне) глаголских 
облика, што, заправо, значи да се (посебно, када је ријеч о синтакси 
словенских језика) мора посматрати искључиво у спрези с граматич-
ком категоријом времена (уп.: Гвоздановић 1998; Черткова 1998б; уп. 
такође: Мирович 1959; Мерл 1985; Гак 1989: 149–151; Телин 1998).

Претпостављамо да би управо оваква двојака подјела (као полаз-
на одредница у разматрању општих синтаксичких видско-временских 
значења) могла досљедније разграничити сваку употребу глаголског 
(дакле, видско-временског) облика.

Примјењујући овдје модел ФСП ми ћемо временску употребу 
глаголских облика разматрати као центар (било као ужи, који ће се, по 
правилу, подударати са индикативом, било као шири, који ће корели-
рати са релативом) и ближу периферију (која ће, у начелу, окупљати 
средства са непотпуном „временском” граматикализацијом), а модал-
ну употребу глаголских облика – као даљу периферију ФСП темпо-
ралности (односно футуралности). Наравно, поред граматикализова-
них глаголских облика, који се употребљавају како у својој основној 
временској функцији (за означавање једног од три временска плана) 
тако и у споредној временској функцији (за означавање друга два вре-
менска плана) и којима се, на овај или онај начин, у већој или мањој 
мјери, изражава категорија темпоралности (овдје футуралности), раз-
матраће се и поједини („начински” граматикализовани) глаголски об-
лици којима је примарна модална функција (али који се, захваљујући 
обиљежјима проспективности и нереализованости радње, налазе у ко-
релативном односу са временским /футуралним/ граматикализованим 
и неграматикализованим формама), као и друга језичка средства, како 
она са мањим степеном граматикализованости тако и она која немају 
обиљежја граматикализованости.

Да бисмо боље могли сагледати питање футуралних видско-вре-
менских односа, нужно је, поред овог разматрања полазних тео-
ријско-методолошких одредница и поступака које намјеравамо при-
мијенити у раду и прије дубљег залажења у проблем, осврнути се, 
макар и у кратким цртама, на одређена питања развоја и граматикали-
зације футурских облика, као и ријешити неке недоумице везане за ди-
ференцијацију и савремени статус појединих футурских/нефутурских 
средстава у поређеним словенским језицима.
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2. О РАЗВОЈУ ФУТУРА И ЊЕГОВОЈ 
ГРАМАТИКАЛИЗАЦИЈИ У СЛОВЕНСКИМ 
ЈЕЗИЦИМА (С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА 
СИТУАЦИЈУ У РУСКОМ, ПОЉСКОМ И СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ)

2.1. Претходне напомене 

Интерпретација и дескрипција одређене језичке категорије, као 
и укупног језичког система, најчешће представљају одраз актуелних 
лингвистичких струјања и метода синхронијског истраживања, што, 
наравно, не значи да су они у датом тренутку сасвим правилно и ваља-
но изведени. Да би се нека језичка појава на синхронијској равни могла 
што боље објаснити и подробно описати пожељно је да се, у одређеној 
мјери, испита њена генеза, односно основне значајке њеног постанка 
и развоја, што понекад може допринијети рјешењу сложених питања, 
какво је, на примјер, питање категорије будућег времена у словенским 
(и не само словенским) језицима. Осврт на развој категорије будућег 
времена и граматикализацију њених облика може послужити као по-
лазна основа не само при разграничењу футурских и њима сличних 
облика (конструкција) већ и при утврђивању функционалног и грама-
тичког статуса укупних средстава за изражавање футуралности.  

Развој и граматикализацију облика будућег времена у словен-
ским језицима покушаћемо овдје кратко размотрити у свјетлу двају 
супротних процеса у развоју језика – аналитизма и синтетизма.39 

39  Детаљније о томе в. у нашој студији посвећеној датом проблему (Војводић 2014).
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2.2. Синтетички (презентски) и аналитички футурски 
облици у словенским језицима

2.2.1. Презент глагола свршенога вида

Перфективни презент (у даљњем тексту перф. през.) у савреме-
ним словенским језицима има низ различитих функција. Тако, рецимо, 
може да служи као синтетички, „прости” облик за изражавање категорије 
будућег времена [нпр.: (рус.) Но мучения твои сейчас кончатся, голова 
пройдет (МБр 24)40; (пољ.) Ale twoje męczarnie zaraz się skończą, ból gło-
wy ustąpi (МБп 31)], или, при видско-временској транспозицији, може да 
буде у функцији облика прошлог времена [нпр. изражавање једнократне 
радње: (срп.) Сједне уз прозор и наручи кафу (ВД 272), или пак итера-
тивне радње: (срп.) Шали се, шали, па истом сједне до мене и каже кроз 
смијех: „Ах, добар је, добар Карађоз” (ИАс 131); (рус.) Шутит, шутит, 
а потом подсядет ко мне и скажет сквозь смех: „Эх, до чего же хорош 
этот Караджоз” (ИАр 86)]. Често га налазимо у атемпоралној, односно 
свевременској употреби (у свим словенским језицима) [нпр.: (срп.) Ко 
другому јаму копа сам у њу падне; (рус.) Кто другому яму копает, сам в 
нее попадет; (пољ.) Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpadnie; <чеш.> 
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padnе; <словач.> Kto inému jámu kope, 
sám do nej padne; <словенач.> Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade], 
нешто рјеђе у перформативној – у улози „ефективног” презента/футура 
[нпр.: (рус.) Попрошу (= ‘прошу’) вас минутку помолчать (МБр 184); 
(пољ.) Zresztą przyznam się (= ‘przyznaję się’), żem tak znowu nadzwyczaj-
nie za tymi Ibramowicami nie przepadała  (СЖп 38); <словенач.> Obljubim 
(= ‘obljubljam’), da bom prišel jutri spet (ОП 320)], а исто тако у разним 
модалним употребама, као што је употреба у значењу потенцијалних 
радњи [нпр.: (срп.) Да положиш (= ‘ако/ кад би <можда> положио’) још 
један испит, уписао би се у редовном року; (рус.) Я этого никак не пойму 
(= ‘не могу понять’); уп. такође: (пољ.) Ja tego nie zrozumiem; (чеш.) Já to 
nepochopím; (словач.) Ja to nepochopím], или радњи са прескриптивно-

40  Слова и цифре у заградама (уз највећи број примјера) означавају аутора (из-
вор) текста, као и страницу, из којег су узети примјери; в. списак скраћеница (изворе 
примјера) на крају рада. Примјери који се наводе без тих ознака представљају мањи 
број модела реченица овјерених у испитивању изворних говорника (информаната).
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-волунтативним значењем [нпр. у „инструктивним” и императивним 
исказима: (рус.) Если порез или царапина – помажете йодом (ВПТр 
233); (рус.) СаДитеСь, поедете со мной! (КСр 44); (пољ.) Wsiadajcie, poje-
dziecie ze mną! (КСп 53), или у негативним питањима (у свим словенским 
језицима): (срп.) Зашто не дођеш? (= ‘дођи!’); <буг.> Защо не дойдеш?; 
<мак.> Зошто не дојдеш?; <словенач.> Zakaj ne prideš?; (рус.) Почему 
ты не придешь?; <укр.> Чому ти не прийдеш?; <бјелорус.> Чаму ты 
не прыйдзеш?; (пољ.) Dlaczego nie przyjdziesz?; <чеш.> Proč ne přijdeš?; 
<словач.> Prečo neprίdeš?], или пак употреба у условним реченицама (у 
свим словенским језицима) [нпр.: (срп.) Ако дођеш сутра, прочитаћеш 
книгу; (рус.) Если ты придешь завтра, (то) прочитаешь книгу; (пољ.) 
Jeżeli przyjdziesz jutro, przeczytasz książkę]. Такође је веома важна његова 
улога као конкурента инфинитиву – као дијела композиција које могу 
имати или функцију облика будућег времена (јужнословенска – српска 
/посебно источноштокавска/, бугарска и македонска карактеристика) 
[нпр.: (срп.) Народ ће да се разочара у нас (= ‘ће се разочарати’) (ДЋс 
19)], или пак функцију зависног инфинитива (такође јужнословенска 
црта) [нпр.: (срп./хрв.) Помагали Су му да сакупи (= ‘сакупити’) ствари 
(ИАс 52); Баш Смо хтјели да већ једном рашчистимо (= ‘рашчистити’) 
то питање избора игре (МЛс 95); Kod nas čovjeku je suđeno da krepa (= 
‘krepati’) u tuđini kao pas ili da postane (= ‘postati’) presvijetlim (МК 199)].41 

Међутим, све те употребе, односно значења овог глаголског обли-
ка нису једнако распоређена у словенским језицима, већ се разликују 
од језика до језика. Ипак, с обзиром на природу употребе, он се може 
сврстати у двије групе: (а) перф. през. у сјевернословенским (источно- 
и западнословенским) и (б) перф. през. у јужнолсовенским језицима.

Наша пажња овдје биће посвећена, прије свега, граматичком и 
функционалном статусу које перф. през. заузима у случајевима када се 
налази у функцији футура.

Футурско значење перф. през. везано је за развој категорије бу-
дућег времена и појаву посебних аналитичких (граматикализованих) 
футурских облика у савременим словенским језицима, којих нема, 
на примјер, у старословенским писаним споменицима (па ни у ста-

41  Више о наведеним значењима перф. през. (на материјалу савременог руског 
и српског језика) в., поред осталог, у Војводић 1998а, гдје је уз њихову таксономијску 
дескрипцију и детаљнију анализу дат и шири списак литературе о том питању.
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роруским, y старопољским или старочешким, као ни у старосрпским) 
и који су, према томе, новијега датума (уп. Кшишкова 1960: 60 и д.; 
уп. такође: Хавранек 1939: 228 и д.; Копечни 1958: 103 и д.; Грковић 
1982; Грковић-Мејџор 1995; 2004: 193; 2012; 2013: 139–170). Тако, на 
примјер, руски лингвиста В. В. Иванов (1990: §§ 237–240) сматра да 
сложени облици у староруском језику (типа хочоу писати, начьноу чи-
тати, имамъ искати) нису у толикој мјери означавали будуће вријеме 
у којој су то били сложени предикати, па се, према томе, облик сложе-
ног футура на почетку историјског развоја руског језика почиње тек 
формирати (у вези с тим уп. Потебња 1958: 354–368; уп. такође: Ха-
бургајев 1978; Мустафина, Хабургајев 1985; Фичи 1996; 1997). 

Постоје и другачија (супротна) мишљења, тј. да је још у најстаријем 
периоду писмене историје словенских језика постојала категорија будућег 
времена, односно да сложене форме (заправо конструкције састављене од 
модалног глагола и инфинитива) које се могу срести у старим словенским 
споменицима представљају већ тада „праве” футурске форме (в., поред 
осталог: Буњина 1959: 46–55, 137–145; Хам 1970: 156; Лопушанска 1981: 
213–218; уп. такође: Леписје 1960: 89–100; Јурковски 1991).

Поједини лингвисти тврде да је за употребу перф. през. у функ-
цији футура и појаву нових глаголских (футурских) облика везана и 
генеза словенског видског система (в., нпр.: Немец 1958: 73 и д., као 
и Достал 1954: 17, 45 и 1962: 277–279, гдје аутори футурско значење 
перф. през. изводе из његовог перфективног карактера, и гдје по-
сљедњи аутор долази до закључка да је употреба перф. през. у значењу 
будућег времена новија појава; у вези с тим в. такође: Иванов 1990: §§ 
248, 249; уп.: Потебња 1977: 71; Белић 1934; Гутков 1963а; Маслов 
1984: 102–110; Човић 1970: 648; Прокопович 1982: 243–245; Булахов 
и др. 1987: 128), док се, по другима, на такву употребу не би смјело 
гледати као на видски критеријум, јер се тиме негирају стари видски 
односи, а поред тога, таква употреба није карактеристична за све сло-
венске језике (в., нпр.: Кшишкова 1960: 28, 40 и д.; Исаченко 1960: 448 
и д.; Копечни 1962а: 81–83 и 1962б).42

42 У вези с тим уп., поред осталог, Дерганц 2003 и 2010, гдје је дат подробнији пре-
глед сличности и разлика у употреби несвршенога (у даљњем тексту НСВ) и свршенога 
вида (у даљњем тексту СВ), укључујући и перф. през., у руском и словеначком језику, с 
посебним освртом на шири дијахроно-контрастивни словенски контекст, као и Плотњи-
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Блиско томе је и мишљење да је футурско значење перф. през. 
старијега датума; уп. Хавранек 1939: 225 и д., гдје се то објашњава 
тиме што је таква употреба карактеристична не само за староцркве-
нословенски [уп. нпр. (Пс 71:9) Прѣдо нь пріпадѫтъ етіопѣні  Ї враѕі его 
пръсть поліжѫтъ (Син. пс.; према ћириличком издању С. Северјанова 
из 1922. г.: 89); (Мт 4:4) Не о хлѣбѣ единомь поживетъ чъ (Зог. <крај 
X – почетак XI в.>; према ћириличком издању В. Јагића из 1879. г. 
<фототип. изд. 1954>: 11<2>43); (Мт 5:8) Блажени чистиі сръдцемь  ѣко ти 
а оузьрѧтъ (Зог.: 13<4>); (Лк 21:33) небо и землѣ мимо идетъ  а словеса 
моѣ не мимо идѫтъ (Маріин. четвероев. <почетак XI в.>; према: Мар. из 
1883. г. у ћириличком издању В. Јагића: 296) / небо и земля мимоидеть а 
словеса моя не имѫть минѫти44 (Остр. ев., 1056–1057. г.; према: Остр. у 
издању А. Востокова из 1843. г.: 251<120>); (Лк 21:27) н тогда оузьрѧть 
сынъ чвчскыи идѫщь на облацѣхъ съ силоѭ и съ славоѭ мъногоѭ (Остр.: 
251<120>); (Лк 21:26) сил бо нбкѩ подвигнѫтъ сѧ  (Мар.: 295) / сил бо 
нбѩ двигнѫтъ сѧ (Зог.: 137 <210> / Ас.: 165<142> / Остр.: 251<120> 
/ Ник.: 200)] већ и за већину словенских језика (по правилу за све сје-
вернословенске) – како у ранијем тако и у каснијем раздобљу њиховог 
развоја [уп.: (старорус.) „Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; / омочю 
бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, / утру Князю кровавыя его раны / на 
жестоцѣмъ его тѣлѣ” (Сл. о плъку Иг., 1187–1188. г.; према: СОПИ из 

кова 1998, гдје се (са дијахроног аспекта, а с обзиром на функционалну активност СВ и 
степен активности процесâ имперфективизације) видски системи руског и словеначког 
језика интерпретирају као поларне тачке двију дијаметрално супротних зона словенског 
језичког простора, при чему се долази до закључка да широка употреба СВ у савременим 
словенским језицима одражава древну црту словенског видског система, чиме се додатно 
потврђују раније изнесени ставови поједних лингвиста, прије свега Х. Кшишкове, А. В. 
Исаченка и Ф. Копечног; уп. такође Дики 2000, гдје аутор, уз примјену когнитивног при-
ступа и на основу различитих аспектуално-темпоралних параметара (међу којима посебно 
мјесто заузима и функционисање перф. през.), долази до нове типолошке („географске” и 
семантичке) класификације словенских језика, која се заснива на општим диференцијал-
ним (видско-временским) изоглосама „исток – запад”, тако да он у источну групу сврстава 
руски, украјински, бјелоруски и бугарски, у западну – лужичкосрпски, чешки, словачки 
и словеначки, док пољски и српскохрватски види као прелазне типове језика на релацији 
„сјевер – југ”, с тим да пољски лагано затвара источну, а српскохрватски – западну групу.

43 Цифре означавају странице извора, при чему прва цифра указује на страницу 
електронске варијанте издања, а друга <у заградама> – на његову реалну (означену) страницу. 

44 Уп. такође (Мт 24:35 ) но и земля мимоидеть а словеса моя не мимоидѫть 
(Остр.: 181 <83>).
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1800. г.: 45–46 <37–38>); Егда Богъ отведеть тя отъ житья сего, да ляже-
ши, идѣже азъ лягу, у гроба моего, понеже люблю тя паче братьи твоее (Лавр. 
лѣт., 1377. г.; према: Лавр. лет. из 1846. г.: 112 <92>); (рус.) Я негой 
наслажусь на воле, (...) Придет ли час моей свободы? (АПрЕО, гл. 
1-я, строфы XLIX–L: 50)], а одсутност те употребе у јужнословенским 
језицима сматра се иновацијом; уп. такође: Потебња 1977: 71; Кшиш-
кова 1960: 25 и д.; Штернеман 1968 и др.  

Додајмо да се употреба перф. през. у значењу будућег времена 
у старијим епохама ипак среће и у јужнословенским језицима, и то не 
само у панонско-словеначкој редакцији црквенословенског језика, која 
је у овом сегменту најближа сјевернословенским редакцијама, о чему, 
између осталог, свједоче и примјери перформативне употребе (за коју 
је карактеристична презентско-футурална перспектива) датог облика у 
Брижинским споменицима (листићима) насталим у периоду између 972. 
и 1039. год. (в. Дерганц 1996), гдје се може срести и други тип његове 
употребе – са футуралном перспективом (премда најчешће у хипотак-
сичким реченичним структурама, на што индиректно упућују и поједи-
на синтаксичка истраживања; уп. Павловић 2012), нпр: Bose, Gozpodi 
miloztiuvi, Otze Bose, Tebe izpovuede vuez moi greh i zuetemu Creztu i zuetei 
Marii (...) (I/78r:2–3)45; Jaz ze zaglagolo zlodeiu (...) <III/160v:1–2>; Bogu 
uzemogokemu izpouuede uze moie greche i sc̄e Marie (...) <III. 160v:25–
27>); I da bim na zem zuete tacoga grecha pocazen vzel, acose Ti mi zadenes, 
i acose Tua milozt i Tebe liubo. (I/78v:25–26); I da bim uzlissal na zodni 
den Tuo milozt vueliu z temi, iese vzovues Tvoimi vzti: pridete, Otza mega 
izvuolieni, primete vuecsne vuezelie i vuecsni sivuot, ese v iezt ugotoulieno 
iz vueka v uuek. (I/78v:31–35); Caiu ze moih grechou, i rad ze chocu caiati, 
elicose zimizla imam, eche me, bose, postedisi (III/161v:46–50). 

Таква (футурска) употреба овог глаголског облика може се про-
наћи и у српској и хрватској редакцији старословенског језика, али, 
опет, само у религијским и библијским текстовима, што значи да се 
ради о црквенословенском насљеђу (уп. Копечни 1958, 103 и д.), нпр.: 
(у простој реченици, као и у главном дијелу зависносложене реченице) 
(Лк 21:33) небо и землѣ мимо идетъ  а словеса моѣ не мимо идѫтъ (Мар.: 296) 
/ небо и земла мимоидеть а словеса моѣ не имоуть прѣити (Ник. 200) / Небо и 

45 Примјере наводимо према Миклошичевом критичком препису текста 
Брижинских споменика (Бриж. спом.)  из 1861. године. 
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за прѣидет а слса моѣ не имоут прѣити (Mis. Illyr., L. 1v/23–24; према ЈВ: 
121)46; И тьгда оузрет са чкаго гредоуща на облацѣх нскихь сь силою и славою 
многою. (Mis. Illyr., L. 1v/9–12, 1435. г.; ЈВ: 121); Рече Исаиѣ пркь: Боудет в 
послѣднее ди оуготована гора га и дом би на врхоу гор и взнесет се прѣвише 
всѣх хльм и потекоут к немоу вси ѣзици И поидоут люди мнози гюще (Mis. 
Illyr., L. 3v/8–14; ЈВ: 127); Рече же Миѣ кь анлоу: Како боудет се ѣко моужа 
не знаю? И вещав анль рече еи: х си наидет на те и сила вишнаго осѣнит те 
Тѣмже и еже породит се  тебе со наречет се сь би  (Mis. Illyr., L. 4r/20–25; 
ЈВ: 128); (у клаузи /зависном дијелу/ зависносложене реченице, што је 
својствено и свим савременим словенским језицима) (Лк 21:32) Амін  
гѭ вамъ ѣко не иматъ прѣити родось  доньдеже вьсѣ бѫдѫть (Мар.: 296) / 
Ань гю вам  не имат прѣити родь са дондеже вса сиѣ боудоут (Mis. Illyr., 
L. 1v/21–23; ЈВ: 121); И рече им притчоу:Видите смоковницоу и вса дрѣва егда 
юже изведет,ис себе плод вѣсте ѣко близ ест лѣто.Тако и ви егда оузрите вса 
сиѣ биваема,вѣдите,ѣко близ ест цство бие. (Mis. Illyr., L. 1v/15–21; ЈВ: 
121); аще бгостворить цр/с/тво ти мнѣ и моѥму ѡоу того намь подаси (Те-
одосије Хиландарац. Житије светог Саве: 124б/16–18; према Драгин 
2007: 286). 

Све наведено на посредан начин упућује на то да је старословен-
ски језик, који, заправо, представља језик превода, морао (као новоство-
рени књижевни језик) изнаћи начин да преведе грчки презент, посебно 
у његовој проспективној функцији, прије свега када се користи у зна-
чењу футура, или пак у значењу императива47. У вези с тиме Б. Хавранек 

46  Овај и примјери који се даље наводе са ознаком Mis. Illyr. преузети су из 
глагољског мисала с почетка XIV вијека познатог под називом Missale Illyricum, 
односно Kodeks Vatikanski (sign. Illirico 4), који је Јосип Вајс (ЈВ) при свом 
библиографском опису (1948) презентовао у ћириличкој верзији. 

47  Дијахрона истраживања старословенског језика, како ранија тако и новија, 
показују да императивну функцију чешће врши презентски облик СВ, као, нпр., у 
већ наведеноj илустрацији употребе перф. през. у зависном дијелу сложене рече-
нице: ще бгостворить цр/с/тво (...) того намь подаси (Драгин 2007: 286), или у сљедећем 
примјеру: от вьста штихь на ме вьзнесеши ме (Псалтир с последованијем: 19б/1; према: 
Грковић-Мејџор 1993: 202);  уп. такође: Достал 1954: 593. У литератури се могу наћи 
мишљења да је императивно значење перф. през. у староцрквенословенски дошло – 
посредством грчког – из хебрејског језика (в. Бирнбаум 1958: 247–248). Поред тога, 
треба имати у виду да се императив образује управо од презентске основе, тако да се 
може претпоставити како је због формалне сличности датих облика, прије свега 1. и 
2. л. мн. (уп. презентске и императивне облике глагола нести и коснѫти, који се разли-
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(1939: 229), разматрајући развој категорије глаголског вида и времена у 
старословенском језику, говори о независности двају система (времен-
ског и видског) која се испољила управо у облицима перф. през., и то на 
тај начин што је у овом облику у јужнословенским (српскохрватском и 
бугарском) ишчезла нијанса будућег времена, док је у сјевернословен-
ским (западним и источним) језицима дошло до мијешања ових систе-
ма, због чега данас у тим језицима преф. през. има футурско значење. 

Међутим, примјери футурске употребе датог облика могу се сре-
сти (премда не тако често) и у српском / српскохрватском и другим 
јужнословенским језицима. Тако Т. Маретић (1963: 613) у српскохрват-
ском језику налази случајеве када перф. през. има право футурско зна-
чење, нпр.: Дотакне ли се ко и прстом, ја кренем и провалим  (’кре-
нућу’, ‘провалићу’ – Д. В.) у земљу Перза. Исто тако А. Белић (1973: 
133) говори о употреби перф. през. у значењу будућности (тј. о перф. 
през. у главним реченицама), али то важи само за стародубровачки го-
вор те за кајкавски и чакавски дијалекат (в. такође Решетар 1933: 258–
259).48 И у савременом српском (укључујући укупан новоштокавски 

кују само по тематском вокалу /е, ѣ/: несемъ – несете,  коснемъ – коснете ≠ несѣмъ – несѣте, 
коснѣмъ – коснѣте), у преписивању могло да дође и до грешака, које нису морале да 
буду кардиналне, јер је у тим случајевима контекст олакшавао тачну интерпретацију 
текста. Та сличност била је изразита нарочито у латиничким црквенословенским ре-
дакцијама; уп. горе наведени примјер из Бриж. спом. (I da bim uzlissal na zodni den 
Tuo milozt vueliu z temi, iese vzovues Tvoimi vzti: pridete, Otza mega izvuolieni, primete 
vuecsne vuezelie i vuecsni sivuot, ese v iezt ugotoulieno iz vueka v uuek), гдје се не види 
разлика између презентске и императивне форме, јер им је тематски вокал исти (е), 
што се не би могло десити у ћириличкој варијанти датог фрагмента, гдје је и формално 
употребљен императивни облик; уп.: (Мт 25:34) тогда речеть ць сѫщтиимъ одеснѫѭ ѥго 
придѣте благословлѥнии оа моѥго  наслѣдоуите оуготованоѥ вамъ цьствиѥ  отъ съложения вьсего 
мира (Остр.: 253<121>) / Ник.: 60). Наравно, ова формална и семантичка сличност, 
односно „испреплетеност” употребе облика перф. през. и императива присутна је и 
у савременим словенским језицима, у првом реду у сјевернословенским (уп., поред 
осталог, дијахроно итраживање на материјалу старопољског језика у Ковалска 1983), 
као што то показују и већ наведени примјери у руском (СаДитеСь, поедете со мной!) и 
пољском (Wsiadajcie, pojedziecie ze mną!), с напоменом да се у јужнословенским јези-
цима у датој позицији на исти начин (у императивном значењу) употребљава футур 
СВ, као, нпр., у српском: СеДите, поћи ћете са мном! (КСсб 49).

48  Овдје можемо додати да се ни у (штокавским) дијалектима таква употреба 
перф. през. данас не може срести, па чак ни онда када такав дијалекат стољећима 
представља „усамљено острво” у несловенској средини (гдје би се могло сачувати 
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језички стандард) могућа је футурска употреба перф. през. у простим, 
односно независним реченицама (у апсолутном индикативу), о чему  
је, поред осталог, прије неколико година писао и познати московски 
слависта В. П. Гутков, наводећи више примјера из књижевних дјела и 
дневне штампе, нпр.: Па то значи, ја нисам сигуран да се једнога дана 
не појави и моја покојна жена, која је умрла пре једанаест година. И 
дође лепо, је л’, па: „Добар дан”, а ја њој: „Добар дан, изволите” (...) 
И замисли сад, на све то појави се један мртвац, прогута ту кауцију 
и прогута цело предузеће „Илирију” (Б. Нушић. „Покојник”); Možda se 
pronađe i bolje rješenje; Možda neka pitanja delegati već sutra upute SIV-u 
(Барић и др. 1979) и сл. Он овакву („контекстуалну”) употребу перф. 
през. назива „футурском потенцијалношћу”, јер су будуће радње у да-
том случају „лишь предположительно возможны, то есть указанными 
формами выражается допускаемая говорящим вероятность осущест-
вления некоторых действий в будущем” (Гутков 2006: 62; уп. такође: 
Потебња 1977: 116–117; Михајловић 1962; Барић и др. 1979: 325; По-
ловина 1985: 98–99; Катичић 1986: 48–49; Танасић 1996: 161–162). 

Овдје, ипак, ваља употпунити претходна запажања и нагласити да 
је у овој позицији (а то обично значи у ширем, по правилу, дијалошком 
контексту, или пак у контексту са начинским прилозима) могуће сре-
сти (премда рјеђе) и футур II (како СВ тако и НСВ), нпр.: можДа ће се 
остварити и наше давнашње жеље / (уп. можДа се остваре / можДа 
се буду оствариле); можДа ће од васцелог божјег света направити 
пусто поље за своје бесмислено грађење и крвничко рушење (ИАД) 
/ (уп. можДа направи / можДа буде направио); можДа ме буду носили 
као Ел Сида – чак и пошто је умро, његови људи су га водали около на 
његовом коњу и добијали битке (НИН) / (уп. можДа ће ме носити); мо-
жДа ћемо представљати, заступати општину, можда државу, при-

старије стање), као што је, рецимо, случај са молишко-словенским дијалектом (ми-
кројезиком) на југу Италије (у покрајини Молизе [Molise]), гдје су се преци носилаца 
овог штокавско-икавског („лингвистички удаљеног”) дијалекта доселили (из хереце-
говачких области у долини ријеке Неретве, што је и географски врло близу староду-
бровачком говору, у којем се перф. през. могао да употреби и као футур) прије око 
500 година; в., поред осталог: Решетар 1911 [1997]; Број 2006: 79. Наравно, у датом 
случају треба узимати у обзир и јаки утицај доминантног несловенског (италијан-
ског) временског система на словенски (молишки) видско-временски систем (више о 
томе, поред наведених радова, в. и у Бенакјо 2007б).
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маћемо стране делегације, госте, а језик нећемо знати (ПРАВНИК) / 
(уп. можДа будемо представљали); можДа буду тражили и неке дру-
ге специјалне периоде, па ће ово послужити (ЛИДЕР) / (уп. можДа ће 
тражити). Додајмо да је у међувремену објављено још неколико ра-
дова о датом синонимском односу футура I, футура II и перф. през. у 
српском језику, који широм анализом низа примјера потврђују наведе-
на, као и раније уочена и изнесена разматрања овога питања (в.: Бабић 
2007: 39–41; Ковачевић 2007; 2008; 2009; Станојевић 2013).

Треба такође истаћи да перф. през. у функцији футура није у ста-
ријим стадијима развоја словенских језика имао у потпуности такво 
значење које има данас. Другим ријечима, на почетку историјског раз-
воја посебних словенских језика нема ни формалне ни семантичке ди-
фернцијације између категорије будућег и категорије садашњег време-
на. Значење будућег времена било је условљено контекстом, односно 
реалном ситуацијом, с тим да се будућа радња замишљала као непо-
средан наставак садашњег времена, због чега се управо и схватала као 
садашње вријеме. Одвајање плана будућег времена от плана садашњег 
времена (од говорног тренутка), односно стварање апстрактне пред-
ставе будућности и садашњости имало је истовремено за посљедицу 
и одвајање будућег и садашњег времена на граматичком плану, јер се 
постепено почињу формирати граматичка средства за изражавање бу-
дућег времена (Кшишкова 1960: 40–43, 58–59 ). 

Стварањем нове категорије времена (будућег) имперф. и перф. 
през. почињу се диференцирати, и то на тај начин што се облици им-
перф. през. чешће користе за означавање садашње глаголске радње, а 
облици перф. през. за означавање будуће радње, што је посебно оста-
вило трага у каснијем раздобљу развоја староруске, старопољске и 
других (прије свега сјевернословенских) националних редакција црк-
венословенског језика (уп.: Буњина 1959: 139–140; Борковски, Кузње-
цов 1965: § 213; Дилс 1932: 222–223; Буш 1960: 55–56). 

Међутим, све то није искључивало могућност употребе првих 
облика (имперф. през.) за означавање будућих радњи [нпр. И повелѣ 
осѣдлати конь : „да ть вижю кости его” (Лавр. лет. 36 <16>) (‘и при-
казал оседлать себе коня: да увижу кости его’)], као ни могућност упо-
требе других (перф. през.) за означавање садашње радње, прије свега 
тзв. „неправе”, неактуелне, као и квалификативне садашњости [нпр. А 
Двина изъ того же лѣса потечеть, (...) и внидеть въ море Варяжьское 
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(Лавр. лет.: 23 <3>) (‘из этого же леса вытекает (...) и впадает в море 
Варяжское’)]. Такву употребу налазимо како у најстаријим текстовима 
тако и у текстовима савремених словенских (свих сјевернословенских 
и словеначког) језика.49 С друге стране, примјери напоредне употребе 
аналитичког футурa те имперф. и перф. през. у значењу будућег време-
на веома су ријетки (уп. Буш 1960:56–57; Сабитова 2003).

Паралелна употреба перф. и имперф. през. у писаним спомени-
цима, по свему судећи, представља особину разговорног језика, чији је 
утицај на тадашњи књижевни језик могао да у већој или мањој мјери за-
виси од припадности аутора текста одређеној, условно речено, локалној 
језичкој заједници. Тако, рецимо, тај утицај у староруском језику био је 
најснажнији на Руском Сјеверу, гдје је долазила до изражаја традиција 
„демократске” новгородске хагиографије, односно гдје је утицај усме-
них народних легенди, предања и мотива на текст житија био веома зна-
чајан. Управо у сјеверноруским текстовима староруског језика запажена 
је раширена употреба обају наведених облика у пренесеним значењима, 
нарочито када је ријеч о њиховом футурском значењу (више о томе в. у: 
Сабитова 2003; 2004). Могућност напоредне употребе двају презент-
ских облика (имперф. и перф.) на плану садашњости, прије свега неакту-
елне садашњости, навела је поједине лингвисте да устврде како се перф. 
през. могао употребити (у старословенском, староруском и сл.) свуда 
гдје је стајао имперф. през., па тако и у случајевима када се имперф. 
през. употребљавао у футурском значењу. На основу такве употребе им-
перф. през. чинило се да се може објаснити настанак и развој футурског 
значења перф. през., као и његова (футурална) граматикализација у сав-
ременим  сјевернословенским језицима (в. Мусић 1902: 480). Довођење 

49  Да су облици перф. през. могли означавати, осим будућности, и садашњост 
(односно радње блиске садашњој радњи) како у старословенском тако и у староруском, 
старопољском и старочешком, говоре о томе анализе споменика писаних на тим 
језицима; уп.: Миклошич 1926: 770–784; Потебња 1977: 52–62; Мусић 1902: 480–
484; Хавранек 1939: 227; Буњина 1959: 153–159; Новикова 2004; уп. такође Буслајев 
1959: §§ 183, 184, гдје аутор говори о употреби садашњег времена умјесто будућег 
и обрнуто, што објашњава тиме да језик (у овом случају) не разликује времена, већ 
видове који се међусобно мијешају, посљедица чега је да се у савременом руском 
језику глаголи типа велеть, женить употребљавају у оба вида (као двовидски), 
односно чији се индикативни облици данас употребљавају и за садашњу и за будућу 
радњу (велю, женю), што је, на одређен начин, у складу са тезом К. С. Аксакова 
(1855) о непостојању времена у руском језику. 
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у везу футурске употребе имперфективних глагола са футурским зна-
чењем перф. през. није наишло на подршку у славистичкој лингвисти-
ци. Супротно и добро аргументовано мишљење износи у својој моно-
графији посвећној развоју будућег времена у словенским језицима Х. 
Кшишкова. Она сматра да је употреба имперф. през. у значењу будућег 
времена могућа због његовог значења актуелне (како „проширене” тако 
и „непроширене”) садашњости, које се заснива на временској перспек-
тиви од садашњости ка будућности, и кад се имперф. през. употребљава 
за означавање будућих радњи, онда он губи значење садашњег време-
на. С друге пак стране, значење будућег времена перф. през. не заснива 
се на његовој перфективности, већ на неспособности да изрази актуел-
ну садашњост (Кшишкова 1960: 25–26, 40–43; уп.: Војводић 1988; Ве-
рижњикова 1997; уп. Галтон 1965: 106–109, гдје се допушта могућност 
употребе руског перф. през. у значењу актуелне садашњости).

Према томе, презентски облици нису у таквим условима могли 
постати средство разликовања садашње од будуће радње, већ је то по-
стигнуто спрегом одређеног броја тзв. „помоћних” (модалних) глаго-
ла и инфинитива, и то на тај начин што је дата спрега ушла у основу 
описног (аналитичког) облика за будуће вријеме који користе савреме-
ни словенски језици (уп.: Кшишкова 1960; уп. такође: Бородич 1951: 
385–386; 1953; Буњина 1959: 140; Буш 1960: 56; Кшишкова 1962: 24; 
Кравар 1986; Фичи 1997; Хансен 2001).

Ово још једном потврђује мишљење да генеза словенског видског 
система није непосредно повезана с настанком категорије будућег време-
на и презентом СВ у функцији футура, односно са њиховим инхренетним 
синтаксичким обиљежјима, већ, напротив, да су ти процеси текли нео-
висно један о другом (в. Кшишкова 1960: 25–29; уп. Буњина 1959: 140).50  

Тако А. А. Потебња, противећи се мишљењу да је категорија сврше-
ности (тј. перф. през.) непосредно повезана с појавом (и развојем) нове кате-
горије – категорије будућег времена, у том смислу и каже да „из несомнен-
ного и общепринятого положения, что славянское будущее простое имеет 
форму настоящего времени, следует, что некогда эта форма имела значение 

50  Под генезом видског система овдје, у првом реду, подразумијевамо форми-
рање категорије свршености и несвршености. Додајмо успут да ове категорије, за 
разлику од категорија времена, лица, рода и броја, нису по свом поријеклу синтак-
сичке категорије (в. о томе, нпр., у: Дурново 1959: § 468; уп. такође: Потебња 1977: 
52–62, 71; Белић 1934; Пешковски 2001: 60).
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настоящего, а не будущего” (Потебња 1977: 50; уп.: Буњина 1959: 155–158; 
Мазон 1958: 7–8) и тек додавањем предлога конкретно-несвршеним гла-
голима (типа нести, несу) добија се значење конкретне свршене радње и 
будућег времена (осим неколицине глагола који су имали ова значења и без 
предлога, нпр. дам, паду, сяду итд.).51 Међутим, када је предлог означавао 
само смјер или локативни однос (мјесто) радње, а не и њен свршетак, перф. 
през. (глагола типа нести – снести) имао је значење садашњости [уп.: Изъ 
него же озера потечеть Волховъ и вътечеть въ озеро великое Нево (Лавр. 
лет.: 23 <3>) (‘из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое 
Нево’); Уста же свои отверзе[ть] смыслено, въ чинъ молвить языкъмъ сво-
имъ (Лавр. лет.: 55 <35>) (‘уста же свои открывает с мудростью, когда сле-
дует говорить языком своим’)], а само у случајевима када је предлог, поред 
просторних односа (смјера и мјеста), означавао и свршеност радње, перф. 
през. имао је значење будућег времена [уп. И рече единъ отрокъ: „азъ пре-
иду” (Лавр. лет. 48 <28>) (‘и сказал один отрок: я перейду <проберусь>’)]. 
Све чешће означавање (и) свршености радње помоћу предлога код наведе-
ног типа глагола довело је до стабилизације футурске употребе перф. през 
(в. Потебња 1977: 51 и д; уп.: Павски 1850: 95, 209; Борковски, Кузњецов 
1965: §§ 2013, 217, 219; Копечни 1962б).52

2.2.2. Аналитичики футурски облици 

Сложени, перифрастични облици будућег времена у словенским 
језицима могу се, као и у случају перф. през., подијелити у двије основ-
не групе: (а) футур у сјевернословенским (источно- и западнословен-
ским) и (б) футур у јужнословенским језицима. Будуће вријеме као дио 

51  Управо у глаголима овога типа А. А. Потебња (1977: 51) види сродство 
словенског будућег и садашњег времена. 

52  Чини се да се остаци тога процеса могу препознати и у савременим 
словенским језицима, као, нпр., у чешком језику, гдје ситуација упућује на сличан 
закључак до којег је дошао и А. А. Потебња. Уп. у савременом чешком синонимију 
аналитичког футура НСВ типа budu nést и синтетичког презентско-футурског облика 
са истим значењем – футура СВ, који се образује помоћу префикса po- за творбу 
глагола СВ (типа ponesu); в. посебно о томе у Копечни 1962а: 46–51, 75–83. Уп. 
такође употребу перф. през. (футура) у сјевернословенским језицима и словеначком 
у перформативном значењу (в., поред осталог: Шкрабец 1906–1912; Кошмидер 1934: 
107–111; Мусић 1935; Жагар 1989; Дерганц 1996; 1998; 2003; Војводић 1998б; 2010; 
2015б; Вимер 2014; Славкова 2014). 
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категорије времена у почетку развоја посебних словенских језика није 
имало статус устаљене граматичке категорије, прије свега зато што у 
овом периоду још увијек нису постојали граматикализовани футурски 
облици за изражавање имперфективне радње. Тек, како смо већ рекли, 
стварањем апстрактне представе будућности и садашњости, односно 
одвајањем плана будућег времена от плана садашњег времена, ство-
рили су се услови за диференцијацију будућег и садашњег времена 
на граматичком плану, због чега ће постепено почети да се формирају 
граматичка средства за изражавање будућег времена. Другим ријечи-
ма, паралелно са граматикализацијом перф. през. као средством (обли-
ком) за изражавање будуће радње СВ у сјевернословенским језицима 
долази до постепене граматикализације и стабилизације перифрастич-
них облика за изражавање будуће радње НСВ. У јужнословенским је-
зицима издвајају се и стабилизују посебни перифрастични облици за 
изражавање будуће радње СВ и НСВ. 

На почетку развоја самосталних словенских језика ови перифра-
стични, односно аналитички футурски облици (или, боље рећи, кон-
струкције, јер у том периоду они још увијек не представљају грама-
тикализована средства) образовали су се, прије свега, од модалних и 
фазних глагола (који су, у зависности од ситуације-контекта, могли да 
чувају или губе то своје модално, односно лексичко значење) и инфи-
нитива. 

Дати глаголи су, по правилу, исти у свим словенским језицима, 
почевши од старословенског, који биљежи најстарије стање, гдје улогу 
„помоћног” глагола у образовању футурских конструкција имају сље-
дећи глаголи (наводимо 1. л. јд. през.): имамь, хоштѫ, могѫ (модални 
НСВ), начьнѫ, вьчьнѫ, зачьнѫ (фазни, који, као глаголи СВ, представљају 
заправо /непотпуни/ футурски облик). 

Као илустрацију уп. сљедеће примјере53: (Мт 17:12) съ члчск 
иматъ страдати отъ нихъ (Мар.: 59 / Ник.: 35); (Лк 21:7) егда хотѧтъ си бти 
(Зог.: 136<209> / Мар.: 293 / Ник.: 199); (Јв 3:3) ште кто не родитъ сѧ съ 
вше не можетъ видѣти цсие бие (Зог.: 149<231> / Мар.: 322 / Ник.: 219); 
(Мк 13:25) и звѣзд начьнѫтъ съ нсе падати (Зог.: 81<117> / Мар.: 170). 

53  Примјере наводимо прије свега из оригиналних извора (преписа), али и из 
појединих студија, посвећених овој проблематици, као и из различитих граматичких 
издања. 
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У старословенским текстовима најчешће се може срести кон-
струкција са глаголом имамь (в., поред осталог: Бирнбаум 1956; 
Кшишкова 1960: 61 и д.; Иванова-Мирчева 1962; Гуцу 1978; Харалам-
пијев 1981; Грковић 1982; Грковић-Мејџор 1993: 91; 1995: 128; Мирчев 
2000: 118; Хансен 2001: 260–264; Гутков 2007: 12–22; Драгин 2007: 
122, 291).54 Уп.: (Мт 16:27) прити бо иматъ съ чловѣчск в славѣ оца своего 
(Зог.: 34–35<41> / Мар.: 57 / Ник.: 34); (Мт 26:29) гѭ же вамъ. ѣко не 
имамъ пити юже отъ сего плода лозънааго до того дьне егда пь съ вами новъ 
въ цсствии оца моего (Мар.: 99 / Зог.: 50<66> / Ас.: 200<177> / Остр. 
331<159> / Ник.: 62–63); Ань гю вам  не имат прѣити родь са дондеже 
вса сиѣ боудоут (Mis. Illyr., L. 1v/21–23; ЈВ: 121); (Мк 13:31) небо и земля 
прѣидетъ а словеса моя не имѫтъ прѣити (Ник.: 113) / (Лк 21:33) Небо и за 
прѣидет а слса моѣ не имоут прѣити (Mis. Illyr., L. 1v/23–24; ЈВ: 121). Тре-
ба такође додати да је овај глагол (имамь) током времена развио јаку 
синтаксичку транзитивност, чиме се учврстило и његово посесивно 
значење у оквиру аналитичких (предикативних) конструкција, што је 
допринијело интензитету и екстензији типолошких промјена у прав-
цу развоја номинативне компоненте у словенским језицима, посебно 
– у условима специфичних језичких контаката – у Балканском ареалу  
(подробно о томе в. Грковић-Мејџор 2011б).55 

Уз наведене глалоле у широкој употреби био је и „егзистенцијал-
ни” глагол бити (1. л. јд. през. бѫдѫ), који се у старословенском, по пра-
вилу, није могао комбиновати са инфинитивом56, али је то било могуће 

54  И у савременим словенским језицима дати глагол сачувао је у одређеној 
мјери своје десемантизовано значење које је имао у старословенском, у првом реду 
у одричним футурским облицима у бугарском (няма да пише/напише; в., поред 
осталог: Станков 1969: 62 и д.; Котова 1977: 244; Харалампијев 1981; 1992а; 1992б) 
и македонском (нема да пише/напише; в., нпр., Усикова 1977: 362), као и у модалним 
инфинитивним конструкцијама са проспективном (pro futuro) семантиком у другим 
словенским језицима (в. примјере таквих конструкција у поглављу о модалним /
лексички крњим/ глаголима – параграф 3.3.2.1.1).

55  О процесима аналитизације, као и о утицају „балканизације” на њихов 
развој и друге језичке појаве, в., поред осталог: Ивић 2002б; Милорадовић 2007.

56  У појединим текстовима ипак се може срести таква употреба, коју неки 
аутори сматрају прасловенским насљеђем, што се у старословенском, као и у старијим 
стадијима развоја самосталних словенских језика појављује тек секундарно (уп. А. М. 
Селишчев 1952: 175; Реслер 1952: 106); уп. (150:1–2) [нѣсмъ ума изгубилъ ни отънемогох 
съмысломъ] якоже да не бѫдетъ отъстѫпити отъ сътворивъшааго мѧ а (Супр. рук.: 173).
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са придјевима и партиципима – пасивним садашњим и прошлим, актив-
ним садашњим, као и са партиципом на –л глагола СВ (футур егзактни) 
(в. поред осталог: Реслер 1952: 105–108; Бирнбаум 1956: 5–7; Вискочил 
1956; Кшишкова 1957; 1960: 76–80; Мирчев 2000: 118). Уп.: (Пс 71: 15) Ї 
жівъ бѫдетъ дастъ сѩ емоу отъ золъта аравііска  і помолѩтъ сѩ емоу внѫ  
 вьсь день благоствітъ і   (Син. пс.: 99<89>); (Мт 4:4) Не ѡ хлѣбѣ ѥдиномъ 
живъ бѫдетъ чвкъ (Мар.: 8 / Ник.: 5); (Јн 14:21) а любѧи мѧ вьзлюбленъ бѫ-
детъ отмъ моимь (Мар.: 376 / Зог.: 174<272>); (Мт 5:7) Блажени милостивиі 
 ѣко ти помиловани бѫдѫтъ (Зог.: 12–13<4> / Мар.: 10); (Мт 10:22) И бѫдете 
ненавидими вьсѣми имене моего ради  прѣтръпѣв же до конца сенъ бѫдетъ 
(Зог.: 22<21> / Мар.: 31 / Ник.: 17); (Мк 13:11) Не в бо бѫдете гѭштеи 
 нъ дъ с (Зог.: 81<116> / Мар.: 169 / Ник.: 112); (Мк 13:25) И звѣзд 
боудоутъ съ небесе падающе (Ник.: 113); (239:25–26) да бѫдетъ сълъгалъ прихо-
див  почто ми гнѣвити зкъ старцоу (Супр. рук.: 264) 

Поред наведених конструкција за изражавање футуралних одно-
са могле су се употребљавати и конструкције састављене од субјек-
та у дативу и партиципа (тзв. самостални или апсолутни датив; лат. 
dativus absolutus), као и дативне (субјекатске) конструкције са инфини-
тивом (лат. dativus cum infinitivo).  

Уп. исти примјер са апсолутним дативом у неколико јеванђеља, 
у којима дато средство није замјењивано другим средством без обзира 
на њихово различито вријеме и мјесто настанка, с чиме су повезане 
и специфичне црте редакције, односно ауторства (преписивања-пре-
вођења), поред осталог и зато што „канонско” преписивање није то-
лерисало такву могућност: (Лк 21:26) здхаѭштемъ омъ отъ страха  
чаньѣ грѧдѫштіихъ на вьсеенѫѭ сил бо нбѩ двигнѫтъ сѧ  (Зог.: 137 
<210>) / издхаѭштемъ члмъ отъ страха и чааниѣ грѧдѫштихъ на вьсе-
ленѫѭ сил бо нбкѩ подвигнѫтъ сѧ  (Мар.: 295) / дихаштемъ члмъ  
тъ страха  чани грѧдѫштихъ на въселенѫ  Сілъи бо нсънъи дігнѫтъ 
сѧ (Ас.: 165<142>) / издхаѭщемъ чвкомъ отъ страха и чаания идѫщиихъ 
на вьселѥнѫѭ сил бо нсьнѩ  двигнѫть сѧ (Остр.: 251<120>) / изды-
хаюштимь чловѣкомь ѡть страха и чаѣниѣ гредоуштихь нь вьселенную; сили бо 
небесние  двигноуть се (Ник.: 200). 

Наведимо овдје и грчки еквивалент датог примјера са апсолутним 
дативом у старословенском језику (из Остр.: 251<120> у издању А. 
Востокова, гдје је паралелно представљен и „оригинал” јеванђеља на 
грчком језику): ’Αποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπό φόβου και προσδοκίας τῶν 
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ἐπερχομένων τῆ οἰκουμένη. Αἰ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται 
(в., такође: НЗгрч.). На основу овог и сличних примјера, који се на-
воде у одговарајућој литератури, видимо да старословенској дативној 
партиципској конструкцији (апсолутном дативу) са футуралним зна-
чењем може да одговара и грчки апсолутни генитив, тј. конструкција 
састављена од облика активног партиципа презента м. р. у генитиву 
мн. (ἀποψυχόντων) и именице м. р. у генитиву мн. (ἀνθρώπων), која је, 
уосталом, послужила и у овом случају као „полазни модел” за превод 
на старословенски језик.57 

Напоменимо узгред да савремени словенски језици, у чијем раз-
воју је значајну улогу одиграо старословенски језик, нису сачували 
апослутни датив. Као кратку илустрацију уп. преводе дате реченице на 
савремене словенске језике, гдје позицију старословенског апсолутног 
датива (као и грчког апсолутног генитива) могу да заузимају грамати-
кализовани футурски облици (у српском и хрватском новоштокавском 
језичком стандарду, као и у бугарском и македонском књижевном је-
зику – са глаголом „хт(ј)ети”, а у осталим – са глаголом „бити”): Уми-
раће људи од страха и од очекивања онога што наилази на свијет; јер 
ће се силе небеске покренути (НЗсрп.: 168); Izdisat će ljudi od straha i 
iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati 
(НЗхрв.); Тогава човеците ще примират от страх и от очакване оно-
ва, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни 
ще се разклатят (НЗбуг.); Луѓето ќе примираат од страв, од исче-
кувањето на она, што ќе го најде светот, зашто небесните сили ќе 
се затресат (НЗмак.); Люди будут издыхать от страха и ожидания 
[бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблют-
ся (НЗрус.: 199); Людзі будуць здыхаць ад страху і чаканьня нягодаў, 
што пойдуць на сьвет, бо сілы нябесныя пахіснуцца (НЗбелорус.); 
Коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на 
ввесь світ, бо сили небесні порушаться (НЗукр.); Людзе ше буду види-
ховац пре страх и обчекованє того цо приходзи швету, бо ше закиваю 

57  Више о томе и о старословенском апсолутном дативу уопште, који се нај-
чешће употребљавао у зависном дијелу сложених реченица, посебно у временским и 
условљеним (као што је то случај и у наведеном контексту, гдје је реализовано једно 
од његових условљених значења – посљедично са футуралном перспективом), в., по-
ред осталог, у: Бјелорусов 1899; Вечерка 1961: 47 и д.; Мирчев 2000: 141; Курешевић 
2006; Грковић-Мејџор 2007: 290–308.



74

Дојчил П. Војводић

сили небесни (НЗрусин.); Ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na 
to, co przyjść ma na ziemię, bo moce niebieskie zakołyszą się (НЗпољ.–2); 
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. 
Neboť mocnosti pekelné se zachvějí (НЗчеш.); Ľudia budú zmierať od 
strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú 
chvieť. (НЗсловач.); A ludźo budźa skhnyć pře bojosć a wočakowanje toho, 
štož přińdźe na cyły swět; přetož njebjeske mocy budźa so hibać (НЗг.-л.-
срп.); Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves 
svet, kajti nebeške sile se bodo majale (НЗсловенач.). 

Наравно, помоћу датих или сличних футурских еквивалената у 
савременим словенским језицима није могуће објаснити укупну упо-
требу и значење старословенског апсолутног датива, јер је „футурал-
на” компонента била тек једна од многих његових семантичких (мо-
дално-временских) „саставница”.

Уп. такође конструкцију „датив + инф.” у ширем футуралном 
контексту израженом 2. л. двојине перф. през. у свим („старијим” и 
„млађим”) текстовима јеванђеља (овдје ћемо навести исти примјер из 
Мар., Ост. и Ник., с напоменом да је граматичка структура реченица, 
укључујући и дативно-инфинитивну конструкцију, иста и у Зог. и Ас.): 
(Мк 10:39–40) [і же рече има чашѫ оубо ѭже азъ пиѭ испиета и крштениемь 
имъже азъ крштаѭ сѧ кръстита сѧ] а еже сѣсти о дѣснѫѭ мене и о шюѭѫ нѣстъ 
мьнѣ дати [нъ имъже естъ оуготовано] (Мар.: 157)  / [ис же рече има чашѫ 
оубо ѭже азъ пиѭ изпиѥта  и крьщениѥмь  имьже азъ крьщѫ сѧ  крьстита сѧ] 
а ѥже сѣсти одѣснѫѭ мене и о лѣвѫѭ нѣсть мънѣ дати [нъ имъже оуготовано 
ѥсть] (Остр.: 285<136>) / [Исоус же рече има чашоу оубо юже азь пию изпиета 
и крьштениемь имьже азь крьштоу се крьстита се] а еже сѣсти о десноую мене и о 
шоую, нѣсть мнѣ дати [нь имьже оуготовано ѥсть] (Ник.: 103–104).

Уп. преводе овог примјера (наведеног и у краћој форми /из Ост./ 
у Успенски 1987: 208) на савремене словенске језике, гдје се користе 
конструкције другачијега типа: [Иисус же сказал им: чашу, которую Я 
пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете крестить-
ся], а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня 
зависит, [но кому уготовано] (НЗрус.: 110); [А Ісус сказаў ім: чару, 
якую Я п‘ю, будзеце піць, і хрышчэньнем, якім Я хрышчуся, будзеце 
хрысьціцца]; а даць сесьці ў Мяне праваруч і леваруч – не ад Мяне 
залежыць, [а каму ўгатавана] (НЗбелорус.); [А Ісус їм сказав: Чашу, 
що Я її п‘ю, ви питимете, і хрищенням, що Я ним хрищусь, ви ох-
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риститеся.] А сидіти праворуч Мене та ліворуч не Моє це давати, 
[а кому уготовано] (НЗукр.); [А Исус им гварел: „Чашу, котру я пиєм 
будзеце пиц и з кресценьом з котрим ше я кресцим будзеце кресцени] 
Але шеднуц ми праворуч або лïворуч нє мойо дац – [а кому проготове-
не”] (НЗрусин.); Jezus im rzekł: „Kielich, który ja piję, wypijecie i chrzest, 
który ja przyjmuję, przyjmiecie], lecz przyznać siedzenie po mojej prawej 
lub lewej stronie nie do mnie należy. [Ono jest tych, dla których zostało 
przygotowane”] (НЗпољ.–2); [Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete 
pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni] Ale udělovat místa po 
mé pravici či levici není má věc; [ta místa patří těm, jimž jsou připravena”] 
(НЗчеш.); [Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom 
ktorým som krstený ja, budete pokrstení] Ale dať niekomu sedieť po mojej 
pravici alebo po ľavici nepatrí mne [To dostanú tí, ktorým je to pripravené”] 
(НЗсловач.); [Jězus pak dźeše k nimaj: Keluch drje, kotryž ja piju, budźetaj 
pić, a z křćeńcu, z kotrajž ja so křćiju, budźetaj křćenaj]; Sedźeć pak na 
mojej prawicy, abo na mojej lěwicy, njeje w mojej mocy wamaj dać; [ale 
(da so tym), kotrymž je přihotowane] (НЗг.-л.-срп.); [In Jezus jima je dejal: 
„Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, 
bosta krščena]; dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja 
stvar, [ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno”] (НЗсловенач.); 
[A Иисус им каза: чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с 
което Аз се кръщавам, ще се кръстите]; но да дам да се седне Мене 
отдясно и отляво, не зависи от Мене; [сядането е на ония, за които е 
приготвено] (НЗбуг.); [Но Исус им рече: „Ќе ја пиете чашата што Јас 
ја пијам и ќе бидете крстени со крштавањето со кое Јас се крштавам]; 
но да се седне оддесно или одлево до Мене, тоа не го давам Јас, [а 
ќе им се даде на оние, за кои е приготвено.”] (НЗмак.); [A Isus će im: 
„Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni], ali 
sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati [– to je onih kojima je 
pripravljeno”] (НЗхрв.); [А Исус им рече: Чашу, дакле, коју ја пијем ис-
пићете; и крштењем којим се ја крстим крстићете се] Али да сједнете с 
десне стране мени и с лијеве није моје да дам, [него ће се дати којима 
је припремљено] (НЗсрп.: 96).58

58  Можемо запазити да су дате конструкције – као преводни еквиваленти – у 
већој мјери очувале „полускривено” негативно значење посесивности, а у мањој – 
проспективни карактер црквенословенске дативно-инфинитивне конструкције, који 
посебно долази до изражаја „на фону” претходног („чистог футуралног”) контекста, 
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У литератури се може срести мишљење да дативне конструк-
ције са инфинитивом представљају, заправо, књишки црквенословен-
ски калк (превод) грчких конструкција (са сличним значењем) „έστιυ 
+ инф. + именска ријеч у акузативу” (в., нпр., Успенски 1987: 208 и 
д.). Новија истраживања, као и нека ранија, показују, међутим, врло 
аргументовано да дативно-инфинитивна конструкција има праиндоев-
ропско (именско) поријекло, што додатно потврђује и чињеница да је 
она, када је ријеч о словенским језицима, забиљежена у најстаријим 
старословенским споменицима, што несумњиво упућује на њену при-
сутност у прасловенском развојном периоду, на основу чега се може 
закључити да је то и општесловенска црта.59

као и (у мањој мјери) контекста који слиједи.
59  В., нпр., Грковић-Мејџор 2011а, посебно стр. 36, гдје аутор на веома илу-

стративан и убједљив начин показује како и старословенска „хетеросубјекатска” 
(„хетероагентна”) конструкција „датив + инф.” (са циљним, односно намјерним зна-
чењем) „није корелат грчког акузатива с инфинитивом”, поредећи при том црквенос-
ловенски превод са грчким оригиналом (гдје је такође употребљена конструкција 
„датив + инф.”), уз закључну напомену да истраживање конструкције „датив + инф.” 
(односно „датив-локатив + глаголска именица”) „од праиндоевропског до раних сло-
венских језика потврђује развој номинативног типа језика, односно језика оријен-
тисаног ка агенсу, у којем предикат постаје центрипетално језгро реченице” (39). 
Управо употреба датива-локатива, у чијој основи је изражавање односа (спацијалне) 
адлативности, гдје суштинску улогу има усмјереност (као кретање кроз стварни или 
замишљени простор) од субјекта према објекту, упућује на именски карактер инфи-
нитвних конструкција, као и самог инфинитива. 

У вези с тим в. такође и ранија истраживања датог и сличних питања, која 
су у ХIХ в. покренули још младограматичари, прије свега Х. Паул (1880 [1960]) те 
K. Бругман и Б. Делбрик (1886–1900), у ХХ в. наставио А. Меје (1903 [1965]; 1934 
[2001]), а потом и руски (совјетски) лингвисти, нпр. И. И. Мешчањинов (1935; 1936): 
Д. Кацнељсон (1936), М. М. Гухман (1945; 1947; 1967), Р. А. Будагов (1977) и др. По-
себан допринос на датом плану дали су двојица савремених (совјетских) лингвиста 
Тамаз Т. Гамкрелидзе и Вячеслав В. Иванов у свом капиталном дјелу Индоевропски 
језик и индоевропљани (Гамкрелидзе, Иванов 1984); уп. такође: Потебња  1958; 1977; 
Одри 1968; 1977; Климов 1977; 1983а; 1983б; Мартине 1987; Марфунина 1997.

Напоменимо успут, да општесловенски карактер наведене инфинитивне кон-
струкције „подржава” и њена „жива”, интензивна употреба у сјеверним руским гово-
рима (в., поред осталог: Чернишев 1949; Шевељова 1993: 141–142; Сабитова 2003), 
који, разумије се, не представљају (дијалекатску) основицу за савремени руски књи-
жевни (стандардни) језик (на чије је формирање, као што је познато, имао огроман 
утицај црквеносовенски језик), у којем је инфинитив са субјекатским дативом такође 
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Ако се узме у обзир да је претпоставка о именском (дативно-ло-
кативном, односно адлативном) поријеклу инфинитива тачна (в., поред 
осталог: Меје 1934: 242 [2001: 194]); Мартине 1987: 230; Гамкрелид-
зе, Иванов 1984: 285–288; Грковић-Мејџор 2011а: 28–31), онда можемо 
констатовати да се аналитички временски облици, посебно футурски, 
у савременим словенским (као и другим индоевропским) језицима гра-
де, заправо, помоћу именских ријечи. Уосталом, у датим аналитичким 
облицима те именске ријечи (укључујући и „окамењену” дативну фор-
му – инфинитив) у споју са помоћним глаголима заузимају објекатску 
(дакле именску) позицију; уп. структуру дативних и структуре других 
аналитичких конструкција, односно облика (са през. помоћног глагола 
бити – будем, будеш, буде, ...) са проспективно-футуралним значењем, 
као и конструкција са през. прелазних глагола (укључујући и помоћни 
глагол хтјети – ћу, ћеш, ће...) који траже објекат у акузативу, као и ин-
финитив (односно композицију „да + през.”)60 или партицип на –л, те 
придјев или пак активне и пасивне партиципе СВ и НСВ.

Све то врло сликовито одражава, у првом реду, номинативне тен-
денције у развоју наведених језика. Према томе, можемо закључити 
да је аналитизам најтјешње повезан са процесима номинализације (за 
разлику од синтетизма, у чијој основи је вербализација).

И староруски језик је, поред синтетичких облика (тј. имперф. и 
перф. през., који су се као футурски облици користили и у старословен-
ском), познавао и два аналитичка облика, којима је такође било могуће 
изразити будућу радњу (в.: Кшишкова 1960: 108 и д.; Хабургајев 1978; 
Иванов 1984; 1990: §§ 237–240; Јурковски 1991; Новикова 2004; уп. 
такође: Дурново 1959: §§ 492, 493, 518, 541; Черних 1954: §§ 103, 104; 
Сињорини 1996; Шимчук 2001; Бондаренко 2006: 55–57; Гутков 2007: 
12–22; Јурјева 2009). Наиме, један сложени футурски облик образовао 
се помоћу презента помоћних (модалних и фазних) глагола, као што 
су (1. л. јд. през.) хочу, начну (поред почну, учну, зачну), стану, имам 
(имаю, маю, имѣю) и инфинитива, нпр.: (...) и рѣша : „се уже хочемъ 

веома уобичајена и раширена појава.  
60  Лична (глаголска) форма у инфинитивној функцији у оквиру композиције „да 

+ през.” појављује се тек као конјунктив и само у балканским језицима, гдје је гла-
голско-временски систем релативно развијен, односно гдје се, поред презентских, још 
увијек чувају и претериталне синтетичке форме (аорист, имперфект) које су се готово 
у потпуности изгубиле у највећем броју словенских и других индоевропских језика. 
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померети отъ глада (...)” (Лавр. лет.: 75 <55>); (...) по моемъ отше-
ствiи монастырь [ся] начнеть строити и прибывати въ немъ (...) 
(Лавр. лет.: 100 <80>); (...) аще кто не приступить съ утра, преда-
тися имамъ Печенyгомъ (Лавр. лет. 48 <28>); уп. такође примјер из 
ранијег периода – „(старо)руске” црквенословенске редакције, гдје се 
инфинитивна конструкција са глаголом имѣти (имамь) може схватити 
двојако – као футурска или пак као „презентско-посесивна”: (Јн 4:32) 
онъ же рече имъ азъ брашьно имамъ ѣсти  ѥго же в не вѣсте (Остр. 78 <31>).

Глаголи хотѣти и имѣти образовали су везу са инфинитивом 
СВ и НСВ, док су се глаголи начати (почати, учати, зачати), стати 
везали за инфинитив НСВ. Ваља додати да су се у том старијем пе-
риоду развоја руског језика ипак могле срести и конструкције фазних 
глагола са инфинитивом СВ, прије свега, при употреби негације, као у 
сљедећем примјеру: Или холопъ оударить свободна моужа, а бѣжить 
въ хоромъ, а господинъ начнеть не дати єго (Рус. прав.: 66 <71:17>). 
Додајмо такође да се и данас у неким руским говорима конструкције 
хочу (начну) + инф. употребљавају у  значењу „правог” футура, о чему 
је својевремено писао В. И. Чернишев (1949: 236–238); уп. сљедеће 
примјере: На дворе хочет морозить (‘на дворе будет морозить’); Она 
приветствий двух друзей / Не слышит, слезы из очей / Хотят уж ка-
пать (АПрЕО, гл. 5-я, строфа XXX: 120); уп. такође начну работать 
(гдје је означен тренутак настанка радње) и буду работать (гдје је оз-
начена трајна и апстрактна радња).

Претпоставља се да су инфинитивне конструкције са модал-
ним глаголом имѣти (имамь, имаши, имать, имамъ, иматє, имуть), 
који углавном већ у том периоду није чувао своје лексичко значење 
(‘habere’), биле најближе аналитичком облику за будуће вријеме, јер 
се управо ова веза сачувала у неким савременим руским дијалектима. 
Поред овог глагола употребљавао се и глагол сличан њему – глагол 
яти (иму, имеши, иметь, имемъ, имете, имутъ) (‘узети’ / ‘заузети’ / 
‘заплијенити’/ ‘уграбити’ / ‘ухватити’) који је функционисао као фазни 
глагол, и то, по правилу, у споју са аниматним агенсом, а који се у 3. л. 
мн. (имуть) формално подударао са глаголом имѣти (в., поред осталог, 
Потебња 1958: 363; Кшишкова 1960: 111–112, 127 и д.; Иванов 1984: 
79 и д.). Глагол иму, који је био карактеристичан за перифрастичне об-
лике у футурској употреби до краја XIV или почетка XV вијека, био је 
распрострањенији на руском сјевероистоку (уп. А ци перемѣнить Богъ 
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Орду, а не иму давати въ Орду – Собр. гос. грам. Ч. I: 63 <гр. 35/1389 
г.>), него што је то било у западноруским областима, као, нпр., у (ста-
ро)украјинском, гдје је, поред осталог, касније (у књижевном украјин-
ском) постао саставни дио потпуно граматикализованог футурског 
облика, тако да је поред глаголског облика буду + инф. у употреби и 
облик инф. + (и)му (робити + (и)му = (јд.) робитиму, робитимеш, ро-
битиме, (мн.) робитимемо, робитимете, робитимуть)61, с напоменом 
да међу тим облицима (аналитичким буду робити и синтетичким ро-
битиму) нема неке значајне семантичке разлике, јер оба облика изра-
жавају будуће вријеме имперфективних глагола. Треба такође додати 
да се облик састављен од презента глагола имать (иму, имëшь, имëт, 
имëм, имëте, имут) и инфинитива НСВ и данас може срести у сјевер-
ним руским говорима; уп. иму делать (умјесто сделаю); Хоцю здись 
строить церькву, да иму в ей курить ладаном (из бајке) (‘буду ку-
рить’); Что имем делать? (‘что станем/будем делать’); в. о томе, нпр.: 
Чернишев 1949: 235–236: Киљева 2001.

Други футурски облик (прије свега, за означавање „предбудуће” 
радње) образовао се од презента глагола быти (боудоу) и партиципа на 
–л–, нпр. (...) аще буду Богу угодилъ и прiялъ мя будеть Богъ (Лавр. 
лет.: 100 <80>); Аще кто челѧдинъ поѧти хощеть, познавъ свои, то къ 
ономоу вєсти, оу кого то боудеть коупилъ (Рус. прав.: 66 <71:16>); (...) 
а кто боудеть началъ, томоу платити 60 коунъ (Рус. прав.:111 <124: 
29>). Поред ове партиципске конструкције, биле су у употреби и пар-
тиципске конструкције (наравно, само у књижевном језику и најчешће 
у зависним /погодбеним/ реченицама), врло сличне старословенским 
(буду + партицип активни садашњи и прошли / пасивни прошли), нпр.: 
(...) аще ли, по моей смерти, оскудѣвати начнеть манастырь черно-
ризци и потребами манастырьсками, то вѣдуще будете, яко не оу-
годилъ есмь Богу (Лавр. лет.: 100 <80>); (...) да аще будете въ любви 
межю собою, Богъ будеть в васъ, и покорить вы противныя подъ вы, и 

61  У литератури се могу срести и мишљења да „двокомпонентни” футурски 
облик у украјинском типа робитиму има – због своје формалне синтетичности, која 
се огледа у непромјењљивости (пост)позиције клитике (и)му (за разлику, рецимо, 
од клитике ћу у српском, која се користи и у препозицији, гдје чува формалну 
аналитичност; уп. /у/радићу : ја ћу /у/радити) – највиши степен граматикализације 
аналитичког футура у словенским језицима (в., нпр., Фичи 1997: 123; уп. такође 
Поповић 2014: 177–180, 185).
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будете мирно живуще; аще ли будете ненавидно живуще въ распряхъ 
и которающеся, то погыбнете сами и погубите землю отець своихъ 
и дѣдъ своихъ (Лавр. лет.: 89 <69>); (...) аще ли покаявшеся будемъ, 
въ немъ же ны Богъ велить жити (Лавр. лет.: 92 <72>); Да аще сице 
створимъ, всѣхъ грѣхъ прощени будемъ (Лавр. лет.: 92 <72>).

Употреба глагола буду са инфинитивом НСВ може се срести у пи-
саним споменицима релативно касно – тек крајем XIV вијека (в. Ива-
нов 1984: 81–85; 1990: 340; уп. такође: Реслер 1952:131–134; Витженс 
1953; Кшишкова 1960: 173 и д.; Кравар 1978а; 1986; Сван  2012). Уп.: А 
язъ буду ся отъ нихъ боронить законом Божиимъ (Акты ист. I – 1450 
г.); Мы ... о томъ будемъ говорить (Посл. Мышецкого 1640–1643). 
Поједини аутори налазе употребу ових конструкција и у ранијим спо-
меницима (нпр.: Сь придетъ въ годъ  ѥгда боудеть соудити мироу 
правьдою – Усп. сб.: 430 <264а>, XII–XIII вв.), објашњавајући њихову 
ријетку појаву у споменицима староруског књижевног језика претпо-
ставком да су оне дошле из разговорног, народног језика, гдје су биле 
уобичајене и у чешћој употреби, а у тадашњи књижевни језик нису 
могле да продру због његовог високог стила, који се опирао таквим 
утицајима (в., поред осталог, Сабењина 1987: 228–229).62

Када је ријеч о употреби конструкције „буду + инфинитив” са (ло-
гичким) субјектом у дативу [нпр. А коли ны будеть слати своихъ дан-
щиковъ въ городъ и на вари и тобѣ слати съ нашими данщики своего 
данщика, опричь Растовця и Перемышля и Козлова броду (Собр. гос. 
грам. Ч. I: 63 <гр. 35/1389 г.>)], односно конструкције „дативни субје-
кат + инфинитив” [нпр. (наставак претходне реченице) а что сберуть, 
а тому итьти въ мою казну (Собр. гос. грам. Ч. I: 63 <гр. 35/1389 г.>); 
(већ наведени примјер са партиципом на –л СВ) (...) а кто боудеть на-
чалъ, томоу платити 60 коунъ (Рус. прав.:111 <124: 29>)], којом се 
одликује и савремени руски језик [нпр. Ему ехать завтра (уп., поред 
осталога: Лекант 1974:36–39; Гришина 1988; Војводић 1994; 2007а; 
Фортуин 2000: 236 и д.; 2005)], онда треба истаћи да се она релативно 
често користила (било са копулама есть, было, будет, бѣ, было есть, 
или пак без њих /као у два претходна, управо наведена примјера/, што 

62  Дату тезу на посредан начин потврђују и друга истраживања староруских 
глаголских форми; уп., нпр., Шевељова 1993, гдје се на примјерима аномалија са 
глаголом быти у црквенословенским текстовима (старо)руске редакције разматра 
утицај сјеверозападних руских дијалеката на тадашњи књижевни језик. 

file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
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није имало посљедица по основно значење конструкције, с обзиром на 
то да се дате варијанте функционално нису разликовале; уп. ему есть/
будет ехати и ему ехати, као и есть быть грому и быть грому, или пак 
быть дождю и <дијалект.> быть дождю идти) како у старословенском 
тако и у староруском језику (уп.: Кшишкова 1960: 169; уп. такође: По-
тебња 1958: 394; Буслајев 1959: 374–375; Собињикова 1990: 60; Тупико-
ва 1993: 46 и д.; 1998: 60 и д.; Шевељова 1993: 141–142; Грковић-Мејџор 
2011а). Овдје треба додати да се у текстовима руског фолклора, као и у 
дијалектима, односно у народном, разговорном језику може срести „да-
тивна” употреба аналитичког футурског облика састављеног од глагола 
быть (буду) и инфинитива СВ. Ријеч је, прије свега, о безличној употре-
би инфинитивних конструкција са субјектом у дативу, које поред темпо-
ралне (футуралне) димензије имају и пропратно модално значење оба-
везности, немогућности и сл.; уп. Как мне будет придти домой? Тебе 
не вынести будет такой жары; Не отвинтить будет (‘невозможно 
будет отвинтить кому-н.’); Не унести будет (‘невозможно будет уне-
сти кому-н.’); Архангельским часом заговеть будет квасом (П. Симони. 
Стар. Сборники рус. посл.); Да и побьют же нас татары во темной 
орды, / Положить нам будет здесь буйны головушки (А. Ф. Гильфер-
динг. Онежские былины); Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как 
им будет найти заветное место? (А. П. Пушкин. Кирджали); уп. та-
кође сљедеће примјере без дативног субјекта (са личним формама перф. 
през.): А будет нужда придет, покоримся и ей (В. И. Даль. Толковый 
словарь живого великорусского языка); Кому я буду достанусь (В. Ман-
сикка. О говоре Шенкур. у., Арханг. г.).63 

Чврста повезаност (синтаксичка спојивост) датива и инфинитива 
у наведеним конструкцијама у савременом руском језику понекад више 
личи на синтаксички јаку (обавезну) везу потчињености у устаљеним 
синтагмама (фразеолошким изразима), него на конструкције које на-
стају међусобним удруживањем двију слободних компоненти. Одраз 
таквог стања налазимо и у једнојезичким и фразеолошким рјечницима, 
у којима су неке од наведених конструкција уврштене као фразеоло-
гизми. На примјер: быть беде, быть дождю (уп., између осталог: АМ 
69; СО 70). 

63  Више о свему овоме в., поред осталог, у Чернишев 1949: 213–214, 217–218, 
одакле су узети и управо наведени примјери; уп. такође: Шевељова 1993: 141–142; 
Сабитова 2003; Стародубцева 2006: 63–64 .
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Истакнимо још једном да се конструкција „датив + инфинитив” у 
руском језику може срести не само у црквенословенским споменици-
ма (старо)руске редакције већ и у народном епском стваралаштву како 
на старороруском језику, тако и у савременом руском језику у књи-
жевноумјетничком стилу (у првом реду, у пјесничком изразу). Ипак, 
данас је она најфреквентнија у разговорном, свакодневном језику, који 
свој израз најчешће налази у облику дијалога. Употреба наведених 
конструкција у књижевноумјетничком стилу одраз је поступка стили-
зације, односно њиховог преузимања из разговорног стила. У вези с 
тим напоменимо да се овакви случајеви употребе инфинитива веома 
ријетко могу срести у наративним дијеловима књижевних текстова. 

Поред размотрених инфинитивних дативних конструкција, био је 
у употреби и апсолутни датив, тј. партиципска конструкција са логич-
ким субјектом у дативу (в., поред осталог: Бјелорусов 1899; Борковски, 
Кузњецов 1965: § 314; Кедајтене 1968; Сабењина 1978; 1985; Иванов 
1990: § 282; Сабељфељд 2003; Сахарова 2007: 88–91), која је долази-
ла до изражаја чешће у зависном дијелу сложених реченица, посебно 
у временским и условљеним (погодбеним, узрочним, посљедичним, 
намјерним и допусним, условно-временским, узрочно-временским) 
клаузама са ретроспективном и проспективном семантиком [нпр. И 
Соломонъ премудрый глаголеть : болѣстемъ въ тѣлѣ часто пребыва-
ющимъ, и сама смерть не облѣнится прити (Лавр. лет.: 189 <171>)], 
а рјеђе у главном дијелу реченице [нпр. (...) боимся льсти ихъ, еда пои-
дуть изънезапа ратью на насъ, князю не сущю у насъ (Лавр. лет.: 176 
<158>)]. Међутим, дата конструкција није била у таквој употреби ши-
роко заступљена, посебно у условним реченицама, које су оријентиса-
не углавном на будуће вријеме, што поједини слависти објашњавају и 
тиме што староруски (па ни црквенословенски) није имао партиципе 
будућег времена64 (који ће се, као што ћемо видјети, тек касније поја-
вити у руском /писаном/ језику, у првом реду преузимањем /приликом 
превода/ из грчког језика; в.  напомене 87–89). 

Посебну пажњу привлаче и остаци апслоутног датива у разго-
ворном бјелоруском језику, а нарочито у његовим централним и запад-

64  Више о категорији условљености у староруском, в., нпр., Акимова 2006, гдје 
се аутор, разматрајући, поред осталог, и конструкције са апсолутним дативом (58–61), 
у вези с наведеним мишљењем о ријеткој употреби дате конструкције у условним 
реченицама позива (58) на податке и интерпретацију М. Л. Ремњове (1991: 44).
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ним дијалектима, као и у сјеверним (и, премда рјеђе, у неким јужним) 
руским говорима65, што посредно указује на то да старословенски и 
староруски апсолутни датив није пуки превод грчког апсолутног ге-
нитива. Другим ријечима, може се претпоставити да је превод грчког 
апсолутног генитива апсолутним дативом имао „подршку” већ по-
стојећих дативних апсолутних конструкција у „живим” словенским је-
зицима. На ту мисао индиректно упућују и поједина истраживања дате 
области, посебно И. М. Бјелорусова, који закључује да се апсолутни 
датив у старословенском појавио под утицајем грчког апсолутног ге-
нитива, али и да је, с обзиром на то да се употребљавао и у књижевном 
староруском језику, проширио сферу своје употребе, стекавши статус 
оригиналне језичке појаве, тим више што је он могао да заузима и по-
зиције којима као еквивалент не може да послужи грчки апсолутни 
генитив (Бјелорусов 1899: 72, 98; уп. такође: Вечерка 1961: 54; Борков-
ски, Кузњецов 1965: § 314,  посебно с. 449–451).

У вези с наведеним ваља такође споменути случајеве када апсо-
лутна партиципска дативна конструкција може да заузима и позицију 
коју у савременим словенским језицима заузимају глаголски прило-
зи (герунди), што, поред осталог, указује и на њену полупредикатив-
ну улогу у „осложњеној” простој реченици, односно на тзв. „таксис-
ну” ситуацију, гдје до изражаја долази унутарњи темпорални однос 
истовремености / неистовремености различитих радњи у оквиру истог 
временског плана (било прошлог, садашњег или будућег). Као илустра-
цију уп. примјере дативних конструкција са „крњим” партиципом, од-
носно неконгруетним „партиципом-герундом”, наведене у Борковски, 
Кузњецов 1965: § 314 (с. 449, 450), које су аутори преузели из раније 
обрађеног разговорног и дијалекатског материјала руског и бјелору-
ског језика: Я выехал уже закатившись солнцу, а Приехал еще не ото-
шедши обедне (сјеверноруски говори – некадашња Архангелска, као 
и Јарославска губернија); Д’óн п’áт’ прашлó йамý рад’ившы (јужни 

65  Партиципи датих облика-конструкција често губе свој дативни падежни 
наставак, чиме се трансформишу у индекланибилни, герундски облик, усљед чега 
долази до неслагања, јер се именица користи у дативу, а партицип – у „окамењеном” 
номинативном (герундском) облику, што је (у датом случају) довело до разградње 
дате апсолутне партиципско-дативне конструкције (в. Борковски, Кузњецов 1965: § 
314,  посебно с. 449). 
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руски говори – Брјанска област); Стоячы яму ў вадзе п’яўка ўПiлаСя ў 
нагу (из бјелоруских говора).

Додајмо још да је у староруском била у употреби и конструкција 
са тзв. дативом „другим” или „двоструким” (dativus secundus, dativus 
duplex), састављена од партиципа (чешће прошлог него садашњег вре-
мена) конгруираног са именицом (у дативу) која је зависила од инфи-
нитива быти као формалног центра безлично-инфинитивне предика-
тивне конструкције-реченице (а рјеђе од инфинитива других глагола), 
нпр.: (...) и тоу постриженѣ ѥи быти  и въ мьнишьскоую одежю 
облеченѣ ѥи быти (Усп. сб.: 83 <33б>); (...) таче мьнѣша яко оуже 
коньчаноу быти пѣнию (Усп. сб.: 103 <46г>); Не томи сѧ гнѣвъмь  не 
быти дьржимоу <п>охотьѫ : не без оума гнѣвати сѧ на ближьнѧго 
(Изб. 1076: 468 <105 об.>). Могло би се, заправо, рећи да оваква датив-
на конструкција заузима средњу („прелазну”) позицију између апсо-
лутног датива и датива са инфинитивом, посебно ако се узме у обзир 
претпоставка да је она настала према моделу именских конструкција 
типа „быти намъ рабомъ”, гдје је позицију именског атрибута (рабомъ) 
заузео предикативни (у функционално-синтаксичком смислу) парти-
цип у атрибутивној форми условљеној, прије свега, нецеситативним 
садржајем реченице, која тражи употребу „објекта-адресата” у дативу 
(в. Данков 1981: 34).66

Ситуација у пољском језику67 слична је оној у руском, као и у 
осталим сјевернословенским језицима. За изражавање футуралних 
односа у старопољском поред синтетичких облика (имперф. и перф. 

66  Напоменимо узгред да је датив други (као и генитив други и акузатив дру-
ги) у староруском језику постепено био истиснут предикативним инструменталом 
(в. нпр., Иванов 1990: § 281); уп. Тупикова 2006: 107–108, гдје се, поред осталог, раз-
матрају сличне дативне конструкције са „проспективнoм” семантиком, али другога, 
непартиципског типа (са безличним глаголима стања у оптативној и волунтативној 
употреби).

67  Подробније о томе, као и о развоју футура у другим западнословенским 
језицима – чешком, лужичкосрпском и кашупском в., прије свега, Кшишкова 1960: 82–
107. Питању настанка, развоја и норме футурских аналитичких облика у пољском језику 
посвећена је серија радова познатих пољских лингвиста у другој половини прошлога 
вијека, нарочито на страницама часописа „Język Polski”; в., нпр.: Штибер 1955; Нич 
1956; Лешчињски 1957; Циран 1961; Загродњикова 1972; Горецка, Шмјех 1972; Дунај 
1987; Креја 1988; в. такође: Менке 1971; Ковалска 1976 (посебно с. 123–142). 
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презента) користиле су се и аналитичке неграматикализоване кон-
струкције, тј. конструкције чије су компоненте чувале своје лексичко 
и граматичко значење. Укупно значење таквих конструкција произи-
лазило је из значења њихових саставних компоненти. Касније ће се 
током дужег историјског процеса као резултат специфичне узајамне 
повезаности датих компоненти формирати аналитички облици, који ни 
семантички ни функционално неће бити раздјељиви, односно који ће 
представљати једну ријеч, тј. јединствену граматикализовану цјелину 
(облик).68 Уп. употребу футурских синтетичких (презентских) облика 
и аналитичких конструкција-облика będę + инф. глагола НСВ, одно-
сно będę + партицип на –ł– глагола НСВ у старим пољским тексто-
вима који су писани у раздобљу од XIV до XVI стољећа (паралелни 
преводи из псалтира – 90:1 преузети из Кшишкова 1960: 106): Yensze 
przebiwa w pomoczy naywiszszego, w zaszcziczeniu boga nebo przebødze 
(Psałterz Florjański, XIV в.); ...w zaszczyczeniu boga nyeba przebędze 
(Psałterz Puławski, XV в.); ...w szczyczeniu boga niebieskiego mieszkać 
będzie (Psałterz Krakowski, 1532); ...ten też w obronie boga nawysszego 
będzie przebywał (Psałterz Wróbła, 1539). Ова два аналитичка облика су 
се у употреби често мијешала, нарочито у XIV и XV стољећу, о чему 
свједоче старопољски споменици из тога раздобља (в. Нич 1956: 195; 
Ковалска 1976: 124). 

Поред тога, то је период у којем у свим словенским језицима до-
лази до интензивних промјена у писаном језику – једни се облици губе, 
други стабилизују, утирући пут процесу граматикализације појединих 
језичких средства69, о чему лингвисти најчешће говоре индиректно – 
када проучавају језичке промјене (губљење вокатива, диференцијација 
СВ и НСВ, почетак формирања футурских облика и сл.) из тог периода 
(в., поред осталог: Потебња 1958: 354–368; Чернишев 1949: 235–236; 

68  У науци о језику сматра се да тај процес бива довршен тек онда када такве 
конструкције постану дио граматичке парадигме, што у овом случају значи да ана-
литичке конструкције могу да уђу у парадигматски систем као опозиција синтетич-
ким облицима (в., нпр.: Смирницки 1956: 43–46; Жирмунски 1965; Ковалска 1976: 16, 
19–20, 124; уп. такође: Бисанг и др. 2004; Леман  2012; Номаћи и др. 2014).

69  Те нагле промјене могле су бити изазване појавом првих штампарија и сло-
боднијим уношењем елемената разговорног (народног) језика (наравно, ово је само 
претпоставка, коју би у евентуалном дубљем испитивању датог сегмента ваљало по-
тврдити или одбацити).  
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Штибер 1955; Нич 1956: 194–195; Кшишкова 1960: 92–94, 104, 118 и 
д.; Загродњикова 1972: 349–350; Горецка, Шмјех 1972; Ковалска 1976: 
149; Иванов 1984 и 1990: 273; Мустафина, Хабургајев 1985; Кравар 
1978а; 1986; Дунај 1987; Гренобл 1995; Сван  2012).

Додајмо још да конструкције będę + партицип на –ł– глагола СВ 
које се понекад могу срести у старопољском представљају, по све-
му судећи, утицај руског језика, који је такву конструкцију користио 
углавном у зависним реченицама, тј. као футур егзактни. Таква појава 
може се, на примјер, срести у пољским преводима „Статута литван-
ског” из 1529. године, као и у каснијим његовим преводима, за разлику 
од старијих пољских текстова, гдје тога уопште нема (в. Кшишкова 
1960: 106).

У вези с тим требало би детаљније испитати и поријекло тзв. 
апсолутног (самосталног, независног) датива и „субјекатског” датива 
са инфинитивом (карактеристичног како за старословенски тако и за 
староруски, а посебно за савремени руски језик), чија се употреба за-
пажа и у старопољским текстовима из XVI вијека (в., поред осталог, 
Лешчињски 1987).70 

Према неким лингвистичким истраживањима аналитички об-
лик футура који је карактеристичан за источне и западне словенске 
језике (буду + инфинитив) потврђен је и у старијим књижевним дје-
лима (укључујући и текстове религијског карактера) на старословен-
ском језику српске и хрватске редакције, односно на старом српском 
и хрватском језику (в., поред осталог: Решетар 1933: 248, 258–259; 
Реслер 1952: 108–121; Кравар 1978а; 1986; Гутков 2007: 23–31; Грко-
вић-Мејџор 2012; 2013: 139–170), нпр.: (у односној реченици, гдје би 
могао стајати и футур (II) с партиципом на –л, као и у главној) (...) а сада 
прошоу всакога па и дьѣка ки боудет ва те книге официѣти  ми мстивога и 
 драгога и слаткога гина а  (Мисал кнеза Новака /постскриптум/), L. 
269; ЈВ: 12)71; (...) и тко годѣ бде питати правде прѣдь нас (...) а ѡни га бд 

70  Уп. као добар примјер истраживања у наведеном правцу значајне дијахро-
но-синхроне прилоге новијег датума о апсолутном дативу те о поријеклу и развоју 
инфинитивних конструкција са дативом на старословенском (и старосрпском) мате-
ријалу у: Курешевић 2006; Грковић-Мејџор 2011а.  

71  Примјер из постскриптума глагољског мисала из 1368. г. (Codex slav. 8), 
који је Јосип Вајс презентовао у ћириличкој верзији; уп. сличне примјере у другом, 



87

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

питати прѣдь нась потрѣбно (...) (Старе српске повеље и писма, књ. I, део 
1.: 134, 1399; ЉС 1929)72; (у асиндетској реченици) Knjige su u mene; 
budem ih otvorit (МД /1551. г./, осми призор: 97)73. Такав футурски об-
лик користио се од краја XIII па све до средине XIX ст., када се његова 
употреба губи, док се данашња употреба свела на неколико језичких 
типова (чакавски, икавско-штокавски и јекавско-штокавски), који су 
некада имали улогу књижевног језика (Кравар 1978а). 

У свим словенским језицима, који, као и старословенски језик, 
у почетку свога самосталног развоја имају на располагању више по-
моћних (у првом реду, модалних и фазних) глагола, чијом су се комби-
нацијом са инфинитивом могла реализовати значења блиска значењу 
будућег времена, стварају се посебни облици за изражавање будећег 
времена, и то тако што два глагола – бити и хт(ј)ети – потискују све 
остале помоћне глаголе, с тим да се у једним језицима (сјеверносло-
венским и словеначком) као помоћни глагол чешће почиње да користи 
глагол бити, а у другима (јужнословенским) – глагол хт(ј)ети. Футур 
са помоћним глаголом бити припада по свом поријеклу тзв. аспекту-
алном типу футура, јер као облик НСВ чини опозицију перф. през., 
односно футуру СВ (осим у словеначком језику, гдје се помоћни глагол 
бити користи како са /партиципом/ СВ тако и НСВ, уз напомену да се 
и овдје, слично као у сјевернословенским језицима, перф. през. може 
употребити у футурском значењу)74, док футур с помоћним глаголом 

касније (1405) дописаном постскрпитуму истог мисала, односно кодекса, као и у 
биљешци бискупа крчког Ивана и његовог викара (1387) у тзв. Илирском мисалу (ko-
deksu Vatikanskom 4 ), гдје је употребљен футурски облик с партиципом на –л: (...) а 
сада господо редовници и дѣци ки боудете ва те книге чли просите мстивога гина а  (Мисал 
кнеза Новака, L. 269v; ЈВ: 13); ки годѣ  клѣраг боуде клел гна а да плати    лир пол 
гдоу бспоу а пол капитоулоу (Mis. Illyr., L. 227v; ЈВ: 79).

72  Примјер преузет из збирке српских повеља и писама у издању Љубомира 
Стојановића (ЉС 1929; 1934); в., поред осталог, исте примјере, као и низ других, 
сличних примјера у раду Јелице Стојановић (2010: 177), гдје је ауторки дата збирка 
послужила као корпус.

73  Примјер из електронског издања Држићеве комедије „Дундо Мароје” 
(МД); више сличних примјера (међу којима и овај) из различитих извора старије 
књижевности наводи се у Кравар 1978а: 20.

74  Глагол biti у словеначком језику (и кајкавском дијалекту) у творби футура 
функционише (за разлику од западнословенских и источнословенских језика) као дво-
видски глагол, тј. понаша се слично као и у српском при творби (али не и употреби) 
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хт(ј)ети, чија валентност допушта употребу инфинитива и СВ и НСВ, 
припада тзв. модалном типу футура, који нема посебно изражену ана-
литичко-синтетичку опозицију СВ и НСВ (в., нпр., ЛЕС 1990: 77; уп. 
Фичи 1997).

2.2.3. О словенском футуру СВ (општи преглед)

Уз споменуту општу двојну подјелу словенских футурских об-
лика ваља навести и неке специфичне црте појединих језика на датом 
плану. Тако, на примјер, у источнословенским језцима и пољском јези-
ку граматикализација перф. през. као основног средства за изражавање 
футурских радњи СВ довела је до ограничене употребе датог облика 
у значењу неактуелне садашњости. С друге стране, у чешком и сло-
вачком језику, без обзира на функционисање перф. през. као основ-
ног футурског средства за изражавање перфективних радњи, сачува-
на је његова употреба у значењу неактуелне садашњости, што је врло 
блиско његовој употреби у јужнословеснким језицима, због чега неки 

футура II (<ако, кад> будем ишао/дошао), односно као глагол хтјети у творби футура 
(I) у јужнословенским језицима (уп. срп. Ја ћу ићи/доћи и словенач. Jaz bom šel/prišel). 
На тај начин словеначки језик употребом помоћног глагола biti у творби футура (сје-
вернословенска особина) као двовидског глагола (што представља особину помоћног 
глагола хтјети у јужнословенским језицима) обједињује особине сјевернословенских 
и јужнословенских језика, или, прецизније, спаја особине западнословенских (уп. 
творбу футура помоћу презентског облика глагола być и партиципа на –ł у пољском 
језику, као и употребу помоћног глагола być као двовидског /боље рећи амбивалентног 
по виду/ у творби футурских облика у разговорном лужичкосрпском језику) и јужнос-
ловенских језика, па га због тога (као и због сличности футурске и перформативне упо-
требе перфективног презента) можемо (више типолошки него географски) одредити 
као „југозападни” словенски језик. А на све то на посредан начин упућује и граматичка 
категорија двојине (како именске тако и глаголске) као заједничка особина словеначког 
(јужнословенског) и лужичкосрпског (западнословенског) језика.

Требало би испитати да ли је такво стање у ова два језика повезано са ути-
цајем њемачког језика (који није „видски” језик, односно који на морфолошком ни-
воу не разликује СВ од НСВ, што се могло одразити и на неке словенске језике, 
нарочито када је ријеч о творби футура), који је, када је ријеч о словенским језицима, 
био најдиректнији и највећи управо у ова два словенска језика (в., поред осталог 
различита мишљења о могућности утицаја њемачког језика на словенске у овом сег-
менту: Миклошич 1885; Реслер 1952; Кшишкова 1960; Штернеман 1968; Менке 1971; 
Дерганц 1996; Фичи 1997 и др.). 
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лингвисти с разлогом истичу да ова два језика представљају прелазни 
степен између словенског сјевера и југа (в., поред осталог, Кшишкова 
1960: 82). 

Ваља напоменути да је разматрање употребе перф. през. у сло-
венским језицима са разноликих аспеката те неуједначених крите-
ријума и прилаза овоме питању довело и до разлика у одређивању 
функција и значења наведеног глаголског облика. Одраз тих разлика 
видљив је и у употреби различитих термина за један те исти глаголски 
облик, на примјер: настоящее-будущее совершенное или настоящее- 
-будущее совершенного вида (Виноградов 1972: 451–456; Поспелов 
1955; Бондарко 1971а: 22–24, 102–112, 163–164), настоящее глаголов 
совершенных (Потебња 1977: 114–125), будущее простое (Грама-
тика 1970: 359–360; Граматика 1980–1: 604–613, 626–636)75, форма 
будущего времени глаголов совершенного вида (Милославски 1981: 
216; Караванов 2001, гдје аутор даје и посебно образложење /с. 103/ 
за дати термин), презентная форма глаголов совершенного вида (Пе-
трухина 1978), перфективни презент (Мусић 1913; Кравар 1985б: 14 
и д.; Танасић 1996: 132–136), prézens sloves dokonavých или dokonavý 
prézens, односно prézens perfektiv (Кшишкова 1960: 21–59; Копечни 
1962а: 31–51, 74 и д.), czas przyszły dokonany (Кошмидер 1934: 165 и 
д.), presént-perfectiv или présent-futur (Мазон 1914: 129–159), perfektive 
Präsensform (Ратмајр 1976), Present/Future Perfective (Форсајт 1970: 
120 и д.; уп. Расудова 1984: 110–124).

И критеријуми за одређивање значења будућности перф. през. 
разликују се, што није тешко претпоставити, од аутора до аутора, од 
граматике до граматике. Традиционално је важило правило да перф. 
през. у руском језику у футурској употреби не супротстваља будућу 

75  У граматикама руског језика перф. през. се најчешће назива будущее простое 
(уп., поред наведеног, још.: Гвоздев 1958: 321–323; Калинина, Аникина 1975: 115–120; 
Валгина и др. 1987: 233). Назив долази отуд што је највећа фреквенција перф. през. 
управо у функцији футура (еквивалентног српском футуру I, односно футуру глагола 
СВ, односно због тога што се узима као готова чињеница да је основно значење перф. 
през. у руском језику значење будућности. Према нашим ранијим истраживањима 
фреквенција руског перф. през. у овој функцији је велика: од 618 примјера свеукупне 
његове употребе у нашем корпусу чак 361 примјер (или 58,4%) има футурску употребу 
(в. Војводић 1998а: 120, 139). Сличну фреквенцију перф. през. у значењу будућности 
показала су и друга истраживања; уп. Ратмајр 1976: 134–168, гдје фреквенција футур-
ске (временске) употребе овог глаголског облика прелази 59%.
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радњу плану садшњости (за разлику од аналитичке форме будућег вре-
мена), јер се чини да радња коју означава перф. през. произилази из 
садашњости (уп.: Виноградов 1972: 452; Поспелов 1955: 229–230). На 
формирање оваквог мишљења вјероватно је утицала и формална поду-
дарност облика имперф. и перф. през., као и њихова напоредна употре-
ба у видско-временској транспозицији (историјски презент, перформа-
тивна употреба), а исто тако и у омнитемпоралном значењу (уп., поред 
осталог: Мусић 1902: 480; Човић 1970: 649).

У новије вријеме могу се срести и другачија схватања употребе 
перф. през. у значењу будућности. Тако, на примјер, А. В. Бондарко за 
значење перф. през. каже да оно, између осталог, говори о послијевре-
мености (рус. следование) у односу на говорни тренутак или на неки 
други тренутак (временски период), па се перф. през. у том случају 
приближава аналитичком облику за будуће вријеме. На тај начин овај 
облик супротстављен је свим другим видско-временским облицима 
који немају обиљежје послијевремености. А његово основно значење 
будућности произилази из тога што у својој употреби није ограничено 
никаквим посебним контекстуалним условима (или му је за употребу 
довољан минималан контекст), за разлику од осталих (његових) зна-
чења, већ је синтаксички слободно. У вези с наведеним додајмо да се 
при одређивању основног значења глаголског облика (у овом случају 
перф. през.) Бондарко служи критеријем „најмање зависности од кон-
текста” и критеријем „специфичности” (уп. Бондарко 1971а: 102–103; 
уп. и сљедеће његове радове: Бондарко 1968: 16 и 1971б: 107–109; уп. 
такође Петрухина 1983: 102–103). 

Употреба перф. през., каква је у руском и пољском (односно у 
свим источним и западним словенским језицима), има („право”) вре-
менско (футурско) значење.76

76  Додајмо успут да у руском и пољском (а то значи и у свим источним и запад-
ним словенским, односно сјевернословенским језицима) радња перф. през. у завис-
ним (условним) реченицама нема („право”) временско значење будућности (дакле, 
као и у српском језику). Такође, временско значење будуће радње нема ни импера-
тивна и њој сличне употребе овог глаголског облика. У тим случајевима радња перф. 
през. има изведено, модално значење, јер је њена временска димензија, у мањој или 
већој мјери, потиснута у други план.
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У јужнословенским језицима (осим, донекле, у словеначком), 
као што је познато, перф. през. не може имати значење будућности.77 

Футурско значење перф. през., какво имају руски и пољски је-
зик, налазимо и у другим сјевернословенским језицима, нпр.: у чеш-
ком – Zítra udělám hrachovku (ЕП 103)78 (‘Сутра ћу направити супу од 
грашка’)79; у словачком – Ja t’a nikdy neopustím (ЛВ 167) (‘Ја те ни-
када нећу напустити’); у лужичкосропском – Tón chromy kóń so skoku 
pótknje (модификован примјер; в. КТ 201) (‘Овај хроми коњ ће се брзо 
спотаћи’); у украјинском – Отоди я (...) все покину и полину до самого 
бога молитися (ТШ 294) (‘Онда ћу ја све напустити и појурити право 
к богу да се молим’); у бјелоруском – И гром заграхоча, и дрогне свет 
целы (ЈК 176) (‘И гром ће загрмјети, и задрхтаће цијели свијет’); у ру-
синском – Работнїки оправя стреху наютре, за даскельо годзини (МФ 
141) (‘Радници ће поправити кров сутра, за неколико сати’).

У српском и осталим јужнословенским језицима (осим, уз по-
себне контекстуалне услове, у словеначком) не налазимо „самосталну” 
футурску употребу перф. през. (у датим језицима он може да чини тек 
саставни дио аналитичког футура); уп.: у бугарском – Сега е три часа, 
слънцето ще изгрее в пет часа (НК 244) (‘Сада је три сата, сунце ће 
гранути /да гране/ у пет сати’); у македонском – Иван ќе дојде утре 
(РУ 363) (‘Иван ће доћи /да дође/ сутра’); уп. такође у словеначком 
напоредну употребу (у истом контексту) аналитичког футура глагола 
СВ (особина јужнословенских језика) и перф. през. у функцији футура 
(особина сјевернословеснких језика): Pogreznili se bomo v globočino 

77  Овдје мислимо, прије свега, на („право”) временско значење будуће радње. 
Радњу, која се у зависним реченицама (односним, поредбеним, временским и 
погодбеним), као понекад и у простим (углавном у оквиру специфичног контекста 
са начинским прилозима), може изразити перф. презентом, ми не сматрамо „правом” 
будућом радњом, већ – модалном. Ово посебно напомињемо, јер граматичка издања 
српскога (српскохрватскога) језика за перф. през. у зависним (условним) реченицама 
махом говоре о томе да он има значење будуће радње; уп. Брабец и др. 1965: 245, 
253–254; Белић 1973: 132–133, 157; Маретић 1963: 642.

78  Слова и цифре у заградама (уз највећи број примјера) означавају аутора 
(извор) текста, као и страницу, из којег су узети примјери; в. списак скраћеница (изворе 
примјера) на крају рада. Примјери који се наводе без тих ознака представљају мањи 
број модела реченица овјерених у испитивању изворних говорника (информаната).

79  Сви преводи примјера на српски у овом и сљедећа два пасуса су наши (Д.В.).
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morja, lahke peruti nas poneso v zračne višave (ОП 323) (‘Заронићемо у 
дубину мора, лагана крила понијеће нас у ваздушне висине’). 

Упоредимо ли наведене примјере, примијетићемо да је за сјевер-
нословенске језике (за разлику од јужнословенских) карактеристична 
синтетичност футурских форми глагола СВ. За балтичке језике (дакле 
„видске” језике, којима су од свих језика најсроднији управо словен-
ски језици) такође је карактеристична употреба синтетичког футурског 
облика – како од глагола СВ тако и од глагола НСВ. Тако у литванском 
и постоји само синтетички футур, док два сложена глаголска облика 
могу (тек између осталога) означавати будућу радњу која ће се врши-
ти прије него што почне нека друга радња или, пак, завршну радњу 
која има значење резултата у будућности. Додајмо да се ови сложени 
облици најчешће користе у зависносложеним реченицама. Уп. напо-
редну употребу синтетичког („правог”) футура СВ (у зависном дијелу 
сложене /условно-временске/ реченице) и аналитичког („неправог”, 
сигматског са дезидеративним –s–) футурског облика НСВ (у главном 
дијелу реченице): Kai jūs grįšite, jie jau bus bemiegą (ЕО 379) (‘када 
се ви вратите /будете вратили/, они ће већ /тада/ спавати’); уп. такође 
напоредну употребу синтетичког и аналитичког футура глагола СВ, 
гдје се аналитички облик (сада за разлику од претходног примјера) на-
лази у зависном дијелу условне (временске) реченице (уп. футур II у 
српском): Pasitarimą pradėsime, kai visi bus susirinkę (ЕО 380) (‘савје-
товање ћемо почети, када се сви скупе /буду сакупили/’). У летонском 
се аналитички футур употребљава само за радње које претходе (слич-
но као футур II у српском) другој будућој радњи – синтетичком футуру, 
тј. у зависним (условним и временским) реченицама; уп. напоредну 
употребу наведених (аналитичког и синтетичког) футурских облика: 
Kad visi skolēni būs sapulcējušies, sāksies klases sapulce (В–Ј 245) (‘кад 
се сви ученици сакупе /буду сакупили/, почеће разредни сасатанак’).

Ради прегледности навешћемо и граматикализоване футурске об-
лике у савременом руском, пољском и српском језику, који ће овдје, уз 
неграматикализована футурална средства, бити предмет шире анализе.

Руски језик има два футурска облика: (1) за СВ (синтетичко, 
„просто будуће вријеме”, формално представљено перф. през.): напи-
шу, напишешь итд.; (2) за НСВ (аналитички облик састављен од пре-
зента помоћног глагола быть /буду, будешь, будет, будем, будете, бу-
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дут/ и инфинитива НСВ – „сложено будуће вријеме”): буду (будешь 
итд.) писать.

Пољски језик има три футурска облика: (1) један за СВ (синте-
тичко, просто будуће вријеме, формално представљено перф. през.): 
napiszę, napiszesz итд.; (2) два за НСВ (аналитички, сложени облици, 
од којих је један састављен од презента помоћног глагола być /będę, 
będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą/ и инфинитива НСВ, а други 
– од истог помоћног глагола и партиципа на -ł- глагола НСВ који се 
конјугира према броју и роду): (а) będę, (będziesz итд.) pisać; (б) będę, 
(będziesz итд.) pisał (-a). Додајмо само да је партицип на -ł- у стандард-
ном (књижевном) језику, за разлику од инфинитива, увијек постпози-
тиван у односу на помоћни глагол (случајеви препозитивне употребе 
могу се срести врло ријетко, обично у разговорном језику). 

За разлику од руског и пољског, српски језик има један футур-
ски облик. Наиме, будуће вријеме изражено перф. през. (простим фу-
туром) у руском и пољском, па и у другим сјевернословенским јези-
цима, у српском се изражава посебним аналитичким обликом који се 
састоји од ненаглашеног презента помоћног глагола хт(ј)ети (ћу, ћеш, 
ће, ћемо, ћете, ће) и инфинитива глагола СВ. Исти аналитички облик 
(само са инфинитвом глагола НСВ) представља еквивалент и футур-
ској аналитичкој форми глагола НСВ (сложеном футуру) у руском и 
пољском, односно у сјевернословенским језицима. Ненаглашени пре-
зент помоћног глагола може стајати или испред инфинитива или иза 
њега (када је иза инфинитива /у енклитичком положају/ онда се фу-
турски облик може посматрати и као синтетички, јер се, по правилу, 
изговара као једна фонетска ријеч); уп.: ја ћу (ти ћеш итд.) писати / 
написати);  писаћу (писаћеш итд.) / написаћу (написаћеш итд.). Додај-
мо да се напоредо са инфинитивом користи се и перф. през. с везником 
да (али без могућности употребе енклитике у постпозцији); уп.: ја ћу 
(ти ћеш итд.) да пишем (пишеш итд.) / напишем (напишеш итд.).   

Као кратка илустрација употребе наведених футурских облика 
нека нам послужи сљедеће поређење значења будућности у руском, 
пољском и српском језику у идентичним контекстуалним условима: 

Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вече-
ра  в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председа-
тельствовать (МБр 17) [Teraz wpadnę do siebie, na Sadową, a potem 
o dziesiątej wieczorem w Massolicie odbędzie się zebranie, któremu będę 
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przewodniczył (МБп 20); Сада ћу отићи кући у Садову улицу, а затим 
у десет сати навечер одржат ће се у МАССОЛИТ-у сједница којој ћу 
ја предсједавати. (МБсз 18)]. 

2.2.4. О развоју и граматикализацији футурских облика 
(општи изводи и напомене)

Истраживања категорије времена у словенским и другим индо-
европским језицима довела су до закључка да је развој футура везан 
за новији временски период80 (в., нпр.: Реслер 1952; Кшишкова 1960; 
1962; Копечни 1962б; Штернеман 1968; Ковалска 1976; Иванов 1984; 
Грковић-Мејџор 1995; 2012; 2013: 139–170; Андерсен 2006).

Супротно томе, постоје и другачија мишљења – да је још у ста-
ријем периоду развоја словенских језика постојала категорија будућег 
времена, чије је основно средство изражавања био сигматски футур 
(са дезидеративним суфиксом –s–), који имају неки индоевропски је-
зици, као што је грчки (нпр. λείψω – ‘оставићу’) или литвански (нпр. 
bū́siu – ‘будем’, ‘бићу’), и који своје поријекло води од (пра)индоев-
ропског дезидератива, али да се он у словенским језицима изгубио 
(в., поред осталог: Селишчев 1952: 174; Ендзелин 1953: 77; Гаспаров, 
Сигалов 1974: 415–416; за грчки уп., нпр., Будимир, Црепајац 1979: 
139–140).81 Овакве претпоставке, које је први покренуо Павел Јозеф 
Шафарик средином XIX вијека, аргументовано су оспораване у слави-

80  Да је будуће вријеме – у поређењу са прошлим и садашњим – настало касније 
упућује и чињеница (која се може сматрати универзалијом) да су у свим језицима 
будућа времена слабије развијена од прошлих и садашњих, што додатно потврђује 
и друга чињеница – да ово вријеме нема у сваком језику своју граматикализовану 
форму (в., поред осталог, ЛЕС 1990: 77). На то такође, истина на посредан начин, 
упућује и податак да аналитички облик буду + инф. у руском језику први пут добија 
своје признање као пуновриједни глаголски облик за будуће вријеме тек (срeдином 
XVIII вијека) у граматици М. В. Ломоносова (о овом запажању в. Кравар 1986: 278). 

Направимо овдје још једну дигресију у вези са усвајањем граматичке категорије 
времена код дјеце, које је у одређеном смислу аналогно управо редослиједу развоја 
граматичких временских облика. Наиме истраживања у овој области показују да дјеца 
најприје усвајају категорију садашњег, а затим, готово истовремено, и категорију 
прошлог времена, док се будуће вријеме, које има већи степен апстрактности, усваја 
посљедење  (в., поред осталог, Потајенко 1979: 247–248).

81  Слична размишљања могу се срести и о староисландском сигматском футуру, 
чије се поријекло доводи у везу са праиндоевропским дезидеративом (Сушкова 1998). 
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стици, уз закључак да се сигматски футур у словенским језицима није 
изгубио, јер га тамо никад није ни било (в., поред осталог, Кшишкова 
1960: 14–21). 

Поједини аутори везивали су развој футура и појаву словенских 
аналитичких облика, посебно у сјевернословенским језицима, за ње-
мачки утицај (в., нпр.: Павски 1850: 91–92; Реслер 1952: 141 и д.), јер 
се у њемачком футуралност могла изражавати на сличан начин као у 
словенским језицима – како помоћу глагола ‘бити’/’постајати’ (werden) 
и модалних глагола ‘требати’ (sollen), ‘хт(ј)ети’ (wollen), ‘жељети’ 
(mögen), ‘морати’ (müssen), ‘имати’ (haben), ‘моћи’ (können) те фазног 
глагола ‘почети’ (beginnen) са инфинитивом, тако и помоћу глагола 
werden са партиципом. Писани споменици пак показују да је процес 
развоја аналитичких облика у германским и словенским језицима (а 
вјероватно и у великом дијелу осталих индоевропских језиика) текао 
паралелно, тј. без посебног међусобног утицаја, о чему говоре и линг-
висти који одбацују тезу о утицају њемачког језика на словенске језике 
у овом домену (в., прије свега, Кшишкова 1960: 92 и д.). Да тога ути-
цаја највјероватније није било на посредан начин показује и статус фу-
тура у савременом њемачком језику, гдје се стање на овом плану није 
битно измијенило у односу на старије раздобље, рецимо XIV вијек, 
када се глагол werden (напоредо са глаголима sollen и wollen) са инфи-
нитивом наметнуо као врло фреквентно средство за изражавање фу-
туралних односа, истиснувши при том већ крајем XV вијека готово у 
потпуности партиципске конструкције са датим глаголом (в., нпр.: Ре-
слер 1952: 138–141; Заточил 1958: 229–230; Кшишкова 1960: 89–91). 
Другим ријечима, чињеница да староњемачки језик није имао стаби-
лан граматикализовани облик за будуће вријеме, као што га нема ни 
савремени њемачки језик, говори о томе да њемачки језик није могао 
имати утицаја на настанак и развој словенског футура, јер савремени 
словенски језици, за разлику од савременог њемачког језика и старијег 
стања у словенским језицима, као, на примјер, онога у касном средњем 
вијеку, данас имају веома стабилне футурске облике.82 

82  Чини се да је процес граматикализације футурских облика текао брже у 
„видским” језцима (међу којима посебно мјесто заузмају управо словеснки језици), 
него што се то дешавало у оним језицима у којима је видска опозиција СВ Vs. НСВ 
слабије изражена или је готово и нема (као што је то случај у њемачком, као и већини 
германских језика). 
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У вези с развојем и граматикализацијом аналитичких глаголских 
облика, укључујући и футурске, ваља истаћи једну начелну примједбу, 
односно подсјетити се да модални глаголи, као и сви лексички непотпу-
ни (крњи) глаголи, не могу да се самостално граматички (синтаксички) 
реализују, због чега су упућени на тзв. самосталне ријечи. Тек у споју 
с њима – у оквиру аналитичке конструкције – они долазе до изражаја, 
јер на тај начин могу да изразе граматичко значење самосталних ријечи, 
а самим тиме и читаве конструкције чији су саставни дио. Поред тога, 
такве конструкције усљед семантичке и граматичке повезаности ријечи 
од којих су оне састављене могу да еволуирају како у правцу лексичких 
тако и у правцу граматичких перифрастичних израза с новим – било 
лексичким, било граматичким – значењем, које се разликује од значења 
саставних дијелова тих израза. Развој наведених израза (конструкција) у 
правцу лексикализације доводи до образовања различитих типова фра-
зеолошких спојева, који могу да представљају семантичке еквиваленте 
засебних, појединачно узетих, ријечи, док развој у правцу граматикали-
зације (морфологизације) доводи до слабљења лексичког значења, одно-
сно до десемантизације једне од саставних компоненти датих конструк-
ција, а тиме и до њиховог трансформисања у нови граматички (анали-
тички) облик (Меје 1958 [1912]; Жирмунски 1965: 11–12; Леман 1982; 
Бисанг и др. 2004; Леман 2012; Номаћи и др. 2014; уп. такође: Гак 1965; 
Клобуков 1979; Бајби, Паљука 1985; 1987; Хопер, Траугот 1993; Бајби и 
др. 1994; Леман 1997; Вимер 2001; Хајри 2001; Ноeл 2007; Шершукова 
2009; Бремс, Хофман 2012; Бринтон 2012).

Дати (модални) глаголи који се морају допуњавати инфинити-
вом глагола са пуним лексичким значењем (и) у словенским језицима 
имају, по правилу, само једну видску творбу – или СВ или НСВ, због 
чега на синтаксичком нивоу могу/морају да покривају (слично као дво-
видски глаголи) обје видске позиције, тј. да се понашају као видски 
неутрални глаголи. Управо због свих тих особина сви они као да „стоје 
на пô пута између помоћнога глагола бити и читава мноштва осталих 
глагола, тзв. глагола потпуна смисла, који значе објективне глаголске 
садржаје: радње, бивања и стања” (Кравар 1964: 35). Захваљујући тој 
„граничној” позицији дати глаголи се врло често налазе на прагу десе-
мантизације (о чему у словенским језицима посебно свједочи српска 
волунтативна конструкција  „хоћу/нећу + да + презент”; в., поред оста-
лог, Војводић 1996а). Чини се да они својом улогом у временском си-



97

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

стему не представљају само прелазну карику (фазу) између десеман-
тизованих (граматикализованих) помоћних глагола и глагола са пуним 
лексичким значењем већ и „резервну базу” помоћних глагола, коју је, 
ако се укаже за тим потреба, увијек могуће активирати и укључити у 
процес формирања временских облика, у првом реду, футурских, чија 
граматикализација, по свему судећи, још није завршена. 

На ту незавршеност граматикализације указују и неке од наведених 
инфинитивних конструкција с презентом модалних глагола (sollen, wollen, 
mögen), као и глагола werden у њемачком језику, које се најчешће упо-
требљавају у својој модалној функцији и које готово равноправно конку-
ришу у изражавању (граматикализованог) будућег времена.83 Међу њима 
посебно мјесто заузима конструкција „werden + инфинитив’, којој су мно-
ги лингвисти додијелили статус перифрастичног футура, али која се, међу-
тим, такође врло често употребљава (и интерпретира) више као начинска 
(модална), а мање као временска (футурска) конструкција (уп. Штернеман 
1968). Све то наводи на закључак да њемачки језик још увијек нема „пра-
ви”, граматикализовани футурски облик, тим прије, ако се зна да функцију 
футура, поред наведених модалних конструкција, често (чак много чешће) 
преузима презент (в., нпр.: Ђорђевић 1977; Богнер 1983; 1987; Шубик 
2005), као што је то, уосталом, случај и у другим германским језицима.

На овом плану слична је ситуација и у другим индоевропским 
језицима, с том разликом што многи од њих, за разлику од герман-
ских језика (а посебно њемачког), имају „прави” футур. У вези с тим 
можемо упоредити употребу француских модалних глагола pouvoir 
(‘моћи’), devoir (‘морати’), vouloir (‘хтјети’) и falloir (‘требати’), одно-
сно наведених њемачких глагола können, müssen, sollen, wollen, mögen 
у истим (модалним) контекстима: (фр.) Je veux / peux / dois (ne veux / 
peux / dois pas) écrire une lettre – ‘ја хоћу / могу / морам (нећу / не могу 

83  Овај тип глагола има аналогну (модално-темпоралну) употребу и у другим 
германским језицима, као, на примјер, у енглеском, гдје се користе презентски 
облици глагола will (‘хоћу’)/shall (‘морам’) или can (‘могу’) са инфинитивом, у 
шведском, гдје су устаљене конструкције (форме) састављене од презентских облика 
глагола кретања kommer att (‘долазити’, ‘полазити’) или глагола skall (‘морати’) и 
инфинитива, или исландском, гдје је у врло широкој употреби (и што је посебно 
било карактеристично за староисландски) презент глагола munu (‘претпостављам’, 
‘намјеравам’) и, рјеђе, глагола skulu (‘требам’, ‘морам’) са инфинитивом (в., нпр.: 
Шчур 1964; Штернеман 1968; Мургоски 1990: 37–57, 88–92; Чекалина 1992; Фејса 
2005: 191–201; Логунов 2007; Павленко 2007). 
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/ не морам) писати / да пишем писмо’;84 (њем.) Ich will / möchte / kann 
/ soll / muβ (will / möchte / kann / soll / muβ nicht) einen Brief schreiben 
– ‘ја хоћу / желим / могу / треба / морам (нећу / не желим / не могу / не 
треба / не морам) писати / да пишем писмо’. 

Уп. такође исти примjер са аналитичким футуром у француском 
језику (futur prochain – ‘блиска будућност’), гдје је презентски облик 
глагола aller (‘ићи’) потпуно десемантизован, као и употребу њемачког 
глагола werden у његовој временској (футурској) употреби: (фр.) Je vais 
(ne vais pas) écrire une lettre – ‘ја ћу (нећу) писати / да пишем писмо’; 
(њем.) Ich werde (werde nicht) einen Brief schreiben – ‘ја ћу (нећу) писа-
ти / да пишем писмо’.

Закључак о нестабилној, незавршеној граматикализацији футур-
ских облика у њемачком језику, али и у другим германским, односно 
индоевропским, а самим тиме и словенским језицима покушаћемо да, 
макар и фрагментарно, потврдимо краћим прелиминарним освртом на 
употребу и статус футурских облика и модалних конструкција у три 
поређена језика, гдје ћемо више пажње посветити ситуацији у српском 
језику, у којем још увијек, с обзиром на његово комплексно терито-
ријално раслојавање, нема довољно јасне границе између граматика-
лизованих (морфологизованих) футурских облика и неграматикализо-
ваних (синтактизованих) футуралних конструкција. Само у појединим 
сегментима истраживања, који траже дубљу анализу, објашњење и по-
тврду изнесених ставова, узећемо у обзир и еквиваленте датих облика 
и конструкција у руском и пољском, што ће, претпостављамо, помоћи 
да се, макар и дјелимично, расвијетле спорни „гранични” случајеви 
употребе средстава за изражавање футуралности у српском језику.

2.3. О статусу футурских облика и конструкција у 
савременом руском, пољском и српском језику

Иако је у граматичким истраживањима увријежено мишљење да 
је у руском и пољском дошло до потпуне граматикализације футур-
ских облика, ипак се могу срести неке дилеме и неслагања, посебно 
када је ријеч о употреби појединих, футурално детерминисаних, је-

84  Уп. и безличну употребу глагола falloir у истом контексту: (фр.) Il faut (ne 
faut pas) écrire une lettre – ‘треба (не треба) писати/да пишем писмо’. 
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зичких средстава. Ту, у првом реду, мислимо на могућност употребе 
футуралних аналитичких (заправо номинализованих) конструкција у 
руском језику састављних како од презента помоћног глагола быть и 
краћег облика пасивног партиципа, тако и од простог футура (СВ) / 
имперф. през. (у функцији помоћног глагола) и инфинитива НСВ,  као 
и на могућност употребе партиципа будућег времена, затим на рав-
ноправност/неравноправност двају аналитичких футурских облика и 
употребу футуралне конструкције са синонимима помоћног глагола 
być у пољском језику и сл. У српском језику посебан проблем у том 
погледу представљају конструкције сатављене од одричног (презент-
ског) облика глагола хт(ј)ети  и композиције „да + презент”. 

2.3.1. Граматикализовани футурски облици и 
неграматикализоване конструкције у футурској 
употреби у руском језику

У руској науци о језику било је више покушаја да се доведе у пи-
тање постојећи граматикализовани систем временских, па тиме и фу-
турских облика.85 Посебно се то односило на мјесто и улогу пасивних 

85  Као што је познато, М. В. Ломоносов је у својој граматици из 1755. године 
(штампаној 1757) предложио чак девет временских облика (в. Ломоносов 1855: 76), док 
је, сасвим супротно томе, К. С. Аксаков сматрао да у руском језику, као и у другим 
словенским језицима, нема временских облика (јер се исти глаголски облик често упо-
требљава на сва три временска плана), већ да постоје само својства глаголске радње 
(„качества действия”) која се саодносе са себи одговарајућим временом, односно да је 
временски карактер глаголске радње ствар употребе (в. Аксаков 1855: 8–20). У каснијем 
периоду развоја руске граматичке мисли поједини лингвисти ће, по правилу, говорити о 
већем броју датих облика, као, рецимо, А. А. Шахматов, који је говорио о шест времена 
(Шахматов 1941: 79; уп. такође Кшишкова 1962), или пак В. В. Виноградов, који је 
предлагао седам облика (Виноградов 1972: 429 и д.). У савременој русистици најчешће 
се може срести број од пет видско-временских облика (в., нпр.: Граматика 1970: 356–
360; Бондарко 1971а: 55; Милославский 1981: 210–217). И овај број не задоваљава поје-
дине лингвисте. Тако рецимо А. М. Ломов сматра да број форми треба да одговара броју 
номинативних временских (граматичких) значења, као што је то, на примјер, у случају 
падежног система, па у складу с тим долази до закључка да руски језик има свега три 
временска облика – садашњег, прошлог и будућег времена, односно да се у зависности 
од угла посматрања може говорити „или о трех временных формах, каждая из которых 
имеет два видовых варианта, или о двух видах, выступающих в трех временных вари-
антах” (Ломов 1976: 88; уп. такође: Голанов 1967: 193; Нелисов 1977).
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партиципа у изражавњу временских односа. Тако, на примјер, петро-
градски лингвиста Л. Л. Булањин сматра да аналитичке конструкције 
састављене од презента помоћног глагола быть (нулта / ненулта форма) 
и кратке форме пасивног партиципа – чешће СВ (был изучен – изучен – 
будет изучен), рјеђе НСВ (был любим – любим – будет любим) – треба 
уврстити у систем временâ (граматикализованих временских облика). 
Њихово укључење треба да буде на оном принципу на основу којега су 
укључени активни облици СВ и НСВ (изучил / изучал – изучаю – изучу / 
буду изучать), а то је, прије свега, граматички говорни тренутак, према 
коме се у истом односу налазе како активне тако и пасивне временске 
форме (Булањин 1995). Поред ове оријентације на говорни тренутак 
други лингвисти додају да при укључивању датих конструкција-форми 
у граматикализовани видско-временски систем битну одредницу треба 
да представљају системско-парадигматске корелације категорија вида, 
времена и дијатезе, с којима су функционално повезане и активне и 
пасивне форме, па с обзиром на то да су актив и пасив у савременом 
руском језику у нормативном смислу (због неукључености пасива у 
граматикализовани систем) асиметрични, логично је да ту асиметрич-
ност ваља исправити (Пупињин 1995; уп. такође: Левицки 1978; Пањин 
1988; Војводић 2015а; 2016; 2017а). 

У руском језику користе се и инфинитивне конструкције са пре-
зентско-футурским обликом „фазно-ингресивних” управних глагола 
(СВ) стать и начать, који могу да се (у одређеном контексту) дје-
лимично десемантизују и да, на тај начин, стекну становит степен 
статуса помоћних глагола. У граматикама, које представљају један од 
сегмената нормативног описа језика, врло често се, иако тек као се-
кундрана појава, наводи употреба глагола стать као помоћног глагола 
(синонимичног глаголу быть) у творби сложеног футура. Уп. напоред-
ну употребу граматикализованих футурских облика и конструкције са 
глаголом стать, гдје је, поред футуралног, изражено и модално (во-
лунтативно) значење: Не стану есть, не буду слушать, умру среди 
твоих садов (АПрРиЛ 30). Уп. такође примјер из књижевности XX ст.: 
Конечно, он не станет ложиться и кричать, он не маленький, но от 
этого ему не было легче (ВПр 20). 

Ове конструкције (нарочито она са глаголом стать), које су као 
футурске функционисале у староруском језику, често су биле предмет 
граматичке анализе и спорења око њиховог савременог статуса (в., 
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нпр.: Буслајев 1959: 361; Потебња 1958: 334; Виноградов 1972: 449; 
Кшишкова 1960: 145–150; Сухотин 1960: 31–132; Демиденко 1963; Не-
лисов 1963; 1967; Лопушанска и др. 1964; в. такође: Бонфанте 1950; 
Гренобл 1989; 1995; Керкез 1997а; 1997б; Самедова 2004; Сван  2012). 

Међутим, заступљеност датих конструкција је врло мала у одно-
су на регуларну форму аналитичког футура. Тако, на примјер, на око 
100-тињак страница збирке приповједака „Сережа” В. Ф. Панове упо-
требљено је свега 2 примјера аналитичког футура са глаголом стать 
као помоћним (в. претходни примјер), док је с помоћним глаголом 
быть употребљено чак 76 примјера (процентуално то изгледа овако: 
97,4% : 2,6% у корист футура са глаголом быть). У кратком роману 
„Капитанская дочка” А. С. Пушкина (на нешто више од 100 страница) 
нашли смо 12 таквих примјера, у роману „Мастер и Маргарита” М. 
А. Булгакова (на 310 страница) – 7, а у роману „Живые и мертвые” К. 
М. Симононова (на 430 страница) – свега 3 примјера. Ипак, укупна 
употреба конструкција са презентским (футурским) обликом глагола 
стать (дакле, не само у комбинацији са инфинитивом већ и са другим 
врстама ријечи) далеко је већа, посебно када се као корпус користе не 
само књижевни него и други извори (готово 1/5 укупне фреквенције 
свих аналитичких футурских облика/конструкција). Другим ријечима, 
процентуални омјер фреквенције наведених двају футурских облика / 
конструкција (у Националном корпусу руског језика РАН (НКРЈ), као 
општем корпусу састављеном од књижевних и некњижевних извора) 
износи: 81,2% : 18,8% у корист футура са глаголом быть; в. табеларни 
преглед дистрибуције и фреквенције аналитичког футура / конструк-
ције са презентским облицима глагола быть и стать у прилогу на 
крају рада; в. такође новије истраживање употребе датих облика/кон-
струкција на истом (у међувремену знатно проширеном) корпусу, које 
показује резултатски сличне статистичке вриједности (Стојнова 2013).

Поред наведених питања у руској лингвистици је више пута по-
кретано и питање граматичког статуса, односно нормативне уређено-
сти партиципског подсистема. У основи класификације партиципа у 
руском језику налази се бинарни временски, односно видски аспекат. 
Другим ријечима, готово у свим граматикама се истиче да партиципи 
имају обиљежје глаголског времена, што се формално изражава по-
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моћу одговарајућих суфикса.86 Обично се наглашава да за разлику од 
глаголског видско-временског подсистема (за који је карактеристична 
трочлана временска супротстављеност – прошло : садашње : будуће 
вријеме), партиципски подсистем има двочлану опозицију – прошло : 
 садашње вријеме, односно да партиципи немају обиљежје будућег 
времена. 87 Међутим, језичка пракса све више демантује овакав став. 

86  В. В. Виноградов примјећује да партиципи у суштини немају временску 
форму (јер означавају само постојеће процесуално обиљежје), због чега њихова се-
мантика врло лако може да поприми квалитативне (атрибутивне) нијансе (Виногра-
дов 1972: 225).

87  Moже се претпоставити да је ова разлика, напоредо са основним, глагол-
ско-придјевским обиљежјем партиципа (уп. термин А. М. Пешковског „смешанные 
части речи” – Пешковски 2001: 141, В. В. Виноградова „гибридные глагольно-прила-
гательные формы” – Виноградов 1972: 221, као и термин „атрибутивные формы гла-
гола” „академијских” руских граматика – Граматика 1970: 360; Граматика 1980–1: 
665), била такође један од разлога да и поједини савремени лингвисти (као што се 
то, само нешто чешће, чинило у грaматикама XIX и почетком XX вијека)  партиципе 
издвоје као посебну врсту ријечи (в., нпр.: Шански, Тихонов 1981: 89–90, 212 и д.). 
Семантички и граматички садржај партиципа као атрубутивних форми увијек је ус-
ловљен контекстом, односно комуникативном ситуацијом. Другим ријечима, њихов 
настанак и творба везани су за синтаксички ниво, тј. за текст, због чега се понекад 
називају и „синтаксичким дериватима” функционално-синтетичке парадигме (Воли-
нец 1995:130). 

Додајмо да су и у првој руској граматици (1755) партиципи посматрани као јед-
на од осам врста ријечи – именице, замјенице, глаголи, партиципи, прилози, предлози, 
везници, узвици (в. Ломоносов 1855). До тога је вјероватно дошло под утицајем антич-
ких граматика (посебно граматике Дионисија Трачанина, који је међу првима издвојио 
партиципе као посебну врсту ријечи), чије су учење о врстама ријечи преузимали како 
тадашњи западноевропски тако и словенски граматичари, што се свакако морало од-
разити и у првим руским граматикама (в.: Шански, Тихонов 1981: 91; ЛЕС 1990: 399). 
Подсјетимо се да је још почетком XVII вијека и Мелетије Смотрицки (1974 [2000]) у 
својој чувеној „словенској” граматици (по којој је учио и М. В. Ломоносов) дао преглед 
партиципа будућег времена СВ у (руско)црквенословенском језику, како активних и 
пасивних (нпр. прочтущiй/ прочтомый) тако и дугих и кратких (прочтущь/прочтомъ), 
што је, по свему судећи, био превод са грчког језика (прве преводе грчких граматичких 
термина урадио је Максим Грек у XVI вијеку, послије којега су, поред Лаврентија Зиза-
нија (2000) и већ споменутог М. Смотрицког, готово сви руски граматичари наводили 
осам врста ријечи, а међу њима и партиципе – в., поред осталог, РЈЕ 1979: 136). Прву 
познату критику о томе изнио је Јурај Крижанић 1666. године, који је, за разлику од 
М. Смотрицког, сматрао да „једнократни глаголи немају партицип садашњег времена”, 
али му то није сметало да устврди како неки од партиципа (будущь од буду, рекущь од 
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Наиме, у савременом руском језику све чешће се могу срести партици-
пи будућег времена, образовани од глагола СВ помоћу „презентског” 
суфикса  –ущ(ий) / –ющ(ий); –ащ(ий) / –ящ(ий), што упућује како на 
ширење процеса номинализације тако и на творбу и употребу по ана-
логији, јер се, као што је познато, презент (НСВ) и прости футур (СВ), 
с обзиром на творбени аспекат, одликују паралелизмом својих пара-
дигми.88 Они из (раз)говорног језика све више продиру у друге стилове 
– књижевноумјетнички, административно-пословни, па чак и у науч-
ни стил (в., поред осталог: Лижова 1995; Гловинска 2010: 193–196).89 

реку) ипак могу да имају футурално значење (в. Крижанић 1984: 144; в. такође комен-
тар о томе у Шаповал 2006). Исто тако А. Х. Востоков у својој граматици црквенос-
ловенског језика наводи примјере партиципа будућег времена (Востоков 1980: 75; уп. 
такође Мишина,  Томелери 2011).

88  На такву тенденцију указао је и В. В. Виноградов крајем четрдесетих година 
прошлога вијека: „В стилях книжного языка, особенно официально-канцелярских 
и научно-деловых, которые склонны поддерживать прямолинейный логический па-
раллелизм между употреблением причастных конструкций и употреблением личных 
форм глагола в относительных предложениях, были попытки образования причастий 
от основ совершенного вида на –ющий, –ящий (–ющийся, –ящийся) для выражения 
оттенков будущего времени, а на  –вший, –вшийся (–ший, –шийся) с частицей бы 
для выражения оттенков условного наклонения. (...) Однако форма причастия буду-
щего времени в норму литературной речи не вошла” (Виноградов 1972: 224–225). 
Напоменимо успут да се у књижевном руском језику ипак користе неки од партици-
па будућег времена, као, нпр., партицип будущий. Међутим, његова употреба нема 
партиципско-глаголско, већ придјевско обиљжје (в., поред осталог, Сазонова 1989: 
27), јер се углавном користи као атрибут уз именицу (уп. будущее время), или пак 
као супстантивизирана форма средњег рода (са значењем именице); уп.: Мастер, 
уже  опьяненный будущей Скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол (МБр 
299); Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее 
будущее (МБр 308).

89  Проблем партиципа будућег времена доспио је чак и на („научно-истражи-
вачке”) странице Интернета, гдје се такође воде расправе о његовом статусу и гдје се 
аутори залажу за признавање употребе овог облика као нормативне, нарочито с об-
зиром на његову велику фреквенцију, што се илуструје примјерима, ексцерпираним 
из извора који припадају различтим језичким стиловима, као и с обзиром на чиње-
ницу да је употреба датих форми присутна и у другим језицима, као, на примјер, у 
санскриту, грчком, латинском, па и у есперанту (в., нпр.: Епштејн 2000–2003; Ша-
повал 2006; уп. такође дискусије о овом проблему  на „отвореном” сајту http://www.
gramota.ru/forum/read.php). Управо на страницама Интернета често се могу срести 
примјери употребе датог партиципа. Као илустрацију наведимо сљедеће примјере: 
Первый человек, в течении 24 часов опубликующий на этом форуме правильный от-

file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
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Наведимо само неколико примјера, који припадају различитим стило-
вима: (a) књижевно-умјетнички, неутрални стил: Храбрец, сумеющий 
победить дракона, получит в награду принцессу (= ‘который сумеет’); 
Бедный критик, ни одного рассказа не написавший и не напишущий, 
– каково ему критиковать Лескова и Чехова!  А профессия обязывает 
(= ‘который не напишет’); Снег, покроющий эти поля, сделает мест-
ность проезжей (= ‘который покроет’); Студент, прочитающий 
целиком учебник Виноградова, без труда сдаст экзамен (= ‘который 
прочитает’); (б) високи, свечани стил: Младенцу, увидящему мир по-
сле нас, стоит внимательно поглядеть в глаза (= ‘который увидит’); 
(в) административно-пословни стил: Издатели, пожелающие поддер-
жать инициативу молодых авторов, станут участниками круглого 
стола (= ‘которые пожелают’); (г) публицистички стил: Газета, напе-
чатающая этот документ, рискует навлечь гнев правительства (= 
‘которая напечатает’); (д) научни стил: Современная наука ждет но-
вого Эйнштейна, откроющего единый закон всех четырех физических 
взаимодействий (= ‘который откроет’).90  

На основу дате (потенцијално нормативне) употребе активних 
партиципа СВ поједини аутори закључују да и сличну употребу па-
сивних партиципа СВ (уп.: Признание, сделаемое публично, облегчит 
твою совесть – и участь <= ‘которое будет сделано’>; Сделанного то-
бою уже достаточно для признания современников, а сделаемое пусть 
принесет тебе славу и среди потомков  <= ‘то, что будет сделано’>; 
Письмо, прочитaемое тобою утром, сильно тебя удивит <= ‘которое 
будет прочитано’>) треба такође прихватити као регуларну, тим више 
што се примјери са овим типом партиципа могу врло често срести не 
само у ранијим периодима писаног језика већ и у савременом језику (в. 
Епштејн 2000–2003, посебно Дар слова, № 99).

вет, получит по почте от меня набор защитной пленки экрана (http://forum.pocketz.
ru/index.php); Это что я теперь – слушатель-обсуждатель ничего не сделавший и не 
сделающий за свою жизнь??? (http://musica. mustdie.ru/ru/topic); У меня есть план, 
сделающий всех победителями (http://www. sovsport.ru/gazeta/default.asp).

90  Сви примјери (а – д) преузети су из Епштејн 2000–2003. 

http://forum.pocketz.ru/index.php
http://forum.pocketz.ru/index.php
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2.3.2. Конкуренција граматикализованих футурских 
облика и неграматикализоване конструкције у 
футурској употреби у пољском језику

О равноправности пољских аналитичких футурских облика (będę 
+ инф. глагола НСВ и będę + партицип на –ł– глагола НСВ) вођено је 
више дискусија, прије свега, у пољским лингвистичким круговима.91 
Употреба датих облика у савременом језику обично се везивала за њи-
хово поријекло, односно вријеме настанка и граматикализације. 

Да бисмо имали јаснију представу о употреби, дистрибуцији и, 
нарочито, фреквенцији двају наведених облика провели смо посебну 
анкету-тест са информантима којима је пољски језик матерњи. Резул-
тати анкете показали су да се ови облици користе у подједнакој мјери, 
с тим да се футур са партиципом на –ł– употребљава нешто чешће у 
односу према футуру са инфинитивом (51,6% : 48,4%). Треба истаћи 
да појединачни одговори код свих информаната (18 студената I и 11 
студената III године славистике универзитета у Познању, као и два 
лектора пољског језика у Новом Саду, који припадају различитим ге-
нерацијама и социокултурним срединама) нису били уједначени, као 
што би се то могло закључити с обзиром на укупни резултат. Тако, на 
примјер, 6 информаната је одговорило на постављена питања (задатке) 
потпуно пропорционално (у омјеру 50% : 50%), док је 12 информана-
та предност дало употреби футура са партиципом (у општем омјеру 
59,1% : 40,9%), а 13 – употреби футура са инфинитивом (у општем 
омјеру 63,3% : 36,6%). Горе наведени омјер, гдје се незнатна предност 
даје употреби футура с партиципом, добијен је збиром свих одговора 
у свакој од двије групе питања (укупно 28) у анкети (448 случајева 
употребе „партиципског” футура према 420 случајева употребе „ин-
финитивног” футура). Додајмо такође да су поједини информанти да-
вали огромну предност једном од облика. Као илустрацију навешћемо 
„најекстремније” одговоре само двојице информаната: (а) кад се пред-
ност даје употреби футура са партиципом (у умјеру 82,1% : 17,9%) и 
(б) кад се предност даје употреби футура са инфинитивом (у умјеру 
89,3% : 10,7%). Детаљнији приказ резултата анкете представљен je у 
посебној табели на крају рада. 

91  В. фрагмент о ситуацији у старопољском (2.2.2), а посебно напомену 67 
везану за тај дио текста.
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Резултати проведене анкете се у одређеној мјери подударају са ре-
зултатима до којих су дошли поједини пољски лингвисти истражујући 
употребе ових двају аналитичких футурских облика на материјалу који 
презентује како старија тако и новија стања пољског језика. Тако, на 
примјер, Б. Креја (1988) је, истражујући аналитичке футурске облике 
у пјесмама Ј. Кохановског (Jan Kochanowski), пјесника из XVI вијека, 
пронашао 50 примјера футура са инфинитивом и 47 примјера са пар-
тиципом. Слични резултати (56% : 44% у корист футура са инфинити-
вом) добијени су и анализом романа „Апокалипса” М. Реја (Mikoła Rej. 
„Apocalypsis”), такође писца из тога периода (в. Штибер 1955). 

Међутим, када је ријеч о (раз)говорном и новинском стилу сав-
ременога пољског језика онда треба истаћи да се омјер употребе на-
ведених облика разликује у зависности од социокултурне средине, 
односно од карактера новинских рубрика.92 Савремени пољски линг-
висти оцјењују да футур с партиципом, почев од XV вијека, када је као 
иновација у писани језик ушао у ширу употребу, све више потискује 
футур са ифинитивом (више о томе в. у Горецка, Шмјех 1972, гдје се, 
поред осталог, наводи и податак да у кашупском дијалекту /језику!/ 
превладава употреба футура с партиципом). Слична оцјена о постепе-
ном губљењу футура са инфинитивом у корист футура с партиципом 
дата је и у Циран 1961, као и прије тога у Штибер 1955 и Нич 1956.93

Навешћемо и резултате наше анализе, које смо добили (додатном) 
провјером појединих књижевних дјела: (1) комедијe „Небожанска ко-
медија” („Ne-boska komedia”) писца средине XIX вијека З. Красињског 
(ЗКп), гдје превладава употреба футура с партиципом у односу на фу-

92  Уп. Дунај 1987, гдје је аутор истраживао стилску употребу датих облика с 
обзиром на њихов род, број и положај (препозицију / постпозицију) помоћног глаго-
ла у њима на материјалу зборника говорног језика становника Кракова, као и разли-
читих рубрика у новинама из више социокултурних средина; прерачунавањем резул-
тата анализе аутора добили смо сљедеће омјере употребе двају облика аналитичког 
футура: (1) говорни језик – 60,6% : 39,4% у корист футура с партиципом; (2) админи-
стративно-службени стил (рубрикe) – 84% : 16% у корист футура са инфинитивом; 
(3) репортаже и коментари – 58% : 42% у корист футура са инфинитивом и (4) изјаве 
– 55% : 45% у корист футура с партиципом. 

93  Уп. такође Загродњикова 1972, гдје је ауторка анализом различитих рјечника 
језика писаца и штампе установила све већи пораст употребе футура с партиципом, 
односно његову превласт у белетристици, а превласт футура са инфинитивом у 
штампи. 
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тур са инфинитивом (у омјеру 62,5% : 37,5%), (2) романа „Вјетaр с 
мора” („Wiatr od morza”) писца с краја XIX и почетка XX вијека С. 
Жеромског (СЖвом), гдје је употреба двају наведених облика потпу-
но изједначена  (50% : 50%) те (3) новеле „За хлебом” („Za chlebem”) 
писца из истог периода Х. Сенкјевича (ХС), гдје надмоћно превлада-
ва употреба футура с партиципом (у омјеру 70,4% : 29,6%). Претпо-
стављамо да је разлог оваквог омјера у посљедњем дјелу стилизација 
говорног језика, у којем се чешће употребљава управо футур с парти-
ципом. На ту стилизацију упућују и поједини примјери дијалекатске 
(разговорне) употребе презентског облика помоћног глагола być у 1. л. 
мн. са аглyтинативном компонентом –wа, односно са компонентом –ta 
у 2. л. мн.; као илустрацију наведимо примјере напоредне употребе 
стандардних (нормираних) и нестандардних облика из дате новеле: Nie 
będziemy na ulicy stali: chodźcie za mną. – Nie będziewa my grzesznymi 
oczyma świata oglądal; A jakże my będziewa w Ameryce się rozmawiać 
(ХС); Nie będziecie karczowali. Spaliłem bór. Jutro będziecie mieli z tej 
strony pola, ile kto strzyma; Co będziecie robili? – Mnie pochowajta, jeśli 
będzieta mogli, a ciebie niech Orlik do starego pana do Nowego Jorku 
odprowadzi (ХС).

У пољском језику поред регуларног глагола być највећи степен 
футуралне граматикализације развио је глагол mieć („презентски облик 
датог глагола + инфинитив”) (в., поред осталог, Хансен 2001: 115–120, 
295–299). Овај глагол у пољском језику поред употребе у модалном 
значењу користи се и као еквивалент помоћног глагола być. Уп. сље-
деће примјере на пољском, као и њихове преводе на руски, односно 
српски језик: Więc cóż mam począć? (СЖп 165) [Так что же мне де-
лать? (СЖр 186); Што треба дакле да учиним? (СЖс 211)]; Co ma 
wisieć nie utonie (посл.)  [Ко се за вјешала родио, неће утонуи; Кому 
повешену быть, тот не утонет]; Plotły kobiety i dzieci, że się tak zjawić 
ma, lecz dopiero w ostatni dzień (ЗКп) [Жене и деца су брбљали да ће се 
он појавити, али тек последњег дана (ЗКс)]; – Będziesz, hyclu, taki?... 
/ – Co nie mam być, oj! jej!... – odparło dziecko z zawalanym nosem (БПп) 
[– Будешь таким, разбойник? / – Буду, отчего не быть? Ого! – отве-
чал мальчишка, шмыгая носом (БПр)].

Додајмо овдје још да би се у савременом пољском језику, на сли-
чан начин као у руском, могла проблематизовати и употреба пасивних 
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конструкција за изражавање футуралних односа94, које (као и у руском 
језику) немају статус граматикализоване норме (више о томе в., поред 
осталог, Климонов 1962; уп. Дуда 1978; Номаћи 2007). 

2.3.3. Проблем статуса футура I у савременом српском 
језику95

2.3.3.1. Уводне напомене 
Од свих наведених футурално детерминисаних језичких средста-

ва, чији семантичко-граматички статус нема стабилну књижевнојезич-
ку норму, највећу пажњу лингвистичке јавности привлачио је статус  
футура I, а посебно његов статус са конструкцијом „да + презент” у 
српском, односно српскохрватском језику. Зато ћемо том питању у 
овом дијелу рада посветити више простора.

Овдје ћемо (у првом реду са аспекта територијалне раслојености 
у виду варијаната) размотрити футур I у српском језику. Покушаћемо 
да анализом одабраних књижевних дјела и дневних новина добијемо 
статистичке податке о дистрибуцији и фреквенцији датог облика и 
њему сличних волунтативних конструкција. Наведени подаци, поред 
утврђеног степена просторне раширености / ограничености ових је-
зичких средстава, могу да послуже као основни критеријуми за од-
ређивање нормативног статуса инфинитива и композиције (коју ћемо 
из прагматичко-терминолошких разлога звати и конструкцијом) „да + 
презент”, као саставних елемената облика који се овдје проучава. 

Проучавање употребе футура I у српском језику готово редовито 
се повезује са проблемом територијалне раслојености у виду варијана-

94  У пољском језику поред уобичајене пасивне конструкције „będzie + 
партицип” СВ/НСВ (będzie pisany/napisany) употребљава се и конструкција 
састављена од презентског/футурског облика СВ глагола zostać (‘остати’, ‘постати’), 
који има функцију помоћног глагола, и партиципа СВ (zostanie napisany).  

95  Ово поглавље је као реферат („Облици футура I као варијанте и/или 
као стандарди?”) прочитано на 24. међународном научном састанку слависта у 
Вукове дане (Београд, 13–18. септембра 1994), гдје су у кратким цртама изложени 
само основни резултати и закључци проведеног истраживања (в. Војводић 1995). 
Иинтегрална верзија (коју ћемо овдје презентовати у донекле измијењеном облику) 
објављена је у Војводић 1996а, а додатна, проширена испитивања о једном сегменту 
(волунтативу) ове теме у Војводић 1996б. 
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та (о овом типу раслојавања структуре српског / српскохрватског јези-
ка на различитим језичким нивоима в., нпр., Радовановић 1979: 77–80). 
Основни и једини разлог томе јесте балканизам „да + презент” који је 
усвојила норма српског језика.96 Другим ријечима, напоредна употре-
ба инфинитива и конструкције „да + презент” као саставних дијелова 
футура према досадашњим истраживањима није подједнако заступљена 
на свеколиком српском (српско-хрватском, односно новоштокавском) 
језичком простору. Потврду о неједнакој заступљености наведених об-
лика лингвисти су налазили у првом реду у књижевним дјелима писаца 
који су припадали различитим социокултурним срединама. Премда је 
било покушаја да се ова два облика посматрају као облици са различи-
тим значењима (Московљевић 1936; Брозовић 1953а; 1953б), у сербокро-
атистици преовлађује опште мишљење да оба облика имају истозначну 
(„конкурентну”) синтаксичку вриједност (осим, изнимно, понекад, када 
је ријеч о њиховим стилским могућностима) и да је инфинитив у „запад-
ној” варијанти чешћи него у „источној”, односно да се конструкција „да 
+ презент” чешће користи у „источној”, а рјеђе у „западној” варијанти97, 
што потврђује велики број радова о овом питању (Мусић 1900; Сте-
вановић 1935; 1954; Кравар 1953а; 1953б; Гутков 1963б; 1964; Галис 
1970; Ивић 1972; Ћирковић 1997; Тошовић 1995: 232–233). Чешћа упо-

96  Употреба презента с везником да у српском језику јесте појава која је ина-
че карактеристична за балканске језике. У бугарском, на примјер, или македонском 
језику инфинитив се потпуно изгубио. Нема га више ни у (ново)грчком ни у тосач-
ко-албанском, док се у румунском (као и у српском) дјелимично губи. Неки лингви-
сти, објашњавајући ову појаву, долазе до закључка да је она настала под утицајем 
старотрачког језика, који је сродан с албанским (Миклошич 1885: 247–248; уп. Кра-
вар 1953а: 43), док други претпостављају да се овдје ради о самосталној (унутарје-
зичкој) тенденцији јачања предикативности другог дијела сложеног предиката (По-
тебња 1958: 353), односно о спрези унутрашње развојне тенденције и спољашњег 
утицаја Балканског језичког савеза  (в,, нпр., Грковић-Мејџор 2004: 199–200). Употре-
ба композиције „да + презент” у њеној инфинитивној функцији није била страна ни 
старословенском језику (уп., поред осталог: Мусић 1902: 503–508; Грковић-Мејџор 
1993: 171 и д.; 2004: 193, 197–198; Павловић 2009: 58 и д.; Стојановић 2010). 

97  Називе „источна” и „западна” варијанта српског (српскохрватског) језика 
користимо овдје условно да бисмо на тај начин обухватили читав језички простор, 
који лингвистички припада једном језичком (дија)систему (новоштокавском), без об-
зира на његове старије или новије језичко-политичке, односно национално-језичке 
одреднице (као што су „српски”, „српскохрватски”, „хрватскосрпски”, „хрватски”, 
„бошњачки”, „црногорски” језик и сл.).
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треба конструкције доводи се у везу са уоченом тенденцијом губљења 
инфинитива у многим говорима који представљају дијалекатско залеђе 
„источне” варијанте српског98 стандардног језика.

Наше истраживање, које у основи потврђује ове тезе, започели 
смо проучавањем употребе инфинитива и његовог еквивалента („да 
+ презент”) у оквиру зависног инфинитива (дакле, не у саставу фу-
тура). Резултати које смо добили подударали су се са неким претпо-
ставкама о тзв. раслојености облика футура I по варијантама. Наиме, 
упоређујући различите преводе руског зависног инфинитива (у комби-
нацији са глаголом, именицом, придјевом, прилогом и др.) на српски 
језик установили смо да се инфинитив у „западној” варијанти (АПсз) 
користи у 538 (71,2%), а његов еквивалент у 218 (28,8%) случајева, док 
је у „источној” варијанти (АПсб) обрнуто: инфинитив налазимо у све-
га 268 (35,6%), а „да + презент” чак у 485 (64,4%) случајева.99 

Међутим, то што важи за зависни инфинитив и његову, условно 
речено, замјену, према нашем истраживању не важи за инфинитив и 
његову замјену у саставу футура I. 

За ову прилику, као корпус, послужила су нам позната књижевна 
дјела чији аутори припадају разним социокултурним, односно језич-
ким срединама (по један роман Д. Ћосића, М. Лалића, Б. Ћопића и М. 
Крлеже), као и најтиражнији дневни листови из четири најзначајнија 
социокултурна центра на географским просторима бивше СФРЈ (бео-
градска „Политика”, загребачки „Вјесник”, сарајевско „Ослобођење” 
и титоградска <подгоричка> „Побједа”). Чињеница да још увијек нема 
довољно егзактних и научно обрађених података о томе какав је статус 
футура I у књижевноумјетничком и публицистичком стилу (дакле у 
функционалним стиловима, који, по правилу, највјеродостојније одра-
жавају језичко стање на терену), као и питања везана за актуелне по-
требе вредновања и реконструкције норме српског језичког стандарда, 
основни су разлози за овакво одређивање и избор корпуса. 

98  Потврду, или боље рећи потврде, о томе можемо наћи у дијалектолошким 
радовима; в., између осталог: Ивић 1957: 254–256; Ивић 1990: 195–196. 

99  Поређење је вршено на материјалу оригинала (који садржи 882 примјера 
конструкција са зависним инфинитивом) и превода Пушкинове приповијетке „Ка-
петанова кћи” (у којима се као допуна управној ријечи, поред инфинитива и ком-
позиције „да + презент”, користи и конструкција „нека + презент”; више о датим 
конструкцијама и њиховом саодносу в., поред осталог, у: Тополињска 1999).
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2.3.3.2. Однос футура I и волунтатива
Будуће вријеме у српском језику, као што смо већ навели, пред-

стављају сљедећи (граматикализовани) облици футура I: 
1) ненаглашени (скраћени, десемантизовани, енклитички) пре-

зентски облик глагола хт(ј)ети + инфинитив (ја ћу писати / ја нећу 
писати : ја ћу написати  / ја нећу написати)100; 

2) инфинитив + енклитика (скраћени презентски облик глагола 
хт(ј)ети), гдје  инфинитив глагола са творбеним суфиксом –ти губи 
у изговору тај суфикс, што се одражава и у писању таквог футурског 
облика (писаћу / написаћу)101;

3) скраћени презентски облик глагола хт(ј)ети + конструкција 
„да + презент” (ја ћу да пишем / ја ћу да напишем).102

Прије него што почнемо наводити податке о дистрибуцији и 
фреквенцији (као о основним критеријумима за утврђивање степена 
нормативности језичких средстава) футурских облика ваља се према 
њима одредити тако да се изврше, гдје год је то могуће, разграничења 
индикативне и волунтативне употребе инфинитива и конструкције „да 
+ презент”. 

100  У питањима и одговорима на њих, као и у још неким случајевима, могуће 
је у својству (потврдног) футура употријебити и пуни облик презента глагола хтјети 
+ инфинитив (хоћеш ли писати / написати?; хоћу писати / написати);  в., између 
осталога: Стевановић 1954: 167–168; уп.: Брабец и др. 1965: 251–252. 

101  У „западној” („хрватској”) варијанти овај  облик пише се растављено – са 
„крњим” инфинитивом (писат ћу / написат ћу).

102  Иако се одрични (који су увијек ненаглашени, скраћени) и потврдни пуни 
облици презента глагола хтјети могу формално везати за овај посљедњи футурски 
облик, они, као што ћемо видјети, имају сасвим другу улогу. У вези с тиме додајмо и 
кратку напомену да су поједини лингвисти, разматрајући статус футура I у српском 
језику, погрешно интерпретирали наше ставове о граматикализованости варијанте са 
конструкцијом „да + презент”, утврдивши да „поједини лингвисти и даље сматрају 
овај модел нестандардним” (Радић 2003:137; в. такође Окука 2010: 20, гдје се аутор, по 
свему судећи, повео за наведеном оцјеном из претходног рада), што не стоји, јер смо 
на више мјеста у раду који они цитирају (Војводић 1996а) истакли да, поред футура 
са инфинитивом (у потврдној и одричној форми), у српском језику функционише и 
(такође као граматикализована форма) футур са конструкцијом „да + презент”, али 
да то важи само за потврдну форму „ћу + да + презент”, док за негирану „нећу + да + 
презент” (као и за ријетку употребу потврдне форме са „пуним”, недесемантизованим 
помоћним глаголом хт(ј)ети – „хоћу + да + презент”, па и за „хоћу + инфинитив”, 
изузимајући у датом случају упитни контекст) – не важи.
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Другим ријечима, ми ћемо одрични (презентски) облик глагола 
хтјети у комбинацији са „да + презент” засада изоставити из нашег 
ужег разматрања јер он нема (иако, формално гледано, има облик фу-
тура) футурско значење (в. фреквенцију таквих конструкција у табе-
ларном прегледу на крају рада). Он има значење волунтатива, односно 
оптатива, јер глагол хтјети нема овдје функцију десемантизованог 
помоћног глагола и семантички је еквивалент глаголу жељети (тј. не 
жељети), а у временском смислу (као индикатив) означава садашње 
вријеме (више о томе в. у: Војводић 1996б).103

2.3.3.2.1. Полазни критеријуми разграничења футура и 
волунтатива

Ако се при употреби међу „правим” футурским облицима и 
волунтативним конструкцијама не запажа разлика онда може доћи 
до грубих грешака у комуникацији, што је нарочито осјетљиво у пре-
вођењу са српског на друге језике (Маројевић 1977: 41–43). Наравно, 
до грешака сличне природе може доћи и при превођењу са страног 
језика на српски. Оне се јављају не само усљед неразликовања значења 
ових двају облика-конструкција већ и кад се свјесно и по сваку цијену 
покушава избјећи употреба композиције „да + презент” (в. Војводић 
1995; 1996а; 1996б; уп. такође: Крнета 1998; Станојевић 2014). 

Тако, рецимо, у загребачком преводу романа „Жерминал” Е. 
Золе француска реченица-конструкција са волунтативним значењем 
Јe ne veux pas spéculer (ЕЗф 85) преведена је као индикатив (футур I 
са инфинитивом) – Ja neću špekulirati (ЕЗсз 68) – што је неисправно, 
док београдски превод користи презентску конструкцију (волунтатив) 
– Нећу да шпекулишем (ЕЗсб 79) – што је исправно, и што такође по-
тврђује и шири контекст. Уп. овај примјер у преводу на руски језик, 
гдје је истакнута, као и у оригиналу, волунтативност (оптативност) на-
ведене конструкције: Я не желаю спекулировать (ЕЗр 423). И превод 

103  Да се овдје не ради о футуру истицао је још 30-их и 50-их година М. Сте-
вановић (Стевановић 1935; 1954), што је 70-их детаљније разрадио и потврдио и 
Р. Маројевић (Маројевић 1977), успоредивши овај облик („нећу + да + презент”) 
са одричним инфинитивним обликом („нећу + инфинитив”) уврштавањем сваког од 
њих у одговарајућу индикативну парадигму, као и поређењем са, њима еквивалет-
ним, облицима у руском језику; уп. слична запажања у кратким прилозима М. Ћир-
ковића (Ћирковић 1985) и М. Пешикана (Пешикан 1985: 269–270).
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на пољски језик показује да такве конструкције не могу имати инди-
кативни, већ само волунтативни карактер. Тако, на примјер, францу-
ска конструкција Je ne veux pas la traîner (ЕЗф 88), коју је загребачки 
преводилац превео такође неправилно – Ja je neću vući (ЕЗсз 70), а бео-
градски правилно – Нећу да је вучем (ЕЗсб 83), преведена је на пољски 
језик уз помоћ презента глагола chcieć – Nie chcę jej zabierać (ЕЗп 70), 
који у пољском, као и у свим сјевернословенским (источним и запад-
ним) језицима, увијек чува лексичко значење волунтативности. Ипак, 
без обзира на то што је, како смо стекли утисак, свјесно покушавао да 
избјегне одричне волунтативне конструкције наведенога типа, загре-
бачки преводилац није успио да се докраја придржава тога принципа. 
Наиме, понекад се и закони језика могу успјешно одупријети насиљу 
које се над њим не тако ријетко врши. Тако, исти преводилац није имао 
избора него да француску реченицу Оn savait qu’il ne voulait plus d’elle 
(ЕЗф 66) преведе волунтативном конструкцијом, типичном за српски 
стандардни језик (с обзиром на то да је умјесто именске допуне управ-
ном глаголу, као што је то у оригиналу, дао предност употреби глагол-
ске допуне): Znalo se da on za nju neće više da čuje (ЕЗсз 53).104

Ипак, чини се да ово правило, према којем одрична конструк-
ција „нећу + да + презент” не може имати футурско значење, већ само 
волунтативно, не покрива све случајеве употребе наведене конструк-
ције (в. Галис 1970: 220–221).105 То потврћује и више примјера које смо 
нашли код Д. Ћосића.  Уп.: (...) чуваћу их као очи. Длака с главе неће 
да им фали (ДЋс 69); А ја и ти нећемо више да се видимо? (ДЋс 
70); Ако постанеш официр, нећеш више да пешачиш (ДЋс 153); Него, 

104  Поменимо, узгред, да ова појава неправилне употребе футура I на 
просторима западног (загребачког) културно-језичког круга није ни случајна ни 
ријетка; још веће неправилности могу се редовно срести и у другим позицијама 
овога облика (уп. Мулић 1954: 57–58).

105  Подсјетимо се и овдје да као еквивалент ове одричне (модалне) конструкције 
(„нећу + да + презент”) у српском језику може у руском, па и у пољском и другим 
сјеврнословенским језицима да буде и „индикативни” футурски облик. Другим 
ријечима, у датим контекстуалним условима руски (сјевернословенски) футурски 
облик не изражава основно, индикативно значење, већ модално значење, тј. значење 
волунтативности; уп., поред осталог: Бондарко 1971: 93–94, 110–111; Практична 
граматика 1985: 73; Војводић 1993: 193; 1996б; уп. такође Гутков 1988: 68–72, гдје 
се руски еквиваленти наведене српске волунтативне конструкције посматрају као 
индикативна средства са емфатичким значењем.
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хоћеш ли да (...) скуваш качамак. Посан, цигански, неће ништа да те 
кошта (ДЋс 210). Футуралност у наведеним реченицама постиже се 
лексичко-синтаксичким средствима: употребом замјеничко-прилош-
ких универзалних квантификатора негативнога типа (више = ‘више 
никад’, ништа = ‘уопште’) и њихових синонима (длака = ‘ништа’), 
валентношћу глагола (уп. први и посљедњи примјер, гдје глаголска 
радња због свог лексичког значења нема активног вршиоца, па на тај 
начин поприма обиљежја безличности, чиме се по значењу приближа-
ва глаголској радњи коју именује инфинитив), организацијом реченице 
(друга реченица је упитна, а трећа погодбена, што значи да ће евенту-
ално извршење радње услиједити обавезно послије говорног тренутка; 
у првој и посљедњој реченици на футуралност указује и проширени, 
односно претходни контекст). Наравно, контекстуална средства могу 
да указују и на волунтативни карактер дате одричне конструкције; уп. 
сљедећи примјер, који би се без ширег синтаксичког контекста (прве и 
посљедње реченице) могао схватити и као двосмислен (као футурални 
и волунтативни): On se ne da izjednačiti. On ne će da bude sivi broj u sivoj 
jednoličnosti mravinjaka. On mrzi moraliste (МК 254). 

Међутим, ови примјери, иако, наизглед, не измичу норми српског 
језика, не представљају стандардни, већ првенствено разговорни је-
зик (Стевановић 1967: 42; 1974: 602, 761; Пипер, Клајн 2013: 173–174, 
199), па их и ми, држећи се тога становишта, не убрајамо међу стан-
дардне облике футура I. 

Наведена одрична конструкција са значењем будућег времена 
може се срести готово искључиво код писаца који својим стандардним 
изразом документују језичку ситуацију на источним географским про-
сторима у чијем је дијалекатском залеђу присутно интензивно губљење 
инфинитива у корист конструкције „да + презент”.106

Управо та чињеница, која указује на релативно малу просторну 
раширеност, односно ограниченост ове појаве, била је, вјероватно, до-
вољан разлог да такву употребу не прихвати нормативна граматика 
српског језика. Може се такође претпоставити да је ово неприхватање 
условљено и тиме што већина писаца, у чијем је дијалекатском залеђу 

106  У романима Д. Ћосића може се редовно наићи на релативно честу употребу 
одричне конструкције с футурским значењем; у роману „Корени” А. Галис (1970: 
221) пронашао је 7, а у роману „Далеко је сунце” ми смо нашли 18 таквих случајева 
(в. табеларни преглед на крају рада). 
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инфинитив „жива” категорија, конструкцију „нећу + да + презент” 
употребљава углавном у њеном волунтативном значењу.107

Овдје се намеће и закључак да је у говорном језику (у оквиру 
источне дијалекатске основице) мањи степен диференцијације између 
инфинитива и конструкције „да + презент” у њиховој напоредној упо-
треби, него у стандардном језику, гдје постоје одређена дистинктив-
на синтаксичко-семантичка (па и стилиска) обиљежја (нијансе), која, 
чини се, нису баш увијек условљена само нормативним правилима, 
већ и језичким осјећањем појединца. 

С обзиром на то да се наведено нормативно правило разграни-
чења футура и волунтатива не може баш увијек примијенити на све 
случајеве употребе одричне конструкције „нећу + да + презент”, свака 
даља и дубља разрада овог питања била би веома користан и конструк-
тиван допринос нормирању српског језика. 

Из истих разлога, због којих одрична конструкција „нећу + да + 
презент” не може имати футурско значење, ни пуни презентски облик 
глагола хтјети са конструкцијом „да + презент” (хоћу да пишем) нема 
основа да се посматра као футур.108

Другим ријечима, у оба случаја о овој конструкцији можемо го-
ворити као о допуни управном глаголу са основним волунтативним 
значењем (Стевановић 1935, 286–287).109

Треба истаћи да се примјери типа „хоћу + да + презент” или пак 
они са одричном конструкцијом „нећу + да + презент” често могу сре-

107  Овакав поступак карактеристичан је како за М. Крлежу и Б. Ћопића тако 
и за М. Лалића, код којег бисмо само у 3 од укупно 100 случајева употребе ове 
конструкције могли говорити, и то уз одређене ограде, о њеном футурском значењу 
(в. табеларни преглед на крају рада); уп.: Потебња 1958: 352–353; Стевановић 1974: 
601–602, 761; Гутков 1988: 72–73; Пипер, Клајн 2013: 199. 

108  Уп. Гутков 1988: 71, гдје се износи супротна теза; уп. такође: Радић 2003: 
136–138; Симић 2009.

109  Чини се да се Стевановић ипак понекад не придржава досљедно норматив-
них правила, које теоретски објашњава, оправдава, па и прописује. Тако, на примјер, 
на једном мјесту тврди „да је у случају употребе помоћног глагола на почетку рече-
нице (мисли на упитне и зависно-упитне реченице – Д. В.), где мора доћи пун а не 
скраћен облик глагола хтети – обавезна уза њ употреба инфинитива” (Стевановић 
1974: 760–761), а на другом, за примјере стандардних потврдних футурских облика 
са конструкцијом „да + презент” (гдје мора доћи скраћени облик помоћног глагола), 
узима и зависно-упитне реченице са пуним обликом помоћног глагола хт(ј)ети (601). 
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сти у поезији (за коју је карактеристична нестандардност, као и на-
рушавање језичке норме уопште, односно у којој је слобода израза 
највећа), док се у прози срећу углавном у дијалозима (а врло ријетко 
у наративним дијеловима текста). Веома често дијалози (а понекад и 
унутрашњи монолози, па и писма) припадају људима из сеоских среди-
на, који говоре локалним (просторно веома ограниченим) дијалектом. 
Ово се посебно односи на ликове у романима Д. Ћосића и Б. Ћопића 
те великим дијелом на ликове у роману М. Лалића, а понајмање на 
ликове у роману М. Крлеже, који је, за разлику од прве тројице писаца, 
строго одвојио одломак написан на дијалекту (кајкавском). Управо тај 
поступак стилизације (преузимања елемената из разговорног стила), 
који је у највећој мјери заступљен код Д. Ћосића, а што се огледа и у 
честој употреби конструкције „да + презент”, не допушта да се ни сви 
разговорни облици футура I прихвате као дио језичког стандарда.110

Код Д. Ћосића од 39 случајева са пуним обликом презента гла-
гола хтјети 10 случајева чине питања, од којих би се само 4 могла 
посматрати као футур (нпр.: Оћеш ли да се љутиш ако те на јесен 
затражим? – ДЋс 33). Исто тако код М. Лалића од 56 таквих случајева 
само 2 би се могла прихватити као футурски (емфатички) облик (нпр.: 
А сад хоћу да те претворим у тога јарца. Вречи брзо! – МЛс 447). Код 
Б. Ћопића од могућих 11 случајева само 1 има индикативно значење 
(Снашо, о снашо, спремите ми покров и дајте амо свијећу, оћу да вам 
умрем – БЋ 590). Код М. Крлеже су свега 3 слична примјера (али ипак 
само са волунтативним значењем, као нпр.: Kakav stav da zauzme čovjek 
spram takvog statističara koji hoće da te (...) svrsta u svoje rubrike – МК 
49).111 Према томе, чак кад бисмо и једну и другу конструкцију прихва-
тили као стандардне футурске облике, не би дошло до неких битнијих 

110  Уп. нестандардне футурске облике без везника да код Д. Михаиловића, као 
на примјер: „Ћу се поправим”, плачем, „Добривоје...” (ДМс 10). Додајмо успут, да 
се у појединим подручјима српског говорног језика, као, на примјер, у Сјеверној 
Далмацији, одрична волунтативна презентска конструкција употребљава готово 
редовно без датог везника; уп. сљедеће (овјерене) примјере: Данас ти је дошло так’о 
време: нико неће ради (= ‘нико неће да ради’); Зва сан га ја, ал’ он је нешто љут и 
неће дође  (= ‘он неће / не жели да дође’).

111  Уп. примјере употребе пољских и руских еквивалента глагола хтјети 
у сличној позицији као у српском у: Термињска 1983: 68; Иљухина 1986: 18–20; 
Војводић 1991а: 194–196; 1996б. 
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измјена у фреквенцијским односима (омјерима) инфинитива и кон-
струкције „да + презент” у саставу футура I.

Сада када смо, према широко прихваћеним и у доброј мјери 
провјереним критеријима, разграничили волунтативну употребу на-
ведене конструкције од њене футурске употребе можемо приступити 
разматрању ове посљедње, успоређујући је с футурском употребом ин-
финитива, што и јесте наш примарни задатак у овом сегменту анализе. 

2.3.3.2.2. Футур I у књижевноумјетничком стилу 
Размотрићемо најприје дистрибуцију и фреквенцију облика фу-

тура I на материјалу одабраних дјела лијепе књижевности, која, с об-
зиром на свој израз, припадају разним, „стратешки” распоређеним, 
тачкама стандардног српског језичког простора. 

Код Д. Ћосића, као типичног представника „источне” говорне 
варијанте (за чије дијалекатско залеђе је карактеристично губљење ин-
финитива), налазимо сљедећи распоред футурских облика о којима је 
овдје ријеч. У роману „Далеко је сунце” (363 с.) инфинитив у саставу 
футура употребљен је у 562 (81,7%), а „да + презент” у 126 (18,3%) 
случајева.

Код М. Лалића, којег можемо посматрати као једног од пред-
ставника међуваријанте са обиљежјима, условно речено, периферне 
„источне” варијанте, гдје је инфинитив у говору жива категорија, на 
554 с. романа „Лелејска гора” нашли смо 1134 (96,2%) инфинитива и 
45 (3,8%) конструкција „да + презент”. 

Код Б. Ћопића, који је говорни представник стандардног језика 
лоцираног у средишњим географским просторима, у роману „Пролом” 
(627 с.) инфинитив је заступљен са 1113 (99,5%), а „да + презент” са 
свега 6 (0,5%) примјера. 

Код М. Крлеже, као типичног представника „западне” варијанте, 
односно хрватског језичког узуса, у чијем се дијалекатском залеђу ин-
финитив користи чешће него у свим осталим дијалектима, на 305 с. ро-
мана „На рубу памети” нашли смо 204 (100%) примјера са инфинити-
вом, а са конструкцијом „да + презент” нисмо нашли ниједан примјер.

На основу наведених података запажамо: 
а) да је инфинитив у саставу футура веома присутан на читавом 

простору језичког стандарда; 
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б)  да инфинитив својом фреквентношћу преовлађује над кон-
струкцијом „да + презент” (у омјеру 17 : 1,  или изражено у проценти-
ма – 94,5% : 5,5% у корист инфинитива); 

в) да је код сва четири писца примјетан утицај дијалекатских ос-
новица којима они припадају, односно да је инфинитив у најзападније 
лоцираним говорним подручјима најфреквентнији, а најмање фреквен-
тан у оним најисточнијим и, с тим у вези, 

г) да се „да + презент”, који је најзаступљенији у источном дије-
лу српског језичког простора, у смјеру према западним подручјима је-
зичког стандарда постепено губи у корист инфинитива; уп. опадање 
фреквенције конструкције „да + презент” у наведеном (исток → запад) 
смјеру (Ћосић → Лалић → Ћопић → Крлежа): 18,3% → 3,8% → 0,5% 
→ 0%, односно опадање фреквенције инфинитива у супротном (запад 
→ исток) смјеру: 100% → 99,5% → 96,2% → 81,7%. 

Уз ово ваља додати још нека запажања која се односе на сваког 
понаособ писца. 

Иако у роману М. Крлеже нисмо нашли ниједан примјер употребе 
конструкције „да + презент” у саставу футура I, то још увијек не значи 
да је таква употреба везана само за источне говорне просторе. Наиме, 
у литератури о овом питању често су, као „аргумент више”, описивани 
бројни примјери, ексцерпирани управо из књижевних дјела која поти-
чу са западних говорних терена (уп.: Брозовић 1953а; 1953б; Кравар 
1953а; 1953б; Стевановић 1954; Гутков 1963б). Таквих примјера има 
и у дјелима М. Крлеже, нпр.: Tišina je, pa se napeto pazi – hoće li, ne će 
li uspjeti taj đаvolski pokus?! (...) Ništa! Zaludu! Pokus ne će da uspije! 
(„Smrt Franje Kadavera”, МКхбм 354–355); Otrovan je eto sav i nikakva 
sveta voda niti popovski hokus-pokus ne mogu s njega to da isperu, i sve će 
da ode k vragu („Smrt Franje Kadavera”, МКхбм 370–371). 

Честа употреба наведене конструкције код Д. Ћосића одраз је, 
између осталога, и  поступка стилизације, тј. функционалног преузи-
мања појединих елемената разговорног стила. Највећи број примјера 
са конструкцијом „да + презент” налазимо на страницама које обилују 
дијалозима представника сеоског становништва. Тако, на примјер, на 
једном мјесту (претежно „дијалошки” организованом) на простору од 
свега двије странице (259. и 260) употребљено је 12 датих конструкција 
у саставу футура I, што је двоструко више од свеукупног броја примјера 
које смо нашли у обимном роману Б. Ћопића (уп. Гутков 1963б: 37–38). 

file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
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Колико се ријетко могу срести примјери употребе ове конструк-
циије у роману Б. Ћопића, говори и сљедећи податак: од укупно 6 
примјера једна половина налази се на првих 158 страница, а друга 
половина на посљедњих 118 страница, што значи да ниједног таквог 
примјера нема на преосталих 357 страница. 

Од четири наведена писца средњој вриједности фреквенције 
(омјера) укупне напоредне футурске употребе инфинитива и конструк-
ције „да + презент” у књижевноумјетничком стилу највише се прибли-
жио М. Лалић (25,2 : 1). 

У сва четири романа инфинитив је фреквентнији у саставу пот-
врдног футурског облика него кад се налази у саставу негираног или 
упитног.

Ову слику неуједначене напоредне употребе двају облика футура 
I потврдила је и допунска провјера на материјалу „објективног кор-
пуса” – превода романа „Жерминал” Е. Золе, гдје смо на првих сто-
тињак страница добили сличне фреквенцијске односе инфинитива и 
конструкције „да + презент”: београдски преводилац (Душан Матић) 
употребио је инфинитив у 151 (97,4%) случају, а његов синтаксички 
еквивалент свега 4 пута (2,6%), док је загребачки преводилац (Тин 
Ујевић) инфинитив користио у 191 (100%), а његов еквивалент ни у 
једном случају.  

Овдје желимо нагласити да дати преглед запажања (посебно у 
фрагменту под тачком г), гдје се наводе статистички резултати анализе 
одабраних књижевних дјела и двају превода из различитих социокул-
турних средина, није сам по себи довољан аргумент који би могао да 
потврди тезу о варијантној раслојености облика футура I, нарочито ако 
се он „истргне” из претходног контекста, а посебно ако се докраја не 
сагледају добијени укупни резултати истраживања (како на материјалу 
књижевноумјетничких тако и на материјалу публицистичких текстова, 
на које ћемо се такође осврнути у овом одјељку), како је то у својој 
расправи о овом проблему недавно учинио М. Окука (2010: 9), када се 
приликом навођења општепознатог у сербокроатистици и славистици 
става (тезе) да је футурска конструкција „да + презент” „више своји-
ном источнијих крајева српскохрватског језика” осврнуо узгред и на 
наше радове из 90-их година (у којима смо и ми, уосталом, истакли 
управо наведени аспекат као полазну основу за анализу дистрибуције 
и фреквенције футурских облика, с напоменом да наше истраживање 
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„у основи потврђује ове тезе”; в.: Војводић 1995: 341, 344; 1996а: 108, 
112), омашком оцијенивши да ми побијамо тај одавно увријежени став, 
цитирајући при том нерелевантан (извучен из контекста) фрагмент из 
једног од тих радова (1995: 344), који (тобоже) такође (додатно) деман-
тује и наше сопствене доказе о непостојању варијантне раслојености 
облика футура I. 

Осврћући се на ту неаргументовану примједбу, желимо да истак-
немо да се наши докази не граде на субјективном „језичком осјећају” и 
претпоставкама које могу бити изазване насумице узетим, појединач-
ним примјерима употребе футурских облика, већ на чвршћим темељи-
ма, који не могу тако лако да нас заведу на лажан траг, јер они, поред 
осталог, подразумијевају статистичку (по правилу егзактну) обраду ре-
левантног језичког корпуса. Основна разлика између нашег закључка 
о (недовољној) територијалној раслојености облика футура I и става 
М. Окуке јесте, изгледа, само различита интерпретација не само ре-
зултата до којих смо ми дошли „корпусном” анализом (базираном, да 
подвучемо још једном, првенствено на методи релевантних узорака и 
темељитој, досљедној статистичкој обради) него и различитог „полаз-
ног” критеријума, односно схватања „обима” тзв. варијантне раслоје-
ности. Другим ријечима, оно што је за нас недовољно релевантно као 
критеријум за одређивање варијантности (минорна неуједначеност у 
фреквенцијама напоредне употребе двају конкурентних футурских об-
лика у књижевно-умјетничком функционалном стилу у смјеру исток 
– запад и обрнуто) то је за М. Окуку од принципијелног значаја. 

С обзиром на то да оба „конкуретнтна” футурска облика рела-
тивно добро функционишу на читавом српском језичком подручју у 
најширем смислу те ријечи, што истиче и сам аутор наведене критич-
ке примједбе (Окука 2010: 21), можемо рећи да се још нису стекли, 
барем засада, услови за њихово територијално разграничење, упркос 
дуготрајним социјално-економским потресима и дубоким друштве-
но-политичким промјенама заснованим првенствено на принципима 
диференцијације и изолације, који, поред осталог, погодују и даљој 
„балканизацији” језика, чије перспективе прогнозира и са различи-
тих аспеката детаљније анализира у својој студији П. Радић, гдје, ос-
лањајући се на поједина истраживања и властите примјере ексцерпи-
ране из извора који припадају различитим фунцкионалним стиловима, 
износи и претпоставку да ће грађење, односно уочени развој (у појача-
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ном обиму) футурских облика са конструкцијом „да + презент” „избо-
рити своје место у језичком стандарду у Србији” (2003: 136–137); уп. 
Симић 2002; 2009. Проведена подробнија анализа (и) публицистичког 
стила (Војводић 1991б; 1996а), гдје инфинитив у саставу футура I не 
само да подједнако „фреквенцијски” покрива читав хетерогени српски, 
односно укупни новоштокавски простор, већ и свуда надмоћно прев-
ладава над конструкцијом „да + презент” (чија је употреба – гледано 
процентуално – готово занемарива), наш закључак о „нераслојеном” 
функционисању датих облика, као што ћемо видјети у даљем изла-
гању, посебно потврђује.

2.3.3.2.3. Футур I у публицистичком стилу
А  сада погледајмо какви су дистрибуцијско-фреквенцијски од-

носи напоредне футурске употребе инфинитива и конструкције „да + 
презент” у штампи, која у одређеном смислу у цјелини покрива стан-
дардни српски, односно новоштокавски језички простор. Овдје смо за 
анализу користили већ споменуте на почетку (у уводним напоменама 
– 2.3.3.1.) овог поглавља дневне листове. То су септембарска издања из 
1989. године која су излазила у истим временским интервалима. У сва-
ком листу обрадили смо сљедеће тематске рубрике (око 1.000 ријечи 
везанога текста по рубрици, што износи укупно око 20.000 ријечи): по-
литика, економика, култура, спорт и огласи. Ставивши себи у задатак 
да анализу вршимо на темама сличног садржаја, одабрали смо издања 
са истим датумима.112

Треба одмах истаћи да су резултати које смо добили статистич-
ком обрадом били за нас неочекивани. Наиме, у сва четири листа, тј. 
у неколико њихових издања, готово искључиво се користи футур I са 
инфинитивом. Ево, како то изгледа у сваком од наведених дневних ли-
стова (в. скраћенице – изворе, као и табеларни преглед на крају рада): 

а) ВЈ – 40 примјера футурског инфинитива; „да + презент” се не 
употребљава; 

б) ОСЛ – 38 примјера инфинитива; „да + презент” се не упо-
требљава; 

112  Наведени корпус и резултате његове анализе користили смо већ раније 
приликом проучавања сличне проблематике (Војводић 1991б). 
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в) ПОБ – 39 примјера инфинитива; „да + презент” се не упо-
требљава; 

г) ПОЛ – 42 примјера инфинитива; 1 (2,3%) примјер конструк-
ције „да + презент”.

Дакле, у читавом корпусу футур I са конструкцијом „да + пре-
зент” употребљен је само једном, и то у препозицији зависно-упитне 
реченице, гдје упитна модалност, по правилу, допушта обје футурске 
варијанте – како потврдну тако и одричну (Да ли ће тај египатски 
помодарски талас да ‘упали’ машту израелских жена, то ћемо још 
видети – ПОЛ, 15.9.1989, с. 3). Другим ријечима, средња вриједност 
(омјер) укупне напоредне употребе ових двају облика у публицистич-
ком стилу је 159 : 1 (99,4% : 0,6%) у корист футура са инфинитивом.113

Добивши резултате који су били у потпуној супротности са на-
шим претпоставкама о напоредној употреби наведених облика, оба-
вили смо контролно испитивање њихове употребе на издањима истих 
дневних новина из 1979, 1969, 1959 и 1949 (1950) године, надајући се 
притом да ћемо тамо наћи примјере футурске употребе конструкције 
„да + презент”. Међутим, ова допунска провјера (обављена на око још 
80.000 ријечи) дала је исти резултат као и основно истраживање. Исто 
тако, и новији подаци допунске анализе (из 2012. год.) мањих узорака 
наведених дневних листова (са савременом, донекле измијењеном кон-
цепцијом у односу на некадашња издања из „социјалистичког” пери-
ода) подударају се у свим битним елементима са подацима добијеним 
прије 20-ак година. Према томе, можемо да закључимо да се футур I 
са наведеном конструкцијом веома ријетко користи у дневној штампи, 
односно да је, статистички гледано, инфинитив свој синтаксички екви-
валент потпуно истиснуо из употребе.114 Такође, можемо закључити да 
на том плану није било никаквих суштинских измјена у укупном по-
слијератном развоју стандардног језика у чијој основи се налази ново-

113  Овдје нисмо раздвајали фреквенције потврдних и одричних облика као 
код књижевноумјетничког стила јер инфинитив у овом стилу готово да и нема 
синтаксичке опозиције.

114  Претпостављамо да се овакав закључак не би могао односити и на неке днев-
не новине (и уопште на средства информисања) локалног карактера, а нарочито не на 
оне које излазе у срединама југоисточно од Београда као културног центра Срба, гдје се 
у народном говору користи искључиво „да + презент” (уп. Галис 1970: 222).
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штокавски дијалекат (без обзира на социолингвистички „маркиране”, 
„високотурбулентне” процесе крајем XX и почетком XXI вијека). 

Разлози усљед којих се у овом стилу тако често користи инфи-
нитив могу се објаснити и тиме што напоредна (конкурентна) употре-
ба инфинитива и конструкције „да + презент” (гдје се ова посљедња 
компонента футура I чешће од првe веже за глаголе волунтативно-оп-
тативног значења, чиме се истовремено помоћу таквог личног облика 
допунског глагола постиже већа субјективност у преношењу поруке) 
доприноси експресивности исказа, која није својствена публицисти-
ци, већ првенствено књижевним дјелима. Други разлог ове „инфини-
тивности” могао би се тражити у економичности коју пружа употреба 
инфинитива (у поређењу са конструкцијом „да + презент”), што није 
занемариво када је у питању брзи проток информација какав имамо у 
(свако)дневној штампи (уп. Ђукановић 1986: 63).115

С обзиром на то да публицистички стил, за разлику од књижев-
ноумјетничког, треба да (на „плану комуникације”) буде „лишен сваког 
афективног или субјективног елемента” (Савић 1970: 295), можемо 
закључити да је употреба конструкције „да + презент” као стилски 
маркираног елемента овдје сувишна и нефункционална. 

2.3.3.3. Умјесто општег извода о статусу футура I
На крају, након проведене анализе, можемо рећи да наведени ре-

зултати не дају основа за тврдње о „варијантној” (првенствено српско 
– хрватској) раслојености облика футура I. 

У прилог томе говоре и друга слична истраживања овог пробле-
ма. Тако, на примјер, утврђено је да у језику појединих представни-
ка предвуковске (а дијелом и вуковске) епохе, као што су Ј. Рајић, С. 
Рајић, С. Текелија или Петар I Петровић, нема футурске употребе кон-
струкције „да + презент” (Младеновић 1964: 124; Албин 1967: 18; 1968: 
17–18; Остојић 1976: 171–172, 233) те да су многи српски писци XIX 

115  Ако се жели постићи одређена „неутралност” и „објективност”, онда се у ту 
сврху и проналазе језичка средства (као што је, између осталога, инфинитив), којима 
се то најбоље постиже, како на „плану комуникације” (као плану слободне говорне 
активности) тако и на „плану информације”, који је ограничен обавјештавањем о 
догађајима у приповиједању о прошлости, с тиме што региструје оно што се дешава 
у садашњости и програмира оно што ће услиједити, односно што ће се догодити у 
будућности (в. Поспелов 1966: 17). 
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вијека при грађењу футура давали огромну предност употреби инфи-
нитива над конструкцијом „да + презент”. У томе се нарочито истицао 
М. Ђ. Милићевић (Грковић 1970: 68–69, 80–81). Према једним подаци-
ма М. Глишић и А. Шеноа употребљавали су инфинитив у подједнакој 
мјери и веома често (Ђукановић 1986: 60–64), а у језику Вука Караџића 
и његових савременика Б. Радичевића, Ј. Игњатовића, Љ. Ненадовића, 
Л. Лазаревића и других, односно у дјелима неких савременијих писаца, 
као што је И. Андрић или Б. Ћопић, ријетко се може наићи на футур са 
конструкцијом „да + презент” (Гутков 1963б: 32; Илић 1964: 200–201; 
Јерковић 1972: 264; 1981: 120; Станојчић 1967: 180, 260; 1980: 95–96; 
уп. такође Стевановић 1954: 91, 173–174).116 

С друге стране, веома честа употреба конструкције „да + пре-
зент” може се срести у дјелима савремених писаца, као што су (уз већ 
раније споменутог Д. Ћосића) И. Самоковлија, М. Ристић, Д. Грбић, Д. 
Добричанин, М. Ђурђевић (Гутков 1963б: 32–33; 1964: 6). Према томе, 
ако се уопште може говорити о варијантном раслојавању двају наведе-
них облика футура I, онда је исправније рећи да је оно присутније у са-
мој „источној” варијанти српског/српскохрватског језичког стандарда 
(уп. Ђукановић 1986: 62).

Овдје можемо додати да од свих језичких нивоа синтакса, којој 
припада и напоредна употреба футурских облика, у најмањој мјери под-
лијеже територијалном раслојавању по варијантама. Вјероватно, због 
сложених и веома захтјевних језичких законитости, које се испољавају 
управо на синтаксичком нивоу, нормирани језик није могуће тако брзо 
и једноставно довести до жељеног или планираног стандарда, па чак 
ни онда када се у тај посао улажу најинтензивнији напори. То показују 
и резултати језичке политике која се већ читав низ година контину-
ирано води на западним просторима новоштокавског стандарда (не-
кадашње „хрватске”, „загребачке” варијанте српскохрватског језика), 
односно на територији Републике Хрватске, гдје је током посљедње 
три деценије „нфинитивизација” – усљед језичко-политичке „филтра-
ције” – посебно добила на екстензији у писаном језику, а нарочито у 

116  Има неких индиција да је одређену улогу у избору чешће употребе инфи-
нитива (барем када је ријеч о писцима XIX вијека који у народном говору свога краја 
имају веома честу употребу конструкције „да + презент”) одиграо, између осталога, 
и утицај тадашњих нормативних (вуковских) граматика, које као еквивалент инфи-
нитива нису наводиле „да + презент” (Станојчић 1980: 96). 
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средствима масовног информисања (укључујући и Интернет). Наиме, 
упркос изразито наглашеним пуристичким тенденцијама на тим про-
сторима, које се, можда и понајбоље огледају управо у систематском 
одбацивању из футурске употребе конструкције „да + презент”, поне-
кад се могу наћи и примјери са том „прогоњеном” и „одбаченом” кон-
струкцијом и тамо, гдје се то најмање очекује, као, рецимо, на познатом 
„језички очишћеном” Хрватском језичком порталу, гдје се, поред оста-
лог, даје и „историјско-споменичка” литература (важна „за обликовање 
препородне мисли о домовини и народу”, као и њeговом језику) која 
би требало да додатно „потврди” статус хрватског као посебног сло-
венског језика. Тако, на примјер, у „хрватском” преводу „капиталног” 
дјела „Гениј домовине” И. Деркоса (ИД) из прве половине XIX вијека 
(чији је оригинал писан на латинском језику) могу се наћи примјери не 
само са волунтативном одричном конструкцијом „нећу + да + презент” 
типичном за „српски” стандард већ и са другим „српским” да-кон-
струкцијама, као и са облицима „српског” футура, чији се саставни 
елементи (инф. + енклитика) пишу и изговарају као једна (фонетска) 
ријеч. Уп.: „Prelazim sada, kako mislim, na bitan predmet patriotizma: što 
je materinji jezik, njegovo gojenje i usavršivanje; a nastojaću izložiti korist 
i sredstva. (...) Nipošto ne sumnjam da ovaj i tomu slične argumente može 
svatko pobiti. Zato neću da razlažem niti o nedostatnosti toga jezika (t.j. 
mađarskoga) za blagostanje državno (da se time pobiju ove riječi: ‘između 
mnogih sredstava mađarski je jezik jedan od najglavnijih putova’), koju 
nedostatnost je sam jedan Ugrin, u djelu pod naslovom ‘Nešto o jeziku 
ugarskom’, dokazao, jer je to izvan područja moga. (...)  Razložiću, premda 
predobro znam da mi za to mnogi neće prijateljsko lice pokazati. No 
za utjehu mi služe riječi koje sam čitao: ‘Ako nećeš da štuješ u čovjeka 
nagon za istinom, što preostaje u njemu te bi mogao štovati.’ (...)  Idem da 
dokažem kako je to moguće.  (...) Ovdje sam, kako se vidi, razložio glavno 
sredstvo da se podigne kultura u našim dijalektima t.j. sjedinjenje! Neću da 
raspravljam o onom što bi bila specijalna sredstva; jedno poradi toga, što 
su to ista sredstva koja su i drugi narodi u tome upotrebili; a jedno i stoga, 
što bi možda bila predložena još prerano i nezgodno”.

Наведени примјери представљају тек кратку илустрацију, одно-
сно још једну потврду да се – без обзира на то што се административ-
но-политичким мјерама врло често покушава од једног те истог језич-
ког ткива „скројити” посебно, изворно „рухо” којим би се све нацио-
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налне заједнице са штокавском основицом могле међусобно разлико-
вати – не може у лингвистичком смислу говорити о више (јужно)сло-
венских (новоштокавских) језика (Војводић 2014: 110).117 Иако шира 
лингвистичка јавност појединих националних заједница, нарочито у 
Републици Хрватској, данас прихвата и заступа тезу о постојању више 
јужнословенских језика са штокавском основицом, треба додати да и 
тамо има лингвиста који се с таквим ставовима не слажу, при чему до-
сљедно, уз снажне лингвистичке аргументе, истрајавају искључиво на 
принципима струке (уп. Кордић 2010), или пак повремено јавно износе 
своја мишљења о лингвистичком статусу новонасталих језичких стан-
дарда заснована првенствено на научним критеријумима, усљед чега 
логички изводе закључак да савремени српски, хрватски, бошњачки 
и црногорски представљају по својој суштини један (исти) језик (уп. 
Прањковић 2006).118 

117  У вези с тим додајмо да лингвистика такође не може да остане по страни 
у случајевима када се нормативни поступци и језичка политика државне заједнице 
своди на планиране, по правилу, квазинаучне и врло грубе интервенције у развоју 
одређеног језика, нарочито када се такви потези и акције организовано претварају у 
– метафорички речено – стварање неке врсте масовних центара-радионица за језичко 
разграничавање, припрему, израду, дораду и чишћење језичког стандарда, као и за 
нормативно „преваспитавање” носилаца језика. Као илустрацију таквог уплитања 
у развој језика (од којег није био поштеђен ни синтаксички ниво, а у оквиру њега 
и аналитички футурски облици и конструкције) можемо, поред осталог, навести 
покушаје стварања нових језичких стандарда (хрватског, бошњачког и црногорског) 
на просторима бивше СФРЈ, гдје су кроз специјализоване, „стратешке” пројекте 
утрошени огромни ресурси на постизање базне нормативистичке и стандарднојезичке 
продукције (правописа, граматика, рјечника, језичких приручника и савјетника и сл.), 
која би требало да послужи као писани национални културно-историјски споменик 
за будуће генерације, односно „научна” потврда и доказ о несумњивом фактичком 
постојању, чврстој лингвистичкој утемељености и кодификованој, нормативној 
уређености посебних, независних национално-језичких стандарда, што је од 
стручне лингвистичке јавности објективно и врло аргументовано критиковано у низу 
расправа и студија (в. посебно: Нејлор 1996; Радовановић 1996; 2006а; Окука 1999а; 
1999б; 2010; Брборић 2000; 2001; Бугарски 2001; 2002; Ћупић и др. 2002; Ковачевић 
2003; Радић 2003; Ћорић 2003; Пипер 2005; 2009; 2014: 300–326; Прањковић 2006; 
Кордић 2010; Сотировић 2013; Војводић 2014: 109–110, 119–122).

118  У прилог наведеним ставовима овдје се ваља присјетити и сличних 
научних погледа на дато питање из релативно старијег периода историје словенске 
филологије, као што је, на примјер, мишљење чувеног хрватског и словенског 
лингвисте и филолога-слависте Ватрослава Јагића изнесено још прије више од 130 
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На основу свега изложеног може се, дакле, рећи да веома висока 
фреквенција футура I са инфинитивом у књижевноумјетничком стилу, 
као и распрострањеност његовог синтаксичког еквивалента на чита-
вом подручју новоштокавског језичког стандарда, без обзира на ње-
гову варијантну, формално-националну (српску, хрватску, а сада већ 
и бошњачку и црногорску) детерминисаност, не допуштају да се у 
овом случају о инфинитиву говори као о језичкој појави која се јавља 
само на западним језичким просторима, односно да је употреба кон-
струкције „да + презент” искључиво, неприкосновено „власништвo” 
источних. Да се овдје не може говорити о територијалној раслојености 
веома убједљиво показују и подаци добијени анализом дневне штам-
пе, која је у свим социокултурним центрима новоштокавског језичког 
стандарда (у његовим национално-језичким варијантама /супстандар-
дима/ и књижевним изразима) као саставни дио футура I прихватила 
инфинитив, а „да + презент” готово у потпуности одбацила. Треба, 
ипак, истаћи да се у књижевноумјетничком стилу употреба инфинити-
ва повећава, док се употреба композиције „да + презент” губи у смјеру 
исток – запад, и обрнуто. То што анализа не показује уједначеност у 
фреквенцији напоредне употребе ових облика у датом функционалном 
стилу на укупном (ново)штокавском простору није довољан разлог да 
се овдје говори о разликама условљеним избором одређеног национал-
ног (суп)стандарда српског/српскохрватског језика. До те неуједначе-
ности у фреквенцији долази, прије свега, усљед јачег или слабијег, по 
правилу просторно ограниченог, утицаја дијалекатских залеђа којима 
поједини носилац (овдје писац) језичког стандарда припада. Све то 
упућује нас, у одређеној мјери, на тврдње да чисто лингвистичке ка-
тегорије нису пресудне у раслојавању језика по варијантама, односно 
по новоформираним, у суштини само политичким одлукама деклари-
саним новоштокавским национално-језичким стандардима (а дода-
ли бисмо да у датом случају нису за то уопште релевантне), посебно 
када су – као, на примјер, код овдје разматране употребе инфинитива 

година у предавањима на Петроградском универзитету (Ягич И. В. „Сербский язык”. 
Отношение славянских наречий к церковнославянскому языку, 1884/1885: 17): „Уже 
в 1636 году в Загребе признают этот язык, который назвали сначала Иллирским, а 
потом и Хорватским. Но в сущности это ничто иное, как сербский народный язык. 
(...) Вследствие различных исторических событий за целые столетия у Сербов и 
Хорватов оказался один общий язык.” (цит. према: Пипер 2014: 244).
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и конструкције „да + презент” – њихове позиције дублетне и међу-
собно замјењљиве (уп., поред осталог: Брозовић 1970: 36–37).119 За-
хваљујући, дакле, прије свега синтаксичким, а тиме и стилским могућ-
ностима споменутог граматичког рјешења (међусобне замјењивости), 
стварни (а не службени) језички стандард (у чијој основи је новошто-
кавски дијалекат) га не одбацује.

Наведене закључке потврђује и на егзактан начин илуструје и 
урађени табеларни приказ на крају рада, гдје су сумирани основни ре-
зултати нашег истраживања (дистрибуција и фреквенција) о норматив-
ном статусу облика футура I. 

2.4. Завршни коментар

Тенденција у српском (разговорном) језику употребе волунтатив-
не (тј. синтаксичке) конструкције умјесто футура (као морфолошког 
облика), затим пораст употребе футура с партиципом у односу на фу-
тур са инфинитиом у пољском језику, као и честа употреба номина-
лизованих конструкција састављених од кратких облика партиципа са 
презентом помоћног глагола быть и партиципа будућег времена СВ 
у руском језику указују, заправо, на то да футурски облици у ова три 
словенска језика, а нарочито у српском језику, још увијек нису докраја 

119  Све евентуалне, колебљиве различитости – фонолошки и лексичко-граматич-
ки дублети са међусобно замјењљивим позицијама, паралелне синтаксичке структуре 
и, уопште, привидно нестабилне језичке особине, „као варијантна обележја („источна” 
односно „западна”), релативног су карактера, значаја и домашаја, па и релативне 
функционалности (наш курзив – Д. В.), првенствено у том погледу што их је начелно 
немогућно проскрибовати на тај начин и у тој мери да би се искључила из језичке 
праксе било којег појединца – говорног представника српскохрватског стандардног је-
зика, без обзира на његову основну или претежну варијантну (разуме се, и националну, 
и републичку) припадност, па језичка „толеранција” у овом погледу постаје и једи-
ни социолингвистички оправдан став и препорука за понашање” (Радовановић 2003: 
183–184 [1979: 80]). Због тога се активности око уређивања језичких питања приликом 
стварања нових језичких стандарда ограничавају и своде углавном на расправе „око 
језика” (а не, као што се очекује од лингвиста, „о језику”), у чијој основи је, прије свега, 
критеријум „националног језичког осјећаја” те својатање и присвајање стандарда који 
је највећим дијелом заједнички различитим националним заједницама, усљед чега се 
његова суштина и стварни идентитет не може измијенити.
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формирани и стабилизовани, односно граматикализовани. Ради се, да-
кле, о динамичкој појави (о развоју, процесу).

То значи да универзални граматички приступи, какав је и функ-
ционално-граматички, морају да повезују (барем у неким сегментима) 
синхронију са дијахронијом, јер се за изражавање одређене категорије 
узимају сва средства која су имала или која имају одређену улогу у 
исказивању дате категорије (уп. старословенско имамь + инфинитив; 
начьнѫ + инф.; бѫдѫ + инф. и сл.). Такав „процесуални” прилаз омо-
гућује да се у разним средствима (конструкцијама) установе различити 
степени граматикализације (уп. рус.: начну + инф.; стану + инф.; буду 
+ инф.; уп. такође срп.: нећу + инф.; нећу + да + през.).

Неке прелазне појаве аналитизма не само у старим писаним спо-
меницима већ и у савременим језицима могу да указују индиректно 
на путеве развоја граматикализованих конструкција – аналитичких 
облика, односно на моделе граматикализације. Такве појаве у језику 
заслужују више пажње, јер се у том случају ради о еволуцији језика, 
коју лингвиист мора да прати (в. Жирмунски 1965: 6).

На основу свега изложеног може се закључити да процес развоја 
и граматикализације футурских облика у словенским језицима (али и 
у несловенским, као нпр., у њемачком, енглеском и др. индевропским 
језицима) није довршен. Наравно, тај развој (као природни процес) 
успорен је разним интервенцијама нормативне природе. Уопште узев, 
може се начелно рећи да управо успоравање природног развоја јези-
ка представља лошу страну сваког његовог нормирања; што је већи 
степен нормираности (строга норма), то је развој спорији. Према по-
дацима који су нам доступни, као и на основу материјала (писаних 
споменика, извора) можемо закључити да је до XVII–XVIII вијека раз-
вој језика текао брже, а да је стварањем нормативних граматика и об-
разовањем све већег броја говорника у складу са језичким прописима 
знатно успорен развој како појединих језичких средстава (облика) тако 
и укупног језичког система. Том заустављању развоја језика опиру се, 
поред разговорног језика (односно дијалеката), и разне стилизације 
(било да је ријеч о поезији или прози).





131

3. СТРУКТУРА ФСП ФУТУРАЛНОСТИ У РУСКОМ, 
ПОЉСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

3.1. Претходне напомене

Футуралност, као један од три сегмента (плана) комплексне кате-
горије темпоралности, може се дефинисати као функционално-семан-
тичка категорија (ФСК) која одражава антропоцентрични карактер 
категорије времена и с њоме повезаних проспективних (временских) 
ситуација и која – с обзиром на врсте језичких нивоа – обухвата по-
себан сплет различитих средства за изражавање временски детерми-
нисане радње која слиједи послије говорног тренутка (или неке друге 
радње). Та средства су бројна у свим језицима. Посебно мјесто и улогу 
она имају у видским језицима, као што су словенски. Наш задатак биће 
управо да откријемо и темељито размотримо основна средства за изра-
жавање будуће радње, као и њихово функционисање у три словенска 
језика – руском, пољском и српском.

Већ сама чињеница да се граматикализовани облици за будуће 
вријеме у словенским језицима разликују од језика до језика говори о 
посебном граматичком статусу ове категорије. Површнијом анализом 
футурских облика није тешко утврдити који словенски језици могу да 
представљају међусобно најразличитије (тј. најудаљеније) граматичке 
системе на датом плану. Ријеч је, наиме, о руском, пољском и српском 
језику, чији се развој одвијао у најразличитијим условима, односно 
под најразличитијим утицајима.

Прије шире анализе провели смо прелиминарно истраживање 
на  ограниченом корпусу трију језика који се овдје пореде (в. Војводић 
1991б). Наиме, да бисмо добили основне релевантне типолошке слично-
сти и разлике у изражавању будућег времена у наведеним језицима, кори-
стили смо, углавном, „објективизирани” корпус. У ту сврху послужили 
смо се „неутралним” оригиналом на француском језику (роман Е. Золе 
„Жерминал”) и његовим преводима на руски, пољски и српски језик. 
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На основу резултата ове кратке анализе могли смо да иденти-
фикујемо и класификујемо основна средства за изражавање будуће 
радње, која ћемо у току даље обраде дубље размотрити. 

Захваљајући таквом прелиминарном испитивању уочили смо да 
се средства за изражавање будуће радње, као и неке њихове специфич-
ности, који се у овом раду разматрају на материјалу руског, пољског и 
српског језика, могу издвојити у четири групе: 

(1) граматикализовани временски облици којима је будуће 
вријеме основно значење; 

(2) транспоновани (граматикализовани) временски облици 
којима је будуће вријеме секундарно значење; 

(3) облици и конструкције (лексичко-семантичка и синтаксич-
ка спојивост) као неграматикализoвана средства за изражавање бу-
дуће радње;

(4) проспективни (граматикализовани) начински облици са им-
плицитним значењем будућег времена. 

Идући (у класификацији) од највећег ка најмањем степену грама-
тикализације (темпоралности), могли бисмо рећи да су основни (гра-
матикализовани) и транспоновани глаголски облици примарна или 
централна, а спојивост ријечи и посебни глаголски облици и начини – 
секундарна или периферна средства за исказивање будућег времена. 120  

Овдје одмах треба додати да будуће радње увијек имају, без об-
зира на то чиме су изражене, пратеће црте модалности. Наиме, то 
значи да се такве радње нису још извршиле (или се не врше) те нису 
постале материјализована реалност. Без обзира на хипотетички ка-
рактер будућег времена, за нас је оно, због реалне (временски јед-
носмјерне и неповратне) могућности свога остварења у истој мјери 
материјализовано и одређено, као што су и прошло и садашње врије-
ме, који (заједно са будућим временом) чине јединствени процес раз-
воја исте категорије – времена.121 Полазећи са овог становишта ми 

120  Полазни критеријуми класификације футуралних средстава и њихових зна-
чења блиски су у појединим сегментима критеријумима разраде датог питања које нала-
зимо код московског лингвисте М. Ј. Гловинске, с тим што је она своја разматрања огра-
ничила на основна средства изражавања будуће радње и транспозицију, узимајући при 
том посебно у обзир видски карактер глаголских облика (в.  Гловинска 1989: 79 –99).

121  Дакле, коријени будућег времена нису у њему самом, већ у континууму 
који непрекидно траје и – са људског аспекта – развија се, увијек у истом смјеру и на 
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исти начин: будуће  вријеме као неостварена могућност пролазећи кроз садашњост 
(с којом је нераскидиво повезана егзистенција човјека као конкретна тачка у којој 
се простор и вријеме укрштају – ја, сада, овдје, ово) постаје у прошлости остварена 
могућност; уп., на примјер: Кошмидер 1929; Нелисов 1977; Тураева 1979; Сухомлина 
2007. У вези с проблемом одређивања суштине категорије будућег времена, одно-
сно будућности, уп. такође Јевтић 2009, гдје аутор, интервјуишући познатог српског 
лингвисту и слависту акад. Предрага Пипера, на своје посљедње питање „Шта са-
држи Ваша садашња објава будућности?” добија, поред осталог, сљедећи одговор, у 
којем се одражава не само однос човјека према онтолошким категоријама вјечности 
и пролазности већ и антропоцентрични карактер поимања категорије будућности и 
категорије времена уопште: „Ако нас толико притискају бриге данашњег дана, како 
је морало бити тешко пророцима, који су знали и муке које неизбежно долазе. Не-
мам дар прорицања, мада, када се на то погледа лингвистички, кад год говоримо у 
футуру, ми на известан начин проричемо, јер објављујемо ствaри за које верујемо да 
ће се десити или да се неће десити (курзив наш – Д. В.). Време се мери променама. 
Испољава се разликама унутар истог. За суштине, које су сталне, време не постоји. 
Постоји један безвремени стални свет суштина, и постоји његово појединачно дели-
мично, ограничено доживљавање од стране ограничених појединаца. Време је доказ 
и мера наше ограничености. По мери приближавања свету суштина, приближавамо 
се свету апсолутне безвремене тишине, где су тренутност и вечност исто” (с. 182).

Да је будућност саткана од истог „материјала” чије се компоненте (суштинска 
својства) налазе и у садашњости и у прошлости на врло убједљив начин илуструју 
и различите феноменолошке опсервације на ту тему. Тако, рецимо, један од истра-
живача категорије времена, Ј. Ф. Аскин, проучавајући будуће вријеме у умјетности 
(књижевним дјелима) истиче његове сљедеће карактеристике: „Понятие будущего 
неотделимо от представления о необратимости. Абсолютная повторяемость и абсо-
лютная обратимость событий лишают прошлое, настоящее и будущее реальных раз-
личий. То, что будет, уже было, и то, что есть, уже было и еще будет; все потенции 
реализованы, вещи и события не возникают в собственном смысле этого слова, а 
лишь воспроизводятся. К такому миру неприложимо понятие развития. (...) Мир без 
развития есть мир без будущего, без течения времени и вообще без времени, ибо 
последнее – форма процесса развития. Время, лишенное необратимости, воспри-
нималось бы как пространство (...). Будущее связано с процессом развития, им мы 
называем не просто то, чего нет, а то, что мы надеемся видеть осуществившимся. Бу-
дущеее не существует, но это не просто отсутствие; оно не существует в качестве ак-
туальной, наличной действительности, но существует в потенции, в тенденции, это 
сфера реальнных возможностей развития. (Прошлое – это уже реализованные воз-
можности, а настоящее – это момент перехода возможностей в действительность.) С 
другой стороны, возможности многообразны, их реализация – вероятностный про-
цесс. (...) Двигаться в будущее – совсем не то, что лететь к звездной системе, которая 
уже сушествует, но еще не достигнута. Идти в будущеее означает творить будущее” 
(Аскин 1974: 68–71). Феноменолошка проучавања категорије времена, као и његових 
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нећемо повлачити и истицати „оштру” границу између темпо-
ралности и модалности. 

Основна одредница у разматрању наведених средстава биће фу-
турално усмјерена темпоралност, што значи да ће се узимати у обзир 
сва средства којима је футурално значење макар једно од значења. 
Могућност употребе различитих средстава за изражавање истих (или 
сличних) значења допушта да се овдје говори о, условно речено, међу-
собним конкурентним односима, тј. о својеврсној синонимији. Међу-
тим, ти односи никад нису у потпуности синонимични. До синонимије 
долази само захваљујући синтаксичким могућностима контекста (Гло-
винска 1989: 76). 

У анализи се, као што смо већ наговијестили у теоријско-методо-
лошким основама, примјењује модел ФСП, што значи да ће се времен-
ска употреба глаголских облика посматрати као центар (било као ужи, 
који ће се, по правилу, подударати са индикативом, било као шири, који 
ће корелирати са релативом) и ближу периферију (која ће, у начелу, 
окупљати транспоноване граматичке облике и средства са непотпуном 
„временском” граматикализацијом), а модалну употребу глаголских 
облика – као даљу периферију ФСП футуралности.

Наравно, поред морфологизованих глаголских облика, који се 
употребљавају како у својој основној временској функцији (за озна-
чавање једног од три временска плана) тако и у споредној временској 
функцији (за означавање друга два временска плана) и којима се, на 

модуса – прошлости, садашњости и будућности заузимају значајно  мјесто у савре-
меној филозофији, посебно (посљедњих 50-ак година) у руској филозофској мисли; 
в., поред осталог: Штейнман 1962; Аскин 1966; Мостепаненко 1969; Ахундов 1974; 
1982; Казарян 1980; Молчанов 1982; 1988; Трубников 1987; Молчанов 1990; Шарыпов 
2000 и др. 

Додајмо успут, да проблем категорије времена данас има посебан статус у фи-
лозофији и науци. Проблем је постао толико значајан да је чак основано (1966. г.) и 
Међународно друштво за проучавање времена – International Society for the Study of 
Time (чији је покретач водећи научник у свијету у области интердисциплинарног 
проучавања времена Џ. Т. Фрејзер  /J. T. Fraser/), које окупља стручњаке из 20-ак 
различитих научних области. У Русији је, поред овог друштва (МОИВ – Междуна-
родное Общество по Изучению Времени), основан и (виртуелни) научни институт 
при МДУ „М. В. Ломоносов” (Институт исследований природы времени) са више 
катедара, чија је основна дјелатност проучавање времена и простора са различитих 
аспеката (в., поред осталог, http://www.chronos.msu.ru/rmoiv.html).

http://www.studyoftime.org
http://www.studyoftime.org
http://www.chronos.msu.ru/rmoiv.html
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овај или онај начин, у већој или мањој мјери, изражава категорија фу-
туралности, разматраће се и поједини „начински” (граматикализова-
ни) глаголски облици којима је примарна модална функција (али који 
се, захваљујући обиљежјима проспективности и нереализованости 
радње, налазе у корелативном односу с футуралним граматикализова-
ним и неграматикализованим формама), као и друга језичка средства, 
како она с мањим степеном граматикализованости тако и она која не-
мају обиљежја граматикализованости. 

У датом контрастивном истраживању, у којем се у циљу дубље 
анализе једног језичког система сучељавају два или више језич-
ких система (руски према пољском и српском, пољски према руском 
и српском те српски према руском и пољском), основу за поређење 
чине ФСК (са разрађеном супкатегоризацијом), док ФСП (каo полаз-
на основа за проналажење не само типолошких сличности и разлика 
на синтаксичком плану међу поређеним језицима него и „скривених 
граматичких значења” и функционално-семантичких специфичности 
у сваком језику понаособ) представља конкретни предмет анализе.

Анализа треба да покаже да се послијевременост (из)вршења 
радње у односу на говорни тренутак или неку радњу – као заједничка 
семантичка компонента свих (граматикализованих и неграматикализо-
ваних) средстава помоћу којих се реализује категорија футуралности – 
постиже на различите начине и помоћу различитих језичких средстава. 

Прије дубљег залажења у проблем структурирања датог ФСП и 
описа примарних и секундарних средстава за изражавање ФСК футу-
ралности покушаћемо да графички представимо њено мјесто у оквиру 
„опште”  ФСК – категорије темпоралности, као и систем средстава ње-
ног изражавања (в. сл. 1, 2, 3, 4, 5, 6).122

122  Илустрације које слиједе су поједностављене схеме антропоцентричног, 
односно линеарног модела темпоралности, који је карактеристичан, прије свега, за 
словенске и друге индоевропске језике (народе). Детаљнија презентација, било да 
је ријеч о антропоцентричним или неким другим представама времена (као што је, 
на примјер, она код Индијанаца из племена Хопи, која се може окарактерисати као 
нелинеарна и психолошка, што се одражава и у њиховом језику, који не познаје си-
стем глаголских времена), захтијевала би ширу елаборацију и објашњења, што не би 
одговарало концепцији нашега рада (о различитим представама времена в., поред 
осталог: Бугарски 1972: 87–93; Мурјанов 1978; в. такође литературу наведену у прет-
ходној напомени).
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94

категорије темпоралности, као и систем средстава њеног изражавања (в. сл. 1, 2, 
3, 4, 5, 6).122

Сл. 1. Антропоцентрична представа категорије времена 

122 Илустрације које слиједе су поједностављене схеме антропоцентричног, односно 
линеарног модела темпоралности, који је карактеристичан, прије свега, за словенске и друге 
индоевропске језике (народе). Детаљнија презентација, било да је ријеч о антропоцентричним 
или неким другим представама времена (као што, на примјер, она код Индијанаца из племена 
Хопи, која се може окарактерисати као нелинеарна и психолошка, што се одражава и у 
њиховом језику, који не познаје систем глаголских времена), захтијевала би ширу елаборацију 
и објашњења, што не би одговарало концепцији нашега рада (о различитим представама 
времена в., поред осталог: Бугарски 1972: 87–93; Мурјанов 1978; в. такође литературу наведену 
у претходној напомени).
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Сл. 2. Категорија темпоралности и основна средства њеног изражавања 
(временски облици)
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Сл. 3. Повезаност система средстава за изражавање категорије темпоралности 
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Сл. 3. Повезаност система средстава за изражавање категорије 
темпоралности 

97

Сл. 4. Категорија футуралности и основна средства њеног изражавања
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Сл. 4. Категорија футуралности и основна средства њеног изражавања 
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Сл. 5. Повезаност система средстава за изражавање категорије 
футуралности
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Сл. 6. Структура ФСП футуралности

3.2. Центар ФСП футуралности у руском, пољском и српском језику 

Дефинисањем категорије футуралности (в. параграф 3.1) ми смо, заправо, 
утврдили основну семантичку константу или инваријанту (под)категорије 
будућег времена, као опште (основно) значење из којег се сва посебна значења 

ДДааљљаа
ппееррииффеерриијјаа

ББллиижжаа
ппееррииффеерриијјаа

ЦЦЕЕННТТААРР

Сл. 6. Структура ФСП футуралности

3.2. Центар ФСП футуралности у руском, пољском и 
српском језику

Дефинисањем категорије футуралности (в. параграф 3.1) ми смо, 
заправо, утврдили основну семантичку константу или инваријанту 
(под)категорије будућег времена, као опште (основно) значење из којег 
се сва посебна значења изводе као контекстуално условљене варијанте 
дате категорије. Тиме смо уједно одредили и конкретни предмет наше 
анализе – категоријалну ситуацију будућег времена, која, као што смо 
већ рекли у теоријско-методолошким основама (параграф 1.2.2), пред-
ставља типски условљену семантичку структуру која се заснива на од-
ређеној семантичкој категорији и њеном ФСП (овдје футуралности) и 
која презентује један од аспеката опште семантичке (сигнификативне) 
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ситуације123, у чијој реализацији (формалном изражавању) учествују 
различита средства на нивоу исказа, који може одговарати реченици, 
надреченичној цјелини, па и укупном тексту. Додајмо такође да кате-
горија футуралности садржи и посебне (под)категорије, односно (суп)
категоријалне ситуације: (а) са већим бројем општих обиљежја и ве-
ликим степеном независности од контекста (што је, по правилу, ка-
рактеристично за центар датог ФСП) и (б) са мањим бројем општих 
обиљежја и малим степеном независности од контекста (што је карак-
теристично за периферју датог ФСП).

3.2.1. Временски облици којима је будуће вријеме основно 
значење

Будућа радња изражена временским облицима којима је будуће 
вријеме основно значење стилски је најнеутралнија. Дакле, њу, усљед 
мале (готово незнатне) зависности од контекста, не прате посебне нијан-
се модалности или експресивности. Ове облике називамо морфологи-
зованим или граматикализованим облицима. Њихово функционисање 
размотрићемо с обзиром на сложеност контекста у коме се употребља-
вају. Та сложеност има свој лексичко-семантички и синтаксички аспе-
кат (критеријум).124  Први аспекaт подразумијева присуство / одсуство 
одређених лексичких елемената контекста, а други – саоднос зависних и 
главних реченица у којима се употребљавају футурски облици. 

С обзиром на наведене критеријуме, разликујемо четири (основ-
на) типа футурског значења, односно четири супкатегоријалне ситуа-

123  У овом случају темпоралне, чија је суштина иманентна КС темпоралности, 
као општој КС, надређеној посебним темпоралним ситуацијама – претериталној, 
презентској, футуралној.

124  Дати критеријуми били су у основи и наших ранијих истраживања из ове 
области (Војводић 1989а). Истакнимо, да за ову анализу и класификацију употре-
бе футурских облика (нарочито када је ријеч о лексичко-семантичком критеријуму) 
подстицаје (општег теоријског карактера) и полазне елементе (практичног каракте-
ра) налазимо, поред осталога, у радовима П. Пипера, који (имплиците) упућују на 
могућност и оправданост прилаза дотичној теми на начин на који је то изведено у 
овом раду (уп. Пипер 1983а; 1988). Додајмо, да у основи наше анализе, лежи, запра-
во, лексичка и синтаксичка спојивост ријечи, иако сама спојивост није овдје предмет 
разматрања; предмет разматрања су односи и значења која произилазе из спојивости 
(о спојивости ријечи в., нпр., Морковкин 1984).
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ције футуралности (СКСФ), које се реализију помоћу граматикализо-
ваних футурских облика:

(1) СКСФ неодређене будуће радње;

(2) СКСФ одређене будуће радње;

(3) СКСФ са посебним контекстуалним (под)значењима будуће 
радње; 

(4) СКСФ корелативне будуће радње.

Ову диференцијацију футурских значења (ситуација) можемо 
појаснити на сљедећи начин: ако су посебна лексичка средства при-
сутна у неком контексту, онда се ради о одређеној будућности; ако тих 
средстава нема, ријеч је о неодређеној будућности; кад се, пак, успо-
ставља однос између радње футурског облика и неке друге радње, онда 
говоримо о корелативној будућности. 

Прије ширег разматрања наведних значења наведимо парадиг-
ме футурских облика у сваком од три поређена језика, као и примје-
ре њихове употребе са минималним контекстом (чиме ће уједно бити 
представљено неодређено значење будуће радње, које се, поред овога 
прегледа, посебно обрађује у параграфу 3.2.1.1).

•	 У руском језику постоје два футурска облика: (а) футур гла-
гола СВ (као синтетички презентски облик) и (б) футур глагола НСВ 
(као аналитички облик, који се састоји од презента помоћног глагола 
быть /буду, будешь, будет, будем, будете, будут/ и инфинитива). До-
дајмо да се помоћни глагол у аналитичком футуру може употребљавати 
како препозитивно тако и постпозитивно, уз напомену да ова посљедња 
употреба има стилски маркиран (прије свега емфатички) карактер, 
што је, по правилу, условљено динамичким аспектом реченице-иска-
за, тј. његовом актуелизацијиом и комуникативним задацима, односно 
његовом перспективом (корелацијом тема – рема), чија су основна 
средства изражавања – интонација (реченични акценат) и ред ријечи 
у реченици (o комуникативној /функционалној/ перспективи реченице  
/перспективизацији, актуелном рачшлањивању реченице-исказа/ в., 
поред осталог: Матезиус 1947; Распопов 1961; Адамец 1966; Ивић 
1974; 1976; 2002а; Крилова, Хавроњина 1976; Поповић 1997 [2004]; 
Тошовић 2001:199–354; Ковтунова 2002; Пипер и др. 2005: 1061–1106; 
Крилова 2009). Ево парадигми датих облика: 
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(а) футур глагола СВ:
Јд. Мн.

1. л. прочитаю
2. л. прочитаешь
3. л. прочитает

прочитаем
прочитаете
прочитают

(б) футур глагола НСВ:
Јд. Мн.

1. л. буду читать
2. л. будешь читать 
3. л. будет читать 

будем читать 
будете читать 
будут читать 

Наведимо и њихову употребу у кратком контексту:
(1)   (...) по тридцать су в день заработаю, не из чего будет посылать 

матери (ЕЗр 396);

(2)    Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться 
будут (МБр 15).

•	 У пољском језику три су граматикализована облика за будућу 
радњу: (а) један за свршену глаголску радњу, који је (као и у руском) 
синтетички облик и (б) два аналитичка за несвршену глаголску радњу, 
од којих се један (б-1) састоји од презента помоћног глагола być (będę, 
będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą) и инфинитива, а други (б-2) 
такођер од презента истог помоћног глагола и партиципа на –ł. Напо-
менимо да помоћни глагол (односно инфинитив) у анлитичком футуру 
са инфинитивом може да мијења позицију, тј. да се налази у препо-
зицији или постпозицији, док се у футурском облику са партиципом 
увијек налази у препозицији (в., поред осталог, Посвјанска 1977: 53).125 

125  Случајеви постпозитивне употребе помоћног глагола у футурском облику 
са партиципом, који се врло ријетко могу срести (обично у говорном језику), немају 
статус стандардне (књижевне) форме. У вези с тим додајмо да се футур модалних (као 
и других лексички крњих) глагола, по правилу, образује помоћу партиципа, који као 
обавезну допуну не може да има партицип, већ само инфинитив пунозначног глагола 
(нпр. będziecie mieli mówić; objaśniać będą mogli), с напоменом да се тек понекад може 
срести и употреба инфинитива у овој позицији (нпр. będę móc zrozumieć; będziemy 
śmieć prosić); в., поред осталог, Загродњикова 1972: 348. 
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Наведимо парадигме датих облика. 
(а) футур глагола СВ:

Јд. Мн.
1. л. przeczytam
2. л. przeczytasz
3. л. przeczyta

przeczytamy
przeczytacie
przeczytają

(б-1) футур глагола НСВ (през. + инф.):
Јд. Мн.

1. л. będę czytać
2. л. będziesz czytać
3. л. będzie czytać

będziemy czytać
będziecie czytać
będą czytać

(б-2) футур глагола НСВ (през. + парт.):
Јд. Мн.

1. л. będę czytał, -a
2. л. będiesz czytał, -a 
3. л. będzie czytał, -a, -o

będziemy czytały, czytałi
będziecie czytały, czytałi
będą czytały, czytałi

Као илустрацију наведимо сљедеће примјере у нонтексту:
(3)   Nadsztygar odprawi go z niczym tak samo jak inni (ЕЗп 24);

(4а) Towarzystwo będzie płacić emeryturę wam albo waszym żonom! (ЕЗп 
45);

(4б) (...) zaświszczą sygnały i syreny setek kotłów, bić będą wniebogłosy, 
jak w Southampton, tysiące młotów, warczeć będą maszyny, śpiewać 
będą pracownicy, przygotowywać się do podróży wokół globu 
ziemskiego polskie okręty i młodzi polscy marynarze (СЖвом 274);

(5) Będziesz zakładał sekcję w Montsou? (ЕЗп 117).

•	 У српском језику такође, као и у руском, постоје два футурска 
облика – један за свршену, а други за несвршену глаголску радњу. Оба 
облика су аналитичка, а састоје се од презента ненаглашеног помоћног 
глагола хт(ј)ети (ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће) и инфинитива, с тим што 
умјесто инфинитива може стајати и композиција „да + презент”. Пре-
зент помоћног глагола налази се или испред инфинитива или иза њега. 
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У овом другом случају футурски облик се изговара као једна сливена 
ријеч, због чега се и у писму овај, по својој творби, аналитички облик 
биљежи као синтетички (осим на западним просторима, гдје се, посеб-
но у оквиру хрватског језичког израза /уз употребу „крњег” инфинити-
ва/, и графички чува његова аналитичност; уп. радићу и радит ћу).126 
У „конкурентском” футурском облику (са „да + презент”) презент по-
моћног глагола може стајати само испред наведене композиције. Пока-
жимо преглед парадигими наведених облика:

(а-1) футур глагола СВ/НСВ (енклитика + инф):
Јд. Мн.

1. л. ја ћу читати/прочитати
2. л. ти ћеш читати/прочитати
3. л. он ће читати/прочитати

ми ћемо читати/прочитати
ви ћете читати/прочитати
они ће читати/прочитати

(а-2) футур глагола СВ/НСВ (инф. + енклитика):
Јд. Мн.

1. л. читаћу/прочитаћу
2. л. читаћеш/прочитаћеш
3. л. читаће/прочитаће

читаћемо/прочитаћемо 
читаћете/прочитаћете 
читаће/прочитаће

(а-3) футур глагола СВ/НСВ (енклитика + да + през.):
Јд. Мн.

1. л. ја ћу да читам/прочитам
2. л. ти ћеш да читаш/прочиташ
3. л. он ће да чита/прочита

ми ћемо да читамо/прочитамо
ви ћете да читате/прочитате
они ће да читају/прочитају

Примјери употребе у контексту:
(6a) Ја ћу пити прије тебе, будући да си тако уљудан (...) (ЕЗс 40);
(6б) Ми ћемо казати другима да ви одбијате наше увјете (ЕЗс 180);

(7а) Бориће се без обзира на све (ДЋс 47);
(7б) Појест ћемо кришку хљеба с маслацем (...) (ЕЗс 99);

126  О неједнакој дистрибуцији и фреквенцији футурских облика (варијанти) на 
говорним подручјима новоштокавштине в., поред осталог, Војводић 1996а; Алановић, 
Ајџановћ 2009.
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(8а) Народ ће да се разочара у нас (ДЋс 19); 
(8б) Мени су промрзле ноге, али ја ћу да идем (ДЋс 179).

За представљене граматикализоване облике у сва три језика мо-
жемо рећи да они за своју употребу (у оквиру елементарног минимал-
ног „аутоконтекста”, тј. без посебних лексичких, контекстуалних пока-
затеља) не захтијевају никакав додатни контекст. Другим ријечима, они 
су контекстуално слободни. Међутим, облици СВ могу да, за разлику од 
облика НСВ, изражавају радње које се на различите начине односе на 
објективну или релативну садашњост, односно да функционишу тако као 
да проистичу из садашњег времена, крећући се према своме завршетку 
у будућности, због чега између радњи будућег и садашњег времена нема 
јасног разграничења, које, рецимо, постоји између прошлог и садашњег 
времена. Временско пак значење које се изражава футурским обликом 
НСВ реализује се без било каквих модалних или неких других пропрат-
них значења (ако се, наравно, изузме значење намјере – инхерентно свој-
ство будуће, још нереализоване радње), као и без било каквог односа са 
садашњим временом, тј. оно се у цјелини односи на „свој” временски 
план – будуће вријеме, које слиједи послије говорног тренутка, на што 
индиректно указује и врло ограничена употреба датог облика у значењу 
других граматичких времена (више о наведеним видско-временским ко-
релацијама в., нпр.: Виноградов 1972: 448–456; Фуксман 1973; Шељакин 
1980; 2008: 192 и д.; Баренцен 1983: 23–30; Расудова 1984: 98–124; Леман 
1985; Новикова 2004; Петрухина 2009: 161–174; ЛАЈ 2011; уп. такође: 
Пешковски 2001: 124–126, 207 и д.; Исаченко 1960: 444–445; Кшишкова 
1960: 40–43, 58–59; 1962; Бондарко 1962; Криворучко 1963: 45–62; По-
спелов 1966; Гловинска 1989: 79–81; 2001: 153–154; Фичи 1997: 123–127; 
Парешнев 2004; Падучева 2007; Всеволодова, Те Џин 2008: 15–20, 116–
117; Зорихина-Нилсон 2011; Књазев 2014а; 2014б:75–77).

Додајмо такође да помоћни глаголи у саставу футура ни у једном 
од три словенска језика који се овдје пореде не мора да буде у јукстапо-
зицији, што, разумије се, повећава синтаксичке и стилске могућности 
датих облика.    

3.2.1.1. СКСФ неодређене будуће радње
Када у неком контексту нема посебних лексичких средстава који 

означавају одређеност, фиксираност радње на плану будућег времена, 
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онда се може говорити о будућој радњи неодређенога значења. Ми у том 
случају знамо само то да ће се радња извршити, а у којем временском 
дијелу будућности ће се она извршити – не знамо. Наведимо примјере 
у три поређена језика (в. такође примјере 1–8б): 

(9) Человек  перейдет  в царство истины и справедливости, где 
вообще не будет надобна никакая власть (МБр 29);

(9а) Człowiek wejdzie do królestwa prawdy i sprawiedliwości, w którym 
niepotrzebna już będzie władza (МБп 37); 

(9б) Човек ће прећи у царство истине и правичности, где уопште 
неће бити потребна никаква власт (МБсб 29);

(10) Человечество  будет  смотреть на  солнце  сквозь  прозрачный 
кристалл... (МБр 265); 

(10а) ...ludzkość będzie patrzyła w słońce poprzez przezroczysty kryształ 
(МБп 397);

(10б) ...човјечанство ће гледати сунце кроз прозирни кристал (МБсз 
353); 

(11) Ты будешь разбирать и хранить папирусы (МБр 266);
(11а) Będziesz porządkował papirusy i dbał o nie (МБп 397);
(11б) Ти ћеш читати и чувати папирусе (МБсз 353)

(12) Czas zagoi tę ranę, którą ja ci teraz zadaję (СЖп 165); 
(12а) Время залечит рану, которую я сейчас тебе наношу (СЖр 186); 
(12б) Време ће залечити рану коју ти ја сада задајем (СЖс 211);

(13) – A cóż pani będzie nią robiła? 
– Cóż się kulą robi? Będę wojowała (СЖп 121);

(13а) – А что вы с ней станете делать?
– Что делают с пулей? Буду воевать (СЖр 121); 

(13б) – А шта ћете ви с њим? 
– Шта се ради с танетом? Ратоваћу (СЖс 121);

(14) Наћи ће се људи, споља или из послуге, који ће им за то време 
упадати у напуштене куће и радње и покрасти и оно што се 
види и оно што је скривено (ИАс 42); 

(14а) Сразу же, конечно, найдутся люди – со стороны или из прислуги, 
– которые воспользуются обстоятельствами, проникнут в 
пустые дома, в лавки и разворуют все, что на виду, и все, что 
припрятано (ИАр 36); 
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(14б) Znajdą się ludzie, ze służby albo i z zewnątrz, którzy w tym czasie 
trafią do ich opuszczonych domów i rozkradną co się da, nawet 
rzeczy dobrze schowane (ИА 43).

Посебну пажњу у овом сегменту значења футурских облика при-
влачи њихова употреба у пољском језику. Наиме, претрагом једног 
оригинала (СЖп) и два превода на пољски језик (МБп и ИАп), утвр-
дили смо да је врло мала фреквенција употребе аналитичког футура са 
инфинитивом у овом значењу (значењу временски неодређене будуће 
радње). Наиме, нашли смо свега један примјер:  

(15) – Czort ich tam wie, czy gdzie podglądacza nie zostawiły.
– Będziemy uważać (СЖп 64).

Такви облици, за разлику од футура с партиципом, везани су 
углавном за временски одређену радњу, као и за радње у зависним (на-
рочито у погодбеним и временским) реченицама.

Премда на овом мјесту не намјеравамо говорити о модалности и 
модалној употреби футурских облика, ипак напоменимо да футурски 
облици, прије свега СВ – перф. през. у руском и пољском језику, од-
носно футур I СВ у српском језику (управо у значењу неодређене бу-
дуће радње) – носе у себи, због нереализиваности радње, неке модалне 
нијансе, као што су модалне нијансе намјере, циља (које су, у сушти-
ни, инхерентне категорији будућег времена), увјерености, жеље, мо-
гућности (уп. Заморшчикова 1994). Наиме, онај који говори обично је 
увјерен да ће се радња извршити, јер он или претпостављени вршилац 
будуће радње има мотив, намјеру, циљ, вољу, жељу да се она (из)врши, 
па још ако од њега зависи извршење/неизвршење радње („радње  у 
покушају”), онда можемо запазити да он износи и неку врсту обећања 
да ће се радња извршити, односно да се неће извршити, што понекад 
може да буде пропраћено и додатним контекстом (в. примјер 18).  Уп.:

(16) За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе 
такую любовь! (МБр 176); 

(16а) Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci ukażę taką miłość! 
(МБп 265); 

(16б) За мном, мој читаоче, само за мном, а ја ћу ти показати такву 
љубав! (МБсз 235);  
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(17) Но тебе опять советую – оставь меня. Ты пропадешь со мной 
(МБр 233);

(17а) Ale radzę ci jeszcze raz – opuść mnie, ze mną zginiesz (МБп 350); 
(17б) Али поново ти саветујем – остави ме. Пропашћеш са мном 

(МБсб 284);

(18) Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни 
одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я 
вам ручаюсь  (МБр 184); 

(18а) Cudzoziemiec, do którego panią zapraszam, jest całkowicie 
niegroźny. I żywa dusza nie będzie wiedziała o pani wizycie. Za co 
jak za co, ale za to mogę pani ręczyć (МБп 277); 

(18б) Позивам вас код потпуно безопасног странца. И нико живи 
неће сазнати за ту посету. То вам ја јамчим (МБсб 225).

Уп. такође сљедећи примјер, гдје је у руском језику, за разлику 
од пољског и српског, употребљен одрични футурски облик НСВ, који 
се у комбинацији с директним објектом (замјеницом это у генитиву, 
која у овом случају „поприма” обиљежја карактеристична за аниматни 
објекат у акузативу – и у руском и у пољском) по степену модалности 
(односно емфатичности) приближава волунтативу – ‘я этого не хочу 
делать’ (о синкретизму акузатива и генитива, односно акузатива и но-
минатива в., поред, осталог, Стефановић 2006):

(19) Итак,  я этого делать не буду, а вы сделайте сами (МБр 229); 
(19а) A zatem ja tego nie zrobię, pani to załatwi sama (МБп 344);
(19б) Дакле, ја то нећу учинити, него ви то учините сами (МБсз 

306).

Ову модалност изгледа да потенцира управо временска неодређе-
ност, нефиксираност радње која ће се извршити; таква радња, дакле, 
нема своју конкретну (прецизнију временску) локализацију. Лексичка 
средства, нарочито она временскога карактера, мијењају ове модалне 
нијансе или их чак неутрализују, због чега онда долази до изражаја 
временски карактер радње. Могло би се чак рећи да се модалност са-
мог футурског облика и лексичка средства налазе у обрнутом пропор-
ционалном односу – што је средстава више, тј. што су она јаче нагла-
шена, модалност је слабије изражена и обрнуто. Ако се, пак, употребе 
лексичка средства која немају временско (па и просторно) обиљежје, 
онда, као што ћемо видјети (уп. параграф 3.2.1.3), модалну нијансу 
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увјерености да ће се радња извршити прате, или чак потискују, друге 
нијансе модалности.

Додајмо да у руском језику, за разлику од пољског и српског, 
постоји посебно граматичко (синтаксичко) средство за изражавање 
већег степена увјерености, односно намјере и одлучности адресанта 
да изврши радњу. Ријеч је о могућности употребе „усложњеног”, тј. 
„удвојеног” глаголског предиката са значењем будућег времена, гдје 
се један од („упарених”) глагола реализује као лексички непотпун и 
гдје предикат упућује на радњу и њен циљ, односно на самовољност 
адресанта у вршењу радње. Такав предикат, који своје поријекло 
вуче из народног језичког израза (в., поред осталог, Марфунина 1997: 
14–15), оваплоћеног, прије свега, у народним епским пјесмама (рус. 
былины), карактеристичан је за експресивно обојен текст (исказ). Као 
илустрацију наведимо сљедећи примјер: 

(20) (...) Степа упорно настаивал на своем: „А я  вот возьму да и 
приду!” (МБр 64); 

(20а) (..) Stiopa upierał się: „Ale ja i tak przyjdę!” (МБп 91); 
(20б) (...) Стјопа је упорно остајао при своме: „А ја ћу ипак доћи!” 

(МБсз 81).

Помоћу удвојеног предиката могуће је реализовати не само не-
одређену већ и одређену будућу радњу, такође са великим степеном 
увјерености да ће се радња извршти. То је могуће, ако позицију првог 
дијела таквог предиката заузима глагол кретања, који, као лексички не-
потпун, наглашава неодложну потребу реализације циља (конкретне 
радње). На примјер: 

(21) Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной 
валерьянки! (МБр 162); 

(21а) Nie, nie mogę już dłużej! Pójdę i zażyję trzysta kropel waleriany na 
eterze... (МБп 243); 

(21б) Не, не могу више! Идем и узећу три стотине капи валеријане! 
(МБсб 196); 

(22) – Нет, не в силах, нет мóчи (...) Пойду лягу в постель, забудусь 
сном, – и тут он исчез из передней (МБр 162);

(22а) – Nie, siły mnie już opuszczają, tracę zmysły (...) Pójdę, położę się, 
może sen mi ześle zapomnienie. – I momentalnie zniknął z przedpokoju 
(МБп 243–244);
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(22б) – Не, немам снаге, немам моћи (...) Идем. Лећи ћу у постељу, 
заборавит ћу у сну. – И тада је нестао из предсобља (МБсз 215) 
[уп. београдски превод, гдје је употребљена конструкција „да + 
презент СВ”, која је синонимична инфинитиву: – Не, не могу, 
немам снаге (...) Идем да легнем, да заспим – и тада је нестао 
из предсобља (МБсб 196–197)].

За овај случај (посљедња два примјера), као што видимо, не вре-
ди горе наведено правило – да одсутност посебних лексичких (вре-
менских) локализатора упућује на неодређену будућу радњу. Супротно 
томе, овдје се реализује одређена, по правилу,  „ближа” будућа радња 
(в. параграф 3.2.1.2.1).

3.2.1.2. СКСФ одређене будуће радње
Футурски облици, као и сва друга средства изражавања футурал-

них односа, могу да буду у тијесној (кореферентној) вези с лексичким 
контекстом (средствима) који обично локализује вријеме (дио плана фу-
туралности) у којем ће се радња (из)вршти/не(из)вршити. На тај начин 
изражава се конкретни темпорални однос радње која се има извршити. 
Ова – по правилу футурално детерминисана – средства могу да имају 
већи или мањи степен временске одређености радње. То су, у првом 
реду, замјенички прилози (временски локализатори) са значењем субјек-
тивног времена (рус. сейчас, теперь, скоро, завтра, после, потом и сл.), 
као и неке синтагме временскога карактера (рус. на следующий день/
год, в наступающий год/период  и сл.), који функционишу као парале-
лан систем, али увијек комплементаран глаголском временском (овдје 
футуралном) систему (в., поред осталог: Пипер 1985; 1988: 44–61; 1993; 
1997а: 100–117; Шокларова-Љоровска 1990; Антонић 2006; Куатова, 
Мусатаева 2017). Другим ријечима, такав лексички систем – често не-
посредно – указује на будућност, тј. на извршење/неизвршење радње 
која ће услиједити послије говорног тренутка. На примјер:

(23) Его вызвали внезапно, у них на заводе пожар. Но он вернется 
скоро (МБр 122);  

(23а) Wezwano go nagle, w fabryce, w której pracuje, wybuchł pożar. Ale 
niedługo wróci (МБп 180); 

(23б) Њега су позвали изненада, у њиховој је творници пожар. Али он 
ће се ускоро вратити (МБсз 160); 
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(24) Zaraz pan będzie musiał zaprzeczyć własnym słowom (СЖп 86); 
(24а) Сейчас вам придется отказаться от своих слов (СЖр 104); 
(24б) Одмах ћете морати да поречете своје речи (СЖс 150); 

(25) Перкан ће бити пуштен на слободу за дан-два (ИАс 129); 
(25а) Петара отпустят на свободу дня через два (ИАр 85);
(25б) Piotra wypuszczą jutro albo pojutrze  (ИАп 106).

Кореферентност футуралне лексике и футурских облика, као 
и локализација (из)вршења футуралне радње помоћу дате лексике, 
допушта да се говори о временској удаљености радње (од говорног 
тренутка или неке друге радње) која ће се (из)вршити – јер није 
свеједно да ли ће се радња (из)вршити, рецимо, одмах, сутра, кроз 
мјесец или годину дана. Критеријум временске удаљености „тачке” или 
„периода” (из)вршења будуће радње пружа могућност да извршимо 
још један корак у супкатегоризацији дате ФСК. Другим ријечима, ми 
ћемо, управо с обзиром на ту временску удаљеност (из)вршења радње, 
моћи да идвојимо најмање двије супкатегоријалне ситуације – (а) 
СКСФ „ближе” будуће радње и (б) СКСФ „даље” будуће радње, које 
ћемо покушати илустровати сљедећим примјерима („удаљавајући” се 
постепено од говорног тренутка): 

3.2.1.2.1. СКСФ „ближе” будуће радње (примјери)
(26) Но мучения  твои  сейчас кончатся, голова пройдет (МБр 24);  
(26а) Ale twoje męczarnie zaraz się skończą, ból głowy ustąpi (МБп 31); 
(26б) Али ће твоје муке сада престати, главобоља проћи (МБсз 28); 

(27) – Этого  я  не знаю, – со спокойным  достоинством  ответил 
человек, никогда  не  расстававшийся  со  своим  капюшоном, – 
сегодня утром начнем розыск (МБр 259);

(27а) – Tego nie wiem – godnie i ze spokojem odpowiedział człowiek, który 
nigdy nie rozstawał się ze swoim kapturem. – Rano rozpoczniemy 
poszukiwania (МБп 388);

(27б) – То не знам – с мирним достојанством одговорио је човјек 
који се никада није растајао са својом капуљачом – данас ујутро 
почет ћемо истрагу (МБсз 345);

(28) – И тем не менее его зарежут сегодня, – упрямо повторил  
Пилат (МБр 249);

(28а) – A jednak zasztyletują go dzisiaj – powtórzył z uporem Pilat (МБп 373); 
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(28б) – Па ипак њега ће ноћас заклати – тврдоглаво је поновио 
Пилат (МБсз 331);

(29) – Гроза начнется, –  арестант повернулся,  прищурился на  
солнце, –  позже,  к  вечеру (МБр 25);

(29а) – Burza nadciągnie . . . – więzień odwrócił się i popatrzył zmrużonymi 
oczyma w słońce – . . . później, pod wieczór (МБп 31); 

(29б) Бит ће олује,  – ухапшеник се окренуо и жмирнуо према сунцу 
– касније, навечер (МБсз 28);

(30) Иван  Николаевич теперь  будет  спать  до  утра со счастливым  
лицом  и  видеть  неизвестные  ей,  но  какие-то  возвышенные  и 
счастливые сны. (МБр 317); 

(30а) Profesor po zastrzyku aż do rana będzie spał z uszczęśliwioną twarzą 
i choć żona nie wie, co będzie mu się śniło, będą to sny sczęśliwe i 
natchnione (МБп 476);

(30б) Иван Николајевич ће сад спавати са срећним изразом лица све 
до јутра и видеће неке узвишене и срећне снове за које она не зна 
(МБсб 385);

(31) Я объяснюсь с ним завтра утром, скажу, что люблю  другого, и 
навсегда вернусь  к  тебе (МБр 122); 

(31а) Wytłumaczę mu wszystko jutro rano, powiem, że kocham innego, i 
wrócę do ciebie już na zawsze (МБп 180); 

(31б) Ја ћу се с њим објаснити сутра ујутро, рећи ћу да волим 
другога и заувијек ћу се вратити теби (МБсз 160);

(32) – Очень  хорошая  мысль, – одобрил прокуратор, –  послезавтра 
я ее отпущу и сам уеду (МБр 245);

(32а) – To bardzo dobra myśl – zgodził się z nim prokurator. – Odeślę ją 
pojutrze, sam także odjadę  (МБп 367);

(32б) – Врло добра мисао – одобравао је прокуратор – прекосутра ћу 
је отпустити а и сам ћу отићи (МБсз 327);

(33) Umknę do partii za dwa, trzy dni i wszystko się skończy (СЖп 122);
(33а) Я удеру в отряд дня через два, и все кончится (СЖр 142);
(33б) Измакнућу у одред за два три дана, и све ће се свршити (СЖс 

178);

(34) Nedługo, widzę, orać będą na tym placu (СЖп 92);
(34а)  Скоро, видно, будут пахать на этом месте (СЖр 111);
(34б) Ускоро ће, чини ми се, орати на овом месту (СЖс 154). 
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3.2.1.2.2. СКСФ „даље” будуће радње (примјери)
(35) Просто мессир не  любит электрического света,  и  мы  дадим  

его  в  самый последний  момент (МБр 202); 
(35а) Po prostu messer nie lubi światła elektrycznego, więc właczymy je w 

ostatniej chwili (МБп 304–305);
(35б) Месир једноставно не воли електричну светлост, и ми ћемо је 

упалити  у последњем тренутку (МБсб 248); 

(36) Его  исколотая  память  затихает, и до следующего  полнолуния 
профессора  не потревожит никто (МБр 318);

(36а) Przygasa jego zmaltretowana pamięć i aż do następnej pełni nikt 
profesora nie niepokoi (МБп 477);

(36б) Његово израњављено памћење смирује се, и до следећег  уштапа 
професора више нико неће узнемирити (МБсб 387);

(37) Вздор! Лет через  триста это  пройдет  (МБр 209);
(37а) Głupstwo! Za trzysta lat przejdzie! (МБп 314); 
(37б) Глупост! За три стотине година то ће проћи (МБсз 279).

Класификујући наведена значења, односно примјере употребе 
средстава (футурских облика) њиховог изражавања, логично је да се 
постави питање: на основу чега смо између тих значења поставили 
управо овако детерминисану границу, односно гдје је „права” (објек-
тивна) граница између ова два типа „будућности”? По свему судећи, 
таква граница је релативна ствар и она зависи од тренутног личног 
става даваоца или примаоца информације о радњи која ће се (из)врши-
ти у будућности.127 То значи да се та граница, у зависности од ситуа-
ције, може помјерати – оно што је у једној ситуацији (контексту) било 

127  Приђемо ли овом питању на такав начин, онда то више неће бити лингви-
стички проблем у ужем смислу, већ и семантички, па чак и стилистички, а евенту-
ално и изванјезички (што би се онда могло разматрати као когнитивнолингвистики 
аспекат). Можда у лингвистици, односно у граматици (овдје синтакси) неће бити 
довољно релевантни појмови (односно термини) као што су „ближи” или „даљи” (а 
које већ користе поједини лингвисти), нарочито не с обзиром на могућност одређи-
вања границе међу њима, али такви термини, који, прије свега, одражавају семантич-
ку природу категорије будућег времена, могу, чини нам се, веома добро служити у 
анализи какву проводимо у овом раду, и то управо као дио појмовно-терминолошког 
инструментарија. У вези с тим уп. појмове ближайшее будущее, раскрытое и нерас-
крытое настоящее код Н. С. Поспелова (Поспелов 1955: 230–232; уп. такође Поспе-
лов 1966; Расулић 2006: 248–252). 
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„ближа” будућност може да се у другој ситуацији препозна као „даља” 
будућност, и обрнуто. 

Додајмо овдје да се одређеност (схваћена као фиксираност, 
локализованост у оквиру неког временског плана) будуће радње може 
реализовати не само у простим или независносложеним реченицама 
већ и у зависносложеним, гдје су елементи главне и зависне реченице 
често нерашчлањиви, односно гдје се реализује корелативна будућа 
рања (в. параграф 3.2.1.4). Уп.: 

(38) Это возможно, но в высшей степени странна эта точность – 
откуда он так-таки знает, что хоронить его  будут  в пятницу 
в три  часа дня?  (МБр 159); 

(38а) To oczywiście jest możliwe, ale nawet wtedy co najmniej dziwne 
jest to dokładne oznaczenie terminu – skąd Berlioz może wiedzieć, 
że pochowają go akurat w piątek i to akurat o trzeciej? (МБп 239); 

(38б) То је могуће, али је у највећој мјери чудна та прецизност: одакле 
ипак зна да ће му погреб бити у петак у три сата?  (МБсз 211);

(39) В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она 
будет завтра рассказывать соседям (МБр 239); 

(39а) Wszystko w duszy Annuszki śpiewało, kiedy sobie wyobraziła, jak 
będzie rano opowiadać to wszystko sąsiadom (МБп 359);

(39б) У Анушкиној је души све пјевало од предосјећаја ужитка што 
ће све сутра причати сусједима (МБсз 319);

(40) Из почетка се још држао као човек који је застао у пролазу, 
случајно, и који ће одмах кренути даље (ИАс 108); 

(40а) Сперва он держался так, словно остановился мимоходом, на 
минутку, и тотчас же двинется дальше (ИАр 72);

(40б) Z początku zachowywał się niespokojnie, jakby zaraz miał ruszyć 
dalej (ИАп 89).

3.2.1.3. СКСФ са посебним контекстуалним (под)значењима 
будуће радње 

3.2.1.3.1. СКСФ изражена временским квантификаторима
Неодређеност радње не мора бити исказана само одсуством 

лексичких средстава. Напротив, она може да буде изражена, па чак и 
истакнута, неким лексичким средствима, као, на примјер, прилозима 
(рус.) когда-нибудь, как-нибудь, (пољ.) niegdyś, kiedyś, (срп.) некад, 
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једном (о овом типу замјеничких прилога као временски неодређених 
квантификатора в. Пипер 1988: 107–113).  Уп.: 

(41) Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, 
не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь 
плохо кончится (БП 26);

(42) Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей 
биографии, вы обхохочетесь! (МБр 81); 

(42а) Kiedyś przy kieliszku opowiem panu kilka faktów z mojego życia, 
daję słowo – nie powstrzyma się pan od śmiechu! (МБп 118);

(42б) Једном уз чашицу испричат ћу вам неколико чињеница из моје 
биографије, пукнут ћете од смијеха! (МБсз 105).

3.2.1.3.1.1. Понекад се лексичка средства односе на читаву 
будућност, па ако ће се радња (из)вршити, онда се употребљавају 
замјенички прилози (рус.) всегда, (пољ.) zawsze, (срп.) увијек и сл. 
(као универзални временски квантификатори афирмативног типа – в. 
Пипер 1988: 84–90). Уп.:

(43) Ничего не выйдет у Власушки, эти все перевернут по-своему, 
всегда поставят на своем (БП 318);

(44) Я объяснюсь с ним завтра утром, скажу, что люблю  другого, и 
навсегда вернусь  к  тебе (МБр 122) ( = ‘я до конца своей жизни 
останусь/буду жить с тобой’); 

(44а) Wytłumaczę mu wszystko jutro rano, powiem, że kocham innego, i 
wrócę do ciebie już na zawsze (МБп 180);

(44б) Расправићу се са њим сутра ујутру, рећи ћу му да волим другога, 
и заувек ћу се вратити теби (МБсб 145).

Ако се радња неће (из)вршити, онда се користе средства са су-
протним значењем од претходних – замјенички прилози рус. никогда, 
никогда больше, больше, пољ. nigdy, nigdy vięcej, vięcej, срп. никад(a), 
никад/икад више, више  (као универзални временски квантификатори 
негативног типа – в. Пипер 1988: 90–92). Ова средства могу да имају 
(а) релативно или (б) апсолутно временско значење. Релативно зна-
чење односи се дужину трајања људског живота, било да је ријеч о 
адресанту, адресату или пак трећем лицу, о коме учесници комуника-
тивне ситуације говоре, док апсолутно значење није омеђено никаквом 
временском границом.   
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(а) „Релативно” никад (‘никад док сам/си/је/смо/сте/су жив/
живи’):

(45) – Не беспокойся! Я теперь ничего и никогда не забуду, – ответил 
тот (МБр 299);

(45а) – Bądź spokojna. Teraz już nigdy nie zapomnę – odpowiedział jej na 
to (МБп 448);

(45б) – Буди мирна. Сада нећу ништа и никада заборавити – 
одговорио је (МБсз 397);

(46) –  Нет, – отозвался Иван,  глядя  не на следователя,  а  вдаль,  на 
гаснущий  небосклон, – это у  меня  никогда не пройдет (МБр 
272);

(46а) –  Nie – odpowiedział Iwan patrząc nie na śledczego, ale gdzieś 
w dal, na gasnący nieboskłon – to mi już nigdy nie przejdzie (МБп 
407–408);

(46б) –  Не – одазвао се Иван, не гледајући истражитеља него у 
даљини обзорје које се гасило – то код мене неће више никада 
проћи (МБс 361); 

(47) Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому 
вопросу, будь покойна  (МБр 295);

(47а) Nigdy vięcej nie pozwolę sobie na małoduszność i nie wrócę do tegu 
tematu, bądź spokojna (МБп 42);

(47б) Никада више нећу бити малодушан и нећу се вратити том 
питању, буди мирна (МБсз 392);

(48) Я  мучился, потому что  мне показалось, что с нею необходимо 
говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, а 
она уйдет, и я никогда ее более не увижу... (МБр 114); 

(48а) Męczyłem się, ponieważ wydało mi się, że muszę z nią pomówić, i 
bałem się, że nie powiem ani słowa, a ona tymczasem odejdzie i nigdy 
już jej więncej nie zobaczę (МБп 169);

(48б) Мучио сам се јер ми се учинило да свакако морам с њом 
разговарати и плашио сам се да нећу проговорити ни ријечи, а 
она ће отићи и ја је више никада нећу видјети (МБсз 150);

(49) То нит’ сам прије тога видио нит’ ћу икад више видјети (ИАс 
125); 

(49а) Ничего подобного я не видел за всю свою жизнь и уж больше не 
увижу (ИАр 83);



157

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

(49б) Czegoś takiego przedtem nie widziałem i już nie będę widział (ИАп 
103);

(50) Я ведь слово свое сдержу, стишков больше  писать не буду (МБр 
300);

(50а) Ja przecież dotrzymam słowa, nie będę więcej pisywał wierszydeł 
(МБп 450); 

(50б) Одржаћу реч, нећу више писати песме (МБсб 365).

Релативни карактер наведених универзалних квантификатора 
сликовито илуструје сљедећи примјер конверзивног контекста (двију 
везаних реченица), гдје метафоричка употреба назива просторног 
(афирмативно употребљеног) локализатора (формално антонимичног 
негативном квантификатору) у додатном контексту има временско 
значење (‘увијек’ , тј. ‘до самог краја живота’):  

(51) Nigdy, przenigdy o tobie nie zapomnę. Na śmiertelnym łożu będę 
pamiętać twoją twarz i twoje imię  (СЖп 164);

(51а) Никогда, никогда в жизни я не забуду тебя. На смертном одре 
буду помнить твое лицо и твое имя (СЖр  185); 

(51б) Никада, баш никада нећу ја тебе заборавити. На самртној 
постељи памтићу твоје лице и твоје име. (СЖс 210). 

(б) „Апсолутно” никад (‘уопште никад’):
(52) Тебя прощают. Не будут больше подавать платок (МБр 230);
(52а) Wybaczono ci. Nie będą ci już więcej przynosić chustki (МБп 345);
(52б) Опроштено ти је. Марамицу ти више неће давати (МБсб 280).

Овај примјер употребљен је у контексту гдје је описан дио 
загробног (вјечног) живота у коме су многи од умрлих осуђени на 
вјечне муке (које, дакле, нису временски ограничене трајањем људског 
живота), што значи да ће и њихов престанак послије опроста трајати 
„апсолутно” неограничено. 

Сљедећи примјер илуструје функционисање двију СКСФ – 
неодређене и одређене  будуће радње – у истом контексту (дијалогу):

(53) – И настанет царство истины?
– Настанет, игемон, – убежденно ответил Иешуа.
– Оно никогда не настанет! – вдруг закричал Пилат таким  
страшным голосом, что Иешуа отшатнулся (МБр 30);
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(53а) – I nastanie królestwo prawdy?
 – Nastanie, hegemonie – z przekonaniem odparł Jeszua.
– Ono nigdy nie nestanie  – nieoczekiwanie zaczał krzyczeć Piłat, a 
krzyczał głosem tak strasznym, że Jeszua aż się cofnął (МБп 38);

(53б) – И наступиће царство истине?
– Наступиће, хегемоне – убеђено је одговорио Јешуа.
– Никада оно неће наступити! – наједном је повикао Пилат тако 
страшно да је Јешуа устукнуо (МБсб 30).

Додајмо (као коментар уз параграф 3.2.1.3.1.1) да примјери са 
временским квантификаторима афирмативног типа илуструју вршење 
радње у сваком дијелу будућности, док примјери са негативним кван-
тификаторима показују супротно – да се радња неће (из)вршити ни у 
најмањем дијелу будућности. Управо због тога што само извршење/
неизвршење обухвата читав план будућег времена ми сматрамо да се 
у овом случају ради о одређеној будућој радњи. Дакле, одређеност се 
састоји у томе што су сви „тренуци” будућности испуњени вршењем, 
односно невршењем радње.

3.2.1.3.1.2. У неким случајевима лексичка средства показују вре-
менску количину (дужину трајања) радње која ће се (из)вршити, одно-
сно која се неће (из)вршити  у будућности. На примјер:

(54) Вот поработаю год-другой, отпрошусь на курсы, вернусь 
обратно таким же мастером... (ВТр 6);

(54а) Ето радит ћу годину-двије, измолит ћу да ме пошаљу на течај, 
вратит ћу се натраг исто као такав мајстор.. (ВТс  244); 

(55) Почини отец, до петухов посидим (ВСр 83);
(55а) Поправи, оче, просједит ћемо до пијетлова (ВСс 72);

(56) Поживешь здесь зиму, поправишься, а весной или, может быть, 
летом папа за тобой приедет или я приеду, — и заберем тебя, 
— как только поправишься, сразу заберем, — и все опять будем 
вместе (ВПр 109);

(56а) Spędzisz tu zimę, nabierzesz sił, a na wiosnę albo może w lecie tatuś 
po ciebie przyjedzie albo może ja przyjadę i zabierzemy cię, jak tylko 
będziesz zdrowszy, zaraz cię zabierzemy i znów będziemy wszyscy 
razem (ВПп 165); 
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(57) – Нет,  мало,  мало, – зашептал  Коровьев, – он не будет  спать 
всю ночь (МБр 212);

(57а) – Nie, to za mało, za mało – śpiesznie jął szeptać Korowiow  – on 
przez całą noc nie będzie mógł spać (МБп 212);

(57б) – Не, то је мало, мало – прошапутао је Коровјов  – он неће 
спавати цијелу  ноћ (МБсз 319);

(58) Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж 
вышло (МБр 229) (уп. = ‘всю жизнь буду беспокоиться’);

(58а) Przez całe życie nie zaznam spokoju. Cóż robić, tak się złożyło (МБп 
344);

(58б) Нећу имати мира целог свог живота. Шта да радим! Тако је 
испало! (МБсб 279).

Како у наведеним примјерима контекст не говори о непосредном 
односу радње према будућности, то значи да радња није временски 
фиксирана (барем не у оном смислу у коме је то одређена будућа радња 
размотрена у параграфу 3.2.1.2). Поред тога, у оваквој употреби фу-
турских облика врста радње може да игра веома важну улогу. Наиме, 
овдје, када је ријеч о глаголима СВ, долази у обзир употреба глагола 
углавном са „временском врстом радње”  (рус. временные способы гла-
гольного действия – в. Авилова 1976: 270 и д.), односно само један њен 
подтип – лимитативни глаголи, тј. глаголи СВ чија је радња времен-
ски ограничена (рус. посидеть, постоять, полежать, пожить, пора-
ботать, прожить, пробыть и сл.; пољ. przeżyć, spędzić, pobyć, przebyć 
и сл.; срп. проседјети, проживјети, проборавити и сл.).128

128  Додајмо да је употреба временских облика (па тиме и футура) од ових гла-
гола више карактеристична за руски језик, него за остале словенске језике, укљу-
чујући ту и пољски и српски који се овдје пореде са руским. Поједини лингвисти 
овакву врсту радње називају „умањеном” (в. Грубор 1953: 32–24), док други, савре-
менији, говоре о ограниченој радњи у времену, због чега наведене глаголе с правом 
називају „лимитативнима” (в., напр.: Авилова 1976: 283–286, Силић 1977: 5–6; в. та-
кође Шељакин 1987: 79–80, гдје аутор дату врсту глагола разматра у оквиру ФСП 
лимитативности, а сврстава их у „терминативно-временске” начине радње, разли-
кујући, поред осталог, два типа лимитативних („детерминативно-временских”) на-
чина радње – „пердуративни” (типа просидеть) и „делиматитивни” (типа посидеть).
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3.2.1.3.2. СКСФ маркирана модалним (персуазивним) ријечима
У оквиру првих двају значења (одређена и неодређена будућа 

радња) могу се разликовати и посебна подзначења која су обиљежена 
разним модалним ријечима персуазивног карактера: (рус.) непременно, 
несомненно, обязательно, наверно, по-видимому, вероятно, может 
быть и сл.; (пољ.) niewątpliwie, na pewno, chyba, widocznie, zapewne, 
prawdopodobnie, może/być może и сл.; (срп.) неизоставно, несумњиво, 
сигурно, свакако, по свему судећи, вјероватно, можда и сл. (о овом 
типу епистемичке модалности в., поред осталог: Мирић 1996; 2001; 
Пипер и др. 2005: 643–645; Федосеева 2005; Петрухина, Чжухонг 
2015; Чжухонг 2016: 77–103). Другим ријечима, таква будућност има 
не само временско већ и модално значење (гдје различити степени 
хипотетичности представљају субјективну оцјену /претпоставку/ 
адресанта). Међутим, како је свака будућа радња истовремено, у мањој 
или већој мјери, сама по себи модална, тј. хипотетичка (јер не знамо 
да ли ће се она заиста /из/вршити, као што знамо за прошлу да се /из/
вршила и садашњу да се врши), ми и таква значења футурских облика 
сврставамо у значења временске радње, која су – у овом случају – 
основна, примарна, док су модална пратећа, тј. секундарна. Уп.: 

(59) Может быть, вы когда-нибудь ее увидите  (БП 312);

(60) Może uśmierzę te delikatne bóle  (СЖп 90);
(61) Не знам, другови, где су отишли. Можда ће да се врате (ДЋс 

296);

(62) Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь (АПр 
96);

(62а) Żegnaj, wasza wielmożność! A nuż ujrzymy się kiedyś jeszcze! (АПп 
151);

(62а) Збогом, ваше благородство! Можда ћемо се још кад год 
видети! (АПс 151);

(63) Может быть, достану место, сяду на вечерний (КСр 7);
(63а) Może dostanę się do wieczornego pociągu  (КСп 8);
(63б) Можда ћу сести на вечерњи воз (КСсб 10);

(64) – Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму – и все.
– Нет, я непременно напишу. Ты жди письма... (КСр 12);

(64а)  –Nie będziesz miał do tego głowy. Zadepeszuj po prostu...
 – Nie,  z pewnością  napiszę. Czekaj na mój list!... (КСп 12);
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(64б)  – Нећеш имати времена мислити на мене, напросто 
телеграфирај, и то је све.
 – Не, свакако ћу ти писати. Чекај писмо... (КСсз 16);

(65) – Непременно придут, очаровательная королева,  непременно! 
– отвечал Коровьев (МБр 225);

(65а) –  Z całą pewnością przyjdą, czarująca królowo, z całą pewnością – 
odpowiedział Korowiow (МБп 338); 

(65б) – Сигурно ће доћи, чаробна краљице, сигурно! –одговорио је 
Коровјов (МБсз 300);

(66) – Я-то уж наверное не откажусь, – сказала Маргарита, и опять 
ее  нога проехалась по ноге мастера (МБр 297); 

(66а) – O, z pewnością nie odmówię – powiedziała Małgorzata i jej noga 
znów dotknęła stopy mistrza (МБп 445); 

(66б) –  Ја сигурно нећу одбити –  рекла је Маргарита и опет је 
њезина нога дотакла мајсторову ногу (МБсз 394). 

Уп. такође сљедећи примјер, гдје је исказ парцелацијом 
рашчлањен на низ модалних ријечи (парцелата) повезаних (припоје-
них) са основним дијелом исказа – футуралним предикатом:

(67) – Слушаю.  Как  же. Непременно. Срочно. Всеобязательно. 
Передам, – отрывисто стукала трубка (МБр 91); 

(67а) – Słucham. Oczywiście. Jakże inaczej. Natychmiast. Bez wątpienia. 
Przekażę – urywanie stukała słuchawka (МБп 135); 

(67б) – Разумем. Како да не. Неизоставно. Овога часа. Обавезно. 
Поручићу – одсечно је грувала слушалица (МБсб 108).

Овдје  парцелати имају наглашену стилску функцију – да се сми-
сао поруке (исказа) саопшти на експресиван начин, чиме се постиже 
већи ефекат (обећање адресату да ће порука бити пренијета на најбољи 
могући начин).

3.2.1.3.3. СКСФ изражена глаголима кретања и средствима 
просторне локализације

Глаголи кретања такође захтијевају посебна  („сопствена”) лек-
сичка средства, без обзира на то да ли се ти глаголи налазе у значењу 
одређене или неодређене будуће радње. На примјер: 

(68) И вообще – никуда не пойду (АШр 170);
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(69) Tysiące w ziemi polegną, tysiące pójdą w niewolę (СЖвом 92); 

(70) „Мишо, што ниси птица па да долетиш”... – одзвања у њему 
реченица из писма, а он се стресе. 
 „Долетећу ти” (ДЋс 34);

(71) Командующий сейчас приедет сюда (КСр 142),
(71а) Zaraz tu przyjedzie dowódca armii (КСп 176);
(71б) Командант ће одмах доћи овамо (КСсз 181);

(72) А  батальон  пойдет дальше  (КСр 425); 
(72а) A batalion pójdzie dalej (КСп 525);
(72б) А батаљон ће поћи даље  (КСсб 465);

(73) Нет, он пойдет  именно  туда,  где  по долгу службы обязаны 
проверить все, от начала до конца (КСр 215);

(73а) Nie, on pójdzie właśnie tam, gdzie muszą sprawdzić wszystko od 
początku do końca (КСп 267); 

(73б) Да, поћи ће баш тамо где су људи по службеној дужности 
дужни да провере све, од почетка до краја (КСсб 233);

(74) – Я пойду вперед, – продолжала Низа, – но ты не иди по моим 
пятам, а отделись  от меня. Я уйду вперед... (МБр 254);

(74а) – Ја идем напријед – наставила је Низа – али ти не иди за мојим 
петама, него се одијели од мене. Ја ћу отићи напријед... (МБсз 
338).

Примјећујемо да лексичка средства (најчешће замјенички прилози 
просторне локализације са обиљежјима аблативности, адлативности и 
перлативности – в., прије свега: Пипер 1978; 1988: 16–44) у наведеним 
примјерима говоре о смјеру у којем ће се радња извршити/не извршити. 
Усмјереност радње може да буде сасвим конкретна ако правац кретања 
води до одређеног циља; радња је у том случају у потпуности просторно 
одређена (омеђена, локализована). На такву усмјереност, по правилу, 
указују предлошко-падежне конструкције са динамичким аспектом 
просторних односа (в. Пипер 1977: 13–14; 1997а: 62–63), односно 
предлози к (са дативом – обично у руском језику), рус. в и срп. у (са 
акузативом) и њихов еквивалент у пољ. do (са генитивом), рус./срп. на, 
као и пољ. na (са акузативом – у сва три поређена језика), рус./срп. из, 
односно пољ. z, те рус. от/срп. од/пољ. od (са генитивом). На примјер:  
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(75) –  Сейчас я поеду на вокзал, –  сказал  Синцов (КСр 7);

(76) Pójdę na tę górę! (СЖп 64);
(76а) Хорошо, я пойду на горку (СЖр 83);

(77) Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные  стихи 
(МБр 62); 

(77а) Никада слава неће доћи ономе који пише лоше пјесме (МБсз 78);

(78) Она образумится, уйдет от меня... (МБр 237);
(78а) Ona się opamięta, odejdzie ode mnie... (МБп 355);
(78б) Уразумит ће се она, отићи ће од мене... (МБсз 316);

(79) – Я к тебе в землянку перейду, товарищ Шмаков, – сказал 
Серпилин (КСр 99); 

(79а) – Przeniosię się do twojej ziemianki, towarzyszu Szmakow – odezwał 
się Sierpilin (КСп 122);

(79б) –  Ја ћу прећи у твоју земуницу, друже Шмакове – рече Серпилин  
(КСсб 107).

Предлошко-падежне конструкције са просторним значењем могу 
са глаголима кретања да се употребе метафорички – у временском 
значењу, иако не тако често. Уп. сљедећи примјер:

(80) –  К утру кухни подвезем, – сказал  Малинин (КСр 346);
(80а) – Sądzę, że na rano podwieziemy kuchnie – powiedział Malinin 

(КСп 426);
(80б) – Мислим да ћемо до зоре довести и кухиње – рече Малињин 

(КСсб 375).
Истакнимо овдје, да се футурски облици од глагола кретања НСВ 

врло ријетко користе. Они се, по правилу, употребљавају у зависносло-
женим реченицама. Као илустрацију наведимо сљедеће примјере:

(81) Ему  казалось,  что  вот  так, цепь за цепью, немцы будут идти 
сюда на них, пока они с Малининым не умрут за пулеметом (КСр 
316);

(81а) Wydało mu się, że właśnie tak, tyraliera za tyralierą, Niemcy będą 
parli na nich, póki on i Malinin nie zginą (КСп 390).

(81б) Њему се чинило да ће ето тако, строј за стројем, Нијемци 
ићи овамо, према њима, све док он и Малинин не погину крај 
митраљеза (КСсз 401);

(82) Пока я по квартирам  буду разъезжать, он улизнет! ... (МБр 77);
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(82а) Ja będę sobie jeździł po mieszkaniach, a on tymczasem da nogę! 
(МБп 112);

(82б) Док ја будем одлазио у станове, он ће шмугнути! (МБсз 99);

(83) (...) когда будете пролетать над воротами, крикните: 
„Невидима!” (МБр 189);

(83а) Kiedy będzie pani przelatywała nad bramą, proszę krzyknąć: 
„Niewidziałna” (МБр 189);

(83б) Када будете прелетали капију, узвикните „Невидљива!” (МБсб 
231)129;

(84) (...) одна  из французских  королев (...) очень изумилась бы, если бы 
кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапрапраправнучку 
я по прошествии многих лет буду вести под руку в Москве по 
бальным залам (МБр 204);

(84а) Dość, jeśli powiem, że pewna (...) królowa Francji byłaby (...) 
neizmiernie zaciekawiona, gdyby jej ktoś powiedział, że po wielu 
latach jej piękną pra-pra-pra-prawnuczkę będę w Moskwie prowadził 
pod rękę przez sale balowe (МБп 307);

(84б) (...) једна француска краљица врло би се (...) изненадила да јој 
је неко рекао како ћу њену заносну прапрапраунуку после много 
година водити под руку у Москви по балским дворанама (МБсб 
250).

Додајмо овдје да је руска зависносложена (временска) реченица 
у примјеру (82) преведена на пољски језик независносложеном рече-
ницом, односно индикативом, тако да је аналитички футурски облик 
„равноправан” са синтетичким (простим) обликом у другом дијелу ре-
ченице (смисао је остао исти, захваљујући анафоричкој употреби вре-
менског квантификатора tymczasem). 

Треба истаћи да се наведни футурски облици НСВ, за разлику од 
футура СВ, не могу употребљавати у резултативном значењу. Њихо-
ва употреба везана је, као што видимо, углавном за општефактичко 
(конкретно-процесуално) значење НСВ, као и за  контекстуално ус-
ловљено дистрибутивно значење, односно за просторну локализацију 

129  Уп. загребачки превод са футуром I (што је неправилно) и предлошко-па-
дежном конструкцијом (која је ближа руском оригиналу од оне у београдском прево-
ду): Кад ћете летјети изнад врата викните „невидљива” (МБсз 252) .
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са обиљежјем спољашње локализације130 (в. Пипер 1977: 20–21; 1997а: 
67). Поред тога, њихова употреба у врeменским реченицама има нагла-
шен модални карактер, што показују и преводи на српски језик, у којем 
се дата позиција сјевернословенског футура НСВ преводи футуром II, 
дакле, обликом који се не употребљава као индикатив (више о датим 
реченицама из другог угла биће ријечи у посебном поглављу у окви-
ру даље периферије ФСП футуралности; в. поред осталог, Војводић 
2007б).

Покушали смо да утврдимо фреквенцију овакве употребе на 
ограниченом материјалу једног књижевног дјела. У ту сврху одабрали 
смо роман „Мајстор и Маргарита” М. Булгакова. Провјера је потврди-
ла нашу претпоставку да је дата употреба футура веома ријетка (по-
сљедња 3 примјера су једини примјери које смо нашли у том роману). 

3.2.1.3.4. СКСФ изражена помоћу фазних глагола СВ
Један мали број глагола у словенским језицима понаша се друга-

чује него већина осталих. Ријеч је о фазним глаголима, прије свега они-
ма који означавају почетак неке (друге) радње (рус. начать, стать).131 
Посебно се то односи на сјевернословенске језике, дакле, и на руски 
и пољски, у којима ови глаголи образују перф. през., односно футур 
СВ (прости футур) који тражи своју допуну инфинитивом НСВ. Такав 
футур може да има како прво (неодређена будућа радња) тако и друго 
(одређена будућа радња) значење. Управо тиме што траже допуну ин-
финитивом они, заправо, представљају саставни дио глагола у инфи-
нитиву и, поред тога, функционишу – на нивоу синтаксе – као саставни 
дио аналитичког футура. Њихова употреба у руском језику, о чему смо 
већ говорили (в. параграф 2.3), нарочито привлачи пажњу. Наиме, у од-
ређеном контексту (најчешће са одричном  рјечцом не) дати глаголи се 

130  Предлошко-падежне конструкције са предлогом по, које се обично упо-
требљавају у контекстима у којима је оријентир најчешће површина локализатора, у 
примјерима (82) и (84) означавају унутрашњост локализатора. Та „скривена” семан-
тика дате конструкције нашла је, изгледа, свој формални одраз у загребачком преводу 
примјера (82), гдје је руска конструкција „предлог по + именица у дативу” (у пољском 
исти предлог са локативом) преведена на српски акузативном конструкцијом са пред-
логом у. Уп. београдски превод исте реченице, гдје је употребљена конструкција са 
предлогом по: Док се ја будем мајао по становима, он ће умаћи! (МБсб 89).

131  Н. С. Авилова назива ове глаголе „начинательные” (Авилова 1976: 271–283).
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могу у одређеној мјери десемантизовати, чиме се функционално при-
ближавају помоћном глаголу быть („буду +инфинитив”), који се данас 
више не означава (у „фунционалном смислу”) као перфективан (како 
је првобитно било), већ као видски неутралан – како у руском тако и 
у осталим словенским језицима (уп.: Кравар 1960: 37; 1986: 273). Уп. 
сљедеће примјере, гдје преводи на пољски и српски језик дјелимично 
одражавају  измијењену семантику фазних глагола: 

(85) – Боги, боги! – начнет шептать Иван Николаевич, прячась за 
решеткой (МБр 316);

(85б) – O, bogowie, bogowie! – będzie szeptał profesor kryjąc się za kratą 
(МБп 475);

(85б) – Богови, богови! – прошаптаће Иван Николајевич кријући се 
иза ограде (МБсб 385);

(86) Теперь станем продолжать собирание голосов (АПр 76);
(86а) Zaczniemy teraz w dalszym ciągu zbierać głosy (АПп 117);
(86б) Сад ћемо наставити гласање (АПс 97); 

(87) К какой стати стану я писать к князю Б.? (АПр 8); 
(87а) Z jakiej racji mam pisać do księcia B.? (АПп 11); 
(87б) Зашто баш да пишем кнезу Б.?(АПс 18);

(88) Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать 
уж не стану (АПр 88); 

(88а) Wiecznie będę modlił się za ciebie, a o kubraku zajęczym ani nawet 
nie wspomnę (АПп 97); 

(88б) Молићу се богу за тебе док год сам жив, а зечјега кожуха више 
ни споменути нећу (АПс 111); 

(89) Не стану описывать нашего похода и окончания войны (АПр 
101); 

(89а) Nie będę opisywał naszej wyprawy i zakończenia wojny (АПп 97); 
(89б) Нећу да описујем наш поход и завршетак рата (АПс 128);

(90) Станет вас корреспондент  снимать  как  лучшего  комбата,  а  
вы  небриты (КСр 77);

(90а) Będzie was fotografować korespondent jako jednego z lepszych do-
wódców batalionu, a wam szczecina wyrosła (КСп 95); 

(90б) Узеће дописник да вас слика, као најбољег команданта ба-
таљона, а ви необријани (КСсб 84).



167

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

Модално значење одричне конструкције „не стану + инфинитив” 
реализује се врло често као волунтатив, што посебно долази до изра-
жаја када је презентско-футурски облик управног глагола стать у 1. л. 
јд. Према томе, таква (модална) употреба дате конструкције не треба 
да се посматра као дио центра ФСП футуралности, већ као дио пери-
ферије датог ФСП (више о волунтативности в. у поглављу посвећеном 
датом питању). 

3.2.1.3.5. СКСФ изражена помоћу модалних глагола
Слично фазним глаголима у сјевернословенским језицима функци-

онишу и тзв. модални глаголи типа (рус.) попробовать, смочь, дать, те 
прийтись и удаться (оба у безличном значењу) и др. За разлику од фаз-
них глагола они се могу слагати (допуњавати) како инфинитивом глагола 
НСВ тако и инфинитивом глагола СВ. По својим морфолошко-синтак-
сичким особинама ови глаголи као да се налазе „између” глагола (рус.) 
быть (а то значи и фазних глагола стать, начать) и осталих глагола 
који имају „пуно” лексичко значење (Кравар 1964: 35; уп. такође Керкез 
1997а; 1997б). За разлику од, рецимо, српског језика, у којем су овакви 
глаголи, по правилу, видски неутрални (Кравар 1964)132, руски језик је, 
што ћемо видјети и из сљедећих примјера, развио и формалну видску су-
протност (више о модалним глаголима биће ријечи у поглављу о инфини-
тивним конструкцијама). Као илустрацију наведимо сљедеће примјере:

(91) От нее нет средств, нет  никакого спасения. Попробую не дви-
гать головой (МБр 20);  

(91а) ...choroba, na którą nie ma lekarstwa, przed którą nie ma ratunku... 
Spróbuję nie poruszać głową... (МБп 24);

(91б) Од ње лека нема, спаса нема. Покушаћу да не мичем главом 
(МБсб 19);

(92) Ты подвинь меня, я ленты смогу подавать (КСр 313);
(92а) Podsuń mnie trochę, będę mógł taśmę ładować (КСп 386);
(92б) Примакни ме, могу ја да ти додајем реденик (КСсб 338);133

132  Овакви глаголи (као што су моћи, дати и сл.), у оквиру прве од четири 
групе двовидских („двоаспекатских”) глагола (глаголи типа И : П, који означавају 
„чисте видске парњаке”), обрађени су посебно у Грицкат 1958: 67–83, 102–103; уп. 
такође Белић 1956: 1 и д. 

133  Уп. загребачки превод, гдје је преводилац руску конструкцију са модалним 
глаголом превео „правим” футуром: Примакни ме, додават ћу ти реденике (КСсз 397).
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(93) Сейчас тебе дадут поесть (МБр 265); 
(93а) Zaraz dadzą ci coś do jedzenia (МБп 396); 
(93б ) Сада ће ти донети да једеш (МБсб 321); 

(94) Может быть, из райкома удастся как-нибудь разыскать Сер-
пилина (...) (КСр 256); 

(94а) Może przez komitet dzielnicowy uda mi się jakoś odnaleźć Sierpilina 
(КСп 317);

(94б) Можда ћу из рајкома успети да пронађем Серпилина (КСсб 276).

Уп. напоредну употребу сложеног футура у руском језику и футу-
ралне модалне конструкције са глаголом прийтись, као и њихове екви-
валенте у пољском и српском језику:

(95) А чем вы будете жить? Ведь придется нищенствовать (МБр 
237);

(95а) Więc co panu wypełni życie? Przecież grozi panu nędza? (МБп 355); 
(95б) А од чега ћете онда живети? Мораћете да сиротујете (МБсб 

288).134

Иако су „крњи” у свом лексичком значењу, наведени глаголи овдје, 
прије свега, у облику перф. през. и заједно са другом – инфинитивном 
– радњом пуног лексичког значења (наравно, уз одређен степен модал-
ности) означавају будућу радњу (уп. Кравар 1964: 45). Напоменућемо 
само да употреба перф. през. (простог футура) од руских глагола прий-
тись (придется) и удаться (удастся) има донекле другачије особине у 
односу на исту употребу осталих, њима сличних глагола. Наиме, овакав 
– презентско-футурски – облик датих глагола, чија је парадигма „крња” 
(јер се не употребљава 1. и 2. л. јд. и мн.), веома је чест у руском језику 
и има, за разлику од осталих модалних глагола, значење безличности 
(иако има /формално/ граматичко значење 3. л. јд. перф. през.), што је 
карактеристично за субјекат (семантички) у дативу, који не мора да буде 
и формално изражен (в. примјере 94 и 95). Уп. сљедеће примјере: 

(96) Мне не нужно знать (...), приятно или неприятно тебе говорить 
правду. Но тебе придется ее говорить (МБр 28) (= ‘ты /обяза-
тельно/ будешь говорить’); 

134  Уп. загребачки превод, гдје је преводилац руску конструкцију са модалном 
глаголом опет превео футурском конструкцијом са придјевом као допуном: Од чега 
ћете живјети? Бит ћете сиромашни (МБсз 315).
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(96а) Nie muszę wiedzieć (...)  czy miło ci, czy nie miło mówić prawdę. 
Będziesz musiał ją powiedzieć (МБп 36); 

(96б) Не морам да знам (...) да ли ти је пријатно или не да говориш 
истину. Али ћеш морати да је говориш (МБсб 29);

(97) Это тебе сделать не удастся,  ты себя не  беспокой (МБр 266) 
(= ‘ты /это/ не сможешь сделать / не сделаешь’); 

(97а) Tego ci się nie uda zrobić, nie kłopocz się o to (МБп 398) (= ‘nie 
będziesz mógł zrobić / nie zrobisz’); 

(97б) Неће ти успјети да то учиниш, не узнемириј се (МБсз 354) (= 
‘нећеш успјети да учиниш / нећеш учинити’).135

3.2.1.3.6. СКСФ реализована у интерогативном контексту
Занимљива је и, по свему судећи, недовољно обрађена употреба 

футура у питањима.136 Свако питање је само по себи модално јер оно 
увијек тражи одговор, тј. оно означава неку врсту захтјева или молбе, 
односно очекивања да се нека радња изврши или не изврши (уп. Личен 
1981: 265). У том  смислу А. Мусић и има право кад тврди да су пи-
тања, заправо, хипотетичке реченице.137 

За „футуралну” интерогативност није  важна само радња која ће 
се (из)вршити (ако ће се /из/вршити) већ и контекст, тј. разна лексичка, 

135  Уп. београдски превод, гдје је употребљен лични (са синтаксичким 
субјектом – у номинативу) футурски облик глагола моћи: То нећеш моћи да учиниш, 
не мучи се (МБсб 323).

136  Ово подручје употребе футура у словенским језицима, колико је нама по-
знато, није посебно обрађивано; уколико се и спомиње понегдје у лингвистичкој ли-
тератури, обично је то површно или узгред, односно само у ширим и уопштеним 
синтаскичким проучавањима (у граматикама и уџбеницима и сл.). Па и поред тога ми 
немамо намјеру да ово питање овдје подробније обрађујемо, јер оно захтијева како 
посебан приступ тако и ширу обраду. Другим ријечима, таква обрада прелазила би 
планиране оквире овога рада. 

Више о питањима и упитним исказима са различитих аспеката в., поред оста-
лог: Мусић 1908; 1910; 1914; Рестан 1969; Личен 1981; Расудова 1984: 80; Кончаре-
вић 1986; Халупка 1999; Мирић 2002; Пипер и др. 2005: 670–679, 1042–1047; Линд-
стрем 2008; в. посебно докторску дисертацију Д. Мирић посвећену датој проблема-
тици (Мирић 2013 [1995]).

137  В. Мусић 1908; 1910, гдје аутор проучава питања са више аспеката и, самим 
тиме, добија њихове различите врсте, чији је број велик. Наиме он узима у обзир 
разне лексичке показатеље (као што су партикуле са упитним значењем), интонацију, 
реченични контекст, садржај реченице итд.; в. такође Мусић 1914.
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граматичка и суперсегментнa средства, као што су интонација, упитни 
замјенички прилози са категоријалним значењима времена (когда/kie-
dy/када), правца (куда/dokąd/куда), мјеста (где/gdzie/гдје) и сл., упит-
не замјенице са категоријалним значењима лица (кто/kto/ко), не-лица 
(что/co/што), идентификације, односно својства (какой/który<jaki>/
који<какав>) и сл., затим упитне партикуле (ли/czy/ли, разве<неуже-
ли>/czy/зар и сл.), ред ријечи и сл.

Питања у којима футурске форме означавају будућу радњу су, 
као и у случајевима другачијег типа интерогативне темпоралности 
(презентности и претеритралности), па и атемпоралности (прије све-
га, кондиционалне хипотетичности), како комуникативног тако и ин-
формативног карактера. Ако се упитни искази посматрају са функци-
онално-семантичког аспекта, онда треба истаћи да се они реализују 
у контексту-ситуацији широј од саме упитне реченице, тј. у оквиру 
надреченичне цјелине, јер, по правилу, чине први дио дијалошке  ми-
кроструктуре, чији је други дио обично представљен неком репликом 
(в. Пипер, Стојнић 2002: 237). Уп. сљедеће примјере, гдје највећим 
дијелом, поред упитних исказа, наводимо и реплику, односно шири 
контекст њихове употребе:

(98) – Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро? 
– Не знаю, –  сказал он. – Все время говорят, что с минуты на 
минуту  (КСр 12);

(98a) – Кад ће да крене воз? Хоће ли брзо?
 – Не знам – рече он. – Стално говоре да ће кренути сваког часа! 
(КСсб 15);

(99) – Когда поедешь принимать дивизию?
– Сейчас прямо в штаб фронта поеду, если машину дашь (КСр 
379);

(99а)  – Kiedy pojedziesz obejmować dowództwo?
– Jeżeli dasz samochód, pojadę zaraz prosto do sztabu Frontu (КСп 
467);

(99б) – Када ћеш поћи да преузмеш дивизију? 
– Сада ћу отићи изравно у штаб фронте, ако ми даш кола (КСсз 
484);

(100) – Как же быть? – подползая к Хорышеву, спросил Золотарев. – 
Дайте  мне бойца, я схожу, найду политрука...
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– Куда ты теперь сходишь? – оборвал его Хорышев.  – Дурья  
башка.  Ну, куда, покажи, куда?!
И Золотарев безнадежно показал рукой, уже и сам  видя,  что  
теперь по ходу боя между ними и тем местом, куда он думал 
идти, оказались немцы (КСр 196); 

(100а) – Więc jak będzie? – podczołgawszy się do Choryszewa spytał Zo-
łotariow. – Dajcie mi żołnierza, skoczę i odnajdę politruka.
 – Gdzie ty teraz pójdziesz, głąbie kapuściany ! – ofuknął go Chory-
szew. – No gdzie, pokaż gdzie?  
Zołotariow smętnie wskazał ręką, już sam widząc, że teraz między 
nimi a miejscem, dokąd miał zamiar pójść, są Niemcy (КСп 244);

(100б) – Што да радим? – допузавши до Хоришева, упитао је Золо-
тарјов. – Дајте ми борца, отићи ћу да нађем политрука... 
–  Камо ћеш сада отићи? – прекинуо га је Хоришев. – Глупа 
главо! Камо, покажи дер, камо?! 
И Золотарјов је безнадно показао руком, видећи сада и сам да 
су се за вријеме битке, између њих и мјеста камо је мислио 
поћи, створили Нијемци (КСсз 250);

(101)  – Как? А... где же вы будете жить? 
– В вашей квартире, – вдруг развязно ответил сумасшедший и 
подмигнул (МБр 40);138

(101а) – Како?...  А... где ћете становати? 
– У вашем стану – наједном је неусиљено одговорио лудак и 
намигнуо (МБсб 43);

(102) – И какие же вы лекции  будете  читать  здесь,  на  фронте? 
–  спросил Синцов, подумав про себя, что лично ему уже поздно 
слушать теперь лекции.
–  Вообще-то я по специальности экономист (...) – А темы  
разные (...) (КСр 62);

(103) – А скоро  ли немец сюда придет, а?
– Не знаю (КСр 126);

138  Пољски преводилац је – као еквивалент руског грaматикализованог сложе-
ног футура – одабрао типичну за пољски језик конструкцију састављену од презента 
глагола mieć, именице и инфинитива (више о томе в. у посебном поглављу о инфини-
тивним конструкцијама); уп.: 

 – Co?... A... gdzie pan ma zamiar mieszkaś? 
–W pana meszkaniu – bezczelnie odpowiedział wariat i przymrużył oko (МБп 54).
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(103а) – A czy Niemiec tu prędko przyjdzie?
– Nie wiem (КСп 156);

(103б) – А да ли ће ускоро овамо доћи Нијемац, а?
– Не знам (КСсз 161).

Уп. сљедећи примјер, гдје се не очекује реплика (одговор):
(104) Шта ти мислиш, докле ћеш овде да смрдиш? Као да нема до-

ста смрада и без тебе. Одмах да се губиш одавде, јеси ли чуо? 
(ИАс 36);

(104а) Co ty sobie myślisz? Jak długo będziesz tu śmierdział? Tak jakby 
smrodu nie było tu dosyć i bez ciebie. Znikaj mi zaraz, słyszysz? 
(ИАп 37).

Уп. такође сљедећи примјер, гдје се не очекује реплика, јер је 
питање реторичко, тј. оно уз сумњу да ће се радња вршити садржи и 
одговор:

(105) „Важно, чтобы традиция была в дивизии”, – сказал Серпилин.
„Важно-то важно, да кто этим сейчас будет заниматься?”  
(КСр 340) (= ‘никто не будет заниматься’);

(105a) „Ważne, aby tradycja pozostała w dywizji” – powiedział Sierpilin.
„Ważne, owszem, ale kto się tym teraz będzie zajmować?” (КСп 
419);

(105б) „Важно је да дивизија има традицију” – рекао је Серпилин.
„Важно то може бити, али тко ће се сада за то бринути?” 
(КСсз 433).

Уп. такође сљедећи примјер, гдје, слично као и у претходном 
примјеру, говорник претпоставља да се радња не може/неће извршити, 
али га његов саговорник својом репликом информише да има сазнања 
да ће се радња ипак извршити:

(106) – Да кто же пустит его? Ему выписка только в ту пятницу.
– Говорит, пустят (КСр 337);

(106а) – Ale kto go tam puści? Mają go wypisać dopiero w piątek.
– Twierdzi, że puszczą (КСп 416);

(106б) – Та тко ће га пустити? Он треба да се тек у петак испише! 
– Каже да ће га пустити (КСсз 430).

Уп. сљедећи примјер – унутарњи монолог (који такође не тражи 
реплику):
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(107) „Но как ты его найдешь? –  спросил  другой,  трезвый  голос. 
–  Какой госпиталь? Кто среди всего, что здесь творится, от-
ветит тебе сегодня, где Серпилин?” (КСр 241);

(107а) A jak go znajdziesz? – spytał w nim inny, trzeźwy głos. – W którym 
szpytalu? Kto wobec tego, co się tu dzieje, da ci dzisiaj odpowiedź? 
(КСп 299);

(107б) „Али како ћеш га наћи? – упитао је други, трезвени глас. – У 
којој болници? Тко ће ти данас, усред свега што се овдје деша-
ва, одговорити гдје је Серпилин?” (КСсз 307).139

Уп. функционисање питања у наративном тексту (парафраза уну-
тарњег монолога): 

(108) Не понимал и мучился вопросом: неужели, несмотря ни на что, 
мы не переломим положения в ближайшие же дни? Все, что  
видели  его  глаза, казалось, говорило: нет, не переломим! Но 
душа его не  могла  смириться  с этим, она верила в другое! 
(КСр 33); 

(108а) Nie rozumiał i dręczył się pytaniem: czy pomimo wszystko uda się 
w ciągu najbliższych dni uzyskać jakąś zmianę sytuacji na froncie? 
Wszystko, na co patrzył, świadczyło, że raczej nie! Ale w głębi duszy 
nie mógł się z tym pogodzić, wierzył w coś innego (КСп 40); 

(108б) Није схватао и мучило га је питање: зар ми, без обзира на све, 
нећемо моћи да преокренемо ситуацију у најскорије време? 
Све што је видео својим очима као да је говорило: не, нећемо 
преокренути! Али се он у души није могао да помири с тим: 
веровао је у оно друго (КСсб 36).

Када се упитни исказ реализује без упитне ријечи, онда је у тек-
сту врло често знак питања једина интонацијска ознака. Такви искази 
посебно су карактеристични за руски језик, у нешто мањој мјери за 
пољски, а најмање за српски. Уп. сљедеће примјере:

(109) Хамить не надо по телефону. Лгать не  надо  по  телефону. 
Понятно? Не будете больше этим заниматься? (МБр 236);

139  Уп. београдски превод, гдје су руски футурски облици слободније преведе-
ни – перф. през., односно инфинитивном конструкцијом с модалним глаголом, чиме 
је наглашена пропратна модална семантика упитних исказа: „Али како да га про-
нађеш? – запита други, трезвени глас. – Која болница? Ко ти сада, усред свега овога 
што се овде дешава, може одговорити где се налази Серпилин?” (КСсб 260). 
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(109а) Przez telefon nie należy nikomu ubliżać. Przez telefon nie należy 
kłamać. Zrozumiano? Nie będziesz tego więcej robił? (МБп 354);

(109б) Не треба бити дрзак преко телефона. Не треба лагати преко 
телефона. Јасно? Нећете се више тиме бавити? (МБсб 287);

(110) – Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? – грозно спро-
сил Фагот у плачущей головы.
– Не буду больше! – прохрипела голова (МБр 103);

(110а) – Będziesz jeszcze plótł duby smalone? – groźnie zapytał płaczącą 
głowę Fagot.
 – Już nie będę! – wyrzęziła głowa (МБп 153);

(110б) – Хоћеш ли и убудуће да мељеш глупости? – грубо је упитао 
Фагот главу која је плакала. 
– Нећу више никада! – закркљала је глава  (МБсб 123);

(111) – Будете только фотографировать или писать?
– И то и другое, – сказал Мишка (КСр 72); 

(111а) – Хоћете ли само да фотографишете или и да пишете?   
–  И једно и друго! – одговори Мишка (КСсб 78).140

Уп. функционисање (синтетичког) футура глагола (рус.) быть /  
(пољ.) być у његовом лексички пуном (егзистенцијалном), тј. недсеман-
тизованом значењу (наводимо шири контескт, који посредно указује на 
такво значење):

(112) – Он на квартире у себя? – спросил Поплавский, – у меня  сроч-
нейшее дело.
Сидящий  ответил  опять-таки  очень  несвязно. Но  все-таки 
можно было догадаться, что председателя на квартире нету. 
– А когда он будет? (МБр 160–161); 

(112а) – A może jest u siebie w mieszkaniu? – zapytał Popławski. – Mam 
do niego wyjątkowo pilną sprawę.
Siedzący znów bardzo niejasno powiedział coś, z czego wszakże 
można było zrozumieć, że w mieszkaniu prezesa również nie ma.
– A kiedy będzie? (МБп 241);

140  Уп. пољски превод овог примјера, гдје се, као семантички еквивалент гра-
матикализоване футурске форме, користи сложена инфинитивна (номинализована) 
конструкција, која, за разлику од руског и српског футура у датом примјеру, не при-
пада центру, већ периферији ФСП футуралности: 

– Czy macie zamiar tylko fotografować, czy też i pisać?
– Jedno i drugie – odrzekł Miszka (КСп 89). 
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(112б) – Да ли је у своме стану? – упитао је Поплавски  – ствар је 
хитна.
Човек који је седео одговорио је опет нешто без везе. Али се 
ипак могло схватити да председник није код куће. 
–А када ће бити? (МБсб 194–195).

Уп. такође примјер сличне употребе футура глагола  быть/być у 
оквиру „општег” питања, гдје говорник захтијева од саговорника да да 
одговор: 

(113) – Отвечайте, я вас спрашиваю: будет ли поезд на Могилев и 
когда?
– Сейчас, товарищ полковник! – охрипшим голосом сказал май-
ор. –  Должен быть  (...) – Не будет  поезда,  товарищ  пол-
ковник! (...) Оба пути разрушены. Не будет никакого поезда на 
Могилев! (КСр 27); 

(113a) – Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy będzie pociąg do Mohylewa 
i kiedy? 
– Zaraz, towarzyszu pułkowniku – zachrypniętym głosem powie-
dział major. – Powinien być (...) – Nie będzie pociągu, towarzyszu 
pułkowniku! (...) Obydwa tory zniszczone. Nie będzie żadnego po-
ciągu do Mohylewa! (КСп 32);

(113б) – Одговорите кад вас питам: хоће ли бити воз за Могиљов и 
када? 

– Одмах, друже пуковниче! – рече мајор промуклим гласом. 
– Мора да буде (...) – Неће бити воза, друже пуковниче! (...) 
Обе пруге су разрушене. За Могиљов неће бити никаквог воза 
(КСсб 32).141

Презентски облици у руском (будет) и пољском (będzie) језику 
представљају, заправо, прости, синтетички футур, што значи да се у 
овом случају дати облици понашају као да им је видско значење СВ. 
Оваква употреба вјероватно је посљедица развоја футурских облика 
у сјевернословенским језицима, гдје су се некадашње футурске кон-

141  Оваква употреба футура датога глагола синонимична је употреби футура 
глагола прийти/przyjść/доћи(стићи), на што упућује и загребачки превод наведеног 
примјера. Уп.: – Одговорите, питам вас: хоће ли доћи влак за Могиљов, и када?

– Сада, друже пуковниче! (...) – Требало би да стигне (...) – Влак неће 
стићи, друже пуковниче! (...) Оба су колосијека разрушена. Неће стићи никакав 
влак за Могиљов! (КСсз 35)
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струкције (рус.) буду быть / (пољ.) będę być редуковале, односно упро-
стиле, усљед редундантности и контактног дублирања, тј. својеврсног 
плеоназма – таутолошког понављања (о могућности дате употребе 
у словенским језицима – како сјевернословенским тако и јужносло-
венским – у средњем вијеку в., поред осталог, Реслер 1952: 7–8, 132). 
У српском језику, гдје су футурски облици искључиво аналитички (с 
помоћним глаголом хтјети, који – за разлику од глагола бити, чија 
је употреба карактеристична за сјевернословенске језике –  ни у јед-
ној својој употреби нема егзистенцијално значење), оваква могућност 
синтетичности не постоји (више о значењима ових двају глагола в., по-
ред осталог, Апресјан 1995б: 434–452, 503–537, гдје су дати подробни 
описи њихових „лексикографских портрета”). 

3.2.1.3.7. СКСФ реализована на нивоу надреченичне цјелине 
Категоријална ситуација футуралности реализује се обично већ 

на нивоу реченице-исказа. Међутим, она свој израз може да има и на 
вишем нивоу, као, на примјер, на нивоу надреченичне цјелине. У том 
случају она се, по правилу, састоји од више (под)ситуација које су 
међусобно повезане, као у сљедећем примјеру: 

(114) Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем  
ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут 
тебе играть, они  будут петь тебе, ты увидишь, какой свет 
в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши 
свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыб-
кой на губсах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать 
мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон 
буду я (МБр 308–309); 

(114а) Wiem, że wieczorem odwiedzą cię ci, których kochasz, którzy 
cię interesują, ci, co nie zakłocą twojego spokoju. Będą ci grali, 
będą ci śpiewali, zobaczysz, jak jasno jest w pokoju, kiedy palą się 
świece. Będziesz zasypiał wdziawszy swoją przybrudzoną wieczy-
stą szlafmyce, będziesz zasypiał z uśmiechem na ustach. Sen cię 
wzmocni, przyjdą ci po nim do głowi mądre myśli. I już nie będziesz 
umiał mnie wypędzić. Ja zaś będę strzegła twego snu (МБп 463); 

(114б) Знам да ће ти увече доћи они које волиш, који те занимају и 
који те неће узнемирити. Они ће ти свирати, они ће ти пева-
ти, видећеш каква је светлост у одаји при упаљеним свећама. 
Заспаћеш са својом измашћеном и вечитом капицом, заспаћеш 
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са осмејком на уснама. Сан ће те окрепити, почећеш мудро да 
мислиш. А да ме отераш, то више нећеш моћи. Ја ћу чувати 
твој сан  (МБсб 374–375).

Све радње у овом примјеру обједињене су – прије свега, улогом 
адресата, чији будући живот постаје извјестан – у надреченичну цјелину. 
Такође, овдје се, као што видимо, ради о временској сукцесивности 
(редослиједу)142 „прогностичких” (замишљених) будућих радњи, гдје 
се могу издвојити барем три посебне (под)ситуације: (1) будуће радње 
у прве двије реченице, чији је субјекат (3. л. мн.) у вријеме говорне 
ситуације одсутан, (2) будуће радње у трећој, четвртој и петој реченици, 
чија субјекатска улога припада адресату (2. л. јд.) и (3) будућа радња 
у шестој реченици, гдје је субјекат адресант (1. л. јд.). Такве радње 
су врло често повезане са интенцијом адресанта, који предлаже и/или 
планира њихову реализацију, што илуструје и наведени примјер.143

3.2.1.4. СКСФ корелативне будуће радње
Уз наведена индикативна значења футурских облика, код којих 

се радња има извршити послије тренутка говора, значајно мјесто при-
пада и значењима у којима се будућа радња саодноси са неком другом 
радњом. Оваква употреба футура најчешће је повезана са зависносло-
женим реченицама. Другим ријечима, футур се може налазити како у 
зависној тако и у главној реченици, али увијек као резултат одређеног 
саодноса или корелације. У датом саодносу футурски облици означа-
вају радњу која најчешће слиједи послије неке друге радње, па у том 
случају можемо говорити и о релативно-временском односу постери-
орности. Руски лингвист А. В. Бондарко овакву радњу назива „буду-
щее сопоставительное”144, чиме, заправо, истиче њен релативно-вре-

142  О категоријалној ситуацији „временског редослиједа” на нивоу надрече-
ничне цјелине, односно текста в., поред осталог, Бондарко 1999: 204–230.

143  Уп. такође Ваљко 2006, гдје се категорија футуралности разматара у но-
винарском стилу (на материјалу текстова из економске области), у којем, према ин-
терпретацији  аутора, универзална схема организације информације са футуралном 
(прогностичком) оријентацијом о (економском) догађају на нивоу надреченичне цје-
лине (текста) подразумијева комбинацију више компоненти, односно фаза (учесни-
ци, мјесто, вријеме, тема, циљ, узрок, перспективе развоја и последице).

144  Термин је преузет од А. Н. Гвоздева (Гвоздев 1961).
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менски карактер, тј. временски саоднос (Бондарко 1971б: 119 и д.)145. 
Ми ћемо дату будућу радњу називати корелативном. 

3.2.1.4.1. Корелативна будућа радња у главном дијелу сложене 
реченице

Корелативно значење могу да имају футурски облици у главном 
дијелу зависносложених (чешће структурно нерашчлањивих, него 
рашлчањивих), прије свега, „условљених” (посебно погодбених и вре-
менских) реченица. Уп. сљедеће примјере:

•	 Погодбене реченице:
(115a) Да мы скоро все умрем, если так будет продолжаться! (ЕЗр 

497); 
(115б) Przecież my pomrzemy z głodu, jak tak dalej pójdzie! (ЕЗп 144); 
(115в) Ми ћемо скоро бити сви мртви ако тако настави (ЕЗсз 136);

(116) Если что-нибудь узнаю через них, позвоню (КСр 9);
(116а) Jeżeli przez nich dowiem się czegoś, to zaraz do pani zadzwonię 

(КСп 11); 
(116б) Ако штогод будем сазнао од њих, одмах ћу вам телефонира-

ти (КСсб 13);

(117) И я  вам  буду  звонить, если узнаю хотя бы малейшее что! 
(КСр 9–10);

(117а) Zatelefonuję do pani, gdy tylko czegoś się dowiem (КСп 11);
(117б) И ја ћу вам телефонирати ако сазнам макар и најмању вест 

(КСсб 13);

(118) Если  ты  сейчас же  не появишься, мы будем считать, что ты 
сдался, проклятый дезертир (МБр 206);

(118a) Jeśli w tej chwili nie wyjdziesz, to będziemy uważali, że poddałeś 
partię, przeklęty dezerterze! (МБп 310);

(118б) Ако се одмах не појавиш, сматраћу да си се предао, проклети 
дезертеру (МБсб 252);

145  За А. В. Бондарка дата употреба футура, посебно синтетичког, представља је-
дан од типова релативне употребе времена. Наиме, овај лингвиста направио је читав 
систем употребе глаголских времена у њиховом апсолутно-релативном значењу, чиме је 
показао како апсолутно значење глаголских облика постепено (преко „прелазних” зна-
чења) прелази у релативно значење (Бондарко 1971б: 112–119; уп. Верижњикова 1997).
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(119) И  если она останется обманутой, я попаду в ужасное положе-
ние (МБр 229);

(119a) A jeśli zostanie zawiedziona, ja znajdę się w okropnej sytuacji 
(МБп 252);

(119б) И ако буде преварена, наћи ћу се у ужасном положају (МБсб 
279).

•	 Временске реченице:
(120a) Когда тебе понадобится, ты у меня спросишь (ЕЗр 457); 
(120б) Jak będziesz potrzebowała, to mi powiesz (ЕЗп 103); 
(120в) Кад будеш требала новаца, затражит ћеш од мене  (ЕЗсз 

101);

(121) Когда полковник прибудет, то за ней придут (КСр 9);
(121a) Kiedy pułkownik wróci, ktoś po nią przyjdzie (КСп 10);
(121б) Кад пуковник дође, позваће је (КСсб 12);146

(122) В   госпитале   еще  наговоришься, когда выздоравливающий 
будешь... а пока молчать лучше (КСр 423);

(122a) W szpitalu się nagadasz, kiedy będziesz ozdrowieńcem... A na razie 
lepiej milczeć (КСп 522–523); 

(122б) Наразговараћеш се у болници, када се будеш опорављао... 
Боље је да сада ћутуш! (КСсб 463);

(123) Так будет продолжаться  до тех  пор,  пока  не стукнет  в 
темной части особняка окно, не появится в нем что-то бело-
ватое и не раздастся неприятный женский голос (МБр 317);

(123a) I będzie to trwało dopóty, dopóki w ciemnej części willi nie stuknie 
okno, nie ukaże się w nim coś białawego, nie rozlegnie się nieprzy-
jemny kobiecy głos (МБп 475); 

(123б) Тако ће то потрајати све док не шкљоцне прозор у мрачном 
делу виле и док се у њеми не појави нешто беличасто и не зачује 
непријатан женски глас (МБсб 385).

На овакву употребу футурских облика, каква је у управо навед-
ним примјерима, преноси се дио модалног значења (евентуалности, 

146  Загребачки преводилац употребио је друго (корелативно) средство у 
зависном дијелу реченице – футур II: Када пуковник буде стигао, потражит ће је 
(КСсз 12).
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хипотетичности и сл.) зависних („условљених”) реченица.147 То, дакле, 
значи да су такви футурски облици дио погодбе (њена друга страна, 
„наличје”) или неког другог сличног („условљеног”) односа у завис-
носложеним реченицама.

•	 Изјавне (објекатске) реченице:
(124) Но тогда выйдет, что я бросаю тебя тут одного! (КСр 86);
(124a) Ale w takim razie tak jakoś wyjdzie, że porzucam cię tu samego? 

(КСп 106);
(124б) Али онда ће испасти као да те остављам овдје самога! (КСсз 

109);

(125) (...) oна будет ждать, что ее отправят со дня на день, а ее 
все не будут и не будут отправлять, и она решит, что ей не 
доверяют (КСр 263);

(125a) (...) będzie czekać z dnia na dzień, a tymczasem odlot nie nastąpi. 
Wówczas dojdzie do wniosku, że jej nie ufają (КСп 324);

(125б) (...) чекат ће из дана у дан на то, али је никако неће слати, па 
ће закључити да немају у њу повјерења (КСсз 334).

Будуће радње у овом типу реченица могу да траже своју (објекат-
ску) допуну зависном реченицом (као у примјеру 124, односно у дру-
гом дијелу примјера 125), али не увијек (као у првом дијелу примјера 
125). То, као што показују и наведни примјери, зависи, прије свега, од 
семантике глагола у главној реченици.

3.2.1.4.2. Корелативна будућа радња у зависном дијелу 
сложене реченице

У објекатским (структурно рашчлањивим) зависносложеним ре-
ченицама, у чијем се зависном дијелу футурски облици употребљавају 
у корелативном значењу (који се, дакле, саодносе са радњом главне 
реченице), налазимо више, међусобно сличних, подзначења будућег 
времена. Дата употреба футура веома је фреквентна у случајевима 
када се он користи као основно средство у приповиједању (у изјавним 
зависносложеним реченицама). Овдје се футурске радње, које заузи-
мају синтаксичку позицију објекта, настављају непосредно на прет-
ходну радњу или се чак сједињују с њом, тако што је допуњују. Радњу 

147  Модалне односе у условним реченицама обрадићемо (као дио периферије 
ФСП футуралности) у посебном поглављу (в., поред осталог, Војводић 2007б).
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главне реченице чине најчешће глаголи verba dicendi у ширем смислу 
те ријечи, тј. глаголи говорења, мишљења и осјећања (као и партиципи 
и глаголске именице образоване од њих), који се са предикатом (овдје 
футурално детерминисаним) зависне реченице, по правилу, повезују 
на „посредан”, синдетски начин – помоћу везника (рус.) что, (пољ.) że, 
(срп.) да или, пак, без њега – асиндетски, нарочито у руском језику (в., 
нпр., Војводић 1989а: 82–85; уп. Станковић 1987). 

•	 У главној реченици се најчешће налазе облици прошлог вре-
мена (што значи да се обје радње – радња у главној и радња у зависној 
реченици – односе на реални план прошлости). На примјер:

(126)  (...) комендант станции (...) заявил, что эшелон дальше не пой-
дет (КСр 13–14);

(126а)  (...) komendant stacji (...) oświadczył, że transport dalej nie pój-
dzie (КСп 16); 

(126б)  (...) командант станице (...) изјавио је, да ешалон неће крену-
ту  даље  (КСсз 18);

(127а)  Он предпочитал уповать, что все пойдет хорошо (ЕЗр 490);
(127б) Wolał wierzyć, że wszystko ułoży się samo (ЕЗп 136);
(127в) Он је најрадије мислио да ће ствари ићи веома добро (ЕЗсз 

135);

(128)  Тот  явился, сделал укол в руку Ивана и  уверил  его,  что  он  
больше плакать не будет, что теперь все пройдет, все изме-
нится и все забудется (МБр 96);

(128а)  Lekarz przyszedł, zrobił Iwanowi zastrzyk w ramię, zapewnił go, 
że więcej płakać nie będzie, że teraz wszystko przejdzie, wszystko 
się odmieni na lepsze i wszystko ulegnie zapomnieniu (МБп 141);

(128б)  Овај је дошао, дао Ивану инјекцију у руку и уверио га да више 
неће плакати, да ће сада све проћи, све се променити и да ће 
све заборавити (МБсб 113);

(129а) Так и знал, что ты сюда прибежишь и начнешь блудить (ЕЗр 
541);

(129б)  Wiedziałem, że przyjdziesz tutaj, żeby sobie dogodzić! (ЕЗп 190).

Уп. такође сљедећи примјер, гдје је дати однос синтаксички изра-
жен асиндетском реченицом у руском језику:

(130) Месяц никто не  выходил, и уже считали – никто не выйдет 
(КСр 157); 
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(130а) Od miesiąca nikt nie wychodził. Tu już uważano, że nikt się nie 
przedziera (КСп 195); 

(130б) Месец дана нико се није пробијао, и већ смо мислили да се нико 
неће ни пробити (КСсб 171).

•	 Радња футурских облика може да се односи и на план са-
дашњости, што, наравно, не значи да је презентска (НСВ) радња у 
главној реченици истовремена са зависном будућом радњом (која је 
чешће СВ, него НСВ); зависна будућа радња има, прије свега, тем-
порално обиљежје постериорности, јер њој увијек предстоји власито 
остварење.148  На примјер: 

(131а) Надам се да ћете прије попити каву (ЕЗсз 173);
(131б) Mam nadzieję, że wzpijesz najpierw kawę (ЕЗп 174);  
(131в) Надеюсь, вы выпьете кофе? (ЕЗр 526);149

(132) Погоди...  зайдем  в этот  дворик и условимся, а  то я боюсь,  
что кто-нибудь из знакомых увидит меня и потом скажут, 
что  я была с любовником на улице (МБр 254);

(132а) Poczekaj... Wejdźmy na to podwórko, tam się zastanowimy, bo się 
boję, że zobaczy mnie ktoś ze znajomych, a potem powiedzą mężowi, 
że byłam na ulicy z kochankim (МБп 380);

(132б) Причекај... уђимо у ово двориште и договоримо се, иначе се 
бојим да ће ме нетко од знанаца видјети с тобом, а затим 
рећи мужу да сам била с љубавником на улици (МБсз 238).

•	 Уп. такође употребу партиципа, као и прилошке конструк-
ције (предиката) у главној реченици : 

148  Сличан однос могућ је и на плану будућег времена, али он није тако чест 
као у случајевима када се радња зависне реченице односи на прошлу или садашњу 
у главној. Уп.: Завтра посмотрим, что с ним сделаем (АПр 87) [Jutro zobaczymy, 
co mamy z nim robić (АПп 136); Сутра ћемо видети шта ћемо с њим да урадимо 
(АПсб 110)]; у пољском примјеру преводилац је употребио конструкцију с модалним 
глаголом умјесто футура, чиме основно значење футуралности зависне реченице, 
ипак, није измијењено. 

149  Руски преводилац синдетску реченицу у оригиналу на француском језику 
(J’espère que vous allez boire votre café <Езф 218>) превео је асиндетском реченицом, 
што је само још једна потврда да су такве реченице фреквентније у руском, него у 
пољском и српском (уп. претходни примјер –130). 
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(133а) Я убежден, что в понедельник – самое позднее – вы возобнови-
те работу (Езр 534);

(133б) Jestem przekonany, że najpóźniej w poniedziałek zjedziecie do ko-
palni (ЕЗп 182);

(133в) Ја (...) сам увјерен да ћете се најкасније у понедјељак врати-
ти на рад (ЕЗсз 181);

(134) После два-три дана било је јасно да га неће испитивати због 
дугих разговора са Ћамилом (ИАс 117);

(134a) Po paru dniach było jasne, że nie będą go brać na przesłuchanie z 
powodu długich rozmów z Ciamilem (ИАп117).

•	 Корелативна будућа радња може да се синтаксички реализује 
не само у изјавним објекатским реченицама већ и у зависно-упитним, 
које, као индиректно питање, такође зазимају објекатску позицију. На 
примјер:

(135) Наконец, он мне  надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он 
печатать роман или не будет (МБр 117); 

(135a) W końcu miałem tego dość i zapytałem go wprost, czy wydrukuje 
moją książkę (МБп 174);

(135б) На крају ми је дојадио, па сам га отворено упитао хоће ли 
роман штампати или неће (МБсб 140).

•	 Реализација корелативне будуће радње може да се одвија и у 
зависносложеним реченицама чија синтаксичка структура представља 
неку врсту „хибридних” сложених реченица. Навешћемо неколико 
примјера.

(1) Изјавна и погодбена реченица: 
(136) Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работ-

нице Анны Францевны, сказать, в случае если ему  будут зво-
нить, что он вернется через десять минут (МБр 64); 

(136а) Lokator kazał Anfisie, oddanej wieloletniej pomocy domowej Anny 
Francewny, powiedzieć, gdyby ktoś do niego dzwonił, że będzie za 
dziesięć minut (МБр 92); 

(136б) Станар је наредио Анфиси, оданој и старој кућној помоћници 
Ане Францевне, да каже, ако га неко буде тражио, да ће се 
вратити за десетак минута (МБсб 74).
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(2) Изјавна (императивна) реченица са временским реченицама:
(137) И как только  свяжетесь,  сообщите Ртищеву, что я буду на-

ходиться под Воскресенским,  пока  не  возьмем.  (КСр 415);
(137а) A jak tylko nawiążecie łaczność, zakomunikujcie Rtiszczewowi, że 

będę pod stacją Woskriesienskoje i pozostanę tam, póki jej nie zaj-
miemy  (КСп 512);

(137б) И чим успоставите везу, јавите Ртишчеву да ћу се налазити 
код Воскресенског, све док га не заузмем! (КСсб 453).

(3) Изјавна и поредбена (адвербна) реченица:
(138) Лейтенант кричал, что  он  скорее  застрелит  майора,  чем  

позволит  ему  подорвать горючее. (КСр 14);
(138а) Lejtnant krzyczał, że prędzej zastrzeli majora, niż pozwoli na znisz-

czenie paliwa (КСп 17); 
(138б) Поручник се дерао да ће мајора пре стрељати него му допу-

стити да дигне у ваздух гориво (КСсб 18).

3.2.1.4.3. Корелативна будућа радња и лексичка средства
На корелативну употребу футурских облика може да утиче и 

контекст са својим специфичним лексичким средствима, због чега се 
онда испољавају, између осталог, и посебне црте модалности. Другим 
ријечима, футурска радња може да поприми обиљежја хипототичке, 
могуће, готово неизбјежне, али не и реалне радње, јер се реална радња 
саодноси (на неки начин пореди) са иреалном (уп. Бондарко 1971б: 
121 и д.). Тако, на примјер, помоћу руског прилога вот-вот, који је ка-
рактеристичан више за разговорни него за књижевноумјетнички стил, 
може се изразити блиска будућа радња (само СВ) која ће неизбјежно 
услиједити, односно која само што није услиједила. Уп.: 

(139)  Теперь  Синцов  был  убежден,  что  вот-вот  они встретят 
наши части (КСр 38);

(139а) Teraz Sincow był przekonany, że lada chwila spotkają oddziały 
radzieckie (КСп 45–46);

(139б) Сада је Синцов био уверен да ће сваког часа наићи на наше 
јединице (КСсб 43);

(140) (...) словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва, тут же, 
вон за поворотом,  и сейчас навалится и охватит (МБр 62);
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(140a) (...) jednym słowem, czuło się, że za momenet ukaże się Moskwa, 
że jest tuż tuż, za najbliższym zakręntem, że zaraz runie na ciebie 
znienacka i od razu pochłonie  (МБр 88);

(140б) (...) једном речју, осећало се да је на домак руке она, Москва, 
ту, одмах иза кривине, и да ће сада нагрнути и обујмити их 
(МБсб 70).

Ове брзе промјене (модално помјерање) тока приповиједања из-
азива, дакле, прилог вот-вот који прати временски саоднос полазне 
радње и будуће радње означене футуром СВ.

3.2.2. Завршни коментар

Анализа „централних” СКСФ у три словенска језика проведена је 
овдје с обзиром на контекст, тј. с обзиром на „околину” која условљава 
различите употребе футурских облика, односно која на овај или онај 
начин утиче на њихово функционисање. У изнимним случајевима ана-
лиза се проводила и на основу унутарњих карактеристика глагола (на 
основу врсте, односно начина радње).

С обзиром на лексичко-семантичке и синтаксичке услове (који 
су били и полазна основа за нашу анализу) (из)вршења радње можемо 
говорити и о непосредној и посредној будућој радњи. Непосредној бу-
дућој радњи припадају, по правилу, прва два значења (СКСФ неодређе-
не и одређене будућности), а посредној – друга два (СКСФ посебних 
контекстуалних подзначења и корелативне будуће радње). Такође, прва 
три значења (СКСФ неодређене и одређене будућности, као и посебна 
контекстуална подзначења) везана су за апсолутну употребу футурских 
облика (гдје је за вршење радње – као временски оријентир – најваж-
нији говорни тренутак говорника), док је посљедње значење (СКСФ 
корелативне будуће радње) везано за њихову релативну употребу (гдје 
се као временски оријентир за вршење радње, поред говорног тренут-
ка, узима и вријеме друге радње, односно неког тренутка). 

Додајмо још да футурски облици СВ имају конкретно-фактичко 
значење150, а облици НСВ – општефактичко (конкретно-процесуално). 

150  Овај термин и њему слични, као, уосталом, и многи други термини у аспек-
тологији, припада познатом руском лингвисти – аспектологу Ј. С. Маслову (в., поред 
осталог: Маслов 1959: 231 и д.; 1965; уп. такође: Бондарко 1971б: 22 и д., 103 и д.; 
Расудова 1984). 
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Другим ријечима, футур СВ означава једнократну, конкретну и засебну 
радњу (чињеницу). Такво значење, о чему свједоче и примјери употре-
бе датих облика, у суштини, не зависи од контекста; за његово испоља-
вање довољан је и минималан контекст, тј. исказ који се састоји само 
од футурског облика. Насупрот футурским облицима СВ стоје облици 
НСВ, који су, по правилу, условљени контекстом, односно конкретном 
ситуацијом (о наведеним значењима СВ и НСВ, као и о апсолутној и 
релативној употреби времена, в. подробније: Бондарко, Булањин 1967; 
Бондарко 1971б; Шељакин 2008: 168 –234; Петрухина 2009: 44–174).  

3.3. Периферија ФСП футуралности у руском, пољском и 
српском језику

У овом поглављу размотрићмо посебне (под)категорије, односно 
(суп)категоријалне ситуације и језичка средства њиховог изражавања 
која су на различите начине повезана са функционисањем категорије 
футуралности. Другим ријечима, покушаћемо да истражимо посебна 
значења која се као контекстуално условљене варијанте изводе из 
општег значења – инваријанте категорије будућег времена. У претход-
ном поглављу размотрили смо (суп)категоријалне ситуације, које се, 
као централни дио ФСП футуралности, одликују већим бројем општих 
категоријалних (футуралних) обиљежја, као и великим степеном неза-
висности од контекста, док ћемо у овом поглављу настојати да утвр-
димо и проучимо средства која имају мањи број општих (футуралних) 
обиљежја и која су у свом функционисању зависна од контекста. То 
значи да ће се обрађивати разни синтаксички, лексички и уопште кон-
текстуални односи који представљају периферију наведеног ФСП. 

Неграматикализована средста (неграматикализована у смислу 
морфолошког изражавања футуралности), која ћемо у сљедећим по-
глављима разматрати као периферни сегмент ФСП футуралности, по-
дијелићемо у двије групе: (1) средства ближе периферије (транспо-
новани граматички /глаголски/ облици и конструкције са непотпуном 
„временском” /футуралном/ граматикализацијом) и (2) средства даље 
периферије (волунтативне и  елиптичне конструкције, у чијој основи 
лежи лескичко-семантичка и синтаксичка спојивост ријечи, те инфи-
нитив, императив, перформатив и кондиционал, као глаголски облици 
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и начини са пропратним значењем будућег времена) (в. кратак преглед 
периферних средстава изражавања футуралне семантике у Војводић 
2008а).

3.3.1. Ближа периферија ФСП футуралности

3.3.1.1.Транспоновани временски облици са значењем будућег 
времена 

3.3.1.1.1. Уводне напомене
Актуелизација исказа која у својој основи садржи (или подраз-

умијева) категорију футуралности као инваријантну семантичку ком-
поненту (константу) врло често може да буде пропраћена посебним 
обиљежјима, а нарочито обиљежјима стилске  нарави. Тај стилски аспе-
кат огледа се прије свега у експресивности, сликовитости и емоционал-
ности исказа.151 Ови се елементи са већим интензитетом испољавају 
нарочито при транспозицији (метафоризацији) глаголских временских 
облика.152 Ријеч је о поступку који битно не омета преношење основне 
информације исказа темпоралности, односно футуралности. Такав по-
ступак, премда се не уклапа у устаљену граматичку норму, обогаћује 
исказ (нарочито ако се примјењује свје сно) новим, додатним информа-
цијама. Иако транспоновани глаголски облици – готово у истој мјери 
као и граматикализоване (морфологизоване) футурске форме – могу да 
успјешно и на адекаватан начин преносе основну темпоралну инфор-
мацију, ми их нећемо посматрати као средства која чине централни дио 
структуре ФСП футуралности. Они то не могу да буду из простог раз-
лога што, као и футурске форме, имају већ на морфолошком, односно 
парадигматском нивоу највећи граматички статус – да буду носилац 
посебног категоријалног значења и да не само формално, већ и функ-
ционално, представљају један о три подсистема (категорије прошлог, 
садашњег и будућег времена) у оквиру ФСК темпоралности.

151  О стилској маркираностии и њеним аспектима в.: Галкина-Федорук 1958; 
Јефимов 1960;  Харченко 1976; Барлас 1989.

152  Слични стилски ефекти могу се постићи и употребом одређених инфини-
тивних конструкција, као и деглаголизацијом исказа, о чему говоримо у сљедећим 
поглављима.
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Метафоричка (пренесена) значења глаголских облика овдје ћемо 
размотрити на материјалу оригинала и превода трију, међусобно веома 
удаљених на граматичком нивоу, словенских језика – руског, пољског и 
српског. Анализа материјала даје довољно основа да утврдимо у којој 
мјери наведени језици у овом сегменту показују како међусобне слич-
ности и подударности тако и одређене разлике и специфичности. 

3.3.1.1.2. Анализа
Могућност употребе нефутурских глаголских облика у значењу 

будућег времена карактеристична је за све словенске језике (уп., изме-
ђу осталог: Потебња 1958: 271–273; Шобер 1953: 330; Бондарко 1965; 
1971: 132–134, 154–161; Брабец и др. 1965: 244–250; Стевановић 1969: 
565–567, 602, 626; Сладојевић 1966: 65–66; Ћорац 1974: 75–76; Мило-
шевић 1982а; Пипер 1985; Гловинска 1989: 81–99; Војводић 1991: 191–
192; 1997а; Тошовић 1995: 249–250; 2006: 154, 161–162; Танасић 1996: 
158–163; Ахапкина 2005: 135–142; Всеволодова, Те Џин 2008:116–117; 
Кликовац 2009). У српском, руском и пољском језику налазимо веома 
раширену употребу имперфективнога презента у функцији футура 
(praesens pro futuro). Треба истаћи да пренесено значење овога обли-
ка, по правилу, подразумијева двоструку транспозицију – временску и 
видску. Другим ријечима, транспонује се садашње вријеме у будуће, 
а НСВ у СВ. Број глагола који подлијежу оваквој транспозицији при-
лично је ограничен. То су прије свега глаголи кретања са значењем 
почетка вршења радње (инхоативне или ингресивне радње), односно 
глаголи који се (као потенцијална особина субјекта) најчешће вежу за 
категорију аниматности (тј. за категорију „живога”, односно катего-
рију бића). На примјер:

(1) Обуци Ленору и Анрија, водим их са собом; а ти ћеш чувати Есте-
лу (...) (ЕЗсб 82–83)

Уп. употребу презентског облика у истом контексту у сва три по-
ређена језика:

(2) Идем, гади ми се на све (ЕЗсб 54);
(2а) Я  ухожу, очень уж противно (ЕЗр 403): 
(2б) Idę do domu, niech to wszystko diabli wezmą (ЕЗп 47).

(3) – Прощайте навсегда! Я улетаю, – кричала Маргарита, заглушая 
вальс (МБр 190);
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(3а) – Żegnajcie na zawsze! Odlatuję – zagłuszając dźwięki walca wołała 
Małgorzata (МБп 285);

(3б) – Збогом заувијек! Ја летим! – викала је Маргарита заглушујући 
валцер (МБс 253); 

(4) – Pani mię literalne porywa z domu.
– Wiozę pana do pewnej chorej dziewczyny w żidowskiej karczmie 
(СЖп 85);

(4а) – Вы меня буквально похищаете из дому.
– Я вас везу в еврейскую корчму к одной больной девушке (СЖр 
104);

(4б) – Ви ме управо извлачите из куће.
– Ја вас возим некој болесној девојци у јеврејској крчми (СЖс 149).

Транспоновани презент чест је не само у изјавним већ и у упит-
ним реченицама. На примјер: 

(5) – A cóżeś się tak wystroiła? Gdzie idziesz? (ЕЗп 97)

(6) – Вы теперь куда едете? – спросила Вера (АЧр/В  126)
(6а) – Куда сад идете? (АЧс/В 352). 

(7) Потом увидел, что она уже одета, и спросил с тревогой:
–  Ты уходишь? Куда ты уходишь?  (КСр 255)

(7а) Zobaczył, że jest już ubrana i spytał z niepokojem:
–  Wychodzisz? Dokąd idziesz? (КСп 316) 

(7б) Затим виде да се она већ обукла, па је узнемирено запита:
–  Ти одлазиш? Куда ћеш? (КСс 275)

Упитни прилози у оваквим случајевима могу представљати не-
одређене квантификаторе који су подударни са замјеничко-прилошким 
(просторним, временским, начинским и др.) локализаторима. Глаголи 
кретања најчеће се везују за упитно-просторне прилоге са обиљежји-
ма адлативности, односно онда када су говорном лицу локализатор и 
намјера субјекта непознати (уп. Пипер 1978; 1988: 116–131). Уп., поред 
наведених примјера, и сљедећи дијалог на руском, односно српском 
језику: 

(8) – Я ухожу, вернусь часам к девяти.
– Вы куда уходите?
– Туда, где меня еще нет  (АТр/ДН 250)

(8а) – Ја одлазим, вратићу се око девет сати.
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– Куда одлазите?
– Тамо где ме још нема. (АТс/НД 192).

У тренутку говора оваква радња је већ „плански” замишљена, на 
одређен начин програмирана (praesens propheticum).153 Другим ријечи-
ма, она и прије своје материјалне  реализације већ постоји у свијести 
говорног лица  (Јермоленко 1987:  62). У овим  примјерима можемо 
примијетити да глаголску радњу НСВ исказану презентом по правилу 
прати једна скривена модална нијанса – намјера  субјекта. 

Наведени случајеви говоре о „блиској” будућој радњи. Међутим, 
додавањем одговарајућих лексичких показатеља (односно контекста), 
као што су замјеничке ријечи (а прије свега временски прилози типа 
данас, вечерас, сутра и сл.), које су комплементарне са глаголским об-
лицима, оваква футуралност може се препознати као „даља” будућа 
радња (уп. Пипер 1985: 54 и д.). Што је таква радња временски  удаље-
нија од говорног тренутка (на што указују наведени локализатори), ек-
спресивност презентских облика је јача. Уп. сљедеће примјере: 

(9) – Dobrze, zaraz idę (ЕЗп 240)154;
(9а) – Хорошо. Сейчас иду (ЕЗр 590);

(10) – Ми вечерас напуштамо Јастребац... (ДЋс 130); 

(11) – Ви знате да ноћас прелазимо Мораву (ДЋс 179); 

153  Такву употребу презента познају, наравно, и други (несловенски) језици. 
Уп. исте примјере на француском језику (овдје оригиналу), као и њихове еквивален-
те у другом преводу на српски језик: (1) Habille Lénore et Henri, je les emmène; et tu 
garderas Estelle (...) (ЕЗф 88) [Одјени Ленору и Хенрија, ја их изводим са собом; а ти 
ћеш чувати Естеллу (...) (ЕЗсз 70)]; (2) Je m’en vais, ça me dégoûte (ЕЗф 58) [Ја идем, 
додијало ми је (ЕЗсз 47)].

Уп. такође исти примјер транспозиције презента (како у првој реченици  са  
упитним  прилогом, тако и у другој са реализованим одговором на прву) у францу-
ском  оригиналу  и његовом преводу на српски језик: – Tiens! tu t’es habillée...Ou vas-
tu donc? /  –  Je vais à Montsou acheter un ruban pour mon bonnet...(ЕЗф 121) [– Гле! Ти  
си се обукла...Камо идеш ? / –  Идем у Монтсоу да купим врпцу за шешир...(ЕЗсз 96)].

154  Уп. овај примјер у српском преводу, гдје је такође, као и у француском ори-
гиналу (C’est bien, j’y vais /ЕЗф 302/), употребљен презент умјесто футура: Добро. 
Долазим. (ЕЗсб 281). Употреба локализатора у пољском (zaraz) и руском (сейчас) 
примјеру, за разлику од српског и француског примјера, само формално потврђује 
(прецизира и наглашава) да је овдје ријеч о радњи која ће се реализовати непосредно 
послије говорне ситуације, тј. у најближој будућности.
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(12) – Завтра я уезжаю, – сказал он, подумав,  – и вы поедете на вок-
зал провожать меня... (АЧр/Н 376); 

(13) – Прекосутра одлазим на Волгу – рече Саша – а затим на кумис. 
(АЧс/ВЕР 309); 

(14) – Јесте ли чули да се ми и ви, на пролеће, кад Енглези баце доста 
оружја, спајамо у једну војску под командом Драже Михјало-
вића? (ДЋс 153);

(15) – Если кто-нибудь в следующий раз побежит, я стреляю! (ДЋр 
230).

Ови и њима слични локализатори могу имати мањи или већи сте-
пен временске референцијалности, коју остварују на различите начине 
(уп. Пипер 1988: 45–46). Тако се у примјеру (15), у којем извршење 
радње зависи од остварења радње у претходном (зависном) дијелу по-
годбене реченице, локализатор (в следующий раз) разликује по свом 
лексичком значењу временске одређености од локализатора у претход-
ним (8–14) примјерима. Његов релативно мали степен временске рефе-
ренцијалности додатно смањује и евентуална погодба, која овдје има 
улогу да појача експресивни и емоционални карактер радње изражене 
презентским обликом, односно да истакне модално значење намјере 
(пријетње). 

Понекад се значење „ближе”, односно „даље” будуће радње може 
реализовати и без наведених замјеничких ријечи (временских локали-
затора). То омогућују лексичко-семантичке карактеристике глагола, 
односно његова врста радње, као и шири контекст (ситуација) у којем 
се тај глагол употребљава. Нека нам, поред примјера 1–6а, као примјер 
за ово послужи и сљедећа реченица на руском језику и њен превод на 
српски: 

(16) – Нельзя (‘мне поехать учиться’ – Д. В.), Саша. Я выхожу замуж 
(АЧр/Н  371); 

(16а) – Немогућно, Саша. Ја се удајем (АЧс/ВЕР 300).

Оба ова примјера, без обзира на различита сигнификативна зна-
чења глагола, имају исто значење шире временске локализованости, 
односно значење „ближе” будућности. Упркос томе што се овдје ради о 
блиској будућности наведене примјере не можемо у потпуности изјед-
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начити са примјерима 1–6а, у којима се радња остварује непосредно 
након говорне ситуације. За евентуално изједначење било би неопход-
но употребити одговарајући локализатор, тј. локализатор сейчас, који 
се у примјерима 1–6а подразумијева (в. напомену 154). Уп. примјере: Я  
выхожу на улицу и Я выхожу замуж, гдје први примјер подразумијева 
локализатор сейчас (односно најближу могућу будућу радњу), а други 
примјер локализатор скоро (односно релативно блиску будућу радњу). 
У посљедњем случају степен временске удаљености је већи, али, ипак, 
не толико велик да  би  такву  радњу могли назвати „даљом” будућом 
радњом. Да презентски облици выхожу (замуж) и удајем се, ипак, оз-
начавају ближу, а не неку даљу будућу радњу показује и њихово пре-
обликовање футурском замјеном (Я выйду замуж / Ја  ћу  се  удати), 
послије којег, због непотпуне семантичке еквивалентности, не може-
мо говорити о блиској, већ о удаљеној и нереференциајалној будућој 
радњи; ту еквивалентност могуће је постићи само ако се футурском 
облику дода замјенички прилог (односно локализатор) са  квантифика-
цијом  по  удаљености  (уп.  Пипер 1988: 49, 57), послије чега ће рече-
ница Я скоро выйду замуж (Ја ћу се ускоро удати) имати исто значење 
као и реченица Я выхожу замуж (Ја се удајем). 

Уз имперфективни презент словенски језици користе и перфекат  
(СВ) за исказивање будуће радње. У руском и српском, за разлику од 
пољског, оваква употреба је честа и уобичајена.155 Овдје можемо раз-
ликовати два типа транспозиције. У једном случају користе се (као и 
код употребе имперфективнога презента) углавном глаголи кретања и 
то они који означавају почетак премјештања у простору (инхоативна 
радња). Оваква употреба карактеристична је нарочито за руски језик 
и то за његову говорну сферу (уп., поред осталог, Кубарев 1995). На 
примјер:  

(17) Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру (ДР 160).

У српском језику уз употребу перфекта у сличном значењу (која 
је врло ријетка) често се користи и аорист (уп. Потебња 1958: 272–
273).  Уп.  сљедеће примјере: 

155  Напоменимо само да значења футуралности која се у српском и руском 
језику исказују претериталним глаголским облицима пољски језик често исказује 
поступком тзв. деглаголизације (испуштање глагола), о чему ће бити ријечи на дру-
гом мјесту.
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(18) Пожури, јер ево ми смо већ кренули (= пошли) (разговорни је-
зик);

(19) Одох ја и без твоје воље, дај ми, ако хоћеш, благослов („Срећни 
сат”, СНБ 183); 

(20) Дедер напомените онима тамо да не би ко то запалио. Ми одо-
смо напријед (БЋ 288).

Овдје, као и код употребе имперфективнога презента, уз футурал-
ност претериталних глаголских облика СВ везана је намјера и спрем-
ност субјекта да изврши радњу у најскоријој будућности (praeteritum 
propheticum). Наведени глаголски облици у овом типу употребе везују 
се само за 1. л. јд. или мн. (чешће једнине).156 Због тога у овом случају 
можемо говорити о укрштању или тијесној  повезаности поља футу-
ралности и поља персоналности. 

Поред датог значења може се срести и други тип употребе пер-
фективних претериталних глаголских облика у функцији футура, како 
у српском тако и у руском и пољском језику. Ријеч је о употреби ових 
глаголских облика у значењу неизбјежне будуће радње (в. Гловинска 
1989: 95–96; уп.: Бондарко 1971: 132–133; Стевановић 1969: 602, 626; 
Ћорац 1974: 76; Катичић 1986: 52). И у овом случају употреба глаго-
ла је лексички, односно аспектуално ограничена. То су махом глаголи 
са резултативно-тотивном врстом радње (која се врши у потпуности, 
од почетка до краја), као, нпр.: пропасти – пропасть (погибнуть) – 
zginąć, изгубити – потерять и сл.), који за своју  употребу захтијевају 
одређени тип реченице, односно контекста (или ситуације). Употреба, 
па и реализација такве радње као футурске, могућа је само уз претход-
ну употребу, односно остварење неке друге (по правилу претпоставље-
не) радње. На примјер: 

(21) – Чим зависиш од позадинаца, онда знај да си обрао бостан! 
(ДЋс 344); 

(22) – Готово је, сад сам пропао! Куд ли ми се само ђеде кобила? (БЋ 
306); 

156  У одређеним случајевима могуће је одступање од овог правила, као, на 
примјер, у руским упитним реченицама типа: Вы поехали? (Гловинска 1989: 94). 
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(23) – Ах, да! ако се усуде да оборе цене, свршили су своје (ЕЗсб 67)157; 

(24) Још петнаест дана штрајка и он је банкротирао (ЕЗсз 266)158;

(25) – Если завтра не будет дождя, – урожай погиб (АТр/ ДН 235);
(25а) – Ако сутра не буде кише, летина је пропала (АТс /НД 178); 

(26) – Если я не достану девятисот рублей, то и он погиб, и я с деть-
ми погибла (АЧр/Х 94); 

(26а) – Ако не нађем девет стотина рубаља, онда је и он пропао, и ја 
заједно са децом (АЧс/ЧХ 41); 

(27) – Jeżeli nas po drodze złapią – zginąłem (СЖп 85); 
(27а) – Если нас по дороге схватят, я погиб (СЖр 104).

Уп. такођер употребу перфекта у српском и руском језику у окви-
ру истог контекста (дијалога):

(28) –  Шта би ово с нама, Учо? Ако овако и даље потраје, пропали 
смо!
– Нисмо пропали! Зашто смо пропали? – строго, као у инат, 
одговори му Уча (ДЋс 252); 

(28а) – Что это с нами делается, Уча? Если и дальше так пойдет – 
мы погибли!
– Нет, мы не погибли! Почему мы должны погибнуть? – сурово 
и словно споря с ним ответил Уча и замолчал (ДЋр 230).

Футуралност, односно футурска радња у наведеним примјерима 
презентована је као резултат, као посљедица неке друге радње. Другим 
ријечима, извршење (или неизвршење) једне радње обавезно изазива 

157  У загребачком преводу овдје је употребљен други глагол: Гле ти то! 
Ако им дође на ум да спусте цијене, они су пропали (ЕЗсз 57). Уп. овај примјер 
у француском оригиналу, гдје се употребом презента помоћног глагола бити (être) 
и придјева такођер добија слично фигуративно значење: Ah! bien! s’ils s’avisent de 
baisser les prix, ils sont fichus! (ЕЗф 71).

Слично значење неизбјежне будуће радње може се постићи и у словенским је-
зицима (такође употребом неграматикализованих претериталних облика); уп. сљедећи 
примјер на српском и руском језику: Начелник ће убрзо открити подвалу и онда је свр-
шено (ДЋс 159); Начальник скоро откроет его обман. Тогда все кончено! (ДЋр 145).

158  Уп. француски оригинал, гдје је у значењу будућег времена употребљена 
конструкција са имперфектом глагола être (бити): Encore quinze jours de grève, il était 
en faillite (ЕЗф 335).
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другу радњу. Према томе, овдје се може говорити о својеврсном одно-
су каузалне реципрочности. 

У српском језику овој употреби перфекта блиска је употреба ао-
риста. На примјер:

(29) – Много је болестан, сине! Изгоре од ватре... (ДЋс 206); 

(30) – Док ти дочекаш браћу Русе, одоше главе (БЋ 213); 

(31) Бежите, изгибосмо! (Стевановић 1967: 91); 

(32) Помозите ми, погибох! (Брабец и др. 1965: 248).

Императив у функцији апелатива у посљедња два примјера има 
погодбено (евентуално) значење (‘ако не побјегнете’; ‘ако ми не помо-
гнете’), какво налазимо и код употребе перфекта (обично у експлицит-
ном облику). Дакле, аорисна радња са значењем футуралности пред-
ставља резултат, односно посљедицу претходне хипотетичке радње 
(контекста или ситуације). Управо та посљедица, до које ће неумит-
но доћи и која се у тренутку говора доживљава као већ реализована 
радња, мотивише адресанта да употреби претериталне глаголске обли-
ке тамо гдје им формално није мјесто. Овдје је, дакле, као и код употре-
бе перфекта изражена увјереност да ће се одређена радња извршити. 
С обзиром на намјеру говорног лица (адресанта) да изазове одређену 
реакцију код сабесједника (адресата), у датом случају о футуралности 
можемо говорити као о функционално-стилски мотивисаној катего-
рији. Премда се темпорално значење аориста у овом случају односи 
више на лични став адресанта, а мање на саму радњу, ипак се тиме није 
поништила основна информација о футуралности исказа. 

Оваква употреба претериталних глаголских облика каракте-
ристична је нарочито за разговорни језик. У књижевноумјетничком 
функционалном стилу такође се може срести дата употреба. Примје-
ри такве употребе најчешће су везани за народне пјесме и бајке, које 
представљају (поетски) одраз разговорног језика. Наведимо неколико 
примјера за српски језик:

(33) Иди, синко, иди огледај, и онако си пропао („Златоруни ован”, 
СНБ 123); 

(34) Бог т’ убио, моја стара бако! Куд је дала, у зô час је дала! С 
њоме дала земљу и градове! („Ђурђева Јерина”, ВК 300–301); 
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(35) Забога, синко, где си? Пропаде царство! („У лажи су кратке 
ноге”, СНБ 168); 

(36) Авај мене до бога милога, ђе погибох јутрос пред механом од 
силнога Вилип-Маџарина а код мога славна господара („Марко 
Краљевић и Филип Маџарин”, ВК 222); 

(37) (...) мене вође кости иструнуше у тамници азачкој проклетој 
(„Марко Краљевић у азачкој тамници”, ВК 241).

У овом посљедњем случају ради се о својеврсној модификацији 
и стилизацији (односно о уношењу и прилагођавању) елемената једног 
функционалног стила (разговорног) у оквиру другог функционалног 
стила (књижевноумјетничког). На тај начин (оваквом функционал-
но-стилском имитацијом) појачава се фигуративност и експресивност 
транспонованих глаголских облика.159 У руском језику, као особина 
разговорног стила (коју по потреби преузима књижевноумјетнички 
стил), може се срести још један – близак претходнима – тип употребе 
перфекта СВ. Такав тип употребе налазимо често у одговору на неку 
тврдњу. Ријеч је заправо о реакцији једног од учесника комуникатив-
ног процеса (адресата). На примјер:

(38) – Она останется вечером с ребенком.
–  Как же, осталась она (Гловинска 1989: 98).

Као што видимо, перфекат у оквиру овакве конструкције (са пар-
тикулом как же) има значење негације будуће радње. Ту негацију оба-
везно прати ироничан став говорног лица, које са сигурношћу зна да 
радња неће бити извршена.

Таква негација исказана перфективним перфектом у оквиру 
устаљеног, могли бисмо чак рећи фразеологизованог, па према томе, 
обавезног контекста, доживљава се као груба, категоричка, експресивна 
(Гловинска 1989: 97–99; уп.: Шмељов 1958: 73–74; Бондарко 1971: 134).

159  Уп. Потебња 1958: 271–273, гдје се наводе и објашњавају примјери употре-
бе перфекта у руском, украјинском и српском, као и примјери с аористом у српском 
језику; уп. такођер: Стојићевић 1951: 34; Стевановић 1967: 71, 91–92. На транспози-
цију овога типа поједини лингвисти гледају са нешто друкчијег становшита; уп. Ка-
тичић 1981 и 1986: 276, гдје се говори о „категорији готовости” и „неправој готовој 
садашњости” која се односи  на будућност.
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3.3.1.1.3. Умјесто закључка
За наведене случајеве транспозиције можемо рећи да пред-

стављају фикцију која је довела до метафоре160, тј. до метафоричког 
исказа говорног лица, чиме је истовремено добила на снази илокутив-
ност, односно основна информација исказа – темпоралност, футурална 
конвенционална обавезност извршења радње. На тај начин и адресат 
(слушалац, читалац) такође доживљава фиктивно као стварно. Нарав-
но, важну улогу овдје има и степен емоцоналног испољавања говор-
ног лица, који може утицати на слабљење или јачање експресије.

Сва пренесена значења о којима смо досада говорили (имперфек-
тивни презент и перфективни перфекат у руском, пољском и српском 
те аорист у српском језику) налазе своје мјесто у оквиру индикатива, 
односно у оквиру употребе времена у релативном индикативу.161

160  Метафора, поред синтаксичко-стилистичког аспекта, има и  свој  семантич-
ки, односно логички аспекат, који подразумијева поређење (разликовање) пренесеног 
и буквалног смисла њене употребе (Клаус 1967: 172–176; уп. Арутјунова 1978: 341).

161  Овдје нисмо разматрали употребу перфекта и аориста у њиховом импера-
тивном и оптативном (волунтативном), односно модалном значењу, јер се такве упо-
требе и значења, иако су усмјерени ка плану будућег времена, увијек односе на план 
садашњег времена, односно на говорну ситуацију, у оквиру које се често реализују 
илокутивни говорни чинови (због чега такве употребе могу да представљају само 
даљу периферју ФСП футуралности). На примјер: Бог ти помогао! („Царев зет и 
крилата баба”, СНБ 128); Тако је! Бог те живео! Живели партизани! (ДЋс 342); – Па 
нема крив нос, убио га бог... (ДЋс 212); – Добро врача, ђаво га не однео! (ДЋс 213); 
Кад ти станеш мене дворе градит, мене хоће сиротиња клети: Гле курвића Краље-
вића Марка! Они су му двори изгорели, а ови му пусти останули! („Марко Краљевић 
и Мина од Костура”, ВК 232–233); Кад не казах за те хитре ноге, којено су коњма 
утјецале (...) Ја не казах за лажљиве очи, које су ме на зло наводиле (...) („Стари 
Вујадин”, ВКа  255); уп. такође сљедећи примјер и његове преводе на руски и пољски 
језик: Признај, јади те не знали! (ИАс 36) [рус. (субјекат у дативу + инфинитив у 
зависном дијелу реченице): Сознайся, чтоб тебе горя не знать (ИАр 32); пољ. (по-
тенцијал у зависном дијелу реченице): Przyznaj się, żebyś sobie biedy nie napytał (ИАп 
38);]; уп., поред осталог: Потебња 1958: 273–275; Стевановић 1967: 70.

Напоменимо још једном да је овом значењу футуралности које се постиже  
транспозицијом глаголских времена понекад веома блиско значење које има употре-
ба инфинитива у конструкцијама са дативом. Илустрације ради, наведимо само не-
колико примјера: Нама је сутра зором путовати (Стевановић 1969: 742); Выпешь 
до дна – увидишь добра, а не выпешь до дна – не видать тебе добра („Добрыня Ни-
китич в отъезде”, РБ 54); Верю, быть ему хорошим музыкантом (КР 146). Наведена 
блискост се огледа нарочито у напоредној употреби (транспозицији) перфекта и ин-
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Извор такве употребе лежи у субјективној оцјени и доживљају 
говорног лица, односно у сликовитој актуелизацији исказа. То је је-
дан од начина да се објективна (ванјезичка) стварност што вјерније 
дочара (доживи) помоћу одређених језичких средстава. Тај посебан 
однос прелама се кроз говорникову свијест. Другим ријечима, пренесе-
на (метафоричка, фигуративна) употреба глаголских облика има своје 
основе у психичкој (субјективној) стварности говорног лица, а тиме и 
слуашоца (уп. Мурјанов 1978). Дакле, ријеч је о психолингвистичком 
аспекту овога питања. Ако глаголски облик представља одраз дијела 
објективне стварности, онда његова употреба у пренесеном значењу 
(метафоризација) представља својеврсно поистовећивање фиктивне 
(замишљене) и објективне стварности. На тај начин долази до нарочи-
те изражајности – експресивности и сликовитости исказа.

Пренесена значења глаголских облика често су повезана не само 
са ограниченим (по правилу дијалошким) контекстом или са сасвим 
одеђеним лексичким показатељима већ и са врстом глаголске радње. 
Не може се било који глагол употријебити у овом или оном пренесе-
ном значењу (Бондарко 1971: 155). Према томе, категорија футурално-
сти као резултат пренесенога значења (транспозиције) уско је повезана 
с категоријом аспектуалности. 

Футуралност која настаје као резултат дисхармоничног односа 
контекста (реалног временског плана) и транспонованог граматичког 
глаголског облика (фиктивног временског плана) постаје стилски мар-
кирана категорија. Управо тај контраст, односно конфликт језичких 
средстава (значења) представља основни извор стилске обојености. 
Што је контраст глаголског облика и контекста слабији, слабији је и 
интензитет експресивности и сликовитости граматичког значења вре-
мена (Бондарко 1971: 171; уп. Пипер 1985: 54–56).

Наведене случајеве транспозиције посматрали смо овдје као по-
себно микропоље у оквиру ФСП (субпоља) футуралности, односно 
као саставни дио његове ближе периферије. Управо у том свом дијелу 
периферије поље футуралности се укршта са другим ФСП, и то прије 

финитива коју налазимо у руском језику: Ох, батюшки, вздыхала за дверью старуха. 
– Пропала твоя головушка! Быть беде, родимые мои, быть беде! (Гловинска 1989: 
95). Наравно, и овдје се износи лични став говорног лица, односно одређена оцјена 
као нека врста тврдње и предвиђања које ће се остварити у  будућности; в. поглавље 
посвећено овом питању (в., поред осталог, Војводић 2007а).
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свега са пољем модалности, аспектуалности, персоналности, времен-
ске локализованости, експресивности итд. 

Свака од споменутих употреба, било да је ријеч о имперфек-
тивном презенту или перфективним претериталним облицима, могу 
се замијенити одговарајућим футурским облицима. Полазне основе 
стилске маркираности ових језичких средстава заснивају се, дакле, 
и на синонимичности њихових облика, односно на могућности избо-
ра између више средстава (како футурских и транспонованих облика, 
тако и инфинитивних и деглаголизованих футурских конструкција), 
што често доводи до свјесног нарушавања устаљене (конвенционалне) 
граматичке норме, тј. до стварања нове (стилистичке) норме. Транс-
позиција својом фиктивноћу и метафоричноћу доприноси прије свега 
дескриптивној сликовитости исказа, који учесници комуникативног 
акта – у складу са правилима језичке конвенције – прихватају и до-
живљавају као ефектно преношење поруке. Управо у тако обликованој 
поруци футуралност као ФСК постаје стилски (експресивно и емоци-
онално) маркирана категорија. 

Циљ овакве употребе глаголских облика најчеће се састоји у томе 
да се, између осталога, сугестивно утиче на адресата (сабесједника). 
У том смислу о оваквом исказивању футуралности можемо говорити 
као о перлокутивном акту, а на поетском плану (изразу) као о естетској 
функцији темпоралне метафоре (уп. Арутјунова 1978: 334, 340). 

Нарушавање норме којему је циљ постизање ефекта, односно из-
азивање афекта код адресата (слуашоца, читаоца), гради се на прин-
ципу неочекиваности. Другим ријечима, реални контекст (ситуација) 
захтијева употребу сасвим одређених и очекиваних граматичких обли-
ка (футура), а умјесто тога нуде се и користе (као синонимска средства) 
неочекивани граматички облици. Дакле, неочекивана (па и неконвен-
ционална) промјена знака доводи до стилске маркираности основне 
информације о темпоралности (футуралности) исказа. Појаве о којима 
је овдје ријеч карактеристичне су за два функционална стила – раз-
говорни и књижевноумјетнички, с тим што је стилистичка информа-
ција исказа у овом другом јаче изражена и то прије свега због тога што 
се транспозиција свјесно и са сасвим одређеним циљем преузима из 
разговорног стила, што доводи до својеврсне стилизације, односно до 
прилагођавања ккњижевноумјетничком стилу. 
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3.3.1.2. Неколико напомена о презентским и футурским 
адјективним и адвербијалним  конструкцијама

3.3.1.2.1. Kонструкције „помоћни глагол + краћи облик 
партиципа трпног”

Аналитички облици за изражавање будуће радње у руском и 
пољском језику не морају увијек да имају значење актива; под активом 
мислимо на конструкције састављене од презента помоћног глагола 
быть (być) и инфинитива, односно (само у пољском) партиципа на -ł. 
Сличне аналитичке конструкције у ова два језика могу бити и пасив-
не. Оне се састоје од презента помоћног глагола быть (być) и краћег 
облика партиципа трпног. Међутим, нису граматикализоване, барем не 
још у оној мјери у којој су то основни футурски облици (в. параграф 
3.2.1). У руском језику могућа је употреба трпног партиципа прошлога 
(тј. СВ) и садашњега (тј. НСВ) времена (в., поред осталог, Николић 
1974: 209)162, а у пољском само прошлога (в., нпр., Климонов 1962). На 
примјер: 

(1) Скоро у следователей появится еще одна зацепка – в ближайшее 
время будут объявлены результаты экспертизы, которую сей-
час проводят специалисты с целью определения типа взрывчат-
ки (РБК); 

(2) (...) артель будет оштрафована на три франка (ЕЗр 401);

(3) Она всегда будет любима и уважаема;

(4) Książka będzie napisana.

Овим конструкцијама може одговарати пасивна конструкција у 
српском језику која је другачије састављена. Та конструкција саставље-

162  Поједини лингвисти сматрају да овакви – пасивни – облици требају да буду 
равноправни са активнима, односно да их треба укључити у граматикалзовани вре-
менски систем; уп., нпр.: Панин 1988; Буланин 1995; Пупињин 1995. Залагања ових и 
још неких лингвиста за признавање нормативног статуса наведених номинализова-
них футурских средстава оправдавају констатације и предвиђања да процеси номи-
нализације, као универзална језичка појава која „прати неке темељне цивилизацијске 
токове”, постају све значајнији фактор у развоју језика (Радовановић 2006б; Радова-
новић, Бугарски 2007).

file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
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на је од футура помоћног глагола бити и партиципа трпног СВ. На 
примјер:

(5) Он ће и опет бити савладан (ЕЗсз 263);

(6) Књига ће бити написана.

Да би се употребила презентско-партиципска конструкција каква 
је у руском и пољском језику (дакле, будем + партицип), готово увијек 
је потребан одговарајући контекст, битно другачији од онога у руском 
и пољском. Другим ријечима, потребна је зависна (погодбена или вре-
менска) реченица (осим, наравно, у изнимним случајевима, када се у 
независним (и простим) реченицама уз дату конструкцију, као и уз фу-
тур II, користе начински прилози типа можда; в. параграф 2.2.1). На 
примјер:

(7) Ако / кад тај роман буде написан, његов аутор ће се прославити 
(уп. употребу футура II у посљедњем дијелу поглавља).

Уп.: 
(7а )  Ако / кад тај роман буде написан, можда ће се његов аутор 

прославити;
(7аб) Можда тај роман буде написан, па ће се његов аутор просла-

вити.

3.3.1.2.2. Kонструкције „помоћни глагол +  придјев или прилог”
Сличне овим пасивним конструкцијама су и кон струк ције са 

придјевима и прилозима. На примјер:
(8) Старик будет доволен; 

(9) Все будет хорошо;. 

(10) (...) a myśl, (...), że on będzie winien nieszczęściu towarzyszy, napeł-
niała go nieznośnym lękiem (ЕЗп 191) (уп. корелативно значење). 

(11а) No, już ci przyrzekam, że będę dobry (ЕЗп 642);
(11б) Гле, ја се кунем да ћу бити љубазан (ЕЗсз 642);

(12а) Powiesz, co czujesz, i będzie bardzo dobrze (ЕЗп 176);
(12б) Ти ћеш рећи оно што осјећаш, а то ће бити врло добро (ЕЗсз 

175). 

Дакле, у српском језику је исти однос као и код пасивних кон-
струкција, тј. српски еквиваленти руско-пољских презентско-адјектив-
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них (презентско-адвербијалних) конструкција у независним реченица-
ма су футурско-адјективне, односно  футурско-адвербијалне  конструк-
ције, а у зависним – презентско-адјективне (презентско-адвербијалне).

3.3.1.2.3. Kонструкције с партиципом будућег времена СВ у 
руском језику

Поред ових аналитичких конструкција, које могу да служе као 
средство за изражавање категорије футуралности, у савременом руском 
језику све чешће се среће једна синтетичка конструкција (синтетич-
ка не по формалној структури, већ по својој семантици – унутрашњој 
структури), а то је активни партицип будућег времена, образован од 
глагола СВ помоћу „презентског” суфикса  –ущ(ий) / –ющ(ий), односно 
–ащ(ий) / –ящ(ий) (сделающий, сотворящий). Уз овај партицип може 
се срести (иако врло ријетко) и пасивни партицип будућег времена, 
такође образован од глагола СВ помоћу другог „презентског” суфикса 
–ем(ый), односно –им(ый) (сделаемый, сотворимый). Пошто смо ово-
ме сегменту већ раније посветили нешто више простора (у поглављу 
о статусу футурских облика и конструкција – в. параграф 2.3.1.), овдје 
ћемо само ради опште прегледности, али и због тога што овакав тип 
партиципа не припада (још увијек) норми савременог руског језика, 
навести само по један примјер различитих партиципских облика (кон-
струкција). На примјер: 

(13) Лингвисту, пожелающему проверить этот прогноз, можно 
„посоветовать” только долгожительства и долготерпения (= 
‘который пожелает’) (В. Шаповал – http://www. ruscenter.ru);

(13a) Лингвистu који пожели  / који ће пожељети да провјери ову 
прогнозу може се „посавјетовати” само дуг живот и стре-
пљење (наш превод – Д.В.);

(14) Молитвы, прочитаемые завтра, были услышаны Богом еще 
вчера (= ‘которые будут прочитаны’) (М. Эпштейн, Дар слова, № 
99 – www.russ.ru/krug/20030225_dar.html).

(14a) Молитве, које ће се прочитати / које ће бити прочитане су-
тра, Бог је чуо још јуче (наш превод – Д.В.).

Српски еквиваленти датих конструкција су увијек аналитичке 
конструкције у оквиру односних реченица, што је у складу са општом 
представом о уређености српског језичког система, прије свега, када је 

file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
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ријеч о партиципским конструкцијама у предикативној употреби (пре-
дикативна „партиципска” употреба у српском језику, као што знамо, 
повезана је само са синтетичком формом партиципа прошлог времена, 
која има свој еквивалент /синоним/ у оквиру аналитичке конструкције 
у односној реченици, док се све остале „партиципске” позиције офор-
мљавају само аналитички, тј. као саставни дио односних реченица). 

3.3.2. Даља периферија ФСП футуралности

3.3.2.1. Лексичко-семантичка и синтаксичка спојивост као 
средство за изражавање будуће радње 

3.3.2.1.1. Уводне напомене
•	 Инфинитивне конструкције у којима улогу помоћног 

(управног) глагола играју тзв. модални, односно лексички крњи гла-
голи у сва три језика могу постићи велики степен граматикализације, 
па им је често и значење као код граматикализованих облика за будуће 
вријеме (више о инфинитивним конструкцијама с глаголима непотпу-
ног лексичког значења у словенским језицима в., поред осталог: Бојко 
1973; Силић 1977; Мирић 1979; 1980; Хансен 2001; Војводић и др. 2005; 
Радовановић, Војводић 2005; Војводић 2005б). Сви модални и њима 
слични (лексички крњи) глаголи по својим морфолошко-синтакси чким 
особинама као да се налазе између глагола быть / być / бити и осталих 
глагола који имају пуно лексичко значење (Кравар 1964: 35).

Треба, међутим, додати да дате конструкције с модалним глаго-
лима [нпр.: (срп.) моћи, морати, требати, знати, см<ј>ети, ум<ј>е-
ти, хт<ј>ети, усп<иј>евати/усп<ј>ети; (рус.) мочь/смочь, суметь, 
приходиться/прийтись, следовать, сметь/посметь, знать, уметь, 
хотеть, жаждать, удаваться/удаться, успевать/успеть, стоить; 
(пољ.) móc, musieć, należeć, śmieć, znać, umieć, chcieć, udawać/udać się, 
wieść/powieść się, zdołać, zdążać/zdążyć)]163, који се у употреби понашају 
слично начинско-помоћним глаголима, изражавају комплетивне, 
унутарсинтаксичке модалне односе (Золотова 1973: 151–152; 

163  Овај тип конструкција био је већ предмет нашег интересовања (в. ко-
ауторски рад: Радовановић, Војводић 2005). Овдје ћемо само у најкраћим цртама 
изнијети основне резултате датог сегмента анализе, релевантне за укупну прегледну 
слику аналитичких (инфинитивних) конструкција.   
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Граматика 1980–2: 41; уп.: Чернова 1982; Порак 1983; Иљухина 1986; 
Бондарко 1990: 123 и д.; Апресјан 1995: 405–452; уп. тaкођe: Кравар 
1964: 35; Батистић 1983; Пипер 1983а; 1997: 147–156; Ђукановић 1994; 
Танасић 1995–96; Кордић 2002: 175–190; Ружић 2008), тј. различите 
врсте модалних (у првом реду, потенцијалних) значења, као што су, на 
примјер, могућност / немогућност, способност / неспособност, хтијење /  
нехтијење субјекта да реализује радњу изражену инфинитивом СВ 
или НСВ (уп.: моћи говорити – мочь говорить – móc mówić; придется 
сказать /уп. должен сказать/ – мора се рећи – musieć powiedzieć; umi-
eć obchodzić się – ум<ј>ети руковати – уметь обращаться).

Општи утисак је да се модални и њима слични (лексички крњи) 
глаголи по својим развојним морфолошко-синтактичким особинама 
налазе између глагола быть / być / бити и осталих глагола који имају 
пуно лексичко значење (уп. Кравар 1964: 35).

•	 У руском језику такви случајеви бројни су са фазним гла-
голима начать и стать, који су по својој функционалности најближи 
глаголу быть. На примјер:

(1) (...) он скоро начнет подниматься из кустов (ГБ 188); 

(2) (...) никакого разговора о Моцарте я подерживать не стану (АА 
169);

Честе су и конструкције са модалним глаголима као што су: мочь /  
смочь, хотеть, прийтись / приходиться.  На примјер: 

(3) И теперь ты не можешь отказаться (ЕЗр 396); 

(4) Я смогу ответить вам тем же (ВКт 202); 

(5) Ты хочешь что-то сказать мне? (ЕЗр 422); 

(6) Нет, Компании придется платить пенсии вам или вашим вдовам 
(...) (ЕЗр 401).

Слично значење може се изразити и помоћу презентско-футурског 
облика глагола постараться или помоћу глагола дать: 

(7) Хотите, я постараюсь устроить вам где-нибудь кредит (ЕЗр 
409); 

(8) А то она не даст нам слова сказать (ЕЗр 436).
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Обликом 3. лица презента глагола стоить (у његовом безличном 
значењу), слично као и код глагола прийтись, може се изразити будућа 
радња:

(9) Этьена опять охватили сомнения: стоит ли оставаться? (ЕЗр 
414).

И глагол собираться има сличну функцију: 
(10) Не собирается сегодня вставать? (ЕЗр 418).

Уз наведене презентско-футурске облике неки глаголи могу да 
буду употребљени и у оквиру конструкције „перфект + инфинитив”, 
која има обиљежја будуће радње, само што је значење будућности у 
том случају јаче везано за инфинитив, а слабије за временски облик 
(перфект). На примјер: 

(11) И он окончательно решил уйти (ЕЗр 72); 

(12) (...) он грозил продать с молотка все, что у них есть (ЕЗр 430) 
(уп. ове примјере са корелативним футурским значењем: решил, 
что уйдет; грозил, что продаст).

Сличну употребу имају и неки перформативни глаголи (в. 
поглавље о перформативима), прије свега, аутопрескриптивни (в., 
поред осталог: Војводић 1997б;1999а). На примјер: 

(13а) Я обещаю прийти к девяти часам (уп.: Я обещаю, что  приду 
к девяти часам); 

(13б) Мукетта обещала дать мне десять су взаймы (ЕЗр 452) (уп.: 
Мукетта обещала, что даст мне десять су взаймы).

Уп. прескриптиве, чија употреба у корелативној структури сло-
жене реченице не може да (умјесто инфинитива) у зависном дијелу 
има футруску форму, већ само потенцијал:  

(14а)  – И все-таки очень прошу вас помочь! – упрямо сказала Маша 
(КСр 9) (уп.: И все-таки очень прошу вас, чтобы вы мне помог-
ли);

(14б) Он просил меня прийти через две недели (МБр 117) (уп.: Он 
просил меня,  чтобы я пришел через две недели).
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Уп. такође формалну корелативну футуралност у главној рече-
ници, гдје глагол СВ, међутим, нема основно значење футура, већ (као 
перформатив) презентско значење – ‘прошу’:  

(14в) Я попрошу, чтоб вы или тот, кому вы прикажете, уделили 
мне полчаса (КСр 289) (уп. Я прошу / попрошу уделить мне пол-
часа).

•	 Одговарајуће глаголе и конструкције налазимо и у пољском 
језику, у којем је највећи степен граматикализације развио глагол mieć 
(„презентски или перфекатски облик овог глагола + инфинитив”):

(15) Czy mam ugotować zupę, gdyby mamusi długo nie było? (ЕЗп 72); 

(16) Kolonia (...) miała otrzymać wyplatę dopiero około czwartej (ЕЗп 
144).

Честе су конструкције („презентско-футурски облик + инфини-
тив”) са глаголима musieć, móc, chcieć, muśleć, dać, nauczyć:

(17) Musimy się zastanowić (ЕЗп 68); 

(18) (...) ale potem nie możesz mi już odmawiać, bo to byłoby nieładnie 
(ЕЗп 39); 

(19) Chcecie oberwać kopniaka? (ЕЗп 46) (уп. Термињска 1983: 68);

(20) Czy nie myśli wstać dzisiaj z łóżka? (ЕЗп 6); 

(21) Inaczej nie da nam dojść do słowa (ЕЗп 81);  

(22) Już ja cię nauczę bawić się błotem! (ЕЗп 73).

•	 У српском је такође веома раширена употреба модалних гла-
гола pro futuro. Слично као и у пољском језику, велик степен грамати-
кализације развио је глагол имати: 

(23) Да ли имаш нешто да ми кажеш? (ЕЗс 66); 

(24) Радничко насеље (...) имало је бити исплаћено истом око чети-
ри сата. (ЕЗс 142–143).

Конструкције са глаголима морати и моћи веома су фреквентне:  
(25) Касно је. Ти мораш због нечега излазити (...) (ЕЗс 70); 

(26) Али сада више не можеш одбити, то би било ружно (ЕЗс 40).
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Претходним глаголима блиски су (по синтаксичко-семантичким 
карактеристикама) и глаголи хтјети и ићи: 

(27) А хоћеш ли да приредим јуху, ако се ти вратиш касно? (ЕЗс 71);

(28) Идеш ли је погледати? (ЕЗс 62).

•	 Осим наведених глагола, који служе за изражавање посебних 
(с наглашеним модалним обиљежјима) будућих радњи, сличну функ-
цију имају и неке друге врсте ријечи, прије свега, прилози и придјеви. 
Уп. сљедеће примјере:

(29) Уже поздно. Ведь тебе надо сегодня идти (ЕЗр 426);

(30) Рабочим поселка (...) платить должны были только в четвер-
том часу дня. (ЕЗр 497);

(31) Дела Компании затронуты кризисом, и она вынуждена сокра-
тить свои расходы, если не хочет разориться (ЕЗр 497);  

(32) Pluchart pisał do niego list za listem, gotów przyjechać do Montsou 
(...) (ЕЗп 186);

(33) Подузеће, погођено кризом, збиља је присиљено да смањује 
трошкове, ако неће да подлегне; а наравно да ће опет бити рад-
ници они који ће морати стегнути појас (...) (ЕЗс 143); 

(34) Треба још размислити (ЕЗс 69).

Овдје ваља посебну пажњу обратити (прије свега, из дидактич-
ких разлога учења и наставе руског, односно пољског језика) на упо-
требу прилога и придјева са презентско-футурским обликом помоћног 
глагола быть у руском, односно (врло ријетко) być у пољском у без-
личним реченицама, јер се на први поглед чини да је инфинитив (који 
може да буде и СВ и НСВ) везан уз облик буду (будешь ...)/ będę (bę-
dziesz...), а не уз модалну ријеч (прилог, придјев), за коју је он, заправо, 
синтаксички везан.  На примјер:

(35) „Это Николай Иванович, по  шагам  узнаю, – подумала Маргари-
та, – надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и 
интересное” (МБр 188);

(35а) „To Mikołaj Iwanowicz, poznaję jego kroki – pomyślała Małgorzata 
– trzeba będzie zrobić na pożegnanie coś ciekawego i zabawnego” 
(МБп 283);
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(35б) „То је Николај Иванович, познајем му корак” – помислила је 
Маргарита – „треба приредити за опроштај нешто смешно и 
забавно!” (МБсб 230);

(36) Руку можно будет положить на нее,  если станет очень  труд-
но (МБр 213);

(36а) Jeśli będzie już bardzo ciężko, można oprzeć na niej rękę (МБп 320); 
(36б) Моћи ћете ставити на њ руку буде ли вам јако тешко (МБсз 

285);164

(37) Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в кото-
рую вы превращаетесь, выпить за бытие (МБр 221);

(37а) Pan odchodzi w niebyt, a ja, wzonsząc toast za istinienie, z radością 
spełnię ten kielich, w który pan się przekształci (МБп 331); 

(37б) Ви одлазите у непостојање, а ја  ћу бити срећан да из пехара, у 
који се ви претварате, испијем за постојање (МБсб 269); 

(38) Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным 
пером? (МБр 308);

(38а) Czyż nie będzie ci miło pisać gęsim piórem przy świecach? (МБп 
462);

(38б) Зар вам неће бити угодно писати уз свијеће гушчјим пером? 
(МБсз 408)

(39) Господин артист сегодня дома. Да, будет рад вас видеть (МБр 
166);  

(39а) Pan artysta będzie dziś w domu. Tak, będzie mu bardzo miło powitać 
pana (МБп 249); 

(39б) Господин уметник је данас код куће. Да, биће му драго да вас 
види (МБсб 201);

(40) Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы  де-
лало твое  добро,  если бы не существовало зла, и как бы выгля-
дела земля, если бы с нее исчезли тени? (МБр 290);

(40а) Bądź tak uprzejmy i spróbuj przemyśleć  następujący problem – na 
co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło, i jak by wyglądała 
ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie? (МБп 434);

164  Уп. београдски превод, гдје је дио руске конструкције (можно будет)  
преведен презентом глагола моћи: Руку можете ставити на њега ако вам буде 
тешко (МБсб 260).
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(40б) Буди тако добар па размисли о питању: шта би чинило твоје 
добро да није зла и како би изгледала земља да са ње нестану 
сенке? (МБсб 352).

Дакле, овдје није ријеч о аналитичком футуру, већ о модалној ин-
финитивној конструкцији. Да није тако не би онда модална инфини-
тивна конструкција с нултом копулом (у функцији садашњега време-
на) била синонимична овој (са копулом буду) у наведеним примјерима.  
Илуструјмо то сљедећим модификацијама (реченичним парадигмама) 
једног од наведених примјера, гдје се прве двије парадигме по свом 
значењу готово не разликују (јер се обје односе на план будућег вре-
мена): Надо будет сделать что-то очень смешное – Надо сделать 
что-то очень смешное – Надо было сделать что-то очень смешное 
– Надо было бы сделать что-то очень смешное 

•	 У сва три језика присутне су деструкције глагола, мета-
плазме (о метаплазмама в., поред осталога, Тошовић 1991; уп. Војво-
дић 1997в). Најчешће су то елиптичне реченице (рус. эллипсис; пољ. 
równoważnik zdania):

(41а) Вы разрешите, голубушка? Можно к вам? (ЕЗр 443) (= ‘вы раз-
решите войти’; ‘можно войти к вам’)165 ; 

(41б) Pozwolicie, zacna kobieto, nieprawdaż? (ЕЗп 87) (=‘pozwolicie 
wejść’); 

(41в) Ви допуштате, зар не честита жено? (ЕЗс 87) (=‘допуштате 
ући’);

(42а) Ну, если они вздумают снизит расценки – крышка им! (ЕЗр 
413) (= ‘им достанется крышка’ / ‘они пропадут’);

(42б) No jeżeli zehcą obniżyć płacę, to już po nich! (ЕЗп 57) (= ‘już bę-
dzie po nich’).

•	 Понекад се и синтаксичко-семантичким спојевима глагола и 
именица може изражавати категорија футуралности. На примјер:

(43а) Так, значит, и вправду нет нашему брату никакого спасе-
ния (ЕЗр 492) (= ‘мы не спасемся’); 

(43б)  Więc rzeczywiście nie ma dla nas żadnego ratunku? (ЕЗр 
138);

165  Ријечи (синтагме) у наводницима послије примјера означавају „декодирано” 
основно значење исказа. 
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(43в) Онда је заиста истина да свима нама нема никаквог спа-
са (наш превод – Д.В.).

•	 Посебно је интересантна могућност изражавања футурал-
ности помоћу конструкција састављених од глаголских (најчешће пре-
териталних) форми и именске групе у акузативу с предлогом на (уп. 
Всеволодова 1975: 218–220).166 На примјер:

(44) Лапшенникова сообщила мне, что редакция обеспечена матери-
алами на два года вперед (МБр 118);

(44а) Łapszennikowa (...) zakomunikowała, że redakcja ma dosyć mate-
riału na najbliższe dwa lata (МБп 174);

(44б) Лапшоникова ме је извјестила да је уредништво опскрбљено 
материјалом за двије године унапријед (МБсз 155);

(45) Муж уехал в командировку на целых три дня. В течение трех 
суток она предоставлена самой себе, никто не помешает ей 
думать  о чем  угодно, мечтать о том, что ей нравится (МБр 
178);

(45а) Mąż wyjechał na delegację na całe trzy dni. Przez całe trzy doby 
będzie pozostawiona samej sobie, nikt nie przeszkodzi jej rozmyślać, 
o czym tylko będzie chciała, marzyć, o czym jej się żywnie podoba 
(МБп 268);

166  Конструкције сличнога типа Ј. С. Маслов посматра као средства за изра-
жавање перфектности – семантичке категорије (у оквиру аспектуалности) која се 
одликује обједињавањем двају временских планова (антериорног и постериорног) у 
једној предикативној јединици (нпр. Стол накрыт; Мост построен два года назад; 
Я устал; Он покраснел; Мы пришли; Снегу навалило), с тим што њихова временски 
детерминисана повезаност има узрочно-посљедични карактер, јер временски облик, 
као посебан тип инклузива, означава стање у садашњости које је резултат претходне 
радње (в. Маслов 1987).Овај тип инклузивности двију радњи, који, у суштини, пред-
ставља укрштање ФСП аспектуалности и  ФСП темпоралности, може се интерпре-
тирати и као упућивање једног (антецедентног) елемента текста (исказа) на други 
(постцедентни), што се у лингвистици текста и теорији семантичких локализација 
назива катафором или проспективном локализацијом (односно анафором или ре-
троспективном локализацијом, ако се ради о упућивању на претходни дио текста); в. 
Пипер 1997a: 182–195; уп. Тошовић 1998а: 33, гдје се оваква корелација двију радњи 
назива посебаним типом дифузионала (као корелације која настаје на основу продо-
ра одређене граматичке форме у другу семантичку сферу), односно темпоралним 
инклузивом, као  једним од два подтипа вербалног инклузива; уп. такође Војводић 
2001а: 49–50.
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(45б) Муж јој је службено отпутовао на пуна три дана. Та три 
дана она је препуштена сама себи, нико јој неће сметати да 
мисли о чему хоће, да машта о ономе што јој се допада (МБсб 
216).

Наведене конструкције саопштавајући о радњи која се извршила 
својом именском компонентом (квантификатором са значењем одређе-
ног временског интервала) реализују будућу радњу која нема свој ек-
сплицитни израз, што се може посматрати као „скривено граматичко 
значење”. Шири контекст често и експлицитно потврђује да се ради о 
будућој радњи (в. посљедњи примјер).

Додајмо на крају овог кратког прегледа лексичко-семантичких 
и синтаксичких средстава изражавања категорије футуралности и 
општег увида у њихово функционисање у поређена три словенска је-
зика, да ћемо поједина питања из овог сегмента посебно обрадити у 
поглављима која слиједе. 

3.3.2.1.2. Модално значење волунтативности (на материјалу 
српског језика у поређењу с руским и пољским)

3.3.2.1.2.1. У случајевима када глагол хт(ј)ети нема функцију 
десемантизованог (помоћног) глагола и кад је семантички близак гла-
голу жељети/желети, а у временском смислу (као индикатив) означа-
ва, макар и формално, садашње вријеме, можемо говорити о његовом 
волунтативно-оптативном значењу.167 Другим ријечима, кад у комби-
нацији са инфинитивом чува своје основно лексичко значење, он има 
функцију управног глагола. У савременим сјевернословенским (источ-
ним и западним) језицима овај глагол у наведеним конструкцијама, за 
разлику од јужнословенских језика, увијек чува своје основно значење. 
Наиме, у јужнословенским језицима, сада за разлику од сјеверносло-
венских језика, није докраја извршена диференцијација конструкције 
„хоћу/нећу + инфинитив” и њој сличних футурских облика. Највећи 
проблем у том смислу представља двозначност одричне конструкције  

167  Ово поглавље је као реферат („Волунтативна конструкција ‘хоћу/нећу + „да 
+ презент”‘ у српском језику и њени еквиваленти у руском и пољском”) прочитано 
на V симпозијуму „Контрастивна језичка истраживања” (одржаном на Филозофском 
факултету у Новом Саду  9–10. децембра 1994) и објављено у зборнику са тога скупа 
(в. Војводић 1996б). Овдје се излаже донекле модификована варијанта тога реферата. 
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„нећу + да + презент” у српском језику. За разлику од потврдног об-
лика такве конструкције са ненаглашеним презентом глагола хтјети 
(„ћу + да + презент”) који има исту вриједност као и конструкција „ћу 
+ инфинитив” (тј. налази се у функцији футура), одрична конструк-
ција „нећу + да + презент” према српском језичком стандараду служи 
искључиво као волунтатив, а њена „конкурентна” конструкција „нећу 
+ инфинитив” – као футур. Основне критеријуме такве диференција-
ције утврдио је 30-их и 50-их година у својим радовима М. Стевановић 
(Стевановић 1935; 1954),  што је нашло одраза и у његовим норматив-
ним граматикама српског језика. 70-их година те је критеријуме де-
таљније разрадио и образложио Р. Маројевић, успоредивши овај облик 
(„нећу + да + през.”) са одричним обликом („нећу + инфинитив”) увр-
штавањем сваког од њих у одговарајућу индикативну парадигму, као 
и поређењем са, њима еквивалетним, облицима у руском језику, наво-
дећи низ примјера, гдје се српска волунтативна конструкција „нећу + 
да + презент” погрешно преводи футурским обликом на руски језик 
(Маројевић 1977). 

Поједини лингвисти, нарочито страни, упозоравају да горе наве-
дено правило, према којем одрична конструкција „нећу + да + презент” 
не може имати футурско, већ само волунтативно значење, не покрива 
све случајеве употребе наведене конструкције. На то је посебну пажњу 
обратио почетком 70-их година норвешки славист A. Галис, откривши 
у роману „Корени” Д. Ћосића више одричних конструкција „нећу + 
да + презент” са индикативним, тј. футурским значењем (Галис 1970: 
220–221).168

С таквом (нормативном) подјелом улога ових двију конструкција 
нарочито се не слаже московски славист и сербокроатист В. П. Гутков, 
који сматра да као еквивалент српској одричној конструкцији у руском 
језику може бити и индикативни футурски облик, односно да „да + 
презент” може служити тек као емфатичко средство у саставу футура 
I, без обзира на то да ли је ријеч о његовом потврдном или одричном 
облику (Гутков 1988).

168  На ову појаву (са још више примјера) наишли смо и ми у другом роману 
истог писца, у роману „Далеко је сунце” (в. Војводић 1995; 1996a; уп.: Потебња 1958: 
352–353; Стевановић 1974: 601–602, 761; Гутков 1988: 72–73).
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3.3.2.1.2.2. Волунтативна конструкција може се посматрати са 
два основна аспекта. Са субјективног и објективног (односно темпо-
ралног). Са субјективног становишта говорно лице (субјекат) се налази 
у оквиру самог процеса, тј. он је дио радње. Са објективног (теморал-
ног) становишта субјекат се налази изван процеса (Пајар 1988: 65–66). 

Једно дубље истраживање овог проблема у руској лингвистици 
показало је да управни глагол хтјети (хоћу – нећу, хочу – не хочу, chcę 
– nie chcę) у волунтативним конструкцијама може имати два основна 
значења – значење жеље и значење намјере. Другим ријечима овај гла-
гол, као и њему семантички блиски глаголи (као што су жељети, спре-
мати се, одлучивати, намјеравати и сл.) има опште значење оријен-
тације на реализацију радње, односно оријентације на постизање од-
ређеног стања (Иљухина 1986: 4).169

Кад се изражава жеља онда се изражава оријентација која је по-
сљедица унутрашње (спонтане) потребе субјекта. Такву оријентацију 
прате обавезно обиљежја интезитета, нестрпљивости субјекта. Она је, 
дакле, прије свега емоционалног карактера. Кад се изражава намјера 
изражава се заправо резултат одређеног промишљања, односно  ре-
зултат спознате објективне нужности дате радње. Намјера увијек има 
поред рационалног карактера и обиљежје завршености, дефинитивно-
сти. 

На тај начин и нфинитивна компонента у руском и пољском је-
зику (односно композиција „да + презент” у српском) у волунтатив-
ним конструкцијама може истицати или емоционални или рационални 
карактер оријентације субјекта на реализацију радње. Одраз наведене 
двозначности глагола хт(ј)ети налазимо понекад у пољском и руском 
(како у оригиналу тако и у преводу). Ријеч је о случајевима када се 
умјесто овог глагола употребљавају други, њему семантички блиски, 
глаголи или изрази (уп.: Термињска 1983: 68; Иљухина 1986: 18–20; 
Војводић 1991: 194–196). На примјер: 

(1) – Шта причаш ту?! Због таквих, борба пропада! – љутито га 
прекиде Вук. Нећу о томе да мислим (ДЋс 276)  (уп. примјер 8. 
који је на руски и пољски језик преведен футуром); 

169  Поред наведених значења овај глагол може у оквиру дате конструкције (у 
српском језику) у одређеним контекстуалним условима имати и нека друга значења, 
као што је значење неизбјежног, обавезног вршења радње на плану будућег времена 
(в. Маројевић 1988: 16). 
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(1а) – Да чего разговаривать! Вот из-за таких, как Гвозден, мы и 
проигрываем войну, – злобно прервал его Вук. – Не желаю и ду-
мать об этом (ДЋр 252);

(2) Другови. Ја идем са вама... Примите ме... Нећу више овде да жи-
вим (ДЋс 234);

(2а) Товарищи! Я пойду с вами... Примите меня... Я не могу больше 
жить здесь (ДЋр 214);

(3) Чекај мало, хоћу да видим (МЛс 538); 
(3a) Zaczekaj, muszę coś sprawdzić (МЛп 485);
(4) Хладно ми је око срца кад мислим о томе, зато нећу ни да мислим 

(МЛс 103); 
(4a) Boję się o tym mysleć (МЛп 95);

(5) Похвалиће се да ме прешао, а ја нећу да дозволим да ме пређе 
(МЛс 316);

(5a) Jeśli zwieje bez szwanku, będzie się przechwalał, że wystawił mnie do 
wiatru. Nie mogę do tego dopuscić (МЛп 286); 

(6) Глава ми пуца од мозгања, више нећу да се замарам (...) (МЛс 
484); 

(6a) Głowa mi pęka od rozmyślań, nie mam ochoty dłużej się męczyć (...) 
(МЛп 436).

(7) Co myslicie ze mną zrobić? (СЖп 14);
(7a) Что же вы со мной хотите сделать? (СЖр 33);
(7б) Шта хоћете да учините са мном? (СЖс 96).

У руском и пољском језику као одраз значења намјере наведеног 
глагола јавља се и употреба футурских облика умјесто волунтативне 
конструкције. На примјер:

(8) Али све се то разбијало о глупост и неповерење тога чиновника. 
– Нећу ја, ефендија, да лупам главу о том. Ја историју, или како 
се то све зове, не знам (ИАс 69);

(8а) Но все его доводы разбивались о тупость и трусливую подозри-
тельность чиновника. 
– Не буду я, эфенди, ломать над этим голову. Историю, или как 
она там зовется, я не знаю (ИАр 52);

(8б) Ale wszystko to rozbijało się o głupotę i nieufność urzędnika. 
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– Nie będę, efendi, łamał sobie nad tym głowy. Ja historii, czy też jak 
to się tam wszystko nazywa, nie znam (ИАп 63);

(9) Ја нећу да предам! Ја сам партизан и остајем партизан! А ти 
ћеш се једног дана покајати за ово (ДЋс 177);

(9а) Не сдам оружие! Я партизан и останусь партизаном! А ты ког-
да-нибудь в том раскаешься (ДЋр 162); 

(10) Читам ти у очима. Кад је тако нећу да разговарам! (МЛс 275);
(10a) Widzę po twoich oczach. Skoro tak, nie będę z tobą rozmawiał (МЛп 

249);

(11) Mów prawdę! Nie ty kradłaś, nie ty przechowujesz. Mnie prawdy nie 
powiesz, toś teraz taka, Żydowico niewierna! (СЖп 78); 

(11а) Говори правду! Ведь не ты их украла, не ты прячешь! И ты не 
скажешь мне правды? Вот ты теперь какая, жидовка невер-
ная! (СЖр 96); 

(11б) Говори истину! Ниси ти крала, не чуваш их ти. Мени нећеш да 
кажеш истину, таква си ти сада, неверна Јеврејко (СЖс 144).

За изражавање одричне волунтативности у руском језику често 
се користи футурски облик СВ глагола стать са инфинитивом. Такво 
значење датог глагола лако се уочава у преводима на друге словенске 
језике. Уп. сљедеће примјере на руском језику и њихове еквивален-
те на пољском и српском језику, у којима се формализује (експлици-
ра) управо дата семантика волунтативности (рус. ‘не хочу’ – пољ. ‘nie 
chcę’ – срп. ‘нећу’/’не желим’):  

(12) – Этого не полагается... – бормотал он.
– И слушать не стану, – зашипел в самое ухо его Коровьев (МБр 
83);

(12a) – Nie uchodzi – wymamrotał.
– Nie chcę o tym nawet słysześ – szepnął wprost w prezesowe ucho 
Korowiow (МБп 121);

(12б) – То није допуштено... – мрмљао је.
– Нећу ништа да чујем – зашапутао је на његово ухо Коровјов 
(МБс 107–108).

(13) Бал будет пышный, не стану скрывать от вас этого. (МБр 
204);

(13а) Nie chcę przed panią ukrywać, że bal będzie wspaniały (МБп 307);
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(13б) Бал ће бити раскошан, нећу то да кријем од вас (МБсб 250) 
[уп. загребачки превод: Бал ће бити раскошан, не желим вам то 
затајити (МБсз 272)].

Уз одговарјући контекст-ситуацију (обично додавањем замјенице 
тебе), односно интонацију и поредак ријечи, и потврдна конструкција 
са датим глаголом може да изражава ово модално значење (‘не хочу’), 
али уз пропратни иронички однос говорника према изреченој чињени-
ци или предлогу сабесједника (глагол је често у иницијалној позицији 
и у препозицији у односу на субјекат, чиме се појачава како иронички 
однос говорника тако и значење одричне волунтативности). 

Као илустрацију наведимо (кронолошким редом – од XIX дo XXI 
стољећа) неколико примјера из Националног корпуса руског језика 
РАН (НКРЈ):

(14) „Ну как же, — думаю себе, — так я тебе и стану их держать?” 
(Н. С. Лесков. Очарованный странник –1873 год.) (= ‘не стану/не 
буду держать’); 

(15) Ну, вот, нашла время, стану я теперь тебе рассказывать (А. 
А. Потехин. Выгодное предприятие – 1877 год.) (= ‘не стану/не 
буду рассказывать’); 

(16) Так я тебе и стану рассказывать! (Вениамин Каверин. Два ка-
питана –1938–1944 год.) (= ‘не стану/не буду рассказывать’);   

(17) Стану я тебе отчет давать, куда хочу — туда и хожу! (Кон-
стантин Ливанов. Без Бога // „Новый Мир”, 2002) (= ‘не стану/
не буду давать’).

Уп. такође сљедећи примјер и његове еквиваленте у пољском и 
српском језику: 

(18) – Ну да, – сказал  Малинин, – держи  карман  шире!  Станут  с  
такой срочностью прямо из боя тащить! (КСр 321) (= ‘не ста-
нут/не будут тащить’);

(18а) – A jakże! Gadaj zdrów! Będą cię z takim pośpiechem ciągnąć pro-
sto z walki! (КСп 396);

(18б) –  Не верујуем да је то – рече Малињин. – Зар би нас због тога 
овако хитно звали право из борбе?! (КСсб 347) [ уп. и загребачки 
превод: – Ама немој – рекао је Малинин – не претјеравај. Баш би 
нас тако хитно извлачили из битке! (КСсз 321)].
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Иако су неки примјери на руском и пољском језику (и преводи и 
оригинали), који овдје служе као еквиваленти наведене српске одрич-
не конструкције, представљени футурским обликом, то још увијек не 
значи да они морају обавезно имати и значење индикатива, односно 
будућег времена, како се то тврди у Гутков 1988. Другим ријечима, 
треба имати у виду и то да футурски облици (како аналитички тако и 
синтетички, а нарочито ови посљедњи) у руском и пољском, као и у 
осталим сјевернословенским језицима, могу у одређеним контекстуал-
ним условима изражавати не само основно индикативно значење већ 
и разна модална значења, какво је, на примјер, значење волунтативно-
сти или оптативности у одричним (изјавним и упитним) реченицама 
(уп.: Бондарко 1971: 93–94, 110–111; Практична граматика 1985: 73; 
Војводић 1993: 193). Управо такво (волунтативно) значење (како кон-
струкције „нећу + да + презент” тако и руског футура) ми видимо и у 
примјерима (иначе методолошки веома добро обрађенима) које В. П. 
Гутков наводи као илустрацију футурске употребе руских и српских 
облика (Војводић 1996б).170

Штавише, управо због те бифункционалности футурских облика 
у сјевернословенским језицима могућа су и мијешања њиховог вре-
менског и модалног значења, па чак и неспоразуми, до којих долази 

170  Ту чињеницу – да се волунтативност у руском језику може изразити не 
само уобичајеном волунтативном конструкцијом („хочу/не хочу + инфинитив”) већ и 
футурским облицима СВ и НСВ – превидио је В. П. Гутков у свом раду, посвећеном 
овом питању (Гутков 1988), гдје је дат и критички осврт на рад Р. Маројевића (Ма-
ројевић 1977), у којем, само да узгред напоменемо, аутор такође није узео у обзир ово 
значење руских футурских облика. Наведени превид Р. Маројевић је, ипак, исправио 
у посебном раду (Маројевић 1997), гдје се, поред осталог, позвао и на примједбе у 
вези с тим, изнесене у нашим радовима  (в.: Војводић 1995; 1996а; 1996б). 

Да се модална нијанса волунтативности може иразити и футуром то показује 
и руски превод горе наведене (у параграфу 2.3.3.2.1.) француске реченице-конструк-
ције (je ne veux pas la traîner) која има волунтативно значење: Ее-то я не потащу <в 
такую мерзкую погоду> (ЕЗр 426), премда би и овдје било оправданије употребити 
конструкцију са јачом експресивно-емоционалном обојеношћу (какву већ имамо и 
у оригиналу, тј. „не хочу + инфинитив” глагола НСВ), како је то учинио и пољски 
(ЕЗп 70), односно српски (ЕЗсб 83) преводилац. Уп. такође примјер из бајке, гдје 
је у наративном дијелу текста употребљена волунтативна конструкција са глаголом 
хотеть („хтјети”) у прошлом времену, којом се објашњава волунтативна употреба 
футура НСВ у истом контексту: Не хотел ослик работать. Заупрямился: „Не буду 
[работать]” (ГЦ 42).
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нарочито онда када се дати облици реализују у оквиру дијалога, што 
се може илустровати сљедећим примјером: 

(19) Подходит Рома к мужикам и говорит: 
– Дяденьки, икру есть будете?
–  Будем!
–  Когда будете есть, позовите меня (РК 146)

Наведени дијалог представља комуникацију говорника и саго-
ворника са различитим полазним претпоставкама, усљед чега се ствара 
ефекат поремећене комуникације са примјесом хумора, до чега долази 
без обзира на то да ли је тај поремећај изазван свјесно или несвјесно. 
Рецимо само узгред да се овакав тип контекста (ситуације) не може 
ваљано (а тиме ни вјерно) превести на јужнословенске језике.

Истакнимо још једном да оно што се у српском језику може из-
разити одричном волунтативном конструкцијом, гдје се као допуна 
употребљава презент глагола НСВ, у руским и пољским преводима се 
често покушава изражавати футуром глагола СВ. 

Такви поступци карактеристични су нарочито за употребу датих 
конструкција са глаголима кретања. Код ових глагола руски и пољски 
футурски облици са значењем волунтативности чешће су СВ, а инфи-
нитивна компонента у волунтативној конструкцији НСВ (в. Гутков 
1988: 70, гдје се наводе, премда због других разлога, примјери таквога 
типа у руском језику). Упоредимо оба случаја у истом контексту на ру-
ском примјеру: На похороны я не пойду. Я не могу. Я не хочу ходить 
на похороны (Нилин: „Жестокость” – ЏФ 344). 

Овдје се, дакле, изражава одбијање извршења радње. Футурски 
облик показује да је ријеч о промишљеном, планираном, рационал-
ном „потезу” (исказу), док волунтативна конструкција у другом дијелу 
исказа, појачавајући негативни однос субјекта према вршењу радње, 
поновно актуелизује (само сада са већим степеном емотивности) од-
бијање вршења радње. Да оба средства (тј. и футурски облик и волун-
тативна конструкција) изражавају волунтативно, а не индикативно 
(футурско) значење говори нам и сам контекст, тј. редослијед елеме-
ната исказа, који представљају понављање, односно својеврстан сино-
нимски низ: Я не пойду – Я не могу – Я не хочу ходить. Управо такав 
распоред елемената укупног ужег контекста доприноси интензитету 
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негативног, тј. емоционалног односа говорног лица (овдје и субјекта) 
према вршењу радње које се од њега тражи. 

Недиференцираност футурских облика и волунтативних кон-
струкција у руском и пољском језику огледа се и у њиховој напоредној 
употреби (тј. у оквиру истог контекста). На примјер: 

(20) – Więc panna nie pokażesz kryjówki? 
– Nie pokażę, bo nie wiem, gdzie on tam jest.(...)
– Ja nie będę otwierał tych drzwi ani tam nie pójdę. 
– Ty! Jak śmiesz! Otwieraj natychmiast! 
– Nie otworzę. Sami otwierajcie.
– Dlaczegóż to, kochanku, nie chcesz nam tych drzwi otworzyć? – 
słodko zapitał major. 
– Dlatego, że nie moja rzecz tam chodzić.
– Czemu?
– To panów pokój... 
– Jak to panów?
– Nieboszczyka pana, Panie mu ta świeć... Chcecie, to iźdcie, a ja nie 
pójdę (...) 
– Co to takiego? Czemu on nie chce wejść do tamtego pokoju? – zapi-
tał major zracając się do panny Brynickiej (СЖп 50–51);

(20а) – Значит, вы отказываетесь показать тайник?
– Не покажу, потому что не знаю.(...)
– Я не стану отпирать эту дверь и ни за что не войду туда?
– Ах ты! Как ты смеешь? Открой сейчас же!
– Не откройу. Сами открывайте! 
– Отчего же, милейший, ты не хочешь отпереть эту дверь? – 
слащавым голосом спросил майор. 
– А потому, что не мое дело ходить туда.
– Почему?
– Это баринова комната...
– Какого барина?
– Покойного барина, царство ему небесное. Коли хотите – иди-
те, а я нипочем не пойду. 
– В чем дело? Почему он не хочет войти в ту комнату? – спро-
сил майор у панны Брыницкой (СЖр 68–69);

(20б) – Ви дакле нећете да покажете скровиште? 
– Нећу да покажем, јер не знам где би тај био.(...) 
– Ја нећу да отварам та врата и нећу да идем тамо.
– Ти! Како се усуђујеш! Да си сместа отворио!
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– Нећу да оворим. Отворите сами!
– А што ти, драги мој, нећеш да нам отвориш? – упита слат-
ким гласом мајор. 
– Зато, што није мој посао да тамо идем.
– Како то?
– То је господинова соба...
– Како господинова?
– Покојнога господина, покој му души... Ако хоћете, идите сами, 
али ја нећу да идем. (...)
– Шта је то? Због чега он неће да уђе у ону собу? – упита мајор  
окренувши се госпођици Брињицкој (СЖс 124). 

Као што видимо из наведених примјера, српски језик конструк-
цијом „нећу +да + презент” изражава оно што се у руском и пољском 
изражава футуром (овдје глагола СВ) и/или чистом волунтативном кон-
струкцијом „не хочу (nie chcę) + инфинитив”. Претходни контекст са из-
разитим волунтативним значењем није српски оригинал, већ пољски, из 
чега можемо закључити да овај примјер сликовито показује како ни у 
пољском ни у руском није извршена потпуна диференцијација између фу-
турских облика и волунтативних конструкција (као што смо већ видјели 
да формалне дифренецијације нема ни у српском – параграф 2.3.3.2.1.). 
Другим ријечима, футурски облици у овим језицима могу се у одређе-
ним случајевима употребљавати и умјесто наведених конструкција, што 
нам даје основа да у овом случају говоримо о њиховој синонимичности. 
Футурски облици у волунтативној функцији у руском и пољском, као и 
у другим сјевернословенским језицима, употребљавају се најчешће онда 
када се радња односи на 1. лице, а нарочито на 1. л. јд. Када се радња од-
носи на друга лица, а нарочито на 3. л., онда се, по правилу футурски об-
лици не употребљавају; у тим случајевима користи се (готово обавезно) 
чиста волунтатиивна конструкција. Дакле, што је вршење радње ближе 
говорном тренутку и што је већи степен њене илокутивности, вјероват-
ност да ови језици употријебе футурски облик тим је већа. 

У контексту засићеном јаким емоционалним набојем обавезно ће 
се, без обзира о којем се лицу ради, у овим језицима користити во-
лунтативна конструкција „(не) хочу / (nie) chcę + инфинитив”. У пи-
саниом тексту на ту емоционалност указују обично узвичници, као у 
сљедећим примјерима: 
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(21) – Иди! ‘Оћу да будем сам! – викну он изненада и не погледа у 
Павла (ДЋс 121);

(21а) – Уйди! Я хочу остаться один! – неожиданно крикнул Гвозден, 
не глядя на Павле (ДЋр 112);

(22) (...) Нећу више ни да те видим! (МЛс 329); 
(22а) Nie chcę cię więcej na oczy oglądać! (МЛп 296);

(23) – Siostro! – wołał – łaski! Zabij! Daj się zabić samemu! Nie chcę żyć! 
(СЖп 76);

(23a) – Сестра, – взывал он, – сжалься! Убей! Позволь мне самому 
убить себя! Я не хочу жить (СЖр 94);

(23б) – Сестро! – викаше он, – смилуј се! Убиј! Пусти да се сам 
убијем! Нећу да живим! (СЖс 142).

Значење жеље може понекад у руском и пољском језику да буде 
изражено (односно са српског преведено) презентом или, рјеђе, конди-
ционалом. На примјер: 

(24) Сигурно се плашила да му каже истину. „Има нешто, чим неће 
да ми каже. Има, има нешто...” (ДЋс 267);

(24а) Наверно, она просто боялась сказать ему правду. Есть что-то, 
чего она не говорит. Есть, есть (ДЋр 244);

(25) (...) и неће ни руку да ми пружи (МЛс 541); 
(25a) (...) a teraz nie podaje mi ręki (МЛп 487); 

(26) А ако баш неће да дође, бар нека каже шта да се ради и гдје да 
се траже љекови (МЛс 557); 

(26a) A gdyby nie chciał przyjść, niech przynajmniej powie, co robić i 
gdzie poszukać lekarstwa (МЛп 501). 

Свако од значења (односно подзначења) волунтатива тражи и по-
себна контекстуална средства. Тако, кад је у питању жеља онда се че-
сто могу срести елементи контекста, као што су веома (очень, bardzo), 
жарко (страстно, żarliwie), нешто (что-то/что-нибудь/кое-что, 
coś), све (всë, wszystko) и сл. Наведени елементи (квантификатори) до-
приносе интензитету и емоционалности исказа (уп. Пипер 1988: 78–98, 
138–140). На примјер: 

(27) Хоћу и ја  нешто  да имам, хоћу све! (МЛс 306);
(27a) I ja chcę coś mieć, z życia!  Wszystko   chcę mieć (МЛп 277).
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Волунтативне конструкције са значењем жеље представљају за-
право емоционално задовољење, које је у директној вези с располо-
жењем субјекта. 

Конструкције са значењем намјере често су у оквиру контекста 
у којем се употребљавају повезане са лексичким показатељима мјеста 
(правца) и времена реализације радње. За такву радњу кажемо да је 
просторно или временски локализована (уп. у овом раду поглавље о 
СКСФ одређене будуће радње – параграф 3.2.1.2; уп. такође: Пипер 
1988: 16–61, 76; 1997а: 9–56; Мушовић 1987: 24–25). На примјер: 

(28) Не, ја идем. Од тога зависи читава акција и лично ја хоћу да 
је изведем. Ја се за њу осећам најодговорнијим. Вечерас нећу 
ништа да ризуикујем (ДЋс 354); 

(28а) Нет, пойду я. От этого зависит успех операции, я хочу прове-
сти ее лично. На мне лежит большая ответственность, и я не 
хочу ничем рисковать (ДЋр 320);

(29) И хоћу да видим је ли то мјесто и изблиза тако лијепо као што 
се чини издалека (МЛс 511–512); 

(29а) Chcę prócz tego sprawdzić, czy to miejsce jest rzeczywiście tak pięk-
ne, jak z daleka wygląda (МЛп 461);

(30) – А как же ты не понимаешь, – вдруг закричала она, – как же ты 
не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где 
ты?! Почему ты думаешь только о себе? (КСр 7) 

(30а) – Ale czy ty nie rozumiesz – krzyknęła nagle – czy ty nie rozumiesz, 
że ja także jestem człowiekiem? Że chcę być tam,  gdzie ty! Dlaczego 
myślisz tylko o sobie?... (КСп 8); 

(30б) – А како ти нећеш да схватиш, – наједном завика она – како 
ти нећеш да схватиш да сам и ја човек?! Да ја желим да будем 
тамо где си ти? (...) Зашто мислиш само на себе?... (КСсб 10).171

Употреба волунтативних конструкција често се веже за контекст, 
односно ситуацију која не означава конкретизацију (из)вршења радње. 
То се нарочито испољава у погодбеним и упитним реченицама (уп. 
Иљухина 1986: 19). На примјер: 

171  Уп. загребачки превод, гдје је волунтатив изражен донекле необичном и 
архаичном  конструкцијом са инфинитивом: – Та како не разумијеш – наједном је 
узвикнула – како не разумијеш да сам ја исто човјек?! Да ја хоћу бити тамо гдје си 
ти! Зашто мислиш само на себе? ... (КСсз 10). 
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(31) Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь! 
(МБр 255);

(31a) Колико си сада добио? Говори, желиш ли сачувати живот! 
(МБсз 340);

(32) Имам и „Ново време”. Хоћеш  ли  да погледаш? (ДЋс 201); 
(32а) У меня есть „Ново време”. Хочешь посмотреть? (ДЋр 184);

(33) Шта  ћеш с тиме? (МЛс 327);172

(33а) Co  chcesz z tym zrobyć? (МЛп 296);

(34) Ето видиш, ни то ниси погодио. Ја сам све што је – превише, ако 
баш хоћеш да знаш, и зато не ваљам (ИАс 79); 

(34а) Видишь, и опять не угадал. Уж если хочешь знать, во мне всего 
не просто много, а слишком много. Поэтому я ни на что и не 
гожусь (ИАр 57);

(34б) No, popatrz, nawet teraz nie trafiłeś. Jeśli już chcesz wiedzieć, u 
mnie wszystko jest za duże i dlatego nic po mnie. Tak, ja też jestem do 
niczego (ИАп 69). 

Какво ће значење (тј. степен волунтативности или футуралности) 
имати конструкција (било одрична било потврдна) са композицијом 
„да + презент”, односно њени еквиваленти у руском и пољском (а на-
рочито они који имају футурске облике), зависи, чини се, и од врсте 
радње допунског глагола (тј. глагола који се додаје управном глаголу 
нећу, односно хоћу), као и од његовог лексичког значења. Другачије 
ће, рецимо, значење имати глаголи verba movendi, него што их у овој 
позицији имају глаголи verba dicendi. Исто тако, разликоваће се у том 
смислу и глаголи са ингресивном врстом радње (радити – прорадити) 
од глагола са интензивном врстом радње (јести – најести се). Нарав-

172  У овом примјеру управни глагол хтјети десемантизован је само формално, 
што показује и превод на пољски језик, као и суптилнија анализа ширег контекста: 
– Шта ћеш с тиме? (= „шта хоћеш/желиш/намјераваш да урадиш”) // – Да обучеш, 
прошкргута (= „хоћу/желим да урадим/да те натјерам да обучеш ово”). Поред тога 
овдје је дошло до метаплазме (девербализације, глаголске деструкције, испуштања 
глагола) као резултата примјене минус-поступка (в. Тошовић 1990; 1991; уп. Војво-
дић 1991: 195–196; 1997в), која је, као и већина глаголских деструкција, карактери-
стична за разговорни стил; уп. сличан примјер дјелимичне девербализације у пре-
воду на руски језик: Малиша, хоћеш ли да идеш кући? (ДЋс 74) [Малиша, хочешь 
домой? (ДЋр 69)].
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но, у томе значајну улогу игра и видска опозиција свршености и несвр-
шености глаголске радње. 

У зависности од тога што се жели изразити – намјера (која је 
резултат промишљања и планирања) или жеља (која је посљедица 
унутрашње емоционалне, по правилу, спонтане, тренутне потребе) – 
користи се СВ или НСВ. За намјеру, која је рационалног карактера и 
која се одликује обиљежјем дефинтивности, коначности, завршено-
сти оријентације на остварење радње, својствена је употреба СВ, а за 
жељу, која има емоционални карактер – употреба НСВ.173  Уп.: 

(35) Chce mnie pani zgubić!  Ja nie mogę (СЖп 84); 
(35а) Вы хотите меня погубить. Я не могу ехать! (СЖр 103);
(35б) Ви хоћете да ме упропастите!  Не могу (СЖс 149);

(36) Мислим да ниједног тренутка нисам веровала да ћу погинути. А 
и ти... Ја, Учо, хоћу да живим... (ДЋс 87);

(36а) Мне кажется, я никода, ни на мгновение не верила, что я погиб-
ну. И ты.... я хочу жить, Уча... (ДЋр 81).

3.3.2.1.2.3. На крају, ваља још једном јасно истаћи да горе на-
ведена недиференцираност извире прије свега из значења која имају 
облици волунтатива, односно футура, без обзира на то да ли се ради о 
полисемији (захваљујући којој волунтативна конструкција у јужнос-
ловенским језицима, односно у српском и футурски облици у сјевер-
нословенским језицима, односно у руском и пољском могу имати како 
индикативно тако и волунтативно значење) или о синонимији (која сје-
вернословенским језицима омогућава да волунтативну конструкцију 
замијене футурским облицима, а јужнословенским језицима, наравно 
не свима, да футурски облик замијене волунтативном конструкцијом). 

Дата синонимија је једносмјерна. Другим ријечима, сјеверносло-
венске футурске облике у њиховом индикативном значењу није могуће 
замијенити волунтативним конструкцијама, као ни јужнословенске во-
лунтативне конструкције са футурским (инфинитивним) облицима; у 

173  Избор вида одраз је степена ограничености процеса, односно трајања 
радње. Ако радња инфинитивне компоненте волунтативне конструкције у руском 
и пољском језику, односно композиција „да + презент” у српском језику, изражава 
ограниченост, онда ће она најчешће бити СВ. А у случају дјелимичне ограничености 
или када нема такве ограничености употребљава се, по правилу, гаголска радња НСВ 
(Пајар 1988: 67–68, 73). 
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српском језику евентуална употреба футура у волунтативном значењу 
данас би се осјећала као архаизам. Наведена синонимичност може се 
у сјеврнословенским језицима препознати (а) као транспозиција инди-
катива у модус (волунтатив), а у јужнословенским (б) као аналогија, 
на основу које се одрични облик футура (нећу + инфинитив) и одрична 
волунтативна конструкција („нећу + да + презент”) доводе на исту ра-
ван са потврдним футурским облицима („ћу + инфинитив” / „ћу + да 
+ презент”). 

Граматикализованост / неграматикализованост (која овдје под-
разумијева исказивање / неисказивање индикативности) неког облика 
одређена је, између осталога, и његовом фреквентношћу. Према томе, 
конструкција „хоћу/нећу + да + презент” у српском језику, с обзиром 
на своју веома малу фреквентност (са значењем индикатива, односно 
футура) у односу на велику фреквентност инфинитивне конструкције 
(ћу/нећу + инфинитив), не може се узимати као граматикализовани об-
лик (в. Војводић 1995; 1996a). У прилог томе говори и њена просторно 
веома ограничена употреба са значењем футура, која, по правилу, има 
уско локални (дијалектални) карактер. По свему судећи, управо због 
тих разлога савремени српски језик искључује из свога граматичкога 
стандарда наведене конструкције.

Исто тако, руски и пољски футурски облици са значењем (иска-
зивањем) волунтативности, с обзиром на њихову малу фреквентност 
у односу на велику фреквентност конструкције „хочу/не хочу (chcę/nie 
chcę) + инфинитив” са истим значењем, не могу се посматрати као 
„прави” волунтативи или оптативи (иако таква употреба није наруша-
вање норме).

Такође, треба имати у виду да се примјери типа „хоћу + да + пре-
зент” у српском језику (односно „хочу / chcę + инфинитив” у руском и 
пољском), као и њихови одрични облици, често могу срести у дијало-
зима, а врло ријетко у наративним дијеловима текстова.

3.3.2.1.3. Елиптичне конструкције с футуралном перспективом
3.3.2.1.3.1. Елипсу и елиптичност разматраћемо овдје мање са 

чисто синтаксичког, а више са семантичког, односно са функционалног 
становишта. Другим ријечима, овдје се нећемо бавити ни критеријуми-
ма одређивања и класификације елипси нити њиховим разграничењем 



226

Дојчил П. Војводић

од других (сродних) појава.174 Посматраћемо их само као конструкције 
у којима је формално изостављен предикатски израз, односно гово-
рићемо о средствима помоћу којих се оне оформљују те о начинима 
њиховог функционисања. 

У нашем излагању о деструкцији глагола, као једној од језич-
ких универзалија, ограничићемо се на разматрање елиптичности у 
примјерима са футурским предикатским изразом у српском, руском и 
пољском језику (в., поред осталог, Војводић 1997г). При исказивању 
будуће радње у словенским језицима овим поступком рестрикције 
(минус-поступком) изоставља се једна структурна компонента глагол-
ског облика (тј. претварају се аналитички облици у синтетичке) или 
се у потпуности изоставља глаголски облик (уп., нпр.: Тошовић 1991: 
45–54 и 1995: 348–351). 

Изостављање глаголског облика или једне од његових структур-
них компоненти представља нереализовану синтаксичку валентност, 
односно позициони еквивалент реченице (уп.: Земска 1987: 136 и д.; 
Шведова 1968: 42). Да би се оваква дематеријализација глаголског пре-
дикатског израза могла извести морају се обезбједити одговарајући ус-
лови, а  прије  свега: (а) контекст који обично претходи датом поступ-
ку175 и (б) конгруентност најважнијих структурних елемената реченице 
са неизреченим (а претпостављеним) глаголом, односно лексичко-се-
мантичка и синтаксичка спојивост ријечи.176 

3.3.2.1.3.2. Веома честа појава дјелимичног или потпуног изо-
стављања глаголских (футурских) облика карактеристична је за упит-
не реченице у којима су упитне ријечи (шта, куда, када и сл.) један од 

174  О овим и још неким аспектима в., између осталог, у: Баји 1965: 85–88, 
159–164;  Сковородников 1973: 114–123; Салоњи 1976: 119–141; Граматика 1979: 
871–875; Стевановић, 1979: 95–119; Лекант 1986: 141–165; Дорофејева 1986: 29–40; 
Јарош 1986; Валгина и др. 1987: 354–358; Земска 1987: 136–145; Коницка 2003.

175  О неким функционалним и комункативним аспектима таквога контекста 
(на примјерима упитног исказа) в., нпр., Мирић 1997а. 

176  Сва правила која важе за детерминацију структурних реченичних схема 
„пунога” израза, гдје основна улога припада детерминаторима (који представљају 
condicio sine qua non синтаксичке обавезности), важе и за детерминацију елиптич-
них схема; о детерминаторима и синтаксичкој обавезнозти в., између осталога: Ивић 
1961: 180–190; Шведова 1968: 39–50; Кшишкова 1972: 247; Граматика 1979: 751–
805; Граматика 1980–2: 149–163; Радовановић 1990: 77–106. 
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структурних (обавезних) дијелова, без којих се реченица као синтак-
сичка и семантичка цјелина не може реализовати. Због тога се упит-
не ријечи, за разлику од глагола, не подвргавају тако лако поступцима 
рестриктивности. Другим ријечима, оне су способне да преузму улогу 
носиоца предикативности без посљедица по информативност исказа 
и да на тај начин својом (ко)референтношћу у оквиру одговарајућег 
контекста (ситуације) указују на основни садржај поруке (уп. Мирић 
1997а). Као примјер навешћемо превод с француског оригинала на сва 
три наведена словенска језика (дијалог двију мајки, које разговарају о 
свадби своје дјеце, гдје једна од њих пита): 

(1) – Voyons,  à quand? (ЕЗф 108) (= ‘quand sera le mariage?’).177

(1а) – Дакле, кад? (ЕЗсб 100) (= ‘кад ће бити свадба?’) 
(1б) – Когда свадьба? (ЕЗр 442) (= ‘когда будет свадьба?’). 
(1в) – Więc kiedy? (ЕЗп 87) (= ‘kiedy będzie ślub?’).

Уп. такође:
(2) – Если разрешите, пересплю где-нибудь у вас, а утром пойду.

– Куда? (= ‘куда пойдешь?’)
– На фронт (...) (КСр 209) 

(2а) – Jeżeli pozwolicie, prześpię się gdzieś tu u was, a rano pójdę.
– Dokąd? (= ‘dokąd pójdziesz?’)
– Gdzie każą, na front (...) (КСп 259–260) 

(2б) – Ако допустите, негде бих код вас преспавао, и ујутру идем.
–  Куда? (= ‘куда идеш / ћеш ићи?’)
–  На фронт (...) (КСсб 225)

3.3.2.1.3.3. Предикативност (овдје футуралну) безлаголских 
упит них реченица могу чувати не само упитне замјеничко-прилошке 
ријечи већ и други структурни дијелови тих реченица. Такву функцију 
имају именице или замјенице, односно субјекат, што посебно долази 
до изражаја у случајевима када се, поред глагола, изоставља и упитна 
ријеч, односно када се жели нагласити важност вршиоца радње. На 
примјер:  

(3) –  Niech pan powie mamusi, że w przyszłą niedzielę przyjadę! 

177  Kратке реченице у једноструким наводницима (у облим заградама) означа-
вају „пуни” (декодирани) предикатски израз футуралних односа безглаголског иска-
за, односно примјера. 
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–  A pani? – zwrócił się Włodek Anielci. (= ‘a kiedy pani przyjedzie?’) 
–  Ja przyjadę na 22 lipca (ЈИп 44)  

(3а) –  Реците мами да ћу доћи у следећу недељу! 
–  А ви? – обрати се Влодек Ањелки. (= ‘а када ћете ви доћи’)
–  Ја ћу доћи 22. јула (ЈИс 29)  

(4) –  Дед, а что ты станешь делать с кладом, когда найдешь его? 
–  Я-то? –  усмехнулся старик. (АЧр/С 147) (= ‘что я буду делать?’)  

(4а) –  Деда, а што ћеш радити с благом кад га нађеш? 
–  Ко, је л’ ја? –  насмеши се старац. (АЧс/С 139) (= ‘је л’ ја шта 
ћу радити’) 

3.3.2.1.3.4. И други лексички (као што су замјенички прилози 
сада, ускоро, никад, данас, сутра, много, мало, лако и др.) и синтаксич-
ки (као што су предлошко-падежне конструкције у + акузатив, к + да-
тив, с + инструментал и сл.) показатељи помажу да се при глаголским 
деструкцијама очува основна порука исказа. То је могуће због њихове 
семантичке конгруенције са глаголом као конститутивним елементом 
предикатског израза у реченици (уп.: Пипер 1977 и 1988: 35–36.). Упра-
во та конгруенција, односно лексичко-семантичка и синтаксичка споји-
вост омогућује да се при поступцима рестрикције замјеничко-прилош-
ки локализатори и квантификатори, а исто тако и предлошко-падежне 
конструкције, понашају као носиоци предикатских израза, који чине 
основу сваког исказа. То, другим ријечима, значи да на синтаксичком, 
односно на комуникативном плану нема самосталне употребе тих по-
казатеља, јер њихова употреба и уопште функционисање увијек зависи 
од глаголске радње као носиоца предикативности.178 На примјер: 

(5) – О издајницима и отаџбини  ћ е м о  такође после на крају. А 
сада прво о људима. (ДЋс 339) (= ‘после на крају ћемо говорити’; 
‘сада прво ћемо говорити’)  

178  Према томе, у условима регуларне реализације реченице наведена средства 
(као детерминатори) могу се увијек очувати, без обзира на то о којем се типу реченице 
ради; уп. Граматика 1980–2: 149. 

Али и у случајевима неконгруенције могуће је минус-поступком (изостављањем 
глаголске компоненте) сачувати основну информацију реченице-исказа, односно 
његов предикатски (премда нематеријалан) израз. На примјер: 

– Спали бы себе да спали на доброе здоровье!  
– А почта? – встревожился Савелий. – Кто же почту-то повезет?  (АЧр/

ВЕД 83) (= ’а почту кто повезет?’ / ’а что с почтой я буду делать?’).
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(6) – Завтра мы приедем к месту (...)
– Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. (АЧр/
НП 111–112) (= ‘завтра мы приедем’)

(7) – Kiedy pojedzie dalej? 
– Jutro na noc. (СЖп 78) (= ‘pojedzie jutro na noc’) 

(8) – Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко. (АЧр/ВВ 
207) (=‘немножко прокатимся’)  

(9) – Пусти. Лако  ћу ја с њим – одговори Павле. (ДЋс 331) (= ‘лако 
ћу изаћи на крај’) 

(10) – Cóż się kulą robi? Będę wojowała. 
– Z kim? (СЖп 121) (= ‘z kim pani będzie wojowała’) 

(11) – Вернусь с работы – и к кастрюлям! (ПП 90) (= ‘и пойду к ка-
стрyлям’). 

(12) – A gdy mu będzie lepiej (...) wynwiozę go do Włoch.
– Do Włoch! (СЖп 162) (= ‘wywieziecie go do Włoch’) 

(13) – Устај! Ти  ћеш  у затвор! (СЖс 172) (= ‘ти ћеш у затвор ићи’) 

3.3.2.1.3.5. Повећани степен динамичности, експресивности и 
емоционалне напетости налазимо у дијалозима који се одвијају у крат-
ком временском периоду. Такви дијалози најчешће се састоје од безгла-
голских упитних реченица (тј. од упитних ријечи) и изјавних реченица 
(односно одговора са разним замјеничко-прилошким локализаторима 
и квантификаторима). На примјер:

(14) А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным 
голосом:
– Когда? Сегодня? Где? (= ‘увидимся’)
– Сегодня едва ли это удобно, – сказал он, подумав. – Вот разве 
завтра. (АЧр/ВВ 211) (= ‘увидимся’)  

(14а) А кад се спремио да иде, запита га она гласом пуним страсти:
– Када? Данас? Где? (=  ‘ћемо се видјети’)
– Данас неће бити баш згодно – рече он, пошто мало размисли. 
– Па, можда  сутра.  (АЧс/ВВ 342) (= ‘ћемо се видјети’) 

(15) – A kiedy już te wakacje? – z pewnym niepokojem ponwiedział ojciec. 
(= ‘kiedy przyjdą”) 
– Za dwa tygodnie... (ЈИп 12) (= ‘przyjdą’)
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(16) – А воскресенье скоро? (= ‘скоро будет’, ‘наступит’)
– Скоро. (= ‘скоро будет”, ‘наступит”)
– Через сколько? (= ‘через сколько будет’, ‘наступит’)
– Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье. 
(= ‘потом будет’, ‘наступит’)
– Еще нескоро! – сказал Сережа. (ВПр 18) (= ‘еще нескоро бу-
дет’, ‘наступит’) 

3.3.2.1.3.6. Одређен степен стилске маркираности имају релатив-
но кратки футурални искази који се састоје од комбинованих експре-
сивних средстава, односно од елиптичних израза и транспонованих 
облика (o футуралним транспонованим облицима в. Војводић 1997а.). 
Такви искази, односно реченице често су организоване на принципу 
сукцесивности радњи. Уп. сљедећи примјер:  

(17) – Па шта  ћемо  сад? – промрси Радекић (...) 
– Шта  ћемо ?!  Идемо  до  ђавола, ето ти шта  ћемо? Налево 
круг. (БЋ 83) (= ‘шта ћемо радити’; ‘идемо / поћи ћемо налево 
круг’)

3.3.2.1.3.6.1. Функционисање наведених комбинованих експре-
сивних средстава посебно долази до изражаја у дијалозима, који за 
своју реализацију често захтијевају већи број упитних и других замје-
ничко-прилошких локализатора и квантификатора те предлошко-па-
дежних конструкција. О томе говори и наш сљедећи примјер:  

(18) – Вы теперь куда  едете ? –  спросила Вера.
– Теперь  еду  к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там 
– в Питер на работу. (= ‘поеду в Питер’) 
– А потом? (= ‘что будете делать’)
– Потом? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь 
в уезд материалы собирать. (АЧр/В 126) (= ‘потом что буду де-
лать’; ‘весной опять куда-нибудь поеду в уезд’)  

3.3.2.1.3.7. У српском језику футурски облици у поређењу са фу-
турским облицима у сјеврнословенским језицима, захваљујући својој 
обавезној аналитичности, подлијежу поступцима слабије рестриктив-
ности (уп. Тошовић 1991: 48–49.). Другим ријечима, често се чува једна 
од компоненти футура – чешће ненаглашени облик презента помоћног 
глагола хт(ј)ети него инфинитив. Уп., између осталога, примјере (5), 
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(9), (13), (17), у којима се чува помоћни глагол, са сљедећим примје-
ром, у којем се чува инфинитив:  

(19) – Даће бог, оздравићеш ти од те твоје болести и још се у  
здрављу и на слободи сваког добра и сваке љепоте нагледати  
(ИАс 126) (= ‘још ћеш се нагледати’).179

3.3.2.1.3.7.1. Сличну појаву скраћивања футурских облика (на-
равно, само аналитичких НСВ) срећемо и у сјевернословенским јези-
цима (овдје у руском и пољском), али мање фреквентну и, по правилу, 
као одговор изражен 1. л. јд. презента помоћног глагола бити (быть/
być), који у датој позицији неријетко има волунтативно-оптативно зна-
чење (в., између осталога, Војводић 1996б: 173–185, посебно 175–178). 
На примјер:  

(20) – Odpowiadaj mi, natychmiast! Mow mi prawdę całą, bez jednego 
zatajenia! Będziesz mowiła prawdę? 
– Będę. (СЖп 160) (= ‘będę mowiła’) 

(20а) – Отвечай мне немедленно! Говори всю правду... ничего не ута-
ивай. Будешь говорить правду? 
– Буду. (СЖр 180) (= ‘буду говорить’)180

3.3.2.1.3.8. Елиптична конструкција, као рестриктивно средство за 
исказивање предикативности (овдје футуралности), може се увијек за-
мијенити одговарајуђом конструкцијом са глаголским (овдје футурским) 
обликом. Према томе, ако долази до стилске маркираности ових безгла-
голских конструкција, онда њени извори леже свакако у њиховој сино-
нимичности (могућности избора и супституције) са конструкцијама у 
којима је предикативност изражена пуним глаголским облицима. Поред 
тога, глаголска елипса својом компресијом и економичношћу те динамич-
ноћшу може да појачава емоционалну напетост поруке, односно исказа. 

Обраћањем пажње говорника, односно саговорника на основни 
садржај, тј. везивањем предикатског (овдје дематеријализованог) из-

179  Наравно, у руском и пољском језику на овом мјесту се мора употребити 
пуни футурски облик СВ (који због своје синтетичности не подлијеже таквој 
редукцији каквој подлијеже српски футур). 

180  Уп. српски превод:  
– Одговори ми сместа. Кажи ми целу истину, не затаји ништа! Хоћеш ли 

говорити истину? 
– Хоћу (СЖс 207) (= ‘хоћу говорити’; ‘говорићу’) 
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раза за најважнији дио информације (поруке) добијају се структурно 
различити а функционално слични типови елиптичних конструкција, 
чија семантичка цјеловитост (попуњеност) зависи, по правилу, од кон-
текста који им претходи. Без обзира на то да ли до изостављања глагол-
ског облика долази у реченицама или у надреченичним јединствима, 
без обзира ма то да ли је ријеч о монолозима или дијалозима (питањи-
ма-одговорима и уопште репликама), елиптичне конструкције морају 
да имају формално изражен барем један од конституената – рјеђе субје-
кат (именички или замјенички), чешће адвербијал и објекат (који се 
лексички, односно лексичко-граматички оформљују, по правилу, као 
замјенички прилози с функционално-семантичким обиљежјима лока-
лизације и/или квантификације или као предлошко-падежне конструк-
ције). Другим ријечима, обавезни формални израз добија само она кон-
ститутивна компонента на коју је усмјерена основна пажња – било са 
стране говорника, саговорника или обојице. На тај начин остварује се 
и основна функција језика – комуникативна функција. Додајмо да раз-
матрана језичка универзалија не показује битне разлике у свом офор-
мљавању и функционисању у три поређена словенска језика. 

3.3.2.2. Глаголски облици и начини са пропратним значењем 
будућег времена

3.3.2.2.1. Уводне напомене
Овдје ћемо само у кратким цртама назначити основне каракте-

ристике модалних граматичких облика (начина), чија је употреба нај-
чешће повезана са проспективним обиљежјем претпостављене радње 
која ће се (из)вршити (ако ће се извршити). Ријеч је о инфинитиву, 
императиву, вокативу, перформативу, кондиционалу и футуру II – об-
лицима, чија радња, иако, по правилу, неиндикативна, залази у сферу 
ФСП футуралности. 

•	 Инфинитив је, с обзиром на степен граматикализације, ве-
ома близак транспонованим временским облицима. У руском језику 
његова употреба је уобичајена, док се у пољском и српском језику на-
слућује тек као могућност (в., поред осталог: Војводић 1994; 2007а; 
Фортуин 2000). Уп.:  

(1) Верю, быть ему хорошим музыкантом (КР 146).
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Употреба инфинитива у овом значењу ограничена је, као и код 
безличне употребе прилога надо, на употребу у дативу, што је одраз 
како лексичко-семантичке тако и синтаксичке спојивости ријечи. Уп. 
сљедећу реченицу (као могућност) у српском језику: *Њему је бити 
вођом народа (= ’судбина му је да буде вођа народа’).

•	 Реализација радње изражене императивом увијек је усмје-
рена ка будућности, што, условно речено, одређује њен темпорални 
карактер. Њој, као и радњи осталих апелативних исказа – вокативних, 
прескриптивно- перформативних и интерогативних – увијек предстоји 
да се изврши (вид, нпр.: Војводић 1998в; 2003б). На примјер (наводимо 
различите форме императивне парадигме у сваком од три језика – 2. л. 
јд., 1. л. мн. и 2. л. мн.):

(2) Иди сюда!

(3) Chodźmy do domu! 

(4) Пођите у школу!

•	 Перформативна употреба глагола говорења у 1. л. јд. ин-
дикативног презента, чијим изговарањем адресант врши њима одго-
варјуће радње, односно (говорне) чинове представља једну од варијан-
ти категоријалне ситуације садашњег времена. Поред ове особине дати 
глаголи имају и друга, пропратна својства, међу којима посебно мјесто 
заузима њихова предикатска валентност, тј. допуна другим формама, 
прије свега проспективним, као што су футур, императив и инфинитив 
(„да + презент” у српском). Због тога се овдје, нарочито када је ријеч 
о прескриптивним и аутопрескриптивним исказима, може говорити о 
темпоралној ситуацији са обиљежјима футуралности (в., поред оста-
лог: Војводић 2003а; 2005а). Уп. сљедеће примјере у руском језику и 
њихове еквиваленте у пољском и српском:

(5а) И советую вам сейчас же возвратиться домой (ЕЗр 642);
(5б) I radzę wam, wracajcie do siebie zaraz (ЕЗп 293);
(5в) И ја вам савјетујем да се вратите смјеста (ЕЗс 292);

(6а) Ладно! Ей-богу, вот клянусь, не стану больше обижать тебя! 
(ЕЗр 642);

(6б) No, już ci przyrzekam, że będę dobry (ЕЗп 642);
(6в) Гле, ја се кунем да ћу бити љубазан (ЕЗс 642).
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•	 О кондиционалу овдје говоримо у погодбеним потенцијал-
ним реченицама (тј. са значењем ’ако можда’) (в., поред осталог: Му-
сић 1896; Кравар 1985б: 14–18). Срећемо га у сва три језика:

(7) Взять  бы  этого Канта,  да за такие доказательства  года  на 
три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николае-
вич (МБр 15).

(8) Не  выйдет  сегодня,  выйдет завтра  (МБр 78) [Jeśli dziś się panu 
nie uda, to uda się jutro (МБп 113) // Ако не успије данас, успјет 
ће сутра (МБс 100)];

(9а) Если б пришел завтра, закончил бы работу;
(9б) Jakby przyszedł jutro, zakończyłby pracę;
(9в) Ако (уп. кад) би дошао / Да дођеш сутра, завршио би посао.

•	 Српски језик за изражавање радње са карактеристикама бу-
дућег времена има на располагању још један облик – футур егзактни 
или футур II, који се образује од презента помоћног глагола бити и 
партиципа на –л (в., поред осталог, Милошевић 1970), а служи, као и 
перф. през., најчешће за изражавање евентуалног погодбеног, односно 
временски условљеног значења (в. посљедње странице овога поглавља 
– о релативно-временским односима). На примјер: 

(10) Ако / кад / чим књига ускоро буде изашла / изађе из штампе (= 
‘ако евентуално’), многи ће је тражити. 

Послије овог кратког општег прегледа средстава с пропратним 
значењем футуралности размотрићемо свако од њих детаљније, узи-
мајући притом у обзир њихове специфичне карактеристике функцио-
нисања и међусобну повезаност у контексту.

3.3.2.2.2. Инфинитив с дативом као средство изражавања 
футуралности у руском језику и његови еквиваленти у 
пољском и српском

3.3.2.2.2.1. Уводне напомене. За ову прилику ми смо, као посе-
бан проблем, издвојили неке од инфинитивних реченица у руском је-
зику и њихове еквиваленте у пољском и српском. Наиме, ради се о 
реченицама у којима је једна од главних компоненти субјекат у дативу.
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Прије дубљег залажења у проблем подсјетимо се само да је на 
нивоу синтаксе употреба личних (финитних) глаголских облика ре-
довно повезана са субјектом у номинативу (дакле, са „чистим” син-
таксичким субјектом), док је употреба инфинитива (наравно у инфи-
нитивним реченицама) повезана са субјектом у дативу (којег можемо 
звати семантичким субјектом) (в., поред осталог, Гиро-Вебер 1984; уп. 
такође: Попов 1976; Золотова 1982: 133–156, 249–273; Тупикова 1993: 
42 и д.; 1998: 57 и д.). 

Оваква, „дативна” употреба наведеног облика садржи двије ос-
новне информације: временску181 и модалну (уп.: Белошапкова 1977: 
106–109; Граматика 1980–2: 373–374), чиме се постиже виши функ-
ционално-граматички статус, јер се инфинитив на тај начин приближа-
ва личним видско-временским облицима. 

Поред тога, инфинитивна реченица је информативно засићенија 
од реченица са личним видско-временским облицима, због чега се у 
овом случају може говорити о својеврсном синтаксичком синкретизму, 
односно о компресији, која, по правилу, изазива посебан стилски ефе-
кат у умјетничком (пре)обликовању садржаја исказа, као, напримјер, у 
поезији. Уп. стихове (инфинитивне реченице) из познатих пјесама И. 
Сурикова и В. Висоцког: 

(1) Нет, нельзя рябинке 
К дубу перебраться! 
Знать, мне, сиротинке, 
Век одной качаться (РПИР/ИСР 303); 

181  Временска информација, о којој овдје намјеравамо говорити, односи се 
прије свега на категорију футуралности, као на једну од компоненти или подкатего-
рија категорије темпоралности, гдје се модално и предикативно значење инфинитив-
них реченица функционално подударају, јер су оба оријентисана на говорни трену-
так са имплицитном проспективном усмјереношћу (ријеч је о презентско-футуралној 
перспективи, која није  формално израженана личними формама глагола, већ само 
помоћу „чисте” конструкције „датив + инфинитив” са нултом глаголско-темпорал-
ном копулом, типа Мне <Ø> не уехать). Инфинитивне реченице, чија су предика-
тивно-модална значенња повезана са експлицитном ретроспективном (темпоралном: 
Мне было не уехать), проспективном (темпоралном: Мне будет не уехать), проспек-
тивно-хипотетичком  (атемпоралном, оптативном: Хоть бы мне не уехать) или, пак, 
са „мјешовитом” (ретроспективно-проспективно-хипотетичком: Мне бы не уехать / 
мне было бы не уехать <если бы не он забрал меня с собой>) усмјереношћу, ми овдје 
посебно не разматрамо.
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(2) Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
в наших спорах без сна и покоя. 
Мне не стало хватать его только сейчас,
когда он не вернулся из боя (ВВ/ОНВИБ 29)

са сљедећим „личним” реченицама, које се тек заједно, у „збиру”, вре-
менски и модално изједначују са (1) и (2): 

(1а) я буду век одна качаться + (1б) я должна век одна качаться = 
(1) мне век одной качаться (уп. такође, као варијанту, безлич-
ну реченицу с модалним глаголом: Мне придется век одной ка-
чаться);

(2а) я теперь не пойму + (2б) я теперь не (с)могу понять = (2) мне 
теперь не понять.

Наведене двије информације синтаксички се могу изразити и на 
други начин, другим средствима. То значи да наше инфинитивне да-
тивне конструкције можемо посматрати као чланове синонимског син-
таксичког низа182; уп.: 

(3) Ему ехать завтра → (3a) Ему нужно ехать завтра → (3б) Ему 
придется ехать завтра → (3в) Он должен ехать завтра → 
(3г) Он завтра едет → (3д) Он завтра будет ехать. 

Поређење датих реченица пружа могућност да се уочи да само 
конструкција „датив + инфинитив” (ему ехать) сдаржи двије релатив-
но равноправне, више или мање јасно изражене информације – темпо-
ралну и модалну.   

3.3.2.2.2.2. Анализа. Сада ћемо покушати да у кратким цртама 
размотримо основне типове инфинитивних конструкција у руском је-
зику (прије свега с обзиром на њихову структуру).183 

182  Односи синонимије на овом плану одређују, између осталога, наведену 
употребу инфинитива као његову транспозицију (о чему ћемо нешто више рећи у 
завршном дијелу овог одјељка; в.параграф 3.3.2.2.2.3.); о синонимији у оквиру истог 
модификованог реченичног модела в. Золотова 1982: 182–183. 

183  Конструкције „датив + инфинитив” разматране су у лингвистичким истра-
живањима са различитих аспеката. Највећи број истраживања посвећује пажњу 
модалним односима, који се испољавају приликом употребе датих конструкција-ре-
ченица. В., нпр., Практична граматика 1985: 200–210, гдје значења, изражена ин-
финитивним реченицама, аутор (Л. Л. Бабалова) своди на три основна: (1) возможно-
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Тип 1. Инфинитивне конструкције са тзв. самосталним инфини-
тивом (по правилу, НСВ).  На примјер: 

(4) Скоро мне выходить (ОР 142). 

Овај тип реченице изражава значење предстојеће радње, тј. 
радње која треба да услиједи, односно чија се реализацја очекује по-
слије говорног тренутка. Дата конструкција има темпорално значење 
футуралности (= ‘я скоро выйду’), као и модално  значење обавезности 
извршења радње (= ‘скоро я должен выйти’). Поред тога она (као и го-
тово све сличне конструкије у руском језику) радњом НСВ „покрива” 
радњу СВ, што је иначе карактеристично за словенске језике (мање за 
јужнословенске, а више за сјевернословенске), у првом реду за руски 
језик. На српски језик (као и на пољски) овај тип реченице може се 
превести на два начина – (а) временски (обликом будућег времена): 

(4а) Ускоро ћу изаћи (Niedługo wyjdę / Będę niedługo wychodzić) 

и/или (б) модално (обликом будућег или садашњег времена модалног 
глагола у споју са зависним инфинитивом глагола пуног лексичког зна-
чења): 

(4б) Ускоро ћу морати изаћи / да изађем (Muszę / mam niedługo 
wyjść / wychodzić). 

Овом типу реченица (ако се узме у обзир шири контекст) може се 
прибројити и инфинитивна реченица, чија је  радња повезана с другом 
радњом – радњом реалног (иако контекстуално замишљеног) будућег 
времена (он уедет): 

сти/невозможности, (2) долженствования/недолженствования, и (3) желательно-
сти/ нежелательности (уп. сличну класификацију у Мец 2004: 68–109). Уп. такође: 
Фортуин 2000: 236–500; 2005; 2006, гдје конструкције „датив + инфинитив” аутор 
рзматра и класификије кроз призму присутности/одсутности модалних односа нео-
пходности (necessity), могућности (possibility) и допуштења (permission), узимајући 
притом значај улоге синтаксичко-семантичке структуре датих конструкција, њихо-
вих аспектуалних карактеристика, као и њихове употребе с негацијом или без ње. У 
нашој анализи ми се ослањамо на класификацију коју је 1988. године провела Н. И. 
Гришина у својој кандидатској дисертацији (Гришина 1988: 8 и д.; в. такође Гришина 
2001). Поједине аспекте дате теме први пут смо обрадили у раду Војводић 1994, а 
ширу анализу изложили на Међународној научној конференцији ”Словенске синтак-
се”, Нови Сад, 27–29. октобра 2005 (в. Војводић 2007а).
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(5) Он не решился идти к ней ни домой, ни на работу: он уедет, а ей 
тут жить, мало ли что скажут (МЧ/СВП 177) (=‘она будет 
тут жить’; ‘она должна <будет> тут жить’; уп.: ‘ей придется тут 
жить’).

Уп. сљедеће реченице овога типа (као и њихове еквиваленте у 
српском и пољском језику), у којима због упитног карактера модална 
семантичка компонента углавном преовлађује над временском (футу-
ралном), али је не поништава, што се може боље пратити у преводима 
(у којима се употребљавају граматичке форме и модалне конструкције 
с презентско-футуралном перспективом):

(6) – Выходит, мне теперь обратно в Подольск ехать? (КС 358). (= 
‘должен ли я / буду ли я <должен> обратно ехать’; уп.: ‘придется 
ли мне обратно ехать’);

(6а) – И шта сад? Да се вратим у Подољск?  (КСс 389). (= ‘да ли 
морам / ћу морати да се вратим’);

(6б) – To ja niby mam teraz wracać do Podolska? (КСп 441);

(7) – Куда же нам идти? (КС 24) (= ‘куда нам надо <будет> идти’; 
‘куда мы пойдем’);

(7а) – Куда идемо? (КСс 28).  (= ‘куда треба да идемо’; ‘куда ћемо да 
идемо/ ићи’);

(7б) – Dokąd więc mamy iść? (КСп 28);

(8) – А почему ехать мне вправо? – спросил ямщик с неудовольствием 
(АП 15) (= ‘почему я должен / я буду <должен> ехать’);

(8а) – А што да терам надесно? – запита кочијаш зловољно (АПс 27)  
(= ‘а зашто морам / ћу морати да терам’); 

(8б) – Czemu to mam jechać na prawo? – spytał woźnica niezadowolony 
(АПп 23);

(9) – И как же вам ехать в дорожном платье? (АП 111) (= ‘как вы 
поедете’ / ‘как вы сможете ехать’);

(9a) – А зар да идете у путничким хаљинама? (АПс 125) (= ‘зар / како 
ћете <моћи> да идете’; уп.: ‘нећете ваљда да идете’); 

(9б) – I jak ty pojedziesz w stroju podrożnym? (АПп 175) (= ‘jak ty masz 
jechać);

(10) –  Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу даль-
ше так ехать! Когда он нас довезет? (…) Старая холера, слы-
шишь? Ведь шею накостыляю! (…) Ты слышишь, Змей Горыныч? 
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Или тебе плевать на наши слова? (АЧр/Т 61) (= ‘тебе все равно’/ 
‘ты не хочешь учитывать наши слова <приказы, угрозы>/ выпол-
нять наши требования’);

(10а) –  Него потерај, потерај! Господо, ја просто не могу да се во-
зим овако! Кад ће нас он довести? (…) Чујеш ли ти, стара коле-
ро? Шију ћу ти заврнути! (…) Чујеш ли ти, аждајо проклета? 
Или ти не хајеш за наше речи? (АЧс/Т 256);184 

(11) „Соседка, перестань срамиться, – 
Ей Шавка говорит, – тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает”(ИК/СИС 36); 

(12) Скажи, ужель ему взирать
На квакающих и шипящих? (ИР/С 25).

Уп. инклузивну употребу инфинитива: 
(13) – Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я (АЧр/Ш 89); 
(13а) – Да није време да идемо? – питам ја (АЧс/МШ 236).

Понекад у упитним (и посебно упитно-узвичним) реченицама, 
гдје је одговор-реплика увијек обавезан, инфинитивна конструкција 
може да изгуби темпорално (футурално) обиљежје, што се одражава у 
преводним еквивалентима:

(14) –  А я вас не знаю, – сухо сказала Маргарита.
–  Откуда ж вам меня знать! А между тем я к вам послан по 
дельцу (МБ 183) (= ‘вы не можете знать’);

(14а) –  А ја вас не познајем – сухо је рекла Маргарита.
– Одакле бисте ви мене познавали? Међутим, мене су к вама 
послали по послу (МБс 243) (= ‘ви не можете знати / да знате’);

(14б) – A ja pana nie znam – powiedzała oschle.
–  Skąd mnie pani może znać? A nawiasem mówiąc, to przysłano 
mnie do pani z interesem (МБз 275) (= „pani nie może znać’).

184  У датим примјерима (10 и 10а) осјећа се темпорално обиљежје шире са-
дашњости, која се односи не само на говорни тренутак већ и на план прошлог и бу-
дућег времена. То се јасније испољава у српском преводу, гдје се, захваљујући форми 
садашњег времена (хајеш), помоћу које је преведена руска инфинитивна конструк-
ција, чува нијанса презентности. 
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Уп.. такође сљедећи српски примјер са формално израженим бу-
дућим временом и његов „инфинитивни’ превод на руски језик:

(15) –  Неки паметан човек. Тај има Вилзонов мозак!... И где ће ови 
наши да ратују с њима? (ДЋс 268) (= ‘наши не могу да ратују с 
њима’);

(15а) –  Сообразительный мужик! Ум у него, как у Вильсона... Где уж 
нашим с ними воевать! (ДЋр 246) (= ‘наши с ними не могут / 
не способны воевать’).

Слично атемпорално значење упитних инфинитивних конструк-
ција може се такође срести у поезији, пословицама и другим изрекама, 
које се одликују универзалним карактером саопштења поруке. Уп.:

(16) Ничего не нужно представлять,
Кто не видит Красоты – несчастлив.
И душе ли слово не рождать,
Если сердце не пустые ясли? (ИР/СЧ 242).

У сљедећим поетским илустрацијама (стихови о. Романа) под 
утицајем (овога пута не-упитног) контекста модална компонента го-
тово у потпуности помјера темпоралну у други план, усљед чега се 
пажња концентрише на ”необавезности, некомпетентности, неспособ-
ности” семантическог субјекта да реализује одређену радњу: 

(17) Бог с тобой – не тебе сомневаться,
Бог с тобой – не тебе унывать.
С нашим Богом негоже сдаваться:
Победитель велит побеждать! (ИР/ЕС 333);

(18) А дым пущать – наивных уловлять,
Не верь тому, кто света не имеет.
Не дыму путь полночный освещать,
А той свече, что ясно пламенеет (ИР/ПЛЧ 230).

 
Додајмо да конструкција „датив + инфинитив” у овим примје-

рима поприма омнитемпорални карактер, тј. без саодноса са неким од 
три „конкретна” временска плана – садашњим, прошлим, будућим; уп. 
доле наведене пословице са глаголом быть (значење „обавезности”) – 
примеры (24) и (28).



241

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

Тип 2. Конструкције са инфинитивом помоћног глагола быть. 
Овај тип конструкција реализује се у четири подтипа. Прва три подти-
па састоје се од три, а посљедњи подтип од двије компоненте.

Подтип A, у којем инфинитивна копула (по правилу, помоћни 
глагол быть) уз именицу или замјеницу у дативу тражи именицу у 
инструменталу:

(19) Быть ему отличным специалистом / студентом; 

(20) Верю, быть ему хорошим музыкантом (К-Р 146). 

Основно значење оваквих реченица јесте значење футурално-
сти (=  ‘будет он хорошим студентом’), што се очитује и у преводу на 
српски и пољски језик (у којем се, као и у руском, именичка допуна 
глагола употребљава у инструменталу):

(19а) Он ће <несумњиво, свакако> да буде / да постане (постати) 
одличан стручњак / студент;

(19б) On będzie (na pewno) doskonałym specjalistą / studentem;

(20а) Вјерујем да ће он бити / постати добар музичар; 
(20б) Wierzę, że on będzie (na pewno) dobrym muzykiem. 

Уп. такођер употребу инфинитивне копуле у упитној реченици, у 
којој опет, као и код типа (1), преовлађује модална компонента:

(21) – Да зачем же мне тут быть свидетелем? (АП 31) (= ‘почему я 
должен быть свидетелем’)

(21а) – Али зашто да ја ту будем сведок? (АПс 45)  (= ‘зашто морам / 
ћу морати да будем сведок’).  

(21б) – Lecz po cóż mnie brać na świadka? (АПп 48) (уп. овдје <само у 
значењу могућности> употребу конструкције ”датив + инфини-
тив”: Po cóż mi być świadkiem?).

 
Подтип Б, у којем се именичко-замјенички датив са инфинити-

вом помоћног глагола веже за придјев у инструменталу:
(22) Быть ей счастливой (НГ 8). 

Као и у претходном случају и овдје реченица има значење  футу-
ралности (= ‘будет она счастливой / счастливая’). Уп. српски преводни 
еквивалент:
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(22а) Биће она срећна  / Она  ће (свакако) да буде срећна.
(22б) Ona będzie (na pewno) szczęśliwa.

Улога инструментала као помоћног средства за изражавање фу-
туралности у наведеним случајевима (подтипови А и Б) значајнија је 
него што се то чини на први поглед. На то упућује и сљедећа син-
таксичка „проба” (тест), гдје се глагол жить може употребљавати у 
контексту (и значењу), сличном оном, у којем се употребљава глагол 
быть (синонимија датих глагола заснива се на заједничкој семантичкој 
компоненти ”егзистенцијалности”). Као илюстрацију уп. наслов поеме 
Н. А. Некрасова и његове модификоване варијанте: 

(23) ”Кому на Руси жить хорошо?” (= ‘кто на Руси живет хорошо’) с 
его возможными вариациами;

(23а) Кому на Руси жить хорошей жизнью (= ‘кто на Руси будет 
жить хорошо / хорошей жизнью’);

(23б) Кому на Руси жить счастливо (= ‘кто на Руси живет счастливо 
/ счастливым’);

(23в) Кому на Руси жить счастливым / счастливой жизнью (= ‘кто 
на Руси будет жить счастливым / счастливой жизнью / счастли-
во’); 

(23г) Кому на Руси быть счастливым (= ‘кто на Руси будет счастлив /  
-ый / -ым’).

Уп. такође сљедећу руску пословицу са значењем „условне оба-
везности” (у којој је умјесто „објектног” иснтрументала повешенным 
употребљен датив повешену) и њен српски еквивалент: 

(24) Кому повешену быть, тот не утонет (ВД/П) (= ‘<eсли> кто дол-
жен быть повешен/ кто будет повешен, тот не утонет’);

(24а) Ко се за вјешала родио, неће утонути (ВК/П) (= ‘<ако> ко се 
родио да буде објешен, неће утонути’; ‘ко мора<треба> да буде 
објешен / ко ће бити објешен, неће утонути’).

Подтип В, у којем се инфинитив са дативом везује са имени-
цом-прилогом: 

(25) Быть тебе в ответе (НГ 9) (за кого- / что-либо);

(26) Ежели еще раз к конторе этих тунеядцев пустишь, быть тебе 
в критике (НГ 9) (из-за чего-либо).
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Овдје је поново изражена футуралност (= ‘ты будешь в ответе’ / 
‘ты будешь отвечать’; ‘ты будешь критикованным” / ‘тебя будут крити-
ковать’), што је још јасније изражено у српским и пољским преводним 
еквивалентима:

(25а) Бићеш одговоран / Одговараћеш (за некога / нешто);
(25б) Będziesz odpowiedzialny(m) / odpowiadać (za kogoś / coś);

(26а) Бићеш критикован / Критиковаће те  (због нечега);
(26б) Będziesz krytykowany(m) / Będą cię krytykować (za coś).

Подтип Г, у којем се инфинитивна копула комбинује само са 
именицом у дативу: 

(27) А что если он не придет и Уча не образумится? Быть тогда 
большой беде – вот увидишь! (ДЋр 83) (= ‘обязательно будет 
беда’ / ‘непременно придет беда’). 

Уп. српски оригинал: 
(27а) Ако он не дође и ако се Уча не уразуми, богами биће велике не-

среће (ДЋс 90) (= ‘биће  обавезно  велика несрећа’, т.е. ‘доћи ће 
сигурно до велике несреће’). 

Уп. такође сљедећи превод на пољски језик, који  представља је-
дан од могућих еквивалената наведене руске инфинитивне конструк-
ције: 

(27б) Jeżeli on nie przyjdzie – (na pewno) będzie źle. 
Слично значење футуралности, повезано с модалним значењем 

обавезности, реализује се у гномским конструкцијама-изразима сље-
дећег („условног”) типа: 

(28) Чему быть, тому не миновать (ВД/П) (= ‘<если> что должно 
случиться, то обязательно случится’); 

(28а) Што је суђено, томе нећеш умаћи / Што ће бити, биће.185

185  Слично значење може да буде изражено и пословицама другачије лексичко-
граматичке структуре. Уп.: 

От судьбы не уйдешь (ВД/П);
Од суђења се не може утећи (ВК/П)
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3.3.2.2.2.2.1. У горе описане типове могу се уврстити и примјери 
употребе инфинитива у којима се понекад изоставља субјекат у дати-
ву.186 На примjер:

(29) Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить (ИК/ЩИВ 80) 
(= ‘тебе умнее быть’; ‘тебе не ходить’);

(30) Кто со мной? С кем идти? 
Здесь Борисов, здесь Леонов.
Ох, еще этот тип
из второго батальона! (ВВ/РБ 28) (= ‘с кем мне идти’). 

Без обзира на то што таквог субјекта формално нема, он своју 
дативну позицију чува. Ријеч је о примјерима првога типа са упитном 
интонацијом, тј. о тзв. делиберативним питањима, којима се изражава 
неодлучност, неувјереност, колебање у условима неопходног избора 
једне од двије могуће (предложене) варијанте. На тај начин говорно 
се лице, по правилу, обраћа само себи, па у складу с тим обично нема 
одговора на постављено питање, што је блиско монолошким упит-
ним конструкцијама (уп. Светлик 1979: 324–325). Поред тога овдје се 
усљед упитности реченице-исказа степен информативности инфини-
тива смањује (уп. Пешковски 2001: 348–349). Уп. сљедеће примјере, од 
којих је први са експлицитно израженим субјектом: 

(31) – Что нам делать? – спросил командир подошедшего к нему 
комиссара. (ДЋр 61) (= ‘что будем делать’);187

(31а) Павле приђе Учи. – Шта да радимо? – упита га Уча.  (ДЋс  65) 
(= ‘шта ћемо радити’); 

186  У дате типове могу се убројити и реченице-конструкције, у којима је 
испуштена инфинитивна компонента, док се датив у њима чува. Таква могућност 
повезана је, у првом реду, са глаголима кретања, чије одсуство надомјешта контекст, 
на примјер, употребом акузатива са значењем смјера („куда?”); уп.: 

Не запирайте, – люди,  плачут дома детки,
ему же в Химки, а мне в Медведки!..(ВВ/МП 137). 
187   Уп.: – Ну что ж, товарищи, что будем делать? (ДЋр 17) (= ”что  <нам> 

делать?”)
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(32) Так мне и надо. Я сам во всем виноват. Что теперь делать? 
(ДЋр 131) (= ‘я не знаю, что мне делать / я буду делать’); 

(32а) Тако ми и треба. Сам сам ово удесио. Шта ћу сад да радим? 
(ДЋс 143);

(33) Но его все нет и нет. Что же делать, если он не придет? КУДА 
дальше идти? КАК с раненными и голодными двигаться целый 
день по горам? (ДЋр 16) (= ‘что нам делать’, ‘куда нам идти’, 
‘как нам двигаться’);

(33а) (...) требало је одавно да стигне. А Шта да се ради ако не 
стигне? Камо кренути одавде? Како с рањеницима и гладним 
људима провести читав дан у маршовању кроз планину? (ДЋс  
12) (= ‘шта ћемо радити’, ‘камо ћемо кренути’, ‘како ћемо 
провести’).

 
Уп. могућност употребе инфинитива у сва три поређена језика:

(34) – A kiedy pan nie słucha. Jakże tu mówić? (СЖ 73) (= ‘jakże będę / 
mogę mówić’, тј. ‘nie mogę / nie chcę / nie będę mówić’);

(34a) – Да ведь вы не слушаете. Как же рассказывать? (СЖр 91) (= 
‘как мне рассказывать’, ‘как я буду / могу рассказывать’, тј. ‘я не 
могу / не хочу / не буду рассказывать’); 

(34б) – Али кад ви не слушате. Како ћу говорити? (СЖс 140) (= ‘како 
да говорим’, ‘како могу да говорим’, тј.  ‘не могу / нећу <не же-
лим> да говорим’ / ‘нећу говорити’).

3.3.2.2.2.2.2. Сљедећи руски примјер има свој еквивалент у 
српском језику у којем се помоћу рестриктивне метаплазме, тј. примје-
ном ”минус-поступка”188, односно изостављањем дијела футурског об-
лика (било изостављањем помоћног глагола, било изостављањем ин-
финитивне  компоненте) реализује одговарајуће значење (уп., поред 
осталог, Војводић 1997г: 11–12). На примјер (у дијалогу): 

(35) – Что делать?189

– Если бросятся на нас – стрелять. Это твоя псина во всем ви-
новата! Вот ты и решай теперь, что нам делать, – сердито 

188  Дати термини су у веома широкој употреби у радовима Б. Тошовића; в., 
поред осталог, Тошович 1995, 338–367.

189  Уп. овдје наслов романа (програматског дјела) Н. Г. Чернишевског Что 
делать? (= ‘что нам делать?’; ‘что (нам) надо делать?’; ‘что мы будем / должны де-
лать?’)
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говорил Павле, сам не зная, как быть, если на них набросятся 
специально обученные собаки. (ДЋр 71) (= ‘что будем делать’, 
‘как /нам/ быть’);

(35а) – Шта ћемо?
– Ако налете на нас, пуцамо. За све је то ова твоја џукела крива! 
Деде, реци шта да радимо сада? – љутио се Павле, не знајући 
ни сам шта да чини ако пси, који су сигурно за то дресирани, 
налете на њих. (ДЋ 76) (=‘шта ћемо чинити’, ‘шта ћемо радити 
сада’, ‘не знајући ни сам шта ће чинити’).190

3.3.2.2.2.2.3. Напоменимо само успут да наведени примјери са 
глаголом делать у руском језику имају своје синониме и са глаголом 
быть, који није  докраја десемантизован, због чега они не могу припа-
дати другом типу, већ само  првом (инфинитивним конструкцијама са 
самосталним инфинитивом). На примјер: 

(36) Нам надо решить, как быть с отрядом (ДЋр 99) (= ‘что будем 
делать’);

(36а) Ти знаш да ми морамо сами да одлучимо шта ћемо са одредом 
(ДЋс 107) (= ‘шта ћемо радити / чинити’);

(37) А как быть с водой? (ДЋр 173) (= ”что будем делать с водой’);
(37а) Шта да радимо са водом? (ДЋс 189) (= ‘шта ћемо радити / да 

радимо с водом’);

(38) – Я доберусь вплавь!
– А мне как быть, если я не умею? Только и остается, что пове-
сить винтовку на шею да прыгнуть в воду! (ДЋр 177) (= ‘а что 
я буду делать’);

(38а) – Ја ћу да препливам!
– А шта ћу ја што не знам. Да ставим пушку на врат и скочим!  
(ДЋс 193) (= ‘а шта ћу ја чинити’).

Уп. такође један те исти контекст у сва три поређена језика:
(39) Cóż by tu robić, gdy przyjdą? (СЖ 38) (= ”co będziemy robić?’); 
(39а) Как же нам быть, если они явятся? (СЖр 56) (= ‘что мы будем 

делать’); 
(39б) Па шта да радимо, ако дођу? (СЖс 114) (= ‘шта ћемо радити / 

да радимо’).

190  Уп. сљедећи израз у разговорном српском језику: Шта нам је чинити?
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3.3.2.2.2.2.4. Посебну пажњу заслужује употреба инфинитива у 
значењу будуће радње у конструкцијама типа „амлетовског питања”, 
које су нешто  друкчије природе од претходних конструкција: 

(40) Быть или не быть, – вот, в чем вопрос;
(40а) Бити или не бити – питање је сад;
(40б) Być albo nie być – nasuwa się pytanie.

У наведеним примјерима не зна се да ли ће радња, од које за-
виси егзистенција субјекта (овдје и говорног лица – адресанта), бити 
извршена или не. Неизвјесност и посљедице, које могу бити негатив-
не у оба случаја, присиљавају субјекта на неодлучност и ишчекивање 
промјене актуелне ситуације. У сваком случају, извршење или неиз-
вршење радње односи се на вријеме које тек треба да услиједи – на 
будуће вријеме. Другим ријечима, изрицање наведене конструкције 
(исказа) веже се за одлуку (намјеру) говорног лица да изврши (тј. да ће 
извршити) одређену радњу без обзира на коначни исход (посљедицу), 
који може бити како повољан тако и неповољан за њега.191

Руски примјер је формално готово идентичан претходним слу-
чајевима употребе инфинитива, једино што је овдје изостављена упо-
треба датива личне замјенице я (мне, ему), али она се подразумијева. И 
у пољском језику може се на сличан начин протумачити наведена кон-
струкција (= ‘nasuwa się pytanie – będę / będzie albo nie  będę/ będzie’).

Поред овог примјера, који је одавно постао фразеологизам, мо-
жемо навести сљедећи примјер, као потврду да и оваква конструкција 
има субјекат  у дативу:

(41) Быть или не быть партизанскому отряду – партизанскому  дви-
жению вообще – вот основной конфликт романа Добрицы Чоси-
ча. (БВ 7–8).

У српском би се оваква употреба могла схватити као и у руском: 
‘мени (њему) је бити или не бити...’ У том случају можемо говорити о 
некој врсти транспозиције неодређеног глаголског облика у одређени. 
Чини нам се да се овдје, ипак, ради о нечем другом. Наиме, инфини-
тивни облици у примјеру на српском језику представљају футур који 
је употребљен без ненаглашеног презентског облика помоћног глагола 

191  Уп. Мусић 1910: 128–129, гдје се о сличним примјерима говори као о 
„делиберативним (директним и индиректним) дисјунктивним питањима”. 
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хт(ј)ети, као и без дијела контекста који му у синтаксичкој спојиво-
сти припада (упитна рјечца да ли). Послије овог декодирања наведени 
исказ би, у парафразираном облику, могао да гласи: ”да ли ћу (ћеш, 
ће, ћемо, ћете, ће) бити или нећу (нећеш, неће, нећемо, нећете, неће) 
бити...” Према томе, овакву употребу инфинитива у српском језику мо-
жемо посматрати као један од поступака изостављања радње (рестрик-
тивне метаплазме). 

3.3.2.2.2.3. Интерпретативна синтеза. Способност инфинитива 
да на синтаксичком нивоу (тј. уз одређене строго задане услове) пости-
же, поред модалне, и сталну временску (футуралну) димензију може-
мо такође прихватити као неку врсту транспозиције, али само у односу 
на његов морфолошки статус. 

Транспозиција редовно подразумијева такву употребу глаголских 
облика у којој се њихово значење разилази са темпоралношћу контек-
ста (Бондарко 1971: 129). Другим ријечима, да би се неки глаголски 
облик могао транспоновати он мора да, као граматикализовани облик, 
има своје основно значење и функцију. Сви лични (тј. конјугирани) 
глаголски облици то и имају. Да ли и инфинитив као неодређени, од-
носно као безвременски и безлични глаголски облик има та својства? 

Премда иннфинитив на синтаксичком нивоу, тј. помоћу инфини-
тивних реченица (овдје у руском језику) може исказивати и вријеме и 
лице, ми не можемо говорити о њему као о граматикализованом обли-
ку, па самим тиме ни о његовој транспозицији горе наведенога типа. 

Да се овдје може говорити о својеврсној транспозицији и пре-
несеним значењима показује и могућност уврштавања конструкције 
„датив + инфинитив” у друге индикативне парадигме. На примјер, ако 
се конструкција ему не уехать из плана садашњег времена пребаци у 
план прошлог (ему было не уехать) или будућег времена (ему будет 
не уехать), онда – поредећи све три конструкције – примјећујемо да 
она не означава садашње, већ будуће вријеме с пропратним модалним 
значењима немогућности – ‘он не уедет’ / ‘он не может уехать’.192 

192  Уп. Пешковски 2001: 349, гдје се допушта могућност да се реченице овога 
типа, односно њихове претериталне и футуралне варијанте (са употребом глаголских 
облика было и будет) могу посматрати као безличне, за разлику од „презентске” ва-
ријанте, која  не садржи формалне презентске показатеље глагола быть (облик есть).
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Присуство категорија лица и времена, премда формално скриве-
них и неисказаних у самоме инфинитиву, налази свој израз у јужнос-
ловенским језицима, какав је и српски, у којем на мјесту инфинитива 
може стајати и лични презентски облик глагола, односно композиција 
„да + презент”; уп. горе већ наведени примјер (4) у руском језику: 
Скоро мне выходить (са семантичким компонентама ‘я скоро выйду’ 
+ ‘скоро я должен выйти’), као и његове еквиваленте у српском.: (а) 
Ускоро ћу изаћи/да изађем и (б) Ускоро ћу морати изаћи/да изађем.

Ипак, ваља примијетити да су сви граматикализовани глаголски 
облици, у чијем се саставу налази инфинитив (односно композиција 
„да + презент”), мање мобилни од других глаголских облика (уп.: Ивић 
1970: 43 и д.; Ђукановић 1986: 38–39), што се посебно огледа управо у 
ограниченим могућностима њихове транспозиције.

Оно што такву употребу овог неодређеног глаголског облика 
приближава граматикализованим облицима јесу његове семантичке 
карактеристике, које, између осталог, одређују и у какве ће синтаксич-
ке везе улазити глаголска радња (уп. Золотова 1982: 253 и д.). Тако 
за лексичко-синтаксичку спојивост инфинитива глагола быть (и рјеђе, 
још неких ”егзистенцијалних” глагола) и именица у дативу можемо 
рећи да је функционално-семантички ограничена на оне именице, од-
носно појаве које, по правилу, нису резултат људске воље: беда, ссора, 
гроза, дождь и томе сл. Конструкцију ”датив + инфинитив” у руском 
језику можемо посматрати као адаптирани транспоновани еквивалент 
конструкције која је састављена од номинатива и личног глаголског 
облика, јер уз временско значење футуралности (које имају и основни 
граматикализовани облици у споју са номинативом) она има и про-
пратна модална значења, каква најчешће сусрећемо управо код транс-
понованих облика. То потврђује и напоредна употреба, односно транс-
позиција облика прошлог времена и инфинитива у сљедећем примјеру:

(42) Ох, батюшки,  –  вздыхала  за  дверью  старуха.  –  Пропала  
твоя головушка! Быть беде, родимые мои, быть беде! (МГ 95).

Све то показује да темпоралност (овдје футуралност), која свој 
израз налази у инфинитвној дативној конструкцији, постаје стилски 
маркирана категорија. Томе свакако доприноси и независност радње 
од воље њеног субјекта (Золотова 1982: 183). 
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За разлику од безличних реченица (типа нам надо ехать) уну-
трашња синтаксичка модалност (као однос између субјекта и радње) у 
инфинитивним реченицама (типа нам ехать) не изражава се лексички 
(модалним ријечима), већ структуром реченице (гдје је субјекат изра-
жен дативом) и интонацијом  (Золотова  1973: 154). 

3.3.2.2.2.3.1. Овдје такође треба истаћи да је свим наведеним типо-
вима и подтиповима инфинитивних конструкција заједничко обиљежје: 
изражавање предстојећих радњи, тј. радњи чија се реализација очекује 
послије говорног тренутка.193 Другим ријечима, њихово основно значење 
јесте футуралност. Без овог значења реализација таквих конструкција 
је немогућа. Обиљежје темпоралности (футуралности) је стално (инхе-
рентно) својство наведених инфинитивних реченица, док су сва оста-
ла (модална) обиљежја необавезна и промјенљива. Оно по чему се оне 
међусобно разликују јесте степен, односно нијанса модалности. 

Први тип (скоро мне выходить) обавезно уз футуралност по-
казује и већи степен (облигаторне) модалности, за разлику од другога 
типа. То сликовито илуструје и сљедећи примјер из популарне пјесме 
В. Висоцког „Козел отпущения”:

(43) Не один из вас будет землю жрать, 
Все подохнете без прощения.
Отпускать грехи кому – это мне решать,
Это я – Козел отпущения! (ВВ/КО 191) (‘это я буду решать’; ‘это 
я должен решать’; уп.. ‘это мне надо решать’).

Изражавање већег степена модалности (прије свега, када је ријеч 
о немогућности или неспособности субјекта да изврши одређену 
радњу) посебно изразито се испољава у одричним реченицама типа 
Мне не понять этого (‘я этого не могу понять’)194:

(44) Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.
Что-то кони мне попались привередливые…
И дожить не успел, мне допеть не успеть (ВВ/КП 229); 

193  Осим, наравно, у случајевима када усљед контекста (ситуације) темпорални 
карактер реченице-исказа слаби, или се пак потпуно губи (временски неутрализује).

194  Треба истаћи да темпорални оквир у реченицама датога типа може понекад 
да сдржи не само футуралну (‘я этого не пойму’) већ и презентску компоненту (‘я 
этого не понимаю’); уп. такође примјер (2).
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(45) Пусть враги, как голодные волки,
У границ оставляют следы –
Не видать им красавицы Волги
И не пить им из Волги воды! (ЈЛТЖ /ВЛК 77–78);

(46) И никого не нужно обвинять,
Что жизнь порой – тоскливое ненастье,
Покуда тучи – солнцу не сиять,
Покуда страсти – не согреет счастье (ИР/АСХ 47);

(47) Ничтожеству богатства не создать,
Не поделиться радугою Света,
В душе ничтожной нужно ли искать
Мыслителя, художника, поэта? (ИР/АЖИВ 286); 

(48) – Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, 
что я понимаю ... (АЧр/УП 57) ;

(48а) – Полицајац не може свуд да стигне, а он и не разуме оно што 
ја разумем ... (АЧс/ПП 272).

Други тип, тј. сви његови подтипови одликују се, поред футурал-
ности, већим или мањим степеном персуазивности, или конкретније 
речено, степеном сугестивне оцјене, односно процјене и убјеђености го-
ворника у то да ће се радња извршити. Напоменимо успут да персуазив-
ност дате инфинитивне конструкције врло често прате (и на тај начин 
потврђују) и допунска лексичка средства њеног изражавања, односно 
контекста који појашњава, као на примјер, уводним ријечима типа: вид-
но, по-видимому, знать, верю, выходит, оказывается и сл. (уп. примје-
ре 1, 20, 49). Највећи степен персуазивности реализује се у посљедњем 
подтипу (быть беде), као, на примјер, у сљедећој строфи (проширеном 
контексту) стих из пјесме В. Висоцког „Что случилось в Африке”: 

(49) В желтой жаркой Африке, 
в центральной ее части, 
как-то вдруг вне графика
случилося несчастье.
Слон сказал, не разобрав:
„Видно, быть потопу!..”
В общем, так: один Жираф
влюбился – в Антилопу (ВВ/ЧСВА 180). 
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Због свих наведених карактеристика, као и због своје специфчне 
структуре, инфинитивне конструкције доприносе сликовитости и екс-
пресивности исказа, односно контекста у којем се употребљавају. 

3.3.2.2.2.4. Дијахрони аспекат. Поред овог, назовимо га тако, 
синхроног пресјека, исти проблем може се објаснити и са дијахро-
ног становишта, као што је то веома темељито урадио А. А. Потебња 
у свом капиталном дјелу (Потебња 1958: 390–403; уп. такође Грко-
вић-Мејџор 2011а). Наиме, инфинитив у савременој конструкцији 
типа ему ехать Потебња, критички се позивајући прије свега на Ф. 
И. Буслајева, објашњава као проширак (у савременој терминологији) 
безличног предиката есть, који најчешће има значење глагола пред-
стоять, тј. његовог презентског облика у 3. л. јд. предстоит, због 
чега се у савременом руском језику конструкције наведеног типа често 
замјењују футурским облицима.195 Другим ријечима, полазна основа 
овакве конструкције садржана је у староруској конструкцији ему есть 
(бѣ, было есть и др.) ехати. Али и староруски споменици свједоче о 
честом изостављању предиката есть без посљедица по основно зна-
чење конструкције, тако да се конструкције као што су мне умереть и 
мне есть умерети, односно быть грому и есть быть грому (неопход-
ност или могућност као потенцијалност) функционално не разликују 
(Потебња 1958: 394; уп. такође: Буслајев 1959: 374–375; Собинникова 
1990: 60; Тупикова 1993: 46–47; 1998: 60–61).

Овај поступак изостављања предиката есть може се као врло че-
ста појава срести нарочито у руским народним епским пјесмама по-
знатим под називом „былины”. Ево како то изгледа у оквиру релативно 
малог контекста (у адаптираној народној епској пјесми „Три поездки 
Ильи Муромца”, гдје се инфинитивно-дативна конструкција веже са 
придјевом у инструменталу /подтип Б/, односно – у народном говору 
– у дативу): 

(50) Подъезжает Илья к трем дорожкам, на перекрестке камень 
лежит, а на том камне написано: „Кто вправо поедет – тому 

195  У вези с тим уп. сљедећи примјер у савременом руском језику, као и његов 
еквивалент у српском: – Мне не нужно знать (...), приятно или неприятно тебе го-
ворить правду. Но тебе придется ее говорить (МБр 28) (= ‘ты (обязательно) будешь 
говорить’); –  Није ми потребно да знам (...) је ли теби говорити истину угодно или 
неугодно. Али ти ћеш је морати рећи (МБсз 33).
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убитым быть, кто влево поедет – тому богатым быть, а кто 
прямо поедет – тому женатым быть”. 
Призадумался Илья Муромец:
–  (...) поехать мне разве, где женатому быть? (...) Поеду-ка я 
по той дорожке, где убитому быть (...) (РБ/ТПИМ 86). 

3.3.2.2.2.5. Трагови инфинитива с дативом у другим словен-
ским језицима. Иако се употреба инфинитива с дативом може срести 
у најстаријим писаним споменицима, као што су они на санскритском 
језику, или пак на старословенском (који је нама, тј. ситуацији у сло-
венским језицима ипак временски и генетски ближи), данас се она, као 
жива језичка појава, не сусреће у свим језицима. Њено губљење може 
се објаснити (барем у неким словенским језицима), прије свега, ути-
цајем несловенског дијела балканског језичког савеза. Ријеч је првен-
ствено о утицају грчког и албанског језика на јужнословенске, гдје 
се потпуно (у бугарском и македонском) или дјелимично (у српском) 
инфинитив изгубио, а његову функцију преузела композиција „да + 
презент”, која је синтаксички неспојива са дативом196 (Миклошич 1876: 
188; Кравар 1953а: 43).197

Закључимо на крају да је у савременом српском и пољском јези-
ку, за разлику од руског језика, дата инфинитивна конструкција готово 
сасивим нестала; умјесто ње употребљавају се друге морфо-синтак-
сичке форме (будућег или садашњег времена, потенцијала, будућег или 
садашњег времена модалног /лескички крњег/ глагола <срп. морати, 
моћи, требати и сл.; пољ. mieć, móc, musieć и сл.> у споју са зависним 
инфинитивом глагола пуног лескичког значења), различите модалне 
конструкције са презентско-футуралном перспективом, као и посебна 
лексичко-семантичка средства (пропратна /појашњавајућа/ лексичка 
средства која изражавају модалне оцјене персуазивног карактера <срп. 
неизоставно, несумњиво, сигурно, свакако, по свему судећи, вјероват-

196   Изузетак из овог правила чине неке од безличних оптативних инфинитив-
них реченица, у којима се умјесто инфинитива може употребити композиција „да + 
презент”, као, на примјер, у српском језику:  Да ми је наспавати се! / Да ми је да се 
наспавам! (Да ми је само да се наспавам!); уп. Пипер и др. 2005: 605.

197  Уп. такође Потебња 1958: 353, гдје се износи претпоставка да се овдје не 
ради о спољном утицају, већ о самосталном (унутрашњем) развоју наведене језичке 
појаве. 
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но и сл.; пољ. niewątpliwie, na pewno, chyba, widocznie, zapewne, praw-
dopodobnie> и др.).198

Примјери употребе инфинитива с дативом у српском језику су 
веома ријетки и они се, за разлику од исте употребе у савременом 
руском (и староруском) језику, у којем је она веома распрострањена 
(како у разговорном тако и у књижевноумјетничком стилу), могу сре-
сти искључиво у пјесничком, свечаном или старинском (високом, ар-
хаизованом) стилу. Датој употреби инфинитива граматике српскога/
српско-хрватскога језика посвећују мало простора (може се претпо-
ставити да су таквој ситуацији допринијели управо мала фреквент-
ност и функционално-стилска ограниченост ове конструкције). Тако, 
на примјер, нова синтакса српског језика (Пипер и др. 2005: 181)  у 
оквиру падежне проблематике, гдје би се могло очекивати више ин-
формација о овом питању, посвећује свега неколико редака тек у на-
помени о томе да се субјекатски датив уз инфинитив у савременом 
стандардном српском језику задржао само у фразеологизму (51) Богу 
је плакати. Ипак, треба додати да се у овој граматици могу срести 
примјери употребе дативно-инфинитивне конструкције на другом мје-
сту, на примјер, када се обрађују структурни типови предиката (с. 326), 
или када се у оквиру синтаксичке семантике разматрају типови без-
личних реченица, као што су (52) Нама је овдје живјети и умирати  
(Б. Ћопић) и др. (с. 605). У претходним грамматикама ово се питање 
такође није подробније разматрало. На примјер, у грамматици Брабец 
и др. 1965: 228 ауторы, допуштајући могућност употребе инфинитива 
с (логичким) субјектом у дативу, наводе сљедеће примјере: (53) Бјеше 
му пазити; (54) Свануо је дан када је Јожи било путовати у Копар и 
(55) Нама је засукати рукаве, истичући при томе да безлични облици 
глагола бити имају значење глагола требати, морати. М. Стевано-
вић, разматрајући у својој граматици (Стевановић 1969: 742) реченице 
типа (56) Њему је сада кушати штит (В. Назор, Шарац, 17) или (57) 

198  О употреби датих лексичких средстава у словенским језицима у другом 
(претериталном) контексту у својству адвербијалних еквивалената („конклюзивных 
‘предположительных’ и ‘умозаключительных’ модификаторов”) бугарских конклу-
зивних глаголских форми в. Куцаров 2007; уп. такође Верижњикова 1998, гдје се 
разматра употреба македонских облика ќе+да+вербум финитум у субјективно-мо-
далном значењу који су комплементарни наведеним персуазивно-имперцептивним 
лексичким средствима.
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Нама је сутра зором путовати199, само кратко додаје, да оне имају 
првенствено модално значење обавезности и неодложности вршења 
радње (уп. Потебња 1958: 402–403; уп. такође Катичић 1986: 469). 
Овим примјерима могу се додати и примјери (упитне реченице) типа: 
(58) Шта нам је (сада) чинити?  (уп.: Шта нам ваља чинити?) (= 
‘шта ћемо чинити’ / ‘шта треба да чинимо’), о којима се говори и у 
новој синтакси српског језика, гдје се скреће пажња да се оне осјећају 
као стране конструкције у српском језику и да се срећу чешће у публи-
цистичком стилу него у другим сферама употребе књижевног језика  
(Пипер и др. 2005: 326); уп. такође горе наведене руске примјере (31), 
(32), (33), (35). У савременим пољским пак граматикама о могућности 
употребе сличне конструкције уопште се не спомиње (уп., поред оста-
лог, Салоњи, Свидзињски 1987: 119–123), док се у старијим граматика-
ма о њима могу (иако врло ријетко) наћи подаци (уп., нпр. Клеменсје-
вич 1937: 100, који инфинитив у реченицама без „формално-личних” 
(претериталних или футуралних) облика помоћног глагола być (było, 
będzie) типа Mnie tо ani żyć, ani umierać посматра као субјекат).200 Без 
обзира на то што се и у савременом пољском језику инфинитив са 
субјектом у дативу практички не користи, ми стојимо на становишту 
да је његова употреба не само могућа већ и да се може посматрати 
као граматички (синтаксички) кодификована појава, о чему свједочи и 
сљедећи примјер: (59) Po cóż mi być świadkiem?201; уп. примјер (21б); 
уп. такође примјер (39) (без израженог субјекта: Cóż by tu robić, gdy 
przyjdą?).

Упркос томе што све наведене граматике истичу модални карак-
тер датих конструкција, нама се ипак чини да је и у овим примјерима, 
као и у руском језику, временска димензија (односно футуралност), 
ако не важнија од оне модалне, а онда макар довољно значајна и ста-

199  Уп. такође примјере типа Чему се журити? (Стевановић 1969: 743)
200  О узроцима непродуктивности низа инфинитивних конструкција у пољском 

језику (у поређењу с руским језиком, гдје су дате конструкције у широкој употреби), 
нарочито оних са субјектном компонентом у косим падежима, прије свега у дативу, 
чије одсуство уз инфинитив, односно уз безличне глаголе, утиче на појачано уопшта-
вање пољске бесубјектне реченице-исказа, в., поред осталог: Конечна 1958; Дорос 
1975. 

201  Могућност такве употребе дате конструкције потврдио нам је и информант 
из Пољске – лектор пољског језика Маргарита Криска (Małgorzata Kriska) из Вар-
шавског университета.
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билна константа за потпуно разумијевање реченице-исказа. Додајмо 
такође да без обзира на малу фреквентност употребе инфинитивних 
конструкција с дативом у српском, пољском, као и у другим словен-
ским језицима, ово питање заслужује ширу анализу у савременим син-
таксичким истраживањима и на материјалу тих језика. 

3.3.2.2.2.6. Умјесто закључка. Анализа показује да употреба 
инфинитива са субјектом у дативу (семантичким субјектом) у руском 
језику и његових еквивалената у српском и пољском језику садржи 
двије основне информације: временску и модалну, чиме се постиже 
виши функционални, односно функционално-граматички статус (јер 
се инфинитив на тај начин приближава личним видско-временским 
облицима), с напоменом да се унутрашња синтаксичка модалност (као 
однос између субјекта и радње) у инфинитивним реченицама (типа 
нам ехать) не изражава лекисички (модалним  ријечима), већ струк-
туром реченице (гдје је субјекат изражен дативом) и интонацијом. То 
истовремено значи да је инфинитивна реченица информативно засиће-
нија од реченица с личним видско-временским облицима, због чега се 
у овом случају може говорити о својеврсном синтаксичком синкретиз-
му, односно о компресији, која, по правилу, изазива посебан стилски 
ефекат у умјетничком (пре)обликовању садржаја исказа. На синкретич-
ки карактер руске конструкције посредно упућују и њени преводи на 
српски и пољски језик; уп. реченицу Скоро мне выходить (са синкре-
тичким семантичким компонентама ‘я скоро выйду’ + ‘скоро я должен 
выйти’), која  може да се преведе на два начина: (а) временски: Ускоро 
ћу изаћи (Niedługo wyjdę / Będę niedługo wychodzić) и/или (б) модално: 
Ускоро ћу морати изаћи (Muszę / mam niedługo wyjść / wychodzić). 
Присуство категорија лица и времена, премда формално скривених и 
неисказаних у самоме инфинитиву, посебно налази свој израз у јужнос-
ловенским језицима, какав је и српски, у којем на мјесту инфинитива 
може стајати и лични презентски облик глагола, односно композиција 
„да + презент”; уп. сљедеће варијанте превода наведене инфинитивне 
реченице: (а) Ускоро ћу да изађем и (б) Ускоро ћу морати да изађем. 
Конструкција „датив + инфинитив” у руском језику може се такође 
посматрати као адаптирани транспоновани еквивалент конструкције 
која је састављена од номинатива и личног глаголског облика, јер уз 
временско значење (које имају и основни граматикализовани облици у 
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споју са номинативом) она има и пропратна модална значења, каква се 
најчешће сусрећу управо код транспонованих облика. Међутим, иако 
иннфинитив на синтаксичком нивоу, тј. помоћу инфинитивних рече-
ница (у руском језику) може исказивати и вријеме и лице, овдје се, 
ипак, не може говорити о њему као о граматикализованом облику. Оно 
што такву употребу овог неодређеног глаголског облика приближава 
граматикализованим облицима јесу његове семантичке карактеристи-
ке које, између осталог, одређују и у какве ће синтаксичке везе улазити 
глаголска радња. У савременом српском и пољском језику, за разли-
ку од руског, ова конструкција је готово нестала из употребе; умјесто 
ње користе се друга морфо-синтаксичка и лексико-семантичка сред-
ства. Због свих наведених карактеристика, као и због своје специфчне 
структуре, дате инфинитивне конструкције доприносе сликовитости и 
експресивности исказа, односно контекста у којем се употребљавају.

3.3.2.2.3. Императивни и  вокативни искази као посебни 
апелативни типови футуралне каузације 

3.3.2.2.3.1. Уводне напомене
Као што се сваки акт (процес) исказивања одражава у самом 

исказу, тако и свако обраћање адресанта адресату налази свој одраз 
у одговарјућем исказу – било императивном, вокативном или неком 
другом, за који је карактеристична проспективна (презентско-футурал-
на) перспектива. У датим исказима однос адресанта према адресату 
и самом садржају исказа се не само одражава већ и актуелизује. Дру-
гим ријечима, такви искази, као посебне актуелизационе категорије, 
одражавају „однос садржаја исказа према стварности са становишта 
адресанта” (Бондарко 1990). То значи да се они реализују у оквиру 
таквог просторно-временског деиктичког плана који укључује не само 
ванјезички тренутак говора већ и различите прагматичко-деиктичке 
компоненте, као што су ја – ти – сада – овдје – ово. Употреба им-
ператива и вокатива увијек има прагматичке разлоге, као, уосталом, 
и свака модална (субјективно-модална) употреба било којег језичког 
средства које одражава наведени однос адресанта према адресату и 
самом садржају исказа. Према томе, императив, као и вокатив, треба 
разматрати у свјетлу комуникативних модалних односа, и то у оквиру 
исказа, чијом је реализацијом иреалну ситуацију могуће трансформи-
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сати у реалну, а то су сви они искази који на овај или онај начин пред-
стављају у најширем смислу ријечи језичку категорију апелативности 
– полисемантичку категорију, у чијој основи лежи интенција, односно 
каузативна оријентација (и утицај) на саговорника (адресата) и његово 
(из)вршење одређене (каузиране од стране адресанта) радње (уп., по-
ред осталог: Исаченко 1960: 473–474; Проничев 1971; Клобуков 1986: 
19–23, 87–91; Храковски 1980; 1990; Бирјулин 1990; Пипер 1997б: 82–
85; Мирић 1997б; Маслова 1998; 2008a; 2009; Војводић 2000в; 2001б; 
Тошовић 2001: 257–262; Пипер и др. 2005: 649–679).202 Без обзира на 
то што категорије императивности и вокативности чине тек један од 
аспеката дате полисемантичке категорије, треба истаћи да оне, за-
хваљујући, прије свега, сопственом морфолошком изразу, могу да се 
– на комуникативно-синтаксичком плану – реализују помоћу разних 
средстава и на различите начине, али, првенствено, у оквиру специ-
фичних самосталних – императивних и вокативних –  исказа. Поред 
ових, формално-граматичких (морфолошких) средстава изражавања 
категорије апелативности, у најужој вези с њеним функционисањем су 
перформативни и интерогативни искази, као средства, чија употреба 
представља резултат лексичко-граматичке и синтаксичке спојивости, 
као и прагматичке условљености. Ми ћемо у овом поглављу посебно 
размотрити императивне и вокативне исказе, прије свега, као средства 
изражавања појединих аспеката категорије футуралности.203

3.3.2.2.3.2. Категорија императивности и средства њеног 
изражавања

3.3.2.2.3.2.1. Императивност се реализује посебним морфо-
лошким изразом – облицима императива, али и другим средствима 
(уп., поред осталог: Храковски 1990; Храковски, Володин 2002; Бирју-
лин  1990; Типологија 1992; Пипер 1997б: 84–85; Пипер и др. 2005: 

202  Теоријско-емпиријске основе дате теме изложене су на XL скупу слависта 
Србије (Београд, 10–12. јануар 2002) и Научном колоквијуму (Београд, 30. мај 2002) 
посвећеном резултатима истраживања у оквиру научног пројекта „Синтакса руског 
језика у поређењу са српском” под руководством проф. др Предрага Пипера (в.: 
Војводић 2002а; 2002б; 2002в). 

203  Анализи перформативних исказа посветићемо посебно поглавље, које 
слиједи одмах након овога. Овдје изостављамо интерогативне исказе јер смо их већ 
разматрали у претходном излагању (в. параграф 3.2.1.3.6).
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659–670; Пипер, Стојнић 2002: 262–264; Маслова 1998; 2008а; 2008б; 
2009; Војводић 1998в; 2000; 2002а; 2002в; 2003б; Изотов 2007; Фекете 
2008; Иосифова 2011). Међутим, без обзира на то у којем је лицу или 
броју императивна форма или, уопште, средство којим се исказује ова 
категорија, увијек се ради о односу 1. л. према 2. л.

3.3.2.2.3.2.1.1. Тај однос (интер)комуникације експлицитан је, по 
правилу, код  директива, тј. императива 2. л. јд. и мн.; уп.: 

(1) – Передай, что будет сделано, – ответил Воланд и прибавил, при-
чем глаз его вспыхнул: – И покинь меня немедленно (МБр 291);

(1а) – Możesz powiedzieć, że zostanie to zrobione – odpowiedział Woland i 
dodał, a oko mu przy tym błysnęło: – I opuść mnie natychmiast (МБп 
435);

(1б) – Поручи да ће све бити учињено –  одговорио је Воланд и додао, 
а његово је око запламсало: – и одмах ме остави (МБсз 386);

(2) Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее (МБр 298);
(2а) Pożegnajcie się, pożegnajcie się co prędzej z waszą piwniczką (МБп 

447);
(2б) Опраштајте се од подрума, опраштајте брже (МБсз 396).

Уп. такође примјере из Библије (Декалога), који немају конкретно зна-
чење прескриптивних директива као претходни примјери, већ само значење 
препоруке, савјета, иако се формално не разликују од „правих” директива 
(тим више што носе „категоричко-императивни” назив „заповијест”):

(3а) Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней рабо-
тай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота 
Господу;

(3б) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz praco-
wać i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szaba-
tem ku czci Pana, Boga twego;

(3в) Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и сврши 
све своје послове, а седми дан је одмор Господу Богу твојему;

(4а) Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо 
и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе;

(4б) Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo 
żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój;

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szabat
file:///I:/Filozofski/E-BOOK%60s/15_Vojvodic/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzic
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(4в) Поштуј оца својега и мајку своју, да ти добро буде и да дуго 
поживиш на земљи.

3.3.2.2.3.2.1.1.1. Врло често посебну функцију има избор СВ или 
НСВ императивног облика (в. поред осталог: Бенакјо 1997; 2002; 2004; 
2005а; 2007а; 2010; Храковски 1988; Зорихина-Ниљсон 2004; Шату-
новски 2004); по правилу, у руском се језику (па и пољском, иако у 
нешто мањој мјери) употребом СВ (нарочито од глагола кретања) из-
ражава категоричка императивност (као што је наредба и сл.), а упо-
требом НСВ блажи степен императивности, док је у српском језику 
обрнуто – СВ изражава блажи степен императивности, а НСВ – кате-
горички. Уп. сљедеће примјере: 

(5) Я открыл дверцу, так  что жар начал обжигать мне лицо и руки, 
и шептал: – Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, 
приди, приди! (МБр 121);

(5а) Otworzyłem drzwiczki tak, że żar palił mi twarz i ręce, i szeptałem: 
– Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź,  przyjdź, przyjdź!... (МБп 
179);

(5б) Отворио сам врата, тако да је врућина палила моје лице и руке, 
и шаптао: – Досјети се да се са мном десило зло. Дођи, дођи, 
дођи! (МБсз 158);

(6) – Да вы присаживайтесь,  Никанор Иванович, –  нисколько не  те-
ряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю 
кресло (МБр 80);

(6а) – Ależ niech pan siada –  wrzeszczał ani trochę nie zdetonowany oby-
watel i nawet kręcąc się jak fryga zaczał podsuwać prezesowi fotel 
(МБп 117); 204

204  Пољски језик и у овом случају користи своје специфично средство за из-
ражавање учтивости, тако да се адресант од адресатa (реалнoг „ти” /ty/) дистанцира 
(помоћу номинализоване личне замјенице, односно десемантизоване именице pan) 
за степен више од руског и српског тзв. „учтивог Ви”. Другим ријечима, умјесто 
реалног „сједни” у савременом језику не употребљава се као некад у прошлости, 
иако је то могуће (рецимо, у круговима, гдје је изражен однос субординације, као, 
нпр., у војсци), транспоновано учтиво „сједните”, већ  учтиво (са још јачим степеном 
дистанцирања) „нека (он, господин) сједне’. Међутим, у случајевима изражавања 
блажег степена императивности пољски језик, баш као и руски, употребљава (као и 
у наведеном примјеру), за разлику од српског, форму НСВ. 
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(6б) – Та сједните, Никаноре Ивановичу – нимало збуњен, викао је 
грађанин и почео се вртјети нуђајући предсједнику наслоњач 
(МБсз 104);

(7) – Не ругайте его, – мягко сказал  конферансье, – он раскается. 
– И, обратив к Никанору Ивановичу полные слез голубые  глаза,  
добавил: – Ну, идите, Никанор Иванович, на место! (МБр 134);

(7а) – Nie dokuczajcie mu – łagodnie powiedział konferansjer – on się po-
prawi. – I zwracając na Nikanora Iwanowicza pełne łez błękitne oczy 
dodał: – No cóż, niech pan wraca na miejsce (МБп 200);

(7б) – Не корите га – меко је рекао конферансије – он ће се покајати. 
–  И додао, окренувши Никанору Ивановичу плаве очи пуне суза: 
– Но, идите, Никаноре Ивановичу, на своје мјесто!(МБсз 177);

(8) Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной (АЧр/Ш);
(8а) Ако пођете данас на санкање, свратите по мене (АЧс/МШ);

(9) – Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра 
не доедем (АЧр/Т);

(9а) – Потерај, потерај!... – вели путник. – Овако ни до сутра нећемо 
стићи (АЧс/Т);

(10) А теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, При-
шибеев! (АЧр/УП);

(10а) А сад нека Пришибејев настави. Наставите, Пришибејеве! 
(АЧс/ПП); 

(11) – Садитесь в машину, – сказал Азазелло, – и подождите меня 
(МБр 238);

(11а) – Wsiadajcie do samochodu – powiedział Azazzello – i poczekajcie 
na mnie (МБп 356);

(11б) – Сједните у ауто – рекао је Азазелло – и причекајте ме (МБсз 
317);205

(12) – Ты ложись, – приказала Маргарита, – и подложи руку под 
щеку, а я тебе буду сниться (МБр 195);

205  Београдски преводилац је умјесто глагола сести употребио глагол седети 
(или је из разговорног језика преузео императивну форму, која у том случају пред-
ставља редуковану варијанту императива од глагола сести), што, наравно, не одго-
вара правилном преводу руског императивно употребљеног глагола садиться; уп.: 
– Седите у кола – рекао је Азазел – и причекајте ме (МБсб 289).
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(12а) – Kładź się – poleciła Małgorzata – podłóź rękę pod policzek, a ja ci 
się będę śniła (МБп 293);

(12б) – Ти легни – наредила је Маргарита – стави руку под главу и 
сањаћеш ме (МБсз 260);

(13) Нечто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: ра-
зойдись! (АЧр/УП)

(13а) Зар стоји у закону да народ иде као ергела? Викнем: разилази 
се! (АЧс/ПП).

3.3.2.2.3.2.1.1.2. Категоричности императивних исказа може да 
допринесе и употреба прилога, партикула или других средстава, која, 
по правилу, указују на појачано емоционално стање адресанта. Уп. 
сљедеће примјере, гдје, за разлику од претходних (5–13) примјера, ка-
тегоричности императивног исказа у руском језику (што се у мањој 
мјери односи на пољски и српски) доприноси (поред наведених сред-
става) употреба НСВ (у српском оригиналу /примјер 17/ и СВ и НСВ 
изражена је категоричност, с тим што је она донекле појачана употре-
бом НСВ у завршном дијелу исказа):

(14) Продавщицу обуял смертельный ужас. 
– Вы  с ума сошли!  –  вскричала  она, теряя свой  румянец,  –  чек 
подавайте! Чек! (МБр 281); 

(15) Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте 
(МБр 82);

(15а) Oto telefon, prezesie, i proszę niezwłocznie uzgadniać! (МБп 119); 
(15б) Ево вам телефон, Никаноре Ивановичу, и одмах уредите (МБсз 

106);

(16) – Граждане! – вдруг рассердилась женщина, – расписывайтесь, 
а потом уж будете молчать сколько угодно! Я ведь молнии раз-
ношу (МБр 88);

(16а) – Obywatele! – rozgniewała się kobieta. – Najpierw podpiszcie, a 
potem będziecie sobie milczeć, ile dusza zapragnie! Przecież ja ra-
znoszę pilne telegramy! (МБп 129); 

(16б)  – Грађани! – разљутила се жена. – Потпишите, а затим ћете 
шутјети колико вас је воља! Та ја разносим само изванредно 
хитне телеграме! (МБсз 115); 

(17) Бабо! Одмах отвори врата! Ми ћемо ту да преноћимо, па макар 
ти дубила на глави! Отварај, кад кажем! (ДЋс);
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(17а) Бабка! Открывай сейчас же! Мы переночуем, хоть ты на голо-
ву встань! Отпирай, тебе говорят! (ДЋр);

(18) Ten wrzasnął nań z okrucieństwem:  – Kpie jeden, ruszaj otwierać! 
(...) Ty! Jak śmiesz? Otwieraj natychmiast!  (СЖп 50); 

(18а) (...) тот в бешенстве гаркнул:  – Отпирай, шут гороховый! (...) 
Ах ты! Как смеешь? Открой сейчас же! (СЖр 68);

(18б) Тај се строго издере на њ: – Будало једно, хајде отварај! – Ти! 
Како се усуђујеш! Да си сместа отворио! (СЖс 124);

(19) Odpowiadaj mi, natychmiast! Mow mi prawdę całą, bez jednego za-
tajenia! (СЖп 160); 

(19а) Отвечай мне немедленно! Говори всю правду... ничего не ута-
ивай (СЖр 180); 

(19б) Одговори ми сместа. Кажи ми целу истину, не затаји ништа! 
(СЖс 207).

(20) Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору 
и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю (АПр 
69); 

(20а) Ruszaj natychmiast do Orenburga i zawiadom w moim imieniu gu-
bernatora i wszystkich generałów, ażeby oczekiwali mnie za tydzień 
(АПп 107);

(20б) Пођи одмах у Оренбург и јави од моје стране губернатору и 
свима генералима да ми се надају за недељу дана (АПс 69).

Врло је честа употреба партикула же и –ка у руском језику, 
које, по правилу, појачавају (же) или ублажавају (–ка) заповијест. У 
пољском језику партикули же најчешће одговара иста партикула (żе), 
која се додаје императивној форми као аглyтинативна компонента, док 
партикули –ка одговара, по правилу, партикула no; ипак, њихова дис-
трибуција није тако строго распоређена као у руском језику јер обје 
партикуле могу да означавају и јачи и слабији степен категоричности. 
У српском језику партукули же одговара партикула та/ма/па206, а пар-
тикули –ка партикула –де (деде). Уп.: 

206  О односима партикула па и ма у српском језику са аспекта њихове „фа-
тивне” и „реактивне” функције, односно с обзиром на обиљежје маркираности/не-
маркираности (емфатичности/неемфатичности), које оне у својој сигналној улози у 
дијалошким контекстима испољавају, као и о различитим типовима реплика-реак-
ција повезаних с њиховом употребом, в. Ивић 2003; уп. такође за ситуацију у руском: 
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(21)  – Покажи-ка свой дневник, – велел дядя Ваське (ВПр 84);
(21а) – Pokaż swój dziennik – rоzkazał Waśce wuj (ВПп 125);
(21б)  – Покажи-де свој дневник, – наредио је ујак Васки (наш превод 

– Д.В.)

(22)  Мама стала целовать Сережу и заплакала:
– Сереженька! Скажи же мне „до свиданья!” (ВПр 120);

(22а) Mamusia zaczęła całować Sieriożę i rozpłakała się. 
–  Sieriożeńka! Powiedzże mi do widzenia!  (ВПп 182–183);

(22б) Мама је почела да љуби Серјожу и заплакала:
 – Серјоженка! Та реци ми „довиђења!” (наш превод – Д.В.); 

(23) – Смотри, смотри... да смотри же! – подравниваясь к  Син-
цову, в самое его ухо зашелестел автоматчик (...). – Да смотри 
же!.. (КСр 336);

(23а) –  Patrzaj, patrzaj... No patrzajże! – równając krok s Sincowem w 
samo ucho szepnął mu fizylier (...). – Ależ patrz! (КСп 415);

(23б) – Гледај, гледај... та гледај! – поравнавајући се са Синцовом, у 
само је његово ухо просиктао аутоматичар (...). – Та гледај!.. 
(КСсз 428);207

(24) (...) ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… 
(держи-ка руки прямее…) (КСр 111);

(24а) (...) widzisz, że młodzienec zmęczony podróża; nie w głowie mu roz-
mowa ... Trzymajże ręce prosto... (КСп 36);

(24б) (...) видиш да је младић сустао од пута; није му до тебе... (деде, 
равније држи те руке) (КСсб 141); 

(25) Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал? (АПр 50);
(25а) Podejdź no bliżej; kto cię posłał, mów! (АПп 78);
(25б) Приђи-дер ближе; говори, ко те је послао? (АПс 67).

Ратмајр 1989, гдје се даје класификациони регистар контекстуалне употребе руских 
партикула и њихових еквивалената у њемачком језику с обзиром на њихову функ-
цију – модалне, градационе, реактивне и др.; Мирић 2001, гдје се партикуле у руском 
језику, међу којима и овдје наведене, посматрају са аспекта конвенционализације 
субјективних значења (скривеног смисла), „која немају специјализована граматичка 
средства изражавања, већ су у великој мјери прагматички одређена” (119).

207  Уп. београдски превод, гдје је употребљена партикула ма (као синоним 
партикуле та): – Гледај, гледај... ма, погледај! – зашушта Синцову на само ухо онај 
аутоматичар (...). – Ма, гледај!.. (КСсб 364). 
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Уп. сљедећа два примјера, који се, иако са истом партикулом, 
разликују по степену категоричности – први примјер са блажом (који 
више личи на предлог него на захтјев или наредбу), а други са строжом 
варијантом заповијести:

(26) Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай 
себе до утра, как у Христа за пазушкой (АПр 68); 

(26а) Coś tam przygotowałem. Pojedz sobie, paniczu, i spoczywaj do ran-
ka jak u Pana Boga za pieciem (АПп 105);

(26б) Ја сам ти нешто спремио, деде, повечерај, баћушка, па се од-
мори до јутра, као на Христову криоцу (АПс 87);

(27) – Сядьте-ка,  – вдруг повелительно сказал Воланд.  Маргарита 
изменилась в лице и села (МБр 227); 

(27а) – Proszę  usiąść – rozkazał Woland. Małgorzata zmieniła się na 
twarzy i usiadła  (МБп 342); 

(27б) – Седите – наједном је заповедничким гласом рекао Воланд. 
Маргаритино лице се променило и она је села (Мбсб 277).

Уп. сљедећи примјер, гдје су императивна средства употребљена, 
мање за прескриптивно обраћње адресату, а више за изражавање 
неочекиване реакције на ситуацију коју је адресант затекао:

(28) – Смотри-ка! – радостно отозвался Серпилин. – Где же они? 
(КСр 111);208

(28а) – Patrzaj no! – uradował się Sierpilin. – A gdzie są (КСп 32);
(28б) – Гле! – радосно се одазвао Серпилин. – Гдје су? (КСсб 141).

Пољски и српски језик (барем када је ријеч о преводним текст-
овима) не региструју увијек ова експлицитна средства изражавања 
већег или мањег степена категоричности императивног исказа (ситуа-
ције). Уп.:

(29)  Дайте-ка ваши документы! (КСр 26);
(29а)  Pokażicie wasze dokumenty (КСп 32);
(29б)  Покажите ми своја документа! (КСсз 31).

3.3.2.2.3.2.1.2. Сва остала средства изражавања императивности 
могу се схватити као имплицитна средства. 

208  Овдје императив с партикулом означава реакцију адресанта на претходну 
информацију и има значење узвика, на што упућују и српски преводи; уп. београдски 
превод: Није могуће! – радосно се одазва Серпилин. – Где су они? (КСсб 120).
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3.3.2.2.3.2.1.2.1. Посебно мјесто међу таквим средствима припада 
императивном облику 1. л. мн., тзв. инклузиву (в. посебан одјељак о 
томе – параграф 3.3.2.2.3.3; в. такође Војводић 1998в). У руском језику, 
за разлику од пољског и српског (у којем се, поред граматикализованог 
облика 1. л. мн. императива, може инклузивно да употреби и 1. л. мн. 
имперефктивног презента, као и конструкција „да + 1. л. мн. презента” 
са или без партикула хајде/хајдете/хајдемо и дај/дајте), у функцији 
императива 1. л. мн. користи се више (инклузивних) форми, гдје се из-
дваја специфична употреба футура, који се у том случају готово и не 
разликује од императива. Напомињемо да су те форме руског инклузива 
(с обзиром на степен граматикализације) међусобно равноправне. Уп.:   

(30) – Слушайте, товарищ батальонный комиссар, – сказал он, прео-
долевая нежелание первым заговорить о том, что нужно ехать 
обратно, – давайте вернемся километра на два – на три (КСр 
65);

(30а) – Posłuchajcie, towarzyszu komisarzu batalionu – zdecydował się 
wreszcie pierwszy zaproponować – cofnijmy się o jakieś dwa, trzy 
kilometry (КСп 80);

(30б) – Чујте, друже батаљонски комесару, – рече он, савлађујући 
жељу да не почне први разговор о повратку натраг – хајде да 
се вратимо једно два километра назад (КСсб 71);

(31) – А как ваша фамилия? 
– (...) Забудем о ней (МБр 112);

(31а) – А jak pana nazwisko? 
– (...) Puśćmy to w niepamięć (МБп 167);

(31б) – А које је ваше презиме? 
– (...) Заборавимо га (МБсз 148);

(32) Будем глядеть правде в глаза! (МБр 112);
(32а) Musimy spojrzeć prawdzie w oczy (МБп 166);
(32б) Погледајмо истини у очи! (МБсз 147);

(33) Ајде да запалимо по једну и да треснемо рђом о земљу, мајка му 
стара! Хоћемо ли? (ИАс 127);

(33а) А ну, давай-ка закурим лучше, да и стряхнем кручину с плеч, 
туды ее растуды! Закурим? (ИАр);

(33б) Zapalmy sobie po jednym i zostawmy złe w spokoju. Kto by to 
wszystko rozwykłał. No cóż, zapalimy? (ИAп 104);
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(34) Давайте откроем дамский магазин! (МБр 104);
(34а) Otwórzmy magazyn dla pań! (МБп 154);
(34б) Дајте да отворимо дућан за даме! (МБсз 137).

Уп. употребу футура-инклузива  са значењем тзв. „ауторског ми”:
(35) Возьмем к примеру, одну из древних виноградарских провинций – 

на Рейне и его притоке Мозеле (АПо 35);

(36) – Ну  вот и  славно, – облегченно  воскликнул Стравинский, – а 
если так, то давайте  рассуждать логически. Возьмем ваш вче-
рашний день (МБр 76);

(36а) – To wyśmienicie – z ulgą zawołał Strawiński – a skoro tak, po-
rozmawiajmy logicznie. Choćby o tym, co pan robił wczoraj (МБп 
111);

(36б) – Одлично – с олакшањем је узвикнуо Стравински – па ако је 
тако, хајде да размишљамо логично. Узмимо ваш јучерашњи 
дан (МБс 88); 

(37) – Ну, мужик ты, положим, прижимистый, – сказал начальник 
тыла (КСр 389);

(37а) – No, dajmy na to, dobry sknera z ciebie – powiedział kwaternmistrz 
(КСп 480);

(37б) – Но, ти си, рецимо, и шкрт мужик – рече начелник позадине 
(КСс 423).

Уп. такође копрезентну употребу инклузивних облика истога 
типа у руском језику („двоструки” инклузив са глаголима кретања), 
као и њихове еквиваленте у пољском и српском:

(38) Пойдем спросим воспитательницу... (АПри 345);

(39) Шут их знает, может, у них тут  есть  еще  какая-нибудь водо-
качка! Пойдем поищем! (КСр 29);

(39а) Diabli ich wiedzą, może tu jest jeszcze jakaś inna pompa? Chodźmy 
poszukać (КСп 35);

(39б) Враг ће их знати, можда овде има још нека водостаница! Хајде 
да потражимо! (КСс 34).

3.3.2.2.3.2.1.2.1.1. Оваква употреба футура/перф. през (инклузи-
ва) претпоставља обично дијалог у којем није битан однос потчиње-
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ности и надређености (као што је то, рецимо, случај са 2. л. јд. и мн. 
императива или пак футура). Напротив, овдје долази до изражаја однос 
„реципрочности” адресанта и адресата. Наиме, адресат увијек има мо-
гућност избора: сложити се или не сложити се са адресантом, о чему 
сликовито говоре сљедећа два примјера (гдје се у првом адресат слаже 
са предлогом адресанта, а у другом не слаже):  

(40) Лена. Забудем о нем – ради сегодняшнего дня. Ладно? 
Егорьев. Забудем! (АШ 168);

(41)  – Может, внутрь зайдем? – сказал  Сирота (...). 
– Да ладно, уж тут, на ветерке,  –  сказал  Малинин.  –  Погода  
больно хороша (КСр 299); 

(41а)  – Może wejdziemy do wewnątrz – zaproponował Sirota (...).
– Dobrze będzie i tu, na wiaterku – powiedzał Malinin. –  Piękna 
pogoda (КСр 368); 

(41б)  – Како би било да уђемо унутра... – рече Сирота (...).
–  Не треба, добро је и овде, на ветрићу – рече Малињин. – 
Време је одлично (КСр 322).

3.3.2.2.3.2.1.2.2. Исказивање прескрипције (сложеним) импера-
тивним обликом 3. л. јд. и мн., тј. перифрастичном конструкцијом која 
се састоји од партикуле нека у српском, односно пусть/пускай у ру-
ском и niech/niechaj пољском језику и 3. л. јд. и мн. презента НСВ и СВ 
(о различитим функцијама дате партикуле в., поред осталог: (за рус. 
јез.) Молошна 1990; Добрушина 2008; Иосифова 2012; (за пољ. јез.) 
Тополињска 1966; 1999; Ковалска 1983: 123–127; Бенакјо 2005б):

(42) Пусть Пушкин им сдает валюту. Нету! (МБр 140);
(42а) Niech im Puszkin walutę zdaje. Nie mam! (МБп 208);
(42б) Нека им Пушкин преда валуту. Ја немам! (МБсз 184); 

(43) Тогда скажи врачу, пусть везет (КСр 142); 
(43а) W takim razie powiedz lekarzowi: niech wiezie (КСп 176); 
(43б) Онда реци лијечнику нека га вози (КСсз 181);

(44) Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези. Пусть там разби-
рают (МБр 91);

(44а) Odwiedz to sam, nie zwlekając. Niech tam się martwią (МБп 133);
(44б) Одмах ово, Иване Савељевичу, лично однеси. Нека се они тамо 

сналазе како умеју и знају (МБсб 107).
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Уп. сљедећи примјер, гдје се у истом исказу императив и футур 
налазе у корелативном односу, јер (евентуална) реализација будуће 
радње зависи од реализације императивне радње, која претходи бу-
дућој, чиме се постиже заједничка проспективна (презентско-футурал-
на) перспектива: 

(45) Пусть обратится ко мне,  я скажу ему адрес, укажу дорогу 
(МБр 176);

(45а) Niechże się zwróci do mnie, ja mu podam adres, wskażę drogę (МБп 
265);

(45б) Нека се само обрати мени, даћу му адресу, показати пут 
(МБсб 215).

3.3.2.2.3.2.1.2.3. Мишљења о томе да ли је могућа императивна 
употреба аутопрескриптивних облика (као облика 1. л. јд. императи-
ва) у науци о језику су подијељена. Наиме, једни лингвисти сматрају 
да императивна парадигма не може да има облике 1. л. јд. (в., нпр.: 
Немешајлова 1961; Граматика 1970: 414 и др.), док други покушавају 
да докажу како постоје неки облици које треба посматрати искључиво 
као 1. л. јд. императива (в., нпр.: Храковски 1990: 195–197; Храков-
ски, Володин 2002: 115–119; Вуковић 1991). Дати облици образују се 
на сличан начин као и инклузивни облици: (а) у руском – помоћу 1. л. 
јд. футура СВ (без субјекта – личне замјенице я), као и комбинацијом 
овог облика (уз постпозитивну употребу субјекта – личне замјенице 
я) и партикуле дай / давай / давайте, односно партикуле –ка (–кось); 
(б) у пољском – помоћу 1. л. јд. футура СВ и партикуле ano/no; (в) у 
српском – конструкцијом „да + презент 1. л. јд.”, као и њеним спајањем 
са партикулама дај / дајте, односно хајде / хајдете, де/дед/деде/дедер. 
Уп. сљедеће примјере: 

(46) Пойду-ка я погулять (РС словарь-Станкович);
(46а) Дај да се прошетам. (РС речник-Станковић);

(47) Напишу-ка я письмо (РС словарь-Станкович);
(47а) Хајде да напишем писмо. (РС речник-Станковић);

(48) Да вечерам домаћински (ДЋс);
(48а) Поужинаю сегодня по-хозяйски (ДЋр); 

(49) – Дай-ка я тебя поцелую, – нежно сказала девица (МБр 94);
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(49а) – Pozwól, że cię ucałuję – czule powiedziała dziewczyna (МБп 
139);209

(49б) – Хајде да те пољубим – нежно је рекла девојка (МБсб 111); 

(50)  А дай-кось я попробую по старой памяти (МБр 303);
(50а) Ano, spróbuję i ja, zobaczymy, czy jeszcze umiem (МБп 455);
(50б) Де да покушам и ја као што сам то некад умео (МБсб 368).

Иако наведени облици и конструкције указују на неку врсту 
подстицања на радњу (аутопрескрипцију), то не мора да значи да они 
представљају категорију императивности, а још мање дио (1. л. јд.) 
исте морфолошке (императивне) парадигме. Чини нам се да није до-
вољно да се само на основу аналогије (односно дјелимичне формалне 
сличности) са неким временским облицима о императиву говори као о 
индикативу (на тај проблем указивано је и раније; в., поред осталог, Ја-
кобсон 1985: 216–219; уп. Војводић 1998в: 131). Императив, за разлику 
од индикатива, увијек се реализује у директном говору, кроз обраћање 
адресанта адресату, односно кроз њихову активну (дијалошку) инте-
ракцију, тј. кроз извођење таквог говорног чина, помоћу којега адре-
сант (каузатор) прескриптивно каузира адресата (претпостављеног из-
вршиоца каузиране радње). Наведени облици и конструкције у 1. л. јд. 
такође као и императив садрже намјеравану радњу, али за разлику од 
њега, субјекат им није одвојен од радње. Према томе, ови облици могу 
да представљају само одређена контекстуална средства у индикативној 
употреби, која припадају другој (неимперативној) врсти модалности, 
јер се њима исказује одлучност, чврста намјера адресанта (субјекта) 
да изврши одређену радњу, што их приближава категорији волунта-
тивности (а дијелом и оптативности), односно емфатичком изрицању 
футуралности.

3.3.2.2.3.2.1.2.4. Исказивање императивности футурским обли-
цима (2. л. јд. и мн.), за које је карактеристична честа употреба субјек-
та (нарочито у руском језику), односно одговарајуће личне замјенице 
– ты / вы – ty / wy – ти / ви (уп., поред осталог, Војводић 1990б). Нпр.:

209  Овдје пољски преводилац није схватио руски исказ, због чега је умјесто „об-
раћања” себи  употребио обраћање (помоћу управног глагола pozwolić) саговорнику 
(2. л. јд.).



271

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

(51) – Если до темноты наши не придут, я здесь с ними останусь, 
– сказал Малинин, кивнув на обоих раненых, – а ты за связью 
пойдешь. Нельзя такую позицию отдавать (КСр 235);

(51а) – Jeżeli nasi do zmroku nie nadejdą, to zostanę tu z nimi – powiedział 
Malinin wskazując obydwu rannych. – A ty pójdziesz i postarasz się 
nawiązać kontakt. Nie wolno oddawać takiej pozycji (КСп 393);

(51б) – Не појаве ли се наши прије мрака, остат ћу овдје с њима – 
рекао је Малинин кимнувши главом према обојици рањеника – а 
ти ћеш поћи да хваташ везу. Не смијемо напустити такав 
положај (КСсз 344);210 

(52) Вывезешь за них, потом отдадут (ВОр 5);
(52а) Извест ћеш за њих, а они ће касније вратити (ВОс 9); 

(53) А ты возмешь тех, с которыми... полегче (АГр 45);
(53а) А ти ћеш узети оне, с којима је већ... лакше (АГс );

(54) – Но к шести часам вы ее привезете, –  обратилась дирек-
тор к полковнику (АКр 45);

(54а) Дакле, вратит ћете нам је до шест сати – обратила се 
директорица пуковнику (АКс 46)

3.3.2.2.3.2.1.2.4.1. У руском језику императивна употреба футура 
уобичајена је и у инструкцијама (упутствима), гдје се у српском – као 
еквивалент – користи, по правилу, императив. Нпр.:  

(55) В старую конфетную коробку Ксения Ивановна положила лекар-
ства и сказала: – Если порез или царапина – помажете йодом 
(ВПТр-233);

(55а) У стару кутију за бомбоне Ксенија Ивановна ставила је лијеко-
ве и рекла: – Ако се порежете или огребете – намажите јодом 
(ВПТс-219).

3.3.2.2.3.2.1.2.4.2. Могућа је и напоредна употреба императива и 
футура у истом значењу; уп. у рус., пољ. и срп. употребу 2. л. мн. им-
ператива и 2. л. мн. футура: 

210  Уп. београдски превод, гдје је употребљен императив (као семантички пре-
вод руског футура): Aко наши не стигну до мрака, остаћу овде с њима – рече Ма-
лињин и показа главом на оба рањеника – а ти иди за везу. Овакав се положај не сме 
напуштати (КСсб 344).
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(56) Садитесь, поедете со мной! (КСр 44);
(56а) Wsiadajcie, pojedziecie ze mną! (КСп 53); 
(56б) Седите, поћи ћете са мном! (КСсб 49);

(57) Проезжайте сто метров, там съезд в лес будет, свернете! 
(КСр 51);

(57а) Pojedziecie jeszcze ze sto metrów, aż będzie wjazd do lasu, tam skrę-
cice (КСп 62); 

(57б) Крените још сто метара напријед, тамо ћете заокренути 
доље, у шуму! (КСсз 65);

(58) Пойдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай  к гроту. 
Я буду там. Но только не смей идти сейчас же за мной, имей 
терпение, подожди здесь (МБр 254);

(58а) Miniesz wytłaczarnię oliwek, pójdziesz w górę i skręcisz do groty. 
Ja już tam będę. Ale nie waż się iść teraz za mną, miej cierpliwość, 
poczekaj tutaj (МБп 254);

(58б) Проћи ћеш поред жрвња за маслине навише и онда скрени 
ка пећини. Ја ћу бити тамо. Али не смеш да пођеш одмах за 
мном, имај стрпљења, причекај овде (МБсб 309);

(59) Тащите их сюда, переночуете у нас, а завтра в девять утра, 
пойдем с вами в райисполком (ВНр 122);

(59а) Донесите је овамо, преноћите код нас, а сутра, у девет сати 
изјутра, поћи ћемо заједно у рајисполком (ВНс 117).

3.3.2.2.3.2.1.2.5. Исказивање императивности се врши и презент-
ским облицима. Ријеч је, прије свега, о инклузивној употреби облика 
садашњег времена (углавном од глагола кретања), која је карактери-
стична за српски језик, гдје се најчешће употребљава глагол ићи;  ру-
ски језик поред презента овог глагола (идти), врло често користи и 
(синонимичну) футурску форму (инклузивни императив) глагола пой-
ти и поехать, док пољски језик у овом случају (инклузивне употребе 
глагола кретања) преферира употребу „правог” (инклузивног) импера-
тива (прије свега од глагола chodzić – chodźmy ). Уп.: 

(60) Спремајте се, идемо на положај (ДЋс);
(60а) Будьте готовы, выступаем на позиции (ДЋр);

(61) Идем-идем, хоть вон туда, что ли! (МЧ);
(61а) Идемо, идемо, макар ено тамо, ако се слажеш! (наш превод –Д.В.); 
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(62а) – Wsiadaj pan! – krzyknął taksówkarz i tak trzepnął w chorągiewkę 
taksometru, że o mało jej nie złamał. – Jedziemy (МБп 229);

(62б) – Сједните – викнуо је тај и укопчао таксиметар тако да га 
умало није сломио. – Идемо (МБсз 202);

(63) – Да, идем, идем, – сказал он, поняв, что докторша говорит о 
Зайчикове (КСр 133);

(63а) A tak, chodźmy, chodźmy! – powiedział, zrozumiawszy, że lekarka 
mówi o Zajczykowie (КСп 165); 

(64) Идемте, идемте к нему, я не знаю, что делать! (МБр 154);
(64а) Chodźmy, chodźmy do niego, ja już nie wiem, co robić! (МБп 230);
(64б) Идемо, идемо к њему, ја не знам што да радим! (МБсз 203).

3.3.2.2.3.2.1.2.6. Исказивање императивности у руском језику се 
понекад врши и употребом јд. (и врло ријетко мн.) облика прошлог 
времена (обично од глагола пойти), као, на примјер, приликом иска-
кања падобранаца из авиона када руководилац (командир) сваком од 
њих појединачно одређује (наређује) када ће да скочи (примјер 65), као 
и у неким ситуацијама у којима адресант, разљућен адресатовим по-
нашањем, може да га опсује (примјер 66) или, чак, да му категорички 
нареди да се удаљи (примјери 67. и 68): 

(65) Первый – пошел! Второй – пошел!..211

(65а) Први – скачи! Други – скачи!...

(66) Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? (МБр 
199);

(66а) A idźże do wszystkich diabłów! Jaka ja dla ciebie Klaudyna? (МБп 
299);

(66б) Иди у вражју матер. Каква сам ти ја Клодина? (МБсз 265);

(67) – Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясщийся гене-
рал (АЧр/СЧ);

(67а) – Марш напоље!! – дрекнуо је изненада помодрели и уздрхтали 
генерал (АЧс/ЧС);

(68) – Я не понял? – с раздражением глядел на него Иван. – Пошел 
отсюда! (ПА 330);

211  На овакав тип императивног исказа у руском језику скренула нам је пажњу 
В. В. Борисенко приликом дискусије на споменутом Научном колоквијуму (Београд, 
30. мај 2002).
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(68а) – Зар мислиш да ја нисам схватио? – раздражено га је гледао 
Иван. – Марш одавде! (наш превод – Д.В.).

3.3.2.2.3.2.1.2.7. Исказивање императивности инклузивном упо-
требом мн. облика прошлог времена (по правилу, од глагола кретања, 
као што су пойти, поехать и сл.) такође је карактеристично за руски 
језик. Уп.:

(69) – Садитесь, –  крикнул тот и хлопнул по флажку счетчика так, 
что чуть не сломал его. – Поехали  (МБр 153);212

(70) Пей, да пошли собираться, „скорую”, милицию вызывать!.. 
(ПА);

(70а) – Пиј, па хајде да се спремимо, да позовемо „хитну”, полицију!.. 
(наш превод – Д.В.);

(71) Никитин бросил нам: – Пошли погоняем! (ПА 369) (= копре-
зентна употреба различитих  инклузивних облика; в. примјере 
38 и 39);

(71а) Никитин нам добаци: – Хајде да их растјерамо! (наш превод 
– Д.В.).

3.3.2.2.3.2.1.2.8. Понекад се инклузивне форме (прије свега, у ру-
ском језику) користе умјесто директива (тј. 2. л. јд./мн. императива), 
чиме се ублажује степен категоричности императивног исказа. То се 
дешава обично у ситуацијама када адресант жели да „oдобровољи” 
адресата да одмах изврши каузирану радњу (прескрипцију). Уп.: 

(72) Увидев их, красавица зарыдала еще пуще, тыча рукою в дверь 
кабинета.
– Давайте не будем рыдать, гражданка, – спокойно сказал пер-

вый (МБр 155);
(72а) – Wiece co, obywatelko, przestańcie szlochać – spokojnie powie-

dział jeden z milicjantów  (МБп 232); 
(72б) Кад их је угледала, љепотица је зајецала још јаче, упирући пр-

стом у врата кабинета.
 – Немојте плакати, грађанко – мирно је рекао први (МБсз 205).

Таква употреба инклузивне форме карактеристична је у сред-
ствима јавног саобраћаја, као што је воз и сл. Уп.: 

212  В. пољске и српске (презентске) еквиваленте – примјери (62а) и (62б). 
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(73) Давай, бабушка, подвинемся чуть подальше! (= ‘подвинься/под-
виньтесь’);

(73а) Хајде, бако, помакнимо се мало даље! (= ‘помакни се/помак-
ните се’).

3.3.2.2.3.2.1.2.9. Међутим, инклузивним средствима, која, по 
правилу, умањују (ублажују) степен илокутивне снаге императивног 
исказа, могуће је изразити и категоричку наредбу (без поговора), јер 
се адресант као каузатор у датом случају налази у субординираном 
положају у односу на адресата, као, на примјер, када сувозач (газда) 
наређује „свом” возачу:

(74) Парень смутился (...), потом хлопнул по руке Романа, лежавшей 
на баранке и, делая голос жестким, приказал: – Покатили! Нас 
ждут! (ПА 325) (= ‘поезжай’);

(74а) Младић се збунио (...), затим лупнуо Романа по руци, која се на-
лазила на волану, и, оштрим гласом наредио: – Крени! Чекају 
нас! (наш превод – Д.В.)

3.3.2.2.3.2.1.2.10. У сва три језика исказивање императивности 
врши се и инфинитивом (чешћа је употреба у руском језику). Нпр.: 

(75) Милиция! Взять ее!  (МБр 108);
(75а) Milicja! Aresztować ją! (МБп 159);
(75б) Милиција! Ухапсите је! (МБсз 141);

(76) Молчать на втором столбе! (МБр 148); 
(76a) Milczeć tam na drugim słupie! (МБп 221);
(76б) Шути на другом ступу! (МБсз 196);

(77) Живо месо расподелити на обе чете! (ДЋс);
(77а) Мясо раздать на две роты! (ДЋр).

3.3.2.2.3.2.1.2.11. За српски језик карактеристично је исказивање 
императивности и конструкцијом „да + презент”. Нпр.:

(78) Ти, да вратиш човеку паре! (Иас 77);
(78а) Отдай деньги человеку! (Иар 56);
(78б) Masz zwrócić człowiekowi pieniądze! (ИАп 68);

(79) – Да ћутите кад вас не питам! – прекиде их Вук (ДЋс);
(79а) – Да замолчите вы, когда вас не спаршивают! – оборвал их Вук 

(ДЋр);
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(80) Разводник у четири да буди за покрет. (ДЋс) (уп. са партикулом 
нека);

(80а) Разводящий, в четыре разбудишь на выход (ДЋр);

(81) Само деде прво Моравци трком да претраже обалу (ДЋс);
(81а) Ну, а теперь пусть те, кто знает эту местность, бегут бегом 

и осмотрят берег (ДЋр);

(82) Да пустимо скелу низ Мораву! (ДЋс) (уп. примјер 41б);
(82а) Давайте пустим паром по течениy (ДЋр).

3.3.2.2.3.2.1.2.12. Употреба конструкције „да + одрични облик 
прошлог времена” у српском језику у изрицању категоричке наредбе – 
забране (у руском језику један од еквивалената је конструкција „замје-
ница у дативу + одрични инфинитив”). Нпр.: 

(83) – Да се нико није помакао – огорчено је викао Павле (ДЋс);
(83а) – Никому не двигаться с места, – свирепо кричал Павле (ДЋр).

3.3.2.2.3.2.1.2.13. Врло честа је употреба неглаголских средста-
ва  (именица, прилога, узвика, предожно-падежних конструкција и сл.) 
у функцији пропратних средстава у оквиру императивног исказа или 
чак у функцији самог императива (подстицања адресата на вршење од-
ређене радње) . Нпр.: 

(84) Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман (МБр 232);
(84а) Ano, Behemocie, daj no tu tę powieść (МБп 348);
(84б) Хајде, Бехемоте, дај роман овамо (МБсб 283);

(85) Ну-ка, ну-ка, что вы мне такого интересного скажете? (КСр 
62); 

(85а) Ano, ano, co mi ciekawego powiecie? (КСп 76); 
(85б) Но, но што ми имате тако занимљива рећи (КСсз 79);

(86) Деде вас двојица, спроведите га у срез и понесите му оружје 
(ДЋс);

(86а) Ну-ка, вы, двое, проводите его в срезское управление да захва-
тите его оружие (ДЋр);

(87) – Пст! Не пуцај без команде! – Шапну Павле (ДЋс);
(87а) – Тс! Без команды не срелять, – шепнул Павле (ДЋр);

(88) Другови на њих! Јуриш! Рањенике да спасемо. Ајдемо, људи! (ДЋс);
(88а) Товарищи! В атаку! Спасем раненых! Вперед! (ДЋр);
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(89) Тишина! Тишина, другови! (ДЋс);
(89а) Тише! Тише, товарищи! (ДЋр);

(90) Одред, збоор! (...) Одред, мирно! (ДЋс);
(90а) Отряд, сбор! (...) Отряд, смирно! (ДЋр);

(91) Бојана, брзо, овамо! (ДЋс);
(91а) Бояна, быстрей сюда! (ДЋр);

(92) Ребята! вперед, на вылазку, за мною! (АПр 57);
(92а) Chłopcy! Naprzód za mną, na wypad!  (АПп 88); 
(92б) Момци, напред, на капију, за мном! (АПсб 75); 

(93) – Вылазь! – яростно перебил Роман. – (...) Вон! (ПА);
(93а) – Излази! – разјарено га је прекинуо Роман. – (...) Напоље! (наш 

превод – Д.В.);

(94) Надзиратель (...) отпер замок и, растворив дверь камеры, (...) 
крикнул: – Маслова, в суд! (ЛТр-В);

(94а) Стражар (...) откључа браву, отвори врата ћелије (...) и завик-
не: – Маслова, пред суд! (ЛТс-В);

(95) Прокуратор хлопнул в ладоши и закричал: – Ко мне, сюда! Све-
тильник в колоннаду! (МБр 264);

(95а) Procurator zaś klasnął w dłonie i zawołał: Do mnie! Świecznik pod 
kolumnadę! (МБп 395);

(95б) Прокуратор је запљескао длановима и викнуо: – К мени, овамо! 
Свјетиљке у колонаду! (МБсз 351);

(96) – Женщины и старики – назад! Молодежь – в первые ряды! – 
зычно скомандовал кто-то (ПА);

(96а) – Жене и старци – назад! Омладина – у прве редове! – заповје-
дио је неко оштрим гласом (наш превод – Д.В.);

(97) Ево сада да се погледамо у очи у очи: има ли још неког који неће 
да се бори? Деде, другови! (ДЋс);

(97а) Давайте же посмотрим в глаза друг другу: может быть, среди 
нас еще есть люди, которые не хотят бороться? А ну, това-
рищи! (ДЋр).

3.3.2.2.3.2.1.3. Свим претходним (1/1а/1б – 97/97а) и сличним ре-
ченицама увијек се (помоћу различитих императивних форми и сред-
става, као и укупног контекста) реализује неки од прескриптивних 
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перформатива (говорних чинова), као што су наредба, забрана, дозво-
ла, захтјев, молба, савјет, упозорење, предлог, позив (Војводић 2000; 
Пипер и др. 2005: 659–670). Уп. такође доле наведене чинове наредбе, 
молбе, савјета и предлога, гдје се наредба и молба, као чинови са већим 
степеном илокутивне снаге (а наредба и са највећим степеном катего-
ричности) изводе без употребе вокативних обраћања, док се савјет и 
предлог, као чинови са мањим степеном илокутивне снаге, изводе врло 
често управо у корелацији с њима, што доприноси учтивости чита-
вог исказа. Треба истаћи да се у пољском језику, за разлику од руског 
и српског, врло често у реализацији говорних чинова (директива) не 
користи 2. л. мн. (као прагматичка замјена за 2. л. јд.), већ 3. л. јд. са 
именицом pan/pani (која, заправо, представља номинализовану форму 
личне замјенице Wy „из поштовања”). Наиме, именица pan/pani, која се 
десемантизовала (сачувавши при томе свој граматички мушки / жен-
ски род), „преузела” је како граматичку (повезану са одређеним падеж-
ним односима) тако и прагматичку (повезану са учтивим обраћањем 
адресанта адресату) функцију дате замјенице (али не сачувавши при 
томе и формални израз мн., које та замјеница има), што представља 
специфичност пољског језика (в., поред осталог, Војводић 1999: 199, 
206). Уп. сљедеће примјере: 

(98) –  Идите садитесь за руль, – приказал Шмаков (КСр 65) 
(„удвојени”, копрезентни императив);

(98а) – Wracajcie za kierownicę! – rozkazał Szmakow (КСп 80)
(98б) – Идите и седите за волан – рече Шмаков (КСсб 71);

(99) – Верьте ему, – пламенно попросил буфетчик, – уж он знает 
(МБр 172);

(99а) – Niech mu pan wierzy! – płomiennie poprosił bufetowy. – Już on 
dobrze wie, co mówi! (МБп 258) (транспозиција 3. л. јд.);  

(99б) – Верујте му – ватрено је замолио бифеџија – он сигурно зна  
(МБсб 208); 

(100) – Выдайте бумагу и коротенький карандаш, – приказал Стра-
винский толстой женщине (МБр 78);

(100а) – Proszę przynieść papier i króciutki ołówek – polecił Strawiński 
otyłej kobiecie (МБп 113) (= перформатив у служби императива);

(100б) – Дајте папир и кратку оловку – наредио је Стравински дебе-
лој жени (МБсз 100);
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(101) Чувај се, Мишо мој мили, јер ти знаш шта си ти за мене (ДЋс) 
(= „савјет”);

(101а) Береги себя, Мишо, милый мой! Ты знаешь, что ты для меня 
(ДЋр);

(102) – Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, – нисколько не 
теряясь, орал гражданин и начал yлить, предлагая председа-
телю кресло (МБр 80);

(102а) – Ależ niech pan siada – wrzeszczał ani trochę nie zdetonowany 
obywatel i nawet kręcąc się jak fryga zaczał podsuwać prezesowi 
fotel (МБп 117);

(102б) – Та сједните, Никаноре Ивановичу – нимало збуњен, викао је 
грађанин и почео се вртјети нуђајући предсједнику наслоњач 
(МБсз 104);

(103) – А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович, – слад-
ко предложил Коровьев (МБр 81); 

(103а) – Niech pan może jednak dobrze poszuka w swojej teczce – zapro-
ponował słodko Korowiow (МБп 118);

(103б) – Потражите у својој торби, Никаноре Ивановичу – слатко 
је предложио Коровјов (МБсз 105).

3.3.2.2.3.2.1.3.1. Посебну пажњу заслужује употреба негативних 
императивних облика у функцији прескриптивних перформатива (за-
повиједи и молбе, које су врло често ближе „превентивним” говорним 
чиновима савјета, препоруке и упозорења него „прохибитивном” чину 
забране), гдје, поред сличности у три поређена језика, постоје и неке 
формално-граматичке разлике, које се односе, прије свега, на видске мо-
дификације, као и на конструкцију „немој / немојте / немојмо + инфини-
тив (најчешће НСВ) / да + презент” у српском језику и њене еквиваленте 
у руском и пољском (подробније о овом типу конструкције в. у: Ивић 
1958; уп такође: Тополињска 1966: 172; Стевановић 1979: 705; Танасић 
1984: 23; Војводић 1998в: 133; Иосифова 2008). Овај тип императивне 
ситуације илустроваћемо примјерима из Библије (Старога завјета), од-
носно Декалога (навешћемо /углавном у сажетој форми/ оне Божије за-
повијести које садрже одрични облик императива, тј. све осим 4. и 5)213:

213  „Превентивни” тип императивне ситуације са „прохибитивним” пре скрип-
тивним обиљежјима среће се и у пословицама, које као устаљене формуле-искази 
подсјећају на прописане заповијести или законе, али исто тако имају функцију, прије 
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(104а) Я Господь, Бог твой (...) да не будет у тебя других богов пред 
лицем Моим[I];214 

(104б) Ja jestem Pan, twój Bóg (...) nie będziesz miał bogów cudzych 
przede Mną;

(104в) Ја сам Господ Бог Твој; немој имати других богова осим мене; 

(105а) Не делай себе кумира и никакого изображения (...) не покло-
няйся им и не служи им[II];

(105б) Не прави себи идола нити икаква лика; немој им се клањати 
нити им служити;

(105в) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu (...) 
nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (ова запо-
вијест није уврштена у пољски (католички) катехизис);

(106а) Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно (...) [III];
(106б) Nie będziesz brał / wzywał imienia Pana, Boga twego nadaremno;
(106в) Не узимај узалуд имена Господа Бога својега;

(107а) Не убивай [VI];
(107б) Nie zabijaj / Nie będziesz zabijał;215

(107в) Не уби(ј);

свега, неке врсте савјета, препоруке или упозорења адресату (уп., поред осталог: 
Војводић и др. 2004; Маслова 2007: 128–135). 

214  Као прототип руског и српског (па и пољског) превода уп. наведене 
заповијести на црквенословенском (руска редакција): 

(1) Азъ есмь Господь Богъ твой. Да не будутъ тебѣ бози иніи развѣ Мене.
(2) Не сотвори себѣ кумира, и всякого подобія, елика на небеси горѣ, и елика 

на земли низу, и елика въ водахъ подъ землею, да не поклонишися имъ, ни послужиши 
имъ.

(3) Не во́змеши и́мене Го́спода Бо́га твоегώ всу́е.
(6) Не убі́й.
(7) Не прелюбы́ сотвори́.
(8) Не укра́ди.
(9) Не послу́шествуй на дру́га своего́ свидѣтельства ло́жна.
(10) Не пожела́й жены́ и́скреннягώ твоегώ, не пожела́й до́му бли́жнягω 

твоегώ, ни села́ егώ, ни раба́ егώ, ни рабы́ни егώ, ни вола́ егώ, ни осла́ егώ, ни вся́когω 
скота́ егώ, ни всего́ елика су́ть ближнягω твоегώ.

215  Наводимо и варијанте (у случајевима када оне постоје) неких Заповијести 
на пољском језику (лијеву позицију заузимају варијанте из катехизиса, а десну – из 
Библије).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_%28malarstwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3jstwo
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(108а) Не прелюбодействуй [VII];
(108б) Nie cudzołóż / Nie będziesz cudzołożył;
(108в) Не чини прељубе;

(109а) Не кради [VIII];
(109б) Nie kradnij / Nie będziesz kradł;
(109в) Не (у)кради;

(110а) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего 
[IX]; 

(110б) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu / Nie 
będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek;

(110в) Не сведочи лажно на ближњега својега;

(111а) Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего (...), ничего, что у ближнего твоего [X];

(111б) Nie pożądaj żony bliźniego swego; Nie pożądaj żadnej rzeczy, któ-
ra jego jest216 / Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie 
będziesz pożądał żony bliźniego twego (...) ani żadnej rzeczy, która 
należy do bliźniego twego;

(111в) Не пожели ништа што је туђе.

Уп. и сљедеће примјере ексцерпиране из књижевних дјела:
(112) – Не пишите больше! – попросил пришедший умоляyще (МБ 

110) ; 
(112а) – Proszę ich więcej nie pisać! – błagalnie poprosił przybysz (МБп 

163); 
(112б) – Немојте више писати! – замолио је придошлица (МБсз 145); 

(113) Немој да ме вређаш! Не служи ти на част да вређаш рањеног 
противника (ДЋс);

(113а) Ты не оскорбляй раненного противника! Это не делает тебе 
чести (ДЋр);

(114) Ћамил ефендија, немој замерити, али не ваља ти што не једеш 
(ИАс 51);

(114а) Чамил-эфенди, не сердись на меня, но это никуда не годится 
– ты ничего не ешь (ИАр 41); 

216  Код католика ова заповијест је раздвојена на двије – 9. и 10.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cudzo%C5%82%C3%B3stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kradzie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBona
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(114б) Ciamil-efendi, wybacz, ale tak nie można, trzeba coś jeść (ИАп 
49).217

Слично значење може да се реализује и употребом императи-
ва смотри/смотрите са негативним императивним обликом другог 
(конкретног) глагола. Императивни облик смотри заузима, заправо, 
позицију сличну оној коју заузимају перфромативи у односу на про-
позицију. Другим ријечима, он има улогу управне ријечи (са значењем 
упозорења) у односу на основни садржај поруке, који представља про-
позицију „превентивног” говорног чина. Уп. сљедећи примјер, гдје је 
превентивно значење појачано партикулом же: 

(115) Смотри же, не совестись и не скупись (АПр 82);
(115а) Pamiętaj, nie bądź zbyt skrupulanty i nie skąp (АПп 127);
(115б) А ти пази, не жали пара и не скомрачи (АПсб 104).

На основу наведених примјера можемо запазити да српском сло-
женом императиву (немој + инфинитив) у руском језику, по правилу, 
одговара одрична форма императива НСВ, док пољски језик може да, 
поред императивног облика, користи и одрични облик футура с парти-
ципом на -ł. 

3.2.2.2.3.2.1.3.2. Такође, треба рећи да се сваки од наведених пре-
скриптива може од осталих издвојити не само контекстом већ и посеб-
ним лексичким средствима – перформативним глаголима. Уп. искази-
вање молбе у сљедећим примјерима:  

(116) Примите меры, доктор, умоляю (МБр 156);
(116а) Błagam pana, doktorze, niech pan coś zrobi! (МБп 234);
(116б) Подузмите мјере, докторе, молим вас! (МБсз 207);

(117) Тогда я попрошу передать им, что в девять часов я опять при-
ду (ВНр);

(117а) Онда вас молим, да им поручите, да ћу у девет сати поново 
доћи (ВНс).

3.3.2.2.3.2.1.3.3. Поред наведених типова императивности у ужем 
смислу (директиви, прохибитиви, превентиви) треба споменути и нека 

217  Овдје је преводилац употребио синонимичну афирмативну форму глагола 
са другачијим лексичким значењем од оног у оригиналу и руском преводу.
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значења блиска овој категорији. Овдје мислимо, прије свега, на изра-
жавање категорије оптативности са (формалним) елементима импера-
тивнога карактера. Такво значење има употреба конструкција „дай / 
не дай Бог” са објекатском (у генитиву) или инфинитивном допуном 
и „да здравствует / здравствуют” са (субјекатском) допуном у номи-
нативу у руском језику и њихови еквиваленти у пољском („daj / nie daj 
Boże” и „niech żyje”) и српском („нека <да> Бог да / не дај Боже <не 
дао Бог>” и „живио <живјела, живјели> / <нека живи>”). Уп.:

(118) Счастливый путь, и дай Бог вам обоим счастия! (АПр 96); 
(118а) Szczęśliwej drogi i daj Boże szczęście wam obojgu! (АПп 151);
(118б) Срећан вам пут и нек’ вам обома Бог да среће! (АПс 121); 

(119) Не дай Бог никому в последние минуты перед смертью видеть 
то, что увидел Данилов, и думать о том, о чем он думал (КСр 
174);

(119а) Nie daj Boże nikomu w ostatnich chwilach przed śmiercią widzieć 
to, co widział Daniłow, i myśleć o tym, o czym myślał (КСп 216); 

(119б) Не дао бог никоме да пред смрт види оно што је Данилов ви-
део и да мисли оно што је он мислио (КСс 188); 

(120) Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Перед солнцем бессмертным ума. 
Да здравствует солнце, да скроется тьма! (А. С. Пушкин. 
„Вакхическая песня” <1825>);218

(121а) Да здравствует Раснер! Молодец Раснер! Только ему и можно 
верить! (ЕЗр 710)

(121б) Niech żyje Rasseneur! Tylko on jeden nam został! Brawo! Brawo! 
(ЕЗп 365)

(121в) Живио Раснер!219 Само он и нитко други, живио, живио! (ЕЗсз 
362)

Уп. употребу дате конструкције у ироничном значењу: 

218  Уп. слично оптативно значење са партикулом пусть (рефрeн познате дјечје 
пјесме): 

Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я (Л. И.  Ошанин <1962>).
219  У извору (загребачком преводу) стоји – Rasseneur.
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(122) – Как, по-твоему, – вдруг весело спросил он, – можно покон-
чить с бюрократизмом, записать добровольца Синцова в твой 
взвод – и на том прощай законность и да здравствует парти-
занщина?! А?
Но Малинин не принял шутки (КСр 293);

(122а) – Jak sądzisz – spytał nagle wesoło – czy już można skończyć z biu-
rokratyzmem? Wpisać ochotnika Sincowa na listę twojego plutonu, w 
ten sposób pożegnać się z legalnością – i niech żyje partyzantka! Co?
Malinin sam rzadko żartował i nie od razu orientował się w cudzych 
żartach (КСп 361);

(122б) – Шта ти мислиш? – запита он наједном весело. – Да преста-
немо с том бирократијом и да упишемо добровољца Синцова 
у твој вод – и да кажемо збогом законитости, и нека живи 
партизанштина. Шта мислиш?
Малињин се ретко шалио и није одмах схватао шалу (КСсб 
315).220

3.3.2.2.3.2.1.3.4. Приводећи крају анализу категорије императив-
ности, неће бити на одмет да наведемо посебну, емотивно засићену, 
контекст-ситуацију (гдје се учесници – породица команданта нападну-
те тврђаве – налазе у смртној опасности), у којој, као и свакој сличној 
ситуацији, мора да дође до изражаја функционисање различитих им-
перативних средстава (директивних, превентивних, прохибитивних, 
оптативних): 

(123) «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. 
Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. 
Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, 
Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кину-
лась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, – сказала, 
заплакав, комендантша. – Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти 
мне, коли в чем я тебе досадила!» – «Прощай, прощай, матуш-
ка! – сказал комендант, обняв свою старуху. – Ну, довольно!» 
(АПр 56–57).

220  Уп. загребачки превод са другим императивно-оптативним средством: 
Како дакле, по твом се мишљењу – наједном је весело упитао  – може укинути би-
рократизам, добровољац Синцов уписати у твој вод – и тако збогом законитости и 
живјела партизанштина? А?

Али Малинин није прихватио шалу (КСсб 371).
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3.3.2.2.3.2.1.4. Додајмо уз ово разматрање изражавања импера-
тивности и сљедеће. Ако би се категорија императивности посматрала 
са становишта теорије финкционалне граматике Лењинградско-Пе-
троградске лингвистичке школе, односно ако би се примијенио модел 
ФСП, онда би 2. л. јд. и мн. императива представљало центар ФСП 
императивности, а сва остала лица, као и сва остала средства искази-
вања императивности – његову периферију. Треба такође рећи да се 
сва овдје размотрена императивна средства могу разматрати не само 
у оквиру периферије ФСП футуралности већ и ФСП персоналности.

3.3.2.2.3.3. О прескриптивној инклузивности у словенским 
језицима

3.3.2.2.3.3.1. Иако смо већ на претходним страницама дотакли 
инклузив (облике 1. л. мн. императива), ми ћемо и у овом малом по-
глављу (на материјалу руског, пољског, српског и других словенских 
језика) додатно размотрити (сада нешто детаљније)  употребу његових 
форми и њихових синонима (контекстуално /ситуационо/ условљених 
средстава), који изражавају подстицај (као илокутивни чинови пози-
ва, молбе, предлога, апела и сл.) на вршење заједничке будуће радње 
говорника (адресанта) и његовог саговорника / његових саговорника 
(адресата).221

3.3.2.2.3.3.2. Форме руског глагола, помоћy којих адресант у свој-
ству прескриптора подстиче у говорном чину слушаоца / слушаоце 
на заједничку радњу, у лингвистичкој литератури традиционално су 
се проучавале као облици 1. л. мн. заповједног начина, тј. као облици 
који припадају једном те истом парадигматском и семантичком нивоу 
(низу), којем припадају и 2. л. јд. и 2. л. мн. императива (уп., поред 
осталог: Немешајлова 1961: 9 и д.; Граматика 1970: 414 и д.; Николић 
1974: 206 и д.; Граматика 1980: 622; Тошовић 1988: 312; Храковски 
1990: 192; Маројевић 1994: 198–199).222 Поједини лингвисти (као, нпр: 

221  Ова тема била је и раније предмет нашег интересовања; посебно истраживање 
проведено је у раду Војводић 1998в, које управо представља основу садашње анализе.

222  Уп. Бондарко, Буланин 1967: 123, гдје су прескриптивни облици за 
означавање заједничке будуће радње уврштени у општy императивну парадигму као 
секундарни облици који су у тијесној вези – као „придружeни” (рус. примыкающие) 
чланови – са основним облицима; уп. такође Бондарко 1976: 218.
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Рословец 1965; Ломов 1977б; Поповић 1982) не стављају дате облике у 
исти парадигамтски (формално-граматички) низ са императивним об-
лицима 2. л. јд. и мн., с којима су они, у основи, функционално изјед-
начени.223 

3.3.2.2.3.3.3. Савремени руски језик одавно је изгубио стари облик 
1. л. мн. заповједног начина, који је имао како старословенски тако и ста-
роруски језик (уп. Иванов 1990: 354). Старе форме сачуване су у већини 
словенских језика (наравно, с неким малим модификацијама), као на-
примјер, у српском (пијмо), пољском (pijmy), чешком (pijme), словачком 
(pijme), русинском224 (пийме), украјинском (пиймо), бјелоруском (пiем) и 
посебно у словеначком (pijmo) и лужичкосрпском (pijmy), у којима су се 
очувале и форме двојине (уп.: словенач. pijva; луж. pijmoj). У бугарском 
и македонском језику императивни облик 1. л. мн. изражава се само ана-
литички, тј. синтаксички, и врло често помоћy тзв. „конјyнктива”; уп.: 
буг. Да пеем, другари! (= ‘/за/пјевајмо, другови!’) (НК 248); мак. Да ис-
пееме една песна! (= ‘отпевајмо пјесмy!’) (РУ 368).

3.3.2.2.3.3.4. Дате форме, које означавају укљyчивање адресанта 
у заједничко вршење будуће радње са адресатом, често се називају 
инклyзивним императивом или инклyзивом.225 Треба истаћи да инклy-

223  Д. Н. Шмељов (1955), проучавајући облике заповједног начина у руском 
језику, чак и не узима у обзир императивне облике за означавање заједничке радње; 
његова кандидатска дисертација посвећена је искључиво дескрипцији облика 2. л. јд. 
и мн.; уп. такође: Храбје 1983: 81.

224  Овдје мислимо на језик националне мањине русина који од средине XVIII 
вијека живе у Војводини (дакле, не и оних русина који живе у западној Украјини, 
Мађарској или Словачкој); савременни русински језик (војвођанских русина), као је-
дан од словенских књижевних микројезика, близак је западноукрајинским говорима.

225  Термин инклyзив (инклyзивни) употребљава се у разним значењима: (а) као 
„местоименная форма, выражающая включенность адресата речи в дейктическую 
сферу местоимения 1-го лица мн. числа (иногда – дв. числа)” (ЛЕС 1990: 193); (б) 
као перфект – глаголска видско-временска форма која означава ситуацијy започету у 
прошлости и настављену у садашњости (и с т и: 372). У лингвистичкој литератури 
у сличним значењима користе се и термини „прономинални инклyзив”, „вербални 
(„персонални” и „темпорални”) инклyзив” и „невербални инклyзив” („зеро-инклy-
зив”); в., поред осталог, Тошовић 1998: 33. 

Овај термин (инклyзив) ми користимо у значењу које синкретички сједињује 
замјеничке (персоналне) и глаголске (модусне, нетемпоралне) форме.
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зивни облици у руском језику, за разлику од истих облика у пољском, 
српском и другим словенским језицима, формално нису императивни. 
У вези с тим може се поставити сљедеће питање: ако не постоји мор-
фолошки облик за 1. л. јд., зашто треба да постоји облик за 1. л. мн.?226 

Ово питање остаје засад отворено, а oдговор на њега не мора да буде 
једнозначан. Нама се чини да у датом случају лингвисти покушавају 
да, у неку руку, „доведу у ред” (по аналогији са индикативним облици-
ма) парадигму императива, који, за разлику од других глаголских обли-
ка, увијек представља непосредну вербалну радњу, обраћање говорни-
ка саговорнику, интеракцију учесника комуникативног акта (дијалога).

Можда то (чињеница да нема „чистих” императивних формал-
но-граматичких /морфолошких/ облика за изражавање инклyзивне 
императивности) управо и јесте узрок настанка и употребе више раз-
ноликих средстава (форми) у функцији инклyзива у руском језику, у 
којем постоје како синтетички тако и аналитички облици инклyзива. 
Наиме, од глагола СВ образујy се синтетичке форме: а) за изражавање 
обраћања једном саговорнику (што одгововара двојини у словеначком 
и лужичкосрпском), нпр.: пойдем, сядем, выпьем; б) за изражавање об-
раћања већем броју саговорника (што одговара множини у словенач-
ком и лужичкосрпском) или за изражавање учтивог обраћања једном 
саговорнику, нпр.: пойдемте, сядемте, выпьемте (синтетичке форме 
образујy се такође и од неких глагола НСВ који означавају једносмјер-
но кретање, као нпр.: идем, едем, идемте, едемте). Од глагола оба вида 
у руском језику образујy се аналитичке инклyзивне форме: а) за изра-
жавање обраћања једном саговорнику (што одгововара двојини у сло-
веначком и лужичкосрпском), нпр.: давай пойдем, давай идти; давай 
сядем, давай садиться; давай выпьем, давай пить; будем пить; давай 
будем пить; б) за изражавање обраћања већем броју саговорника (што 
одговара множини у словеначком и лужичкосрпском) или за изража-
вање учтивог обраћања („на ви”) једном саговорнику, нпр.: давайте 

226  Многи лингвисти искључују могућност употребе аутопрескриптивних 
форми у сфери императива, док други, насупрот томе, тврде, да се дати облици прин-
ципијелно не разликују од еталоннских облика заповједног начина; више о импера-
тивној (непарадигматској) форми 1. л. јд. в., нпр.: Храковски 1990: 195–197; Вуковић 
1991.
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пойдем, давайте идти; давайте сядем, давайте садиться; давайте 
выпьем, давайте пить; будемте пить; давайте будем пить.227 

Уп. функционисање руске „двојине” (обраћање једном лицу – 
ты) изражене футурским обликом, „праве” множине (обраћање већем 
броју /од једног/ лица – вы) и „неправе” множине (обраћање једном 
лицу на Вы) изражене футурском формом са аглутинативним афиксом 
–те, као и њихових пољских и српских еквивалената:

(1) Ну что ж, пойдем со  мной  в  батальоны.  Хотел  бой  видеть,  
сейчас увидишь (КСр 92). 

(1а) No cóż, chodź ze mną do batalionów. Chciałeś zobaczyć walkę, to ją 
zobaczysz (КСп 113);

(1б) Онда идемо заједно у батаљоне. Хтео си да видиш битку; сада 
ћеш је видети КСсб 99);

(2а) – Поедемте! – сказала г-жа Энбо. Жанна и Люси запротестова-
ли. Как! Ехать?Так скоро? (ЕЗр 742);

(2б) – Jedźmy – powiedziała pani Hennebeau, skierowując się w stronę 
powozu. Janka i Łucja zaprotestowały. Jak to, tak prędko? (ЕЗп 400);

(2в) – Хајдемо – рече госпођа Енбо и пође према својој кочији. Жана 
и Луси повикнуше у знак просвједа. Зар, тако брзо! (ЕЗсз 394);228

(3) – Пойдемте со мной, –  сказал Баранову  Синцов,  и  они  стали  
догонять ушедшую вперед колонну (КСр 124). 

(3а) – Chodźmy – zwrócił się Sincow do Baranowa. Zaczęli doganiać ko-
lumnę, która poszła naprzód  (КСп 153).

(3б) – Пођите са мном – рече Синцов Баранову, и они се упутише да 
стигну колону (КСсб 133).

Међутим, наведена се правила, ипак, не поштују увијек. Уп. сље-
деће примјере, гдје се један те исти облик користи за обраћање како 
једном саговорнику тако и већем броју саговорника: 

(4) Не изволь и беспокоиться. (...) поедем  к Аринушке (АПр 10); 

(5) Ну, не сердись, помиримся (АПр 13); 

227  Уп. могућност такве творбе инклyзивних форми у бјелорус. (давай зробiм; 
давайце прысядзем; давайце дзейнiчаць; давайце будзем працаваць) и укр. (давайте 
покинемо).

228  У загребачком преводу (одакле је узет овај примјер) имена су написана као 
и у оригиналу на француском језику (Hennebeau, Jeanne, Lucie).
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(6) Зачем откладывать? – сказал мне Швабрин (...) – Сойдем к реке 
(АПр 36); 

(7) Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям (АПр 42); 

(8) Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и дока-
жем всему свету, что мы люди бравые и присяжные (АПр 55); 

(9) Поцелуемся ж и мы (...). – Прощай, мой Иван Кузмич (АПр 56); 

(10) Ну, братцы, – сказал Пугачев, – затянем-ка на сон грядущий 
мою любимую песенку (АПр 65); 

(11) Слушай, фельдмаршал! (...) сядем-ка да поужинаем (АПр 87). 

Уп. наведене примјере у переводу на пољски језик, у којем се као 
инклyзив (напоредо с 1. л. мн. императива) користи, као и у руском 
језику, перфективни презент, тј. прости облик за будуће вријеме229: 

(4а) Ależ nie niepokój się (...) pojedziemy do Arinuszki (АПп 15); 

(5а) No, nie gniewaj się, pogódźmy się (АПп 19); 

(6а) Zejdziemy ku rzece (АПп 55); 

(7а) Chodźmy, rzućmy się do nóg twoim rodzicom (АПп 65); 

(8а) No, dziatki, zasłonimy dziś piersiami naszą monarchinię i dowiedzie-
my całemu światu, że z nas ludzie honoru i wierni przysiędze (АПп 
84–85);

(9а) I my ucałujmy się (...) – Żegnaj, mój Iwanie Kuźmiczu (АПп 87);

(10а) No, bracia – rzekł Pugaczow – a zaśpiewajmyż przed snem moją 
ulubioną piosenkę. (АПп 100);

(11а) Słuchaj, feldmarszałku! (...) siadajmy i jedzmy wieczerzę (АПп 136).

Ови исти примјери у преводу на српски језик одликујy се како 
употребом (регуларног) облика 1. л. мн. императива тако и употребом 
„конјyнктива” (синтаксичке конструкције „да + презент”), која је ка-
рактеристична за бугарски и македонски језик. Уп.:

(4б) Не треба да се узнемираваш (...) него да сад пођемо код Аринуш-
ке (АПс 21); 

229  Уп. такву употребу у бјелоруском језику: паедзем, скосiм; слична појава 
регистрована је и у чешком језику; уп. Широкова 1983: 90 и д.
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(5б) Хајде, не љути се, да се помиримо (АПс 24);

(6б) Да се спустимо до реке (АПс 50);

(7б) Хајдемо да паднемо пред ноге твојим родитељима (АПс 57);

(8б) Хајде, децо, бранимо данас нашу мајчицу царицу и покажимо 
целом свету да смо јунаци заклетви верни! (АПп 72);

(9б) Дај да се и ми пољубимо! (...) – Збогом, мој Иване Кузмићу (АПс 
74);

(10б) А сад, браћо – рече Пугачов – деде да запевамо пред спавање 
ону моју омиљену песмицу (АПс 84);

(11б) Слушај, фелдмаршале! (...) да седнемо да повечерамо (АПс 
110).

3.3.2.2.3.3.5. Инклyзивне форме, одражавајући специфичан дија-
лошки однос говорника према саговорнику / саговорницима и радњи, 
у самој употреби (тј. у конкретном ситуационо актуелизованом кон-
тексту-говору) упућују или на двојину (ја + ти; уп. рус. мы с тобой; 
уп. такође личну замјеницу двојине у словенач.: midva – м. р. / medve 
– ж. р.) или на множину (ја + ви; ја + ти + ви; уп. рус. мы с вами); уп.: 
Буслајев 1959: 370; Мазон 1914: 139–140; Виноградов 1972: 467; уп. 
такође: Ивић 1983: 63 и д.; Јањушевић 2009. Уп. супротан (неинклyзив-
ни) однос (ја – ти) при реализацији говорних чинова у епистоларном 
дискурсу (Поповић 1997: 370).230

230  А. В. Исаченко сматра да ”форма напишем является формой ед. ч., а форма 
напишемте – формой мн. ч. 2-го л. императива совместного действия” и да „напишем 
относится к напиши также, как напишемте к напишите” (Исаченко 1960: 487); уп.: 
Томановић 1962: 224–225, Тополињска 1966: 168–169. 

У словеначком и лужичкосрпском језику инклyзивни облици оба броја (и јд. 
и мн.), за разлику од инклузива у другим словенским језицима, увијек су формално 
(грамматички) изражени (нпр.: словенач. pijva – pijmo; луж. pijmoj – pijmy).

Инклyзивна форма chodźwa у пољском језику, која својом агглyтинативном 
компонентом -wа подсјећа на двојину инклyзива у словеначком језику, представља 
разговорни (дијалекатски) облик, нпр: Chodźwa na dół, każde do swego miejsca (СЖп 
61); уп.: рус. Пойдем вниз, каждый на свое место (СЖр 79) и срп. Хајдемо доле, свак 
на свој посао (СЖс 131). 
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3.3.2.2.3.3.6. Због семантичких обиљежја, који се разликују од 
обиљежја основних императивних облика (2. л. јд./мн.), императивни 
облици инклузивне радње могу се назвати псеудоимперативним. Псеу-
доимперативом се може сматрати било која форма заповједног начина 
која не изражава наредбу, укључујући и инклузивне форме императи-
ва, којима се готово увијек изражава позив, молба, предлог и сл. Треба, 
међутим, додати да је употреба инклузива лексички релативно огра-
ничена; наша анализа показује да се у овом случају најчешће користе 
глаголи кретања и глаголи говорења (уп. сличне резултате анализе у 
Баренцен 2004: 212).

Још једном напоменимо да се у руском језику, за разлику од већи-
не словенских језика, такви чинови (подстицања на вршење радње) 
као што су позив, апел, предлог, молба формално изражавају облици-
ма који не улазе у општу парадигму императивних облика састављену 
од 2. л. јд. и 2. л. мн. Дати чинови изражавају се како помоћу облика 
хомонимичних с облицима НСВ (садашњег времена) и СВ (будућег 
времена)231 тако и помоћу разних аналитичких конструкција. Сви ови 
облици у руском језику међусобно конкуришу.232 Инклyзивно значење 
форми типа пойдем, выпьем, идем ми смо склони да разматрамо као 
једно од посебних значења перфективног (рус. настоящее-будущее 
совершенного вида) или имперфективног презента, тј. као својеврсну 
транспозицијy индикативних форми у говорну сферу императива (в.: 
Војводић 1990б: 53–54 и 1993: 118–119; уп.: Рословец 1965; Василенко 
1967: 248; Широкова 1983: 90–91).233

231  На хомонимичност инклyзива и индикативних форми у руском језику 
скретао је пажњу, поред осталог, Н. С. Поспелов (1955: 232); уп.: Ратмајр 1976: 91; 
Граматика 1980–1: 622; Лопатин и др. 1989: 183. О семантичкој разлици између 
инклyзива и императива в. Грабје 1983: 81. 

232  Треба рећи да у науци још увијек нема јединственог става о томе кoји је од 
многих инклyзивних облика који се употребљавају у руском језику „прави” облик 
1. л. мн. заповједног начина (в. о томе, нпр.: Прокопович 1982: 256–261; Храковски, 
Володин 2002: 110–113; уп. такође: Исаченко 1960: 486–489; Ломов 1977б; Храковски 
2003а; Баренцен 2004; Галактионова 2004).

233  Истакнимо да су дати руски облици и њихови императивни еквиваленти у 
другим словенским језицима карактеристични, прије свега, за научни стил, у којем 
их говорник (аутор) употребљава с циљем да привуче пажњу читаоца (слушаоца); 
више о томе в. у: Стојановић 1989; уп. такође: Рословец 1965: 128–129; Војводић 
1990б: 53–54; Тошовић 1995: 298–299.
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Напоменимо такође да се у српском језику аналитички облици 
(конструкције) са перфективним и имперфективним презентом (који су 
карактеристични за њему најближе по сродности јyжнословенске јези-
ке – бугарски и македонски) користе само као имплицитна (секундар-
на) средства изражавања заједничке радње, а, поред тога, и као говорни 
чинови предлога, учтивог апела и сл. (уп.: Да пођемо!; Да се спустимо 
до реке!). За изражавање учтивог упозорења користе се конструкције 
„немојмо + инфинитив” НСВ (немојмо то чинити) и „немој + да + 1. 
л. мн. имперфективног презента” (немој да то чинимо)  или  одрични 
облик инклyзивног императива (не чинимо то) (уп. рус. еквивалент: 
давай(те) не будем это делать) (уп.: Ивић 1958; уп. такође: Танасић 
1984: 23; Фекете 2008). Ми сматрамо да је функционисање наведених 
средстава условљено контекстом (ситуацијом), односно функционал-
ним стилом у коме се они употребљавајy (в. праграф  3.3.2.2.3.2.1.3.1).

3.3.2.2.3.3.7. Словенске императивне форме инклузивне радње 
могу се подијелити на неколико група (типова): 

(1) руски инклyзиви, који могу да буду како синтетички тако и 
аналитички (који иначе не улазе у општу императивну парадигму), с 
напоменом да је аналитизам рускога типа присутан и у украјинском и 
бјелоруском језику; 

(2) пољски, чешки, словачки, русински, украјински, бјелоруски 
и српски синтетички инклyзивни облици (који улазе у општу импера-
тивну парадигму);

(3) словеначки и лужичкосрпски инклyзивни облици, који син-
тетички изражавају (формално разликују) двојину и множину и који 
улазе у општy императивнy парадигму;

(4) бугарски и македонски инклyзиви, који имају само аналитич-
ки (тј. синтаксчки) израз и који не улазе општy императивнy парадиг-
му. 

3.3.2.2.3.3.8. Инклyзивност у словенским језицима може да буде 
изражена не само експлицитним глаголским формама и средствима 
(директним инклyзивима) већ и различитим имплицитним (глагол-
ским и неглаголским, тј. индиректним) средствима (уп., нпр.: Кондра-
шов, Сергијевска 1981; Коростишевска 1974: 132).
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3.3.2.2.3.3.8.1. Тако, на примјер, у свим словенским језицима 
подстицај на вршење заједничке радње изражава се транспозицијом 
облика садашњег времена индикатива у „неиндикативнy” сферу импе-
ратива; уп.: Идем! [Idzemy!; Идемо!].

3.3.2.2.3.3.8.2. У руском језику (за разлику од већине словенских 
језика) императивна инклyзивност може да буде изражена и обликом 
прошлог времена, нпр.: Пошли!;  Поехали!  (уп.  таквy могућност у укр. 
– Пiшли!  и бјелорус. – Пайшлi!).

3.3.2.2.3.3.8.3. Она се такође изражава безглаголским (елиптич-
ним) конструкцијама, као на примјер, комбинацијом предлога и замје-
ница: За мной! [Za mną!; За мном!]. 

3.3.2.2.3.3.8.4. Инклyзивност се може изражавати и узвицима, 
који се често одликују полифункционалношћy: рус. айда (айда в лес!; 
уп. укр. гайда!), полундра и др.; пољ. hej (hej, do lasu!) и др;  срп. хајде 
(хајдемо у шуму!), хорук (уп. рус. ухнем!) итд.

3.3.2.2.3.3.8.5. И прилози се могу употребљавати као средства за 
изражавање инклyзивности; уп. сљедеће примјере, у којима се напо-
редо с прилозима користе и друга средства: Ребята! вперед, на вы-
лазку, за мною! (АПр 57) [Chłopcy! Naprzód za mną, na wypad! (АПп 
88); Момци, напред, на капију, за мном! (АПс 75)];234 А ну, давайте 
вместе! Разом! (МБр 44) [Wołajmy razem, no! (МБп 60); Дајте заједно! 
Уједанпут! (МБcз 53)].

3.3.2.2.3.3.8.6. Предикативи (ријечи које означавају категорију 
стања), као на примјер, И тогда над горами прокатился (...) страш-
ный голос Воланда: – Пора!! (= ‘нам пора ехать’; ‘поедем’; ‘поехали’) 

234  Могућност употребе прилога у функцији „индиректног” императивa, у који 
се може убројити и инклyзив, веома је велика. Тако је, на примјер, за руски, пољски 
и српски језик у том погледу карактеристична употреба замјеничких прилога сюда, 
tu и овамо и њихових синонима (у значењу „позива”, „апела”); уп., нпр., Пипер 1988: 
23–24. У неким говорима српског језика могу се срести и друге инклyзивне форме 
образоване од прилога или прилошких синтагми и агглyтинативног афикса -мо, ка-
рактеристичног за 1. л. мн. императива (инклyзива) у српском језику; уп.: брзо-мо = 
’пођимо брзо’; десно-мо = ’пођимо десно’; кући-мо = ’пођимо кући’; путем:о (пу-
тем-мо) = ’пођимо путем’, ’потрчимо путем’; у кућу-мо = ’уђимо у кућу’, ’утрчимо 
у кућу’ итд. (в.: Пижурица 1972: 42–43). 
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(МБр 304) [Czas już! (МБп 455); Вријеме је!! (МБсз 403)], такође врше 
функцијy инклyзива. 

3.3.2.2.3.3.8.7. И именице (у номинативним реченицама) упо-
требљавају се као средство за изражавање подстицаја на вршење зајед-
ничке радње; уп.: Подъем! (=’пойдем’) [Покрет! (= ‘кренимо’)].

3.3.2.2.3.3.8.8. И упитним исказима могу се реализовати чинови 
подстицања на вршење заједничке радње. Нпр.: Почему бы нам не пой-
ти? (= ‘пойдем’) [A dlaczego byśmy nie poszli? (= ‘chodźmy’); срп. Зашто 
не бисмо пошли? (= ‘пођимо’)]. Реченице-искази овога типа су, заправо, 
синтаксички фразеологизми са незамјењивом компонентом (почему не; 
dlaczego nie; зашто не), који имајy синкретички, интерогативно-прес-
криптивни карактер (Коростишевска 1974: 130–132; Линдстрем 2008).

3.3.2.2.3.3.9. Уопште узев, можемо рећи да се сваки облик (сред-
ство) којим се изражава вршење заједничке радње, одликује директним 
говором, обраћањем саговорнику, прескриптивном интонацијом, ути-
цајем на саговорника, односно комуникативним условима, типичним 
за употребу основних императивних облика – 2. л. јд./мн. Ваља та-
кође истаћи да инклyзивне граматичке форме (по правилу, у руском 
језику) и секундарна средства за изражавање подстицања на вршење 
заједничке радње (у свим словенским језицима) на парадигматском 
плану немајy конотативно (императивно-инклyзивно) значење. Дато 
значење оне задобијају само на синтагматском (контекстуалном) пла-
ну, на којем се испољавају њихове изражајне синонимске могућности 
(в. Василенко 1967: 248, 253).  

Поред свега наведног треба још додати да у сваком живом говору 
(дијалогу), укључујући и ситуацију приликом употребе инклyзивних 
облика и средстава, значајну улогу имају разна пропратна невербал-
на (паралингвистичка) средства, као што су гестови, мимика, покрети 
дијелова тијела (руку, главе и др.). 

Приводећи крају ову кратку анализу, нагласимо да смо овдје 
дотакли само основне аспекте проучавања словенских инклyзивних 
форми као средстава за изражавање појединих прескриптивних (прес-
криптивно-футуралних) говорних чинова, који захтијевају подробнију 
анализу, нарочито са прагматичко-стилистичког и функционално-се-
мантичког становишта. 
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3.3.2.2.3.4. Основни типови изражавања категоријe вокативности 
3.3.2.2.3.4.1. Вокативност као семантичку категорију увијек је 

могуће изразити формално (у првом реду, у интерогативним и прес-
криптивним исказима), уз напомену да у неким словенским језицма (у 
пољском, чешком, горњолужичкосрпском, бјелоруском, украјинском, 
русинском, српском, као и у бугарском и македонском, који нису са-
чували остале падежне облике) она има сопствени, формално-грама-
тички (морфолошки) израз – вокативни облик именице, док у другим 
словенским језицима (у руском, словеначком, доњолужичкосрпском и 
словачком, који је сачувао вокативни облик само у једнини од свега 
неколико „аниматних” именица мушког рода), гдје се вокативни облик 
изгубио, функцију вокатива (тј. обраћања), по правилу, врши (тек на 
синтаксичком нивоу) номинатив.

Треба истаћи да је вокативна форма по неким обиљежјима вео-
ма блиска номинативу. Наиме, и она је као и номинатив синтаксички 
независан облик који врши номинативну (називну) функцију и никад 
се не употребљава с предлозима, чиме се, заправо, супротставља свим 
косим падежима. У складу с тим је и  чињеница да се вокатив и номи-
натив у неким словенским језицима формално никад не разликују, од-
носно да се номинатив употребљава умјесто вокатива, што представља 
синкретизам (уп. Вукомановић 1996), који се често протеже и на оне 
словенске језике који су сачували посебан облик за вокатив.

Додајмо такође да се у неким ситуацијама (како у руском и 
српском тако и у осталим словенским језицима), као што је, рецимо, 
прозивка, распоређивање адресата /нарочито, ако их је више/ ради вр-
шења одређених задатака и сл., по правилу, употребљава само номи-
натив, без обзира на то што се ради о позицији коју обично заузима 
вокатив. Дакле, не ради се само о формалном изједначавању ова два 
падежна облика већ о прагматичко-функционаној улози (транспози-
цији) номинатива.235 Илуструјмо то сљедећим примјером:

235  Напоменимо да у лингвистици још увијек нема јединственог става о питању 
статуса вокатива јер поједини лингвисти вокативни облик не сматрају падежом (у првом 
реду зато што он представља самосталан исказ), док други тврде да он има основне карак-
теристике падежа (в., поред осталог: Скљаров 1962; Исаченко 1965: 93–94; Стевановић 
1979: 171–173; Дешић 1981; Кљусов 1981; Леонтјев 1981; Клобуков 1986: 19–23, 87–91; 
104–106; Мизин 1980; Проничев 1971; уп. такође: Ивић 1954: 195; Пипер 1990: 26–27).
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(1) – Садитесь. Ефимия Иванова Бочкова, –  обратился председа-
тель к следующей подсудимой (ЛТ-Вр);

(1а) – Сједните. Јефимија Иванова Бочкова – обрати се предсједник 
наредној окривљеници (ЛТ-Вс).

3.3.2.2.3.4.1.1. Избор и употреба одређеног вокативног средства 
(било именичког, супстантивизираног или комбинованог) увијек је ус-
ловљен како прагматичким односом међу саговорницима (њиховим 
званичним, полузваничним или незваничним односима, карактером и 
степеном међусобног познанства и блискости, узрастом, полом, про-
фесијом, друштвеним статусом и др.) тако и карактером апелатив-
но-комуникативне интенције (вокативност, интерогативност, импера-
тивност, перформативност) адресанта, односно укупном комуникатив-
ном ситуацијом, у којој се сагласно њиховој комуникативној функцији 
(намјени) реализује диференцијација конкурентних облика обраћања 
(уп., поред осталог: Војводић 2001б; Војводић 2002б; 2003б; 2003в; 
2003е). 

3.3.2.2.3.4.1.2. „Вокативна” лексичка обраћања имају не само 
функцију дозивне ријечи којом се скреће пажња адресата већ и 
референцијалну функцију повезивања с прагматичким обиљежјима 
„невокативних” деиктичких обраћања – личних замјеница (рус.) ты/
Вы – вы, (пољ.) ty/pan (pani) – wy, (срп.) ти/Ви – ви и глаголских 
облика 2. л. јд. / мн., који одражавају, у првом реду, интерогативни 

Проблем одређивања вокатива као падежа додатно се компликује и навиком 
лингвиста да језичке појаве посматрају са њихове формалне стране, не залазећи у 
ширу семантичку анализу. Тако се, на примјер, дата форма у граматикама словенских 
језика који су је сачували најчешће увршатава у падежну парадигму (тј. посматра се 
као падеж на морфолошком нивоу), док се у граматикама језика који су је изгубили 
изоставља из падежне парадигме, што, заправо, пружа лажну слику не само о вокати-
ву него и о укупном словенском падежном систему. Да би се то избјегло потребно је, 
дакле, поћи од сложенијег – синтаксичко-семантичког (функционално-граматичког) 
– нивоа, у основи заједничког свим падежима. У том правцу, чини нам се, иду нека 
истраживања, која би се могла веома сажето формулисти као мишљење да се овдје 
ради о обраћању у синтаксичкој позицији независној од других ријечи, јер оно може 
да представља само проширени, необавезни дио реченице, односно име којим се 
именује адресат (ти) коме се и упућује језичка порука (в., поред осталог: Граматика 
1980–2: 163–166; уп.: Ожуг 1985: 275; Проничев 1971; уп. такође: Војводић 2003в; 
Столац 2005; Бабић 2011б).
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и прескриптивни карактер обраћања), тј. повезивања са односом 
адресанта према адресату приликом реализације говорног чина и, 
самим тиме, с њиховим социјалним статусом и емоционалним стањем 
(уп.: Попов 1958; Земска 1987: 220; Шаповалова 1979; Кљусов 1981; 
Леонтјев 1981; Формановска 1982: 69–73; Пап 1985: 547–550; Апресјан 
1995: 139–140; Кан 1997; уп. такође: Проничев 1971; Арутјyнова 1976: 
355–356; 1981; Радовановић 1979: 33–41; Половина 1984; Лендваи 
1986; Глинкина 1988; Сињго 1988; Труфанова 1997; Пипер и др. 2005: 
650–659; Пипер, Стојнић 2002: 267–270). У тој (интер)комуникацији 
адресант увијек има могућност и да именује адресата. Као илустрација 
нека нам послуже сљедећи императивно-вокативни контескти:

(2) Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками (АПр 46);
(2а) Ty, Maksimycz, uważaj pilnie na swoich Kozaków (АПп 70–71);
(2б) Ти, Максимићу, добро пази на своје козаке (АПс 62);

(3) – Нека се издвоји Станко и три добровољца! – рече Павле кад 
Брка заврши.

Приђе му Бојана и још два стара партизана. 
– Да узмем митраљез? – упита Станко (...). 
– Узми! А ти, Бојана, и ви, другови, узмите по три дефанзивне 
бомбе! (ДЋс);

(3а) – Пусть выйдут Станко и трое добровольцев! – сказал Павле, 
когда Брка зкончил.

К нему подошли Бояна и двое старых партизан. 
– Пулемет возьмем? – спросил Станко (...). 
– Бери! А ты, Бояна, и вы, товарищи, прихватите еще по три 
осколочные гранаты (ДЋр).

3.3.2.2.3.4.1.3. Категорија вокативности налази свој израз у неко-
лико врста карактеристичних исказа. Овдје ћемо навести само два ос-
новна типа, који су везани директно или индиректно са изражавањем 
периферије ФСП футуралности (више о томе в., нпр.: Војводић 2003б: 
157–159).

3.3.2.2.3.4.1.3.1. Изражавање вокативности у облику посебног 
(текстуално издвојеног) – вокативног – типа реченице-исказа:

(4) По дороге он крикнул в направлении кухни:
 – Груня! 
Но никто не отозвался (МБр 68);
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(4а) Po drodze krzyknął w kierunku kuchni: 
– Grunia!
Ale nikt się nie odezwał (МБп 98);

(4б) Путем је викнуо у смјеру кухиње:
– Груња!
Али – нико му није одговорио (МБсб 79). 

3.3.2.2.3.4.1.3.2. Изражавање вокативности вокативом у споју са 
императивним и перформативним, као и интерогативним, односно им-
перативно-интерогативним исказима (овај тип вокативности је веома 
фреквентан); уп. сљедеће примјере: 

(5) Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и 
я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь (КСр 74);

(5а) Wstąpcie do ziemianki, sprawdzą tam przy świetle wasze papiery i 
potem jestem do waszych usług. A wy, Mironow, pozostańcie tutaj 
(КСп 91);

(5б) Уђите у земуницу, тамо ће на светлости проверити ваша доку-
мента, и ја вам стојим на расположењу. А ви, Миронове, оста-
ните (КСсб 80);

(6) – Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется? 
(АПр 15);

(6а) ) – Hej, woźnico! – krzyknąłem – patrz: co tam się czerni? (АПп 22);
(6б) – Хеј, кочијашу, – викнуо сам – погледај: шта се оно тамо црни? 

(АПс 26);

(7) – Гей, добрый человек! – закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь 
ли где дорога? (АПр 15);

(7а) – Hej, dobry człowieku! – krzyknął doń woźnica. – Poweidz, czy nie 
znasz tu drogi? (АПп 23);

(7б) – Еј, добри човече! – викну му кочијаш. – Рецидер, да ли знаш где 
је пут? (АПс 27);

(8) Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец (МБр 
24–25);

(8а) Radziłbym ci, hegemonie, abyś na czas jakiś opuścił pałac (МБп 31);
(8б) Савјетовао бих ти, хегемоне, да напустиш на неко вријеме дво-

рац (МБс 28). 
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3.3.2.2.3.4.1.3.2.1. Када је адресант присиљен да се, због удаље-
ности адресата или неког другог комуникативно релевантног разло-
га, повишеним тоном обрати адресату, чиме се ствара већа пауза како 
између самих „поливокативних” исказа (тј. између више самосталних 
вокативних исказа у „низу”) тако и између вокативног и других, нево-
кативних, дијелова исказа, онда се то у тексту обично истиче узвични-
цима. Уп. извођење сљедећих, емфатички „интонираних” исказа:

(9) Павле! Друже! Молим те, повлачи се (ДЋс);
(9а) Павле! Товарищ! Прошу тебя, уходи! (ДЋр);

(10) А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь те-
атр человеческим голосом: – Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте 
марш!! (МБр 108);

(10а) W dodatku kocur właśnie wtedy rucził się był ku rampie i ludzkim 
głosem wrzasnął znienacka na cały teatr: – Koniec seansu! Mаe-
strо! Zasuwaj pan marsza! (МБп 159);

(10б) А онда је још мачак скочио на рампу и изненада се продерао 
кроз цијелу дворану човјечјим гласом: – Сеанса је завршена! 
Маестро! Ударите марш! (МБсз 141).

3.3.2.2.3.4.1.3.3. Ови примјери још једном потврђују да су праг-
матички услови управо онај фактор који врло често диктира да ли ће 
се и на који начин употребити вокатив, као и с којом врстом интенције 
(прескрипције) – императивне, перформативне или неке друге. 

Истакнимо да се вокатив као синтаксички независан члан у окви-
ру апелативних исказа (па и неапелативних, као што су, рецимо, изјав-
не реченице-искази) увијек односи на укупан исказ адресанта. Разлог 
томе је опет прагматички карактер таквих исказа, који подразумујева 
реализацију комуникативног циља, што се посебно огледа у избору по-
зиције (иницијалне, централне, финалне) вокатива у њима (Проничев 
1971; Пипер 1997б: 82–83). У иницијалној позицији вокативна имен-
ска група најбоље чува своје апелативно значење, док у централној 
и финалној позицији то значење слаби, уз истовремено наглашавање 
емоционалног – било позитивног било негативног – односа адресанта 
према адресату (уп. наведене примјере). 

Самосталне вокативне форме као средства за изражавање кате-
горије вокативности која имају конкретан и експлицитно изражен ре-
ферент у облику неког властитог имена или опште именице могу – са 
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аспекта теорије функционалне граматике А. В. Бондарка – да пред-
стављају не само центар функционално-семантичког поља (ФСП) во-
кативности већ и укупног макропоља апелативности, јер се њима, у 
зависности од комуникативне ситуације, могу изразити и сва друга 
апелативна значења – императивна, перформативна и интерогатив-
на.236 Остале позиције вокатива, укључујући и његово изостављање, 
као и друга с њим копрезентна пропратна средства, припадале би пе-
риферији датога поља.

Сви наведени примјери упућују на то да категорија вокативности 
и њен формални израз – вокативна именска група – представља, за-
право, синтаксички израз предикатско-аргументске семантичке струк-
туре, што је могуће показати, како је то већ учинио П. Пипер (1997б: 
82), дубљом семантичком анализом њеног садржаја (тј. саопштавања 
жеље да адресат обрати пажњу на адресанта) и експликацијом њене 
сталне компоненте, која отприлике гласи: „ти, кога именујем, обрати 
на мене пажњу”. Наведена експликација такође показује да семантич-
ка основа дате именске групе има императивни карактер. Према томе, 
захваљујући управо том семантичком обиљежју вокатива, могући су 
његови комплемантарни и копрезентни односи са императивом, а то 
значи и са категоријом футуралности.

3.3.2.2.3.5. Завршни коментар
Из свега наведеног може се закључити да се категорије вокатив-

ности и императивности увијек реализују у оквиру презентско-фу-
туралне перспективе и конкретног говорног чина, гдје прагматички 
прескриптивно-каузативни однос адресанта (1. л.) према адресату (2. 
л.) представља основни предуслов којим је иреалну ситуацију могуће 
трансформисати у реалну. Да би успјешно извео свој апелативни исказ 
– било вокативни, било императивни – адресант „тражи”, тј. мора да 
нађе одговарајућег, конкретног адресата, који му је неопходан да би 

236  Уп. варијанте сљедећег вокативног исказа, које уз помоћ различитих ин-
тонација и специфичних паралингвистичких средстава (мимике, строгог, зачуђеног 
или упитног погледа, „заповједничког” подизања кажипрста и сл.) могу да изража-
вају наредбу, забрану, молбу, предлог, питање, чуђење, пријетњу и сл.: Милане! (= 
‘иди кући’) – Милане!!! (= ‘не чини то’) – Милане! (= ‘молим те додај ми књигу’) 
– Милане. (= ‘послужи се’) – Милане? (= ‘ко је то био?’) – Милане!? (= ‘ниси ти то 
ваљда учинио!?’) – Милане!!! (= ‘пази се’) итд. 
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назначио (изразио) своју намјеру да у односу на њега изврши референ-
цију. У вези с тим треба истаћи да се како вокативни тако и императив-
ни карактер каузације адресата увијек одређује (већ у уводном дијелу 
споменутим) прагматичко-деиктичким компонентама ја – ти – сада – 
овдје – ово и да изван њиховог оквира (тј. без њихове референтности и 
кореферентности) нема ни категорије вокативности ни категорије им-
перативности. Одавно је запажено да је и за вокативне и за императивне 
исказе каракатеристична једна те иста интонација (по правилу, упитна, 
која се најчешће реализује у оквиру друге интонационе конструкције 
– ИК-2; уп., нпр., Граматика 1980–2: 115, 165), као и да се они врло 
често налазе у копрезентним односима (уп., поред осталог, Војводић 
2002а). Разлог те копрезентности је свакако то што они садрже један те 
исти (обавезни) денотат, који се реализује, као што смо већ рекли, у ус-
ловима исте или сличне – презентско-футуралне – говорне ситуације. 
Тај денотат је, да поновимо, адресат, који – као објективни референт 
– има у вокативу један, назовимо га тако, „субјективни” сигнификат, а 
у императиву – други. У вокативу је он идентификациони, експлицит-
ни именички (именичка апелативност), а у императиву – имплицитни 
замјенички (предикатска апелативност). Другим  ријечима, обје врсте 
апелативности, као и њихове форме изражавања, представљају – иако 
на различите начине – категорије и средства помоћу којих адресант у 
процесу комуникације изражава своју намјеру и вољу, и то тако што 
каузира адресата, чиме, заправо, утиче на његово будуће понашање, 
осносно на трансформацију иреалне радње у реалну. Захваљујући на-
веденој прагматичкој (односно намјераваној, неоствареној) каузацији, 
овдје – на комуникативно-синтаксичком плану – можемо говорити о 
вокативним и императивним простим реченицама, јер се њима такође 
изражава предикативност, као основна категорија сваке реченице (ис-
каза). Специфичност оваквих реченица је у томе што је субјекат (вр-
шилац) у њима раздвојен од радње, тј. од свог предикативног обиљежја 
и што, у складу с тим, реализација каузиране радње зависи од реалне 
способности и воље тог истог (каузираног) ти-субјекта. За њих би се 
могло рећи да представљају не само директно изражавање апелативне 
(конативне) и фатичке (контактне) функције језика већ и сублимирани 
експлицитни језички израз успостављања комуникативног циља, од-
носно израз основне функције језика и уопште људске комуникације, 
дакле, језичке интенције. 
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3.3.2.2.4. О комуникативно-темпоралном и прескриптивном 
карактеру пропозиције перформативних исказа

3.3.2.2.4.1. Уводне напомене
Једна од актуелних тема у савременој лингвистици је свакако гла-

голска спојивост, која, без обзира на то што је релативно добро истражена, 
ипак у појединим аспектима захтијева подробнији и систематскији линг-
вистички опис (уп.: Гак 1984; Дорофејева 1986; Апресјан 1995б: 114–134). 
Посебно се то односи на синтаксичко-семантичку дескрипцију валентно-
сти verba dicendi у перформативној употреби, о чему, на примјер, у по-
стојећим рјечницима нема чак никаквих назнака. Ријеч је о глаголима гово-
рења у 1. л. јд. имперфективног презента индикатива, чијим изговарањем 
адресант, обраћајући се адресату, врши њима еквивалентне радње-чинове. 
Они представљају „ријечи отворене семантике”, које траже своју допуну 
одређеним, више или мање граматички ограниченим облицима (в. Золото-
ва 1973: 45–50). У вези с тим истакнимо да функцију глаголског аргумента, 
као елемента који реализује субјектну, објектну, предикатску и, повезану 
с њом, адвербијалну валентност перформативног глагола, могу да имају 
јединице различитих вртса ријечи – именице, замјенице, придјеви, прило-
зи, инфинитив (при реализацији комплетивних синтаксичких структура), 
императив (у првом реду, као дио синтаксичке структуре управног гово-
ра), лична глаголска форма (тј. облици прошлог, садашњег и будућег вре-
мена и погодбеног начина) као дио зависне реченице.237 Наведени типови 
валентности карактеристични су како за перформативне глаголе тако и за 
друге управне глаголе говорења, као и за све остале глаголе, који се одли-
кују обиљежјем транзитивности (било директном, било индиректном) и 
који корелирају (или су повезани специфичним односима) са адресатом 
(в., поред осталог: Апресјан 1979; Гак 1984: 65–67; Ивић 1970; уп. такође: 
Бондарко 1992: 100–141; Петрова 1997: 123–124; Војводић 1999д; 2005).238

237  Додајмо да перформативни глаголи имају, по правилу, тровалентну (ријетко 
двовалентну) структуру, која се состоји од три актанта (аргумента) – субјекта, 
директног и/или индиректног објекта; уп. рус: (Я) желаю тебе всего хорошего!; уп.. 
такође: (Я) приветствую тебя!

238  Према томе, овдје се може говорити и о семантичким обиљежјима „натка-
тегоријалне локализације” (односно о просторним односима), који одражавају поло-
жај непосредних учесника комуникативне ситуације, тј. локализацију перформати-
ва, који су увијек одређени прагматичко-деиктичким компонентама ја – ти – сада 
– овдје – ово  (в., поред осталог, Пипер 1997: 59–85; уп. Зеленшчиков 1997: 82–123).
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Ради прегледности навешћемо (у српском језику) само типичне 
глаголе са обиљежјем транзитивности чија пропозиција, по правилу, 
садржи проспективни предикат. То су, прије свега, „ментални” гла-
голи, као што су: чекати (чекао сам, чекам, чекаћу ... да он дође), 
очекивати (очекивао сам, очекујем, очекиваћу ... да он дође / да ће он 
доћи / да ће он долазити), тежити (тежио је, тежи, тежиће ... да дође 
/ да долази), настојати (настојао је, настоји, настојаће ... да дође, 
да долази), надати се (надао се, нада се, надаће се ... да ће он доћи 
/ да је он дошао / да он долази), одлучити / одлучивати (одлучио је, 
одлучује, одллучиће ... да дође), планирати (планирао је, планира, 
планираће ... да дође) и сл. 

Највећу такву групу чине глаголи говорења, међу којима се по-
себно издвајају квазиперформативи и перформативи. За квазиперфор-
мативе карактеристична је ретроспективно-бесперспективно-проспек-
тивна темпорална (претеритално-презентско-футурална) перспектива. 
На примјер: говорити / рећи, мислити, сматрати, понављати / поно-
вити,  додавати / додати, претпостављати / претпоставити и сл.; 
уп.: Кажем (ти, вам) // рекaо је, говори, рећи ће ... да је (он) дошао / да 
долази / да ће доћи.

Перформативе, који могу да се сврстају у три основне групе – ин-
формативе, прескриптиве и аутопрескриптиве – лексички представља 
релативно затворена група ријечи (глагола) са стабилном синтаксич-
ком структуром. 

Прва група перформатива (информативи) по својим синтак-
сичким и семантичким карактеристуикама је најразноврснија. Она 
садржи већи број глагола са „тропланском” темпоралном (претери-
тално-презентско-футуралном) перспективом и мањи број глагола са 
претериталном, односно футуралном перспективом, нпр.: саопштава-
ти / саопштити, изјављивати / изјавити, закључивати / закључити, 
истицати / истакнути, констатовати, напомињати / напоменути, 
обавјештавати / обавијестити, објављивати / објавити, потврђива-
ти / потврдити, окривљавати / окривити, опраштати / опростити, 
предсказивати / предсказати итд. Уп.: 

(а) претеритално-презентско-футурална темпорална перспекти-
ва: Саопштавам (ти, вам) // саопштио је / саопштава / саопштиће .. 
да је (он) долазио / да није долазио, да долази / да не долази, да ће доћи /  
да неће доћи; 
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(б) ретроспективно-претеритална темпорална перспектива: 
Окривљујем (те, га, вас, их) // окривио (ме, те, га, нас, вас, их) је / 
окривљује / окривиће ... што си (је, сте, смо, су) изгубио / изгубили меч; 

(в) проспективно-футурална перспектива: Предсказујем (ти, му, 
вам, им) // предсказивао је / предсказао је,  предсказује, предсказиваће / 
предсказаће ...  да ће сви (твоји, његови, ваши, њихови) проблеми уско-
ро нестати. 

За прескриптиве и аутопрескриптиве карактеристична је про-
спективно-футурална перспектива. Уп.: 

(а) прексриптиви: молити / замолити, захт(иј)евати, наређива-
ти / наредити, предлагати / предложити, позивати / позвати, сав(ј)
етовати / (посавјетовати), упозоравати / упозорити, забрањивати /  
забранити, дозвољавати / дозволити: (Молим (те) // молио је / замо-
лио је, моли, молиће / замолиће ... да дођеш / да не дођеш; дођите / 
немојте доћи //  долазите / не долазите); 

(б) аутопрескриптиви: обавезивати се / обавезати се, обећавати /  
обећати, јамчити / зајамчити, гарантовати, клети се / заклети се, 
зарицати се / зарећи се (Обећавам (ти, вам) да ћу доћи // Обећавао је /  
обећао је, обећава, обећаваће / обећаће ... да ће доћи / да неће доћи).

Овдје се валентност разматра првенствено као вртса обавезне 
синтаксичке спојивости, која подразумијева способност ријечи (овдје 
перформативног глагола) да има обавезне зависне синтаксичкие форме 
као обавезна проширења (додатке, допуне), који, ипак, могу да буду 
испуштени, што зависи не само од правила грађења реченица-иска-
за већ и од екстралингвистичког контекста, који допушта могућност 
њиховог поновног успостављања (о синтаксичкој спојивости, о њеним 
обавезним и факултативним типовима те о њиховој диференцијацији 
више в., нпр., Дорофејева 1986: 23–48; уп. Гак 1984: 70–73). Другим 
ријечима, перформативни искази могу се посматрати као структуре са 
специфичним лексичко-граматичким (семантичко-синтаксичким) ко-
релацијама, које одражавајау валенцијске могућности сваког од пер-
формативних глагола. 

Међу датим корелацијама издваја се предикатска (пропозици-
онална) валентност, повезана с карактером темпоралне перспективе 
управног (овдје перформативног) глагола и самим тиме са обиљежји-
ма мобилности / немобилности објекта-предиката у пропозицији, који 
има објектну аргументску позицију (тј. „десну интенцију”), која се 
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често формално подудара (координира) с каузираном субјектном по-
зицијом (тј. са објектном позицијом личне замјенице ти / ви, односно 
адресата, без којег, у принципу, реализација овога типа валентности 
није могућа; о формално-објектној /падежној/ позицији-валентности 
адресата више в. у Војводић 1999д).239

Додајмо да се на формално-синтаксичком нивоу дата веза оства-
рује било директном повезаношћу („асидентски начин грађења завис-
них реченица”) било индиректно – помоћу везника да („везнички на-
чин грађења зависних реченица”) у српском језику и његових еквива-
лената у другим језицима (нпр., у руском језику помоћу везника что 
и чтобы, у пољском помоћу везника że и żeby<ś> / aby<ś>, у францу-
ском помоћу везника que); (в., поред осталог: Дорофејева 1986: 79–83; 
уп.: Ивић 1970; Ленгрен 2005).

Овај однос илокуције и пропозиције (однос који, заправо, пред-
ставља однос  адресанта према пропозиционалној основи исказа), тј. 
однос управног глагола и ријечи којом он управља (најчешће глагол-
ске) у лингвистици се посматра и као један од начина изражавања екс-
плицитне (субјективне) модалности, која се реализује помоћу обавез-
не повезаности модуса и диктума, гдје модус представља дио речени-
це-исказа којим се интерпретира, а диктум дио који се интерпретира, 
при чему се ти дијелови – модус као оцјена адресанта и диктум као 
појам о предмету о којем се говори – увијек изражавају засебним лек-

239  Дубље истраживање предиката (у првом реду, облика садашњег времена и 
његове замјене императивом и потенцијалом) у комплетивним („допунским” завис-
ним) реченицама с обзиром на  обиљежје темпоралне мобилности прва је провела 
(на материјалу србскохорватског језика) акад. М. Ивић; у истраживању су били обух-
ваћени различити типови управне ријечи (у главној реченици): (а) глаголи – фаз-
ни, говорења (укључујући и перформативне), дезидеративни, модални, мишљења, 
осјећања, претпостављања, кретања и др., (б) именице и (в) придјеви (в.: Ивић 1970 
и 1971; уп.: Апресјан 1995:  380–381; Војводић 1999д). Додајмо да је проблем преди-
катске (пропозиционалне) валентности, односно темпоралне перспективе перфор-
мативних исказа (у првом реду на материјалу енглеског језика) у међувремену (са-
свим недавно) шире проучио и успјешно синтетизовао млади московски лингвиста 
Константин И. Хомутски, одбранивши при том и кандидатску дисертацију, чије се 
полазне теоријске и емпиријске основе заснивају великим дијелом управо на идеј-
ним рјешењима која су претходно била разрађена у поједним нашим радовима, прије 
свега у: Војводић 1999д и 2005а (в., поред осталог: Хомутски 2009: 135–137; 2010: 
3, 5).
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семама, које се међусобно допуњују (в. Баји 1965: 36–39, 48–50; уп.: 
Алисова 1971; Меликсетјан 1986: 44–46; уп. такође: Арутјунова 1976: 
56–70, 128 и д.; Бондарко 1990: 67–71; Личен 1987; Савић 1993: 77–92; 
Васић 1995: 61–86; Зеленшчиков 1997: 7–45; Золотова и др. 1998: 229–
302; Всеволодова 2000: 288–318; Поповић 2000; Падучева 2010: 19–47). 
Без обзира на то што је дати аспекат модалности, као и многи други 
аспекти функционисања језика (који се односе, у првом реду, на реа-
лизацију разних семантичких, синтаксичких и прагматичких корела-
ција, као што су, на примјер, пресупозиција, референција, номинација, 
предикација, конгруенција и сл.), уско повезан с питањем предикатске 
валентности перформатива, ми његово разматрање ипак остављамо по 
страни, јер истраживање у том правцу захтијева подробнију и ширу 
анализу, која се у датом тренутку не уклапа у наш основни, горенаве-
дени задатак.

У анализи перформативних исказа ми ћемо посебну пажњу обра-
тити на оне аспектуално-темпоралне и модалне односе и начине њихо-
вог изражавања које је могуће разматрати као дио функционално-семан-
тичког поља (ФСП) футуралности, које, заправо, представља једно од 
субпоља (микропоља) ФСП темпоралности. Структуру датог субпоља, 
као и сваког ФСП, чине његова централна и периферна сфера, гдје цен-
тралну сферу (центар) представља регуларни граматикализовани систем 
облика будућега времена, а перфирерну сферу (периферију) – разни не-
граматикализовани облици, лексичка средства и синтаксичке конструк-
ције, чија је улога одређена контекстом (ситуацијом). 

С обзиром на то да се перформативи увијек реализују у говорном 
тренутку, они се могу сврстати у ФСП актуелне садашњости. Међу-
тим, њихова усмјереност од плана садашњег времена ка плану будућег 
времена, односно својство глагола у 1. л. јд. презента индикатива да 
траже допуну другим временским планом (врло често, будућим време-
ном), обично упућује на темпоралну ситуацију са обиљежјима футу-
ралности. У том смислу овдје се може говорити о ФСП футуралности.

С функционално-граматичког становишта темпорална катего-
ријална карактеристика перформатива (исказа с глаголима говорења у 
1. л. јд. индикативног презента, чијим изговарањем говорник (адресант) 
врши њима еквивалентне радње – говорне чинове) представља једну 
од варијанти категоријалне ситуације садашњег времена, којему као 
основна полазна тачка одмјеравања временских односа служи говорни 
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тренутак (период) адресанта. Другим ријечима, „подударност ријечи 
и радње”, која је карактерстична за категоријалну ситуацију перфор-
мативног презента, представља једну од актуелизационих категорија, 
тј. категорија у којима најважнију улогу игра „однос садржаја исказа 
према стварности са становишта адресанта” (Бондарко 1990: 6). Пре-
ма томе, овдје се може говорити о реалној (објективној) модалности 
непосредно повезаној с говорном ситуацијом, односно с временским 
(и просторним) деиктичким центром, који представља како ванјезич-
ки говорни тренутак (који корелира са трајањем говорног чина) тако 
и свеукупност разних прагматичко-деиктичких компоненти, и то: ја – 
ти – сада – овдје – ово (уп., поред осталог: Бенвенист 1975: 192–205; 
Арутјyнова 1976: 45–56; 1981; Вендлер 1976; Формановска 1982: 13, 
36, 43; Вјежбицка 1985 [1972]; Пипер 1988: 17–52; Хиршова 1988; Гло-
винска 1993; Апресјан 1995: 199–241; Падучева 1996: 161–166; Крекич 
1998: 243–245; Поповић 2000; Войводич 2003а; Маслова 2007: 48–76). 
Узимајући у обзир наведено (субјективно) говорниково успостављање 
односа садржаја исказа (тј. његове пропозиционалне основе) према 
стварности, у овом случају можемо говорити и о иреалној (субјектив-
ној) модалности  (Бондарко 1990: 59 и д.).

Иако перформативне исказе лексички представља мала и рела-
тивно затворена група ријечи (глагола), иако је њихова синтаксичка 
структура стабилна, они се могу посматрати као посебно функционал-
но-семантичко поље (ФСП), односно субпоље, у којем се разликују 
центар и периферија. Центар ФСП перформативности чини (експли-
цитно) изражавање илокуције глаголима говорења у 1. л. јд. индика-
тивног презента, а периферију – сва остала експлицитна средства из-
ражавања илокуције (перфективни презент или футур, кондиционал, 
различите модалне конструкције), затим имлицитна средства, као што 
су, на примјер, различите врсте ријечи (именице, партикуле, узвици и 
др.), као и посебна паралингвистичка средства при употреби дирек-
тива и питања у њиховим перформативним функцијама. Функционал-
но-семантички аспекат, односно модел ФСП – као лингвистички модел 
„отворенога типа” –  упућује на могућност  његовог узајамног допуња-
вања с другим моделима и приступима у лингвистичким испитивањи-
ма. Захваљујући управо тој комплементарности он – као лингвистички 
модел у ужем смислу ријечи – може да укључи и, условно говорећи, 
да „апсорбира” остале аспекте проучавања перформатива, који пред-
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стављају језичке (лексичко-семантичке и граматичке аспекте) и говор-
не (прагматичко-стилистички или комуникативни аспекат) моделе (о 
перформативним моделима више в. у Војводић 2000г).

У зависности од карактера односа адресанта-говорника према 
адресату-саговорнику и садржају (пропозиционалној основи) исказа 
издваја се неколико типова перформативних ситуација, које се могу по-
сматрати као функционално-семантичка микропоља (ФСМ), саставље-
на од централних и периферних дијелова (в. Војводић 2003а). Разли-
кујемо три таква типа: (1) ФСМ информативности (интенционални од-
нос упознавања адресата са актуелним догађајима или чињеницама), 
које обједињује разноврсне по семантичким обиљежјима перформа-
тивне исказе, тј. такве илокутивне чинове, као што су различите врсте 
саопштења (закључак, изјава, тврђење, извјештај, објава, проглашење 
и сл.), затим увјеравања и потврде, слагања, противљења и опкладе, от-
кази, одгоде и одрицања, одобрења и опроштења, признања, предска-
зивања, изрази-формуле говорне етикеције (захваљивање, извињење, 
поздрав, опраштање, честитање, жеља, саучешће, представљање); (2) 
ФСМ прескриптивности (интенционални однос подстицања адресата 
на вршење одређене радње), које укључује илокутивне чинове молбе, 
захтијева, наредбе, забране, дозволе, упозорења, савјета, предлога и 
позива (уп. Војводић 1999в; 2000в) и ФСМ аутопрекриптивности (ин-
тенционални однос преузимања обавезе у вршењу одређене радње од 
стране адресанта), које се реализује помоћу чинова обећања, обавезе, 
заклетве, гаранције (в. Војводић 1999а).

Овдје ћемо покушати да подробније размотримо два посљедња 
наведена микропоља – ФСМ прескриптивности и ФСМ аутопре-
криптивности, која су (као посебни подтипови императивне катего-
ријалне ситуације) директно повезана са ФСП императивности, а ин-
директно са ФСП футуралности.

У зависности од валенцијских могућности већина перформатив-
них глагола (у илокуцији) може да се веже само с каузираном радњом 
(зависним комплетивним /допунским/ предикатом) у пропозицији, који 
има немобилну (сужену) темпоралну перспективу, за коју је карактери-
стична или само проспективна, или само ретроспективна семантика, 
док предикат (у зависном, комплетивном дијелу реченице-исказа) код 
неких перформатива има мобилну (проширену) темпоралну перспек-
тиву са „потпуном”, тропланском временском семантиком (в. Војводић 
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1999д; 2005а; уп. горе наведени преглед глагола с обзиром на њихову 
темпоралну перспективу).

3.3.2.2.4.2. „Мобилни” перформативи
Пропозиција „мобилних” перформатива одликује се слободном 

употребом облика (предиката) с било којом темпоралном перспекти-
вом – претериталном, презентском, футуралном. Ријеч је о сљедећим 
глаголима у руском језику (који су, по правилу, у основи перформа-
тивног ФСМ информативности): сообщать, объявлять, извещать, 
информировать, заявлять, подтверждать, заключать, подчерки-
вать, утверждать, констатировать, настаивать, подытоживать, 
замечать, отмечать, оценивать, соглашаться / не соглашаться (с 
тобой в чем), возражать, спорить, уверять, ручаться, гарантиро-
вать, клясться, давать (слово) и т.п.240 и сл., као и њиховим српским и 
пољским еквивалентима. Уп.: 

а) изражавање претериталности: (1) Сообщаю вам, что нам 
не удалось договориться с властями [Саопштавам вам да се нисмо 
успјели договорити с властма; Oświadczam wam, że nie udało się nam 
porozumieć się z władzami];

б) изражавање презентности: (2) Сообщаю вам, что нам не уда-
ется договориться с властями [Саопштавам вам да се не успијевамо 
договорити с властма; Oświadczam wam, że nie udaje się nam porozu-
mieć się z władzami]; 

в) изражавање футуралности: (3) Сообщаю вам, что нам не 
удастся договориться с властями [Саопштавам вам да се нећемо 
успјети договорити с властма; Oświadczam wam, że nie uda się nam 
porozumieć się z władzami]. 

240  Глаголи (рус.) уверять, ручаться, гарантировать, клясться, давать <сло-
во>  (наравно, и њихови српски и пољски, као и други словенски еквивалнети) у 
зависиности од темпоралне перспективе могут да се користе у реализацији говор-
ног чина увјерења (када предикат у пропозицији има претеритално или презент-
ско обиљежје) или чина преузимања обавеза (када предикат у пропозицији, који са 
предикатом у илокуцији има заједнички субјекат, има футуралну перспективу); уп. 
(рус.): а) изражавање претериталности: (1) Клянусь, я делал героические попытки 
спасти все, что было можно... (МБр 291); б) изражавање презентности: (2) Клянусь 
тебе! – крикнула она. – Ничего такого нет между нами (ЕЗр 398); в) изражавање 
футуралности: (3) Клянусь, я никому не скажу (МБр 14); више о томе в. у поглављу о 
аутопрескриптивима; в. такође Војводић 1999а: 145. 
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3.3.2.2.4.3. „Немобилни” перформативи
У пропозицији „немобилних” перформатива предикат се у огром-

ној већини случајева изражава облицима са обиљежјем футуралности 
(чему је првенствено и посвећено управо ово поглавље о темпоралној 
перспективи), док је његово изражавање облицима са обиљежјем пре-
териталности врло ријетко.

3.3.2.2.4.3.1. Ретроспективно-претеритална темпоралност
Претериталну перспективу, односно обиљежје ретроспектив-

ности имају глаголи са уопштеним значењем упознавања (адресата) 
са субјективном оцјеном позитивног или негативног понашања (адре-
санта или адресата) или чињеница и догађаја у прошлости. Ријеч је о 
перформативним глаголима (исказима) који припадају ФСМ информа-
тивности (више о овом микропољу в. у Војводић 2003а: 49–57), као, 
на примјер: (рус.) признавать(ся) / сознаваться, обвинять, отрицать 
и сл.; срп. признавати, окривљавати, порицати; пољ. przyznawać się, 
obwiniać, negować.  Уп.: 

(4) – Маргарита Николаевна! – кричала Наташа, скача рядом с 
Маргаритой, – сознаюсь, взяла крем (МБр 197) [Маргарито 
Николајевна! – викала је Наташа јашући успоредо с Маргаритом 
– признајем, намазала сам се кремом (МБс 262); Małgorzato 
Nikołajewna! – wołała Natasza galopując obok Małgorzaty – przyz-
naję się, wzięłam krem! (МБп 295)];

(5) Обвиняю тебя (в том), что мы проиграли матч [Окривљујем те 
(за то) што смо изгубили меч; Obwiniam cię (o tem), że przegra-
łyśmy mecz.].

3.3.2.2.4.3.2. Проспективно-футурална темпоралност
Футуралну перспективу, односно обиљежје проспективности 

имају, у первом реду, глаголи са значењем подстицања на радњу (ФСМ 
прескриптивности) и глаголи са значењем преузимања обавезе (ФСМ 
аутопрескриптивности), као што су: запрещать, повелевать, поручать 
(наказывать), приказывать, требовать, обязывать (тебя на что), про-
сить, заклинать, умолять, аппелировать, приглашать, призывать, 
взывать, вызывать, позволять, разрешать, предлагать, рекомендо-
вать, советовать, предостерегать, предупреждать, настаивать, 
обращаться (с просьбой и т.п.), обязываться, обещать, присягать, 
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зарекаться, закаиваться, давать (обещание, присягу, клятву и т. п.), 
завещать и т.п. 

Да бисмо добили што потпунију слику функционисања датих 
„проспективно” детерминисаних перформативних глаголских група 
(говорних чинова), покушаћемо овдје провести (на материјалу руског, 
српског и пољског језика) њихову анализу  како са лексичко-семантич-
ког, тако и са синтаксичко-семантичког и прагматичко-стилистичког 
(комуникативног) аспекта и при том у кратким цртама описати струк-
туру ФСМ које они формирају.241

3.3.2.2.4.3.2.1. ФСМ прескриптивности. Иако је за ову групу 
перформативних исказа (говорних чинова) као микропоље карактери-
стично опште семантичко (модално) обиљежје – обиљежје „подсти-
цања адресата на (из)вршење одређене радње”, ипак сваки од њих има 
и сопствена диференцијална својства (уп. Вјежбицка 1985; Гловинска 
1993; Апресјан 1995б: 199–241; Маслова 1998; 2008; 2009; Војводић 
1999г; 2000в).

Прије саме функционално-семантичке анализе структуре датог 
ФСМ било би, чини нам се, сврсисходно кратко и у општим цртама 
дати преглед основних специфичних својства наведених говорних чи-
нова подстицања на радњу.

Прво, ови се чинови реализују (као и сви остали перформатив-
ни искази) како експлицитно (помоћу лексичког показатеља илоку-
тивне снаге) тако и имплицитно (без лексички израженог показатеља 
илокутивне снаге). Међу експлицитним илокутивним чиновима (пер-
формативима) могу се разликовати директни (изражени перформатив-
ним глаголом у облику 1. л. јд. садашњег времена, нпр.: рус. прошу, 
пољ. proszę,  чеш./словач. prosím, срп. <хрв.> молим, словен. prosim) 
и индиректни (сви остали, чије је илокутивни дио изражен облицима 
будућег времена или погодбеног начина, или разним модалним 
конструкцијама). Имплицитни чинови, који се формално врше помоћу 
директива или питања (као најчешћих стандардних израза управо на-
ведених чинова подстицања) и пропратних суперсегментних средстава 
(тона, интонације), могу да буду само индиректни. Оформљавање ин-

241  Ово питање, премда спорадично и из другог угла, дотакли смо већ раније 
(Војводић 1997а). 
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тенције, тј. изражавање показатеља илокутивне снаге зависи од карак-
тера прагматички условљене социјалне интеракције између говорника 
и саговорника (в. Војводић 1999б).

Друго, глаголи говорења који представљају лексичке носиоце го-
ворних чинова подстицања, имају различите падежне потенције споји-
вости с адресатом у облику личне замјенице ти (Ви) / ви (по правилу, 
с објектним значењем у генитиву, акаузативу и дативу; уп. рус.: прошу 
тебя, требую от тебя, приказываю тебе, запрещаю тебе, разрешаю 
тебе, предупреждаю тебя, советую тебе, предлагаю тебе, приглашаю 
тебя), док се њихова спојивост с каузираном радњом у пропозицији 
одликује само једном (проспективном) семантиком, односно суженом 
(немобилном) темпоралном перспективом, која се овдје веже за план 
будућег времена (в. Ивић 1970 и 1971; Војводић 1997б; 1997в: 1999д; 
2005а). Уп.: 

(6) Тогда, прошу тебя, отпусти меня, дай мне наконец свободу жить 
(МБс 180) [Онда те молим, пусти ме, дај ми коначно слободу 
да живим (МБс 241); Jeśli tak, to proszę – zwolnij mnie, pozwól mi 
wreszcie żyć (MБп 271)].

Полазећи од основних семантичких компоненти глагола гово-
рења који се у перформативним исказима подстицања на радњу упо-
требљавају као илокуција могуће је издвојити неколико група говор-
них чинова који представљају различите супкатегоријалне варијанте 
прескриптивне интенционалности (комуникативне усмјерености) и, 
на тај начин, образују (помоћу перформативних граматикализованих 
видско-временских облика) центар, односно (помоћу одговарајућих 
неграматикализованих средстава) ближу и даљу периферију ФСМ 
прескриптивности.242 

Центар ФСМ прескриптивности чине сљедеће групе ди-
ректних експлицитних („канонских”) перформативних исказа који су 

242  С озиром на то да су перформативни говорни чинови везани за одређену 
глаголску лексику, они се могу посматрати као посебно лексичко-граматичко поље, 
чији су лексички састав и граматичка структура стабилни и релативно затворени. 
Неки појмови и терминологија који се користе у датој анализи позајмљени су из тео-
рије функционалне граматике А. В. Бондарко (в., поред осталог, Бирјулин 1990). Наш 
модел семантичке интерпретације перформативних глагола (тј. говорних чинова) у 
неким елементима близак је интерпретацијама које су предложене у Вјежбицка 1985 
и Гловинска 1993. 
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лексички везани за ограничен број перформативно оформљених гла-
гола говорења (у 1. л. јд. индикативног презента): (1) захтијеви и на-
редбе, (2) молбе, (3) предлози, позиви и савјети, (4) упозорења и (5) 
забране / дозволе. За ове перформативне групе, у чијој основи лежи 
модална функционално-семантичка категорија подстицања на радњу, 
карактеристична је „директивна императивна категоријална ситуа-
ција”, у којој адресант, по правилу, иницира говорни чини, тј. задаје 
адресату прагматички условљену прескрипцију (в.: Бирјулин 1990; 
Маслова 1998; 1999; 2008; 2009).243 

Захтијеви и наредбе (које представљају директивну катего-
ријалну ситуацију и за које је карактеристичан наглашени категорички 
тип прескриптивног значења) реализују се помоћу глагола (у илоку-
цији) захт(иј)евам, тражим (требую; żądam), инсистирам (наста-
иваю; obstaję), запов(иј)едам (повелеваю; rozkazuję), налажем (пору-
чаю, наказываю; zlecam, nakazuję), наређујем (приказываю; przykazuję, 
rozkazuję), обавезујем <те> (обязываю <тебя>; zobowiązuję <cię<), 
прописујем (предписываю; przepisuję, rozporządzam)244. 

Успостављање односа садржаја исказа (његове пропозиционал-
не основе) према стварности од стране адресанта овдје се оформља-
ва: а) помоћу лексичко-граматичке спојивости илокутивниог глаго-
ла и објекта-адресата (личне замјенице ти (Ви) / ви  као каузираног 
субјекта радње) у генитиву (требую от тебя) и акузативу (обязываю 
тебя) са имплицитним обиљежјем „аблативности”245 и у дативу (по-

243  Наведени се перформативи у основи подударају са Остиновим exercitives  
(в. Остин 1994: 174–177). Уп. Крекич 1998, гдје се улога прескриптива додјељује 
само малом броју перформативних глагола са семантичким обиљежјем наредбе (про-
писа) (заповедовать, приказывать, повелевать, завещевать), који се анализирају на 
материјалу Старог и Новог завјета; остале (у нашој интерпретацији) прескриптивне 
глаголе овај аутор убраја у друге, посебне групе говорних чинова.  

244  У ову групу могу се сврстати и говорни чинови позива који се реализују по-
моћу вишезначног глагола у српском језику позивати и његових еквивалената у дру-
гим словенским језицима; уп.: позивам <у војску> (призываю <в армию>; wzyvam / 
powołuję <do wojska>), позивам <на ред> (призываю <к порядку>; wzyvam / przywołuję 
<do porządku>), позивам <ученика на таблу> (вызываю <ученика к доске>; wzyvam /  
wywołuję <ucznia do tablicy>; уп.. такође прозивам <ученика> (вызываю <ученика>; 
wywołuję <ucznia>).

245  Овдје перформативну ситуацију (као однос садржаја исказа према ствар-
ности са становишта адресанта) разматрамо и као статички одраз просторних (и 
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велеваю – поручаю – наказываю – приказываю – предписываю тебе) 
са имплицитним обиљежјем „адлативности”246; б) помоћу спојивости 
глагола у илокуцији и радње (предиката у пропозицији исказа), коју 
каузира адресант и којој је својствена, као и у осталим доле наведеним 
прескриптивним говорним чиновима, само проспективна темпорална 
семантика. Уп.: 

(7) Захтијевам од тебе да свој посао доведеш до краја [Требую от 
тебя, что бы ты до конца довел свою работу; Żądam od ciebie, 
żebyś doprowadził do końca swoją pracę];

(8) Наређујем ти да одмах напустиш собу [Приказываю тебе немед-
ленно покинуть комнату; Rozkazuję ci, abyś natychmiast opuścił po-
kój]. 

У основи и захтјева и наредбе, поред семантичке компоненте „(ја) 
хоћу” (тј. „желим”), лежи семантичка компонента „(ти) мораш”. Ови 
говорни чинови разликују се један од другога по томе што при вршењу 
захтјева адресант-прескриптор сматра да он има право да врши притисак 
на адресата-извршиоца (да му задаје прескрипцију), инсистирајући на 
томе да он мора да изврши будућу радњу, док при вршењу наредбе 
адресант располаже априорним (по правилу, конвенционалним) правом 
на изражавање воље (изговарање прескрипције), коју адресат мора да 
изврши без поговора (поред осталог и зато што због неизвршења може 
да услиједи казна). Другим ријечима, диференцијација ових говорних 
чинова могућа је захваљујући различитој природи њихових статуса 
субординације, на основу које адресант задаје прескрипцију. Оба чина 
иницирају се и врше у корист адресанта-прескриптора.

временских) односа с динамичким семантичким обиљежјима „наткатегоријалне ло-
кализације”, као что су „аблативност” (метафорички израз удаљавања адресанта од 
адресата), „адлативност” (метафорички израз приближавања адресанта адресату) и 
„локативност” (неутралност с обзиром на метафорички израз динамике учесника ко-
муникативне ситуације); в.: Пипер 1997: 59–85; уп. и с т и 1977: 13  и д.  и 1988: 16 и 
д.; уп. такође: Тополињска 1996: 2–4; Џоунз 1997; Војводић 1999д.

246  Глагол инсистирати (као и његови еквиваленти у другим словенским јези-
цима) нема формално изражену валентност адресата, иако се његово присуство (које 
имлицитно одражава предлошко-падежну конструкцију са инструменталом <пред 
тобом> као обиљежје „локативности” заједничко свим перформативима) подразу-
мијева (уп.: Арутјунова 1981; Апресјан 1995: 204; Војводић 1999д) 
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Молбе (као врста директивне категоријалне ситуације с 
наглашеним ублаженим прескриптивним значењем) реализују се 
помоћу перформативно употребљених глагола молим (прошу; proszę),  
умољавам (молю; bardzo proszę), преклињем (умоляю; błagam),  
заклињем (заклинаю;  zaklinam), зовем / позивам <у помоћ> (взываю 
<о помощи>; wzwwam <na pomoc>). Оформљавање овог говорног 
чина врши се на основу спојивости перформативног глагола и објекта-
-адресата (тј. каузираног субјекта радње), по правилу, у акузативу (уп. 
рус. прошу247 – молю – умоляю – заклинаю тебя)248 са обиљежјем „абла-
тивности”, с једне стране, и, с друге стране, комбинацијом датих гла-
гола и каузиране проспективне радње-предиката у пропозицији исказа. 
Уп.: 

(9) Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол су-
ществует! (МБр 40) [Али вас молим на растанку, повјерујте ми 
макар то да постоји ђаво! (МБс 49); Ale na pożegnanie błagam 
pana, niech pan uwierzy chociaż w to, że istnieje diabeł  (МБп 55)];

(10) Молим те да ми помогнеш спремити испит. [Прошу тебя по-
мочь мне подготовиться к экзамену; Proszę cię, abyś mi pomógł 
przygotować się do egzaminu]; уп. такође примјер (6). 

У основи датог илокутивног чина, поред семантичке компоненте 
„желим”, лежи и компонента „може” („не може”), која се односи на 
добровољни избор адресата-извршиоца да (из)врши или не (из)врши 

247  Уп. могућност повезивања овог глагола у руском језику са објектом-адре-
сатом и у генитиву са обиљежјем „локативности”: Прошу у тебя совета;; уп. српски 
и пољски еквивалент датог исказа: Молим те за савјет (= ‘тражим од тебе да ми 
даш савјет’) // Proszę cię o radę.

248  Руски глагол взывать веже се уз „адлативни” датив (взываю <к тебе>), док 
се његови еквиваленти у српском и пољском језику вежу за „аблативни” акузатив 
(зовем / позивам <те>; wzwwam <cię>). У ову групу спада и српски глагол апелујем 
<на тебе>, чији се еквивалент у руском језику везује за датив (аппелирую <к тебе>), а 
у пољском – за генитив (apeluję <do ciebie>); иако су ово различите падежне валент-
ности, ипак се овдје ради о једном те истом (заједничком) семантичком обиљежју – 
обиљежју „адлативности”. Уп. употребу у овој илокутивној позицији перифрастичне 
конструкције с глаголом  обращаться, који се у руском и српском језику веже са 
”адлативним” дативом (обращаюсь к тебе с просьбой, чтобы ... // обраћам ти се с 
молбом да ...), а у пољском језику са ”адлативним” генитивом  (zwracam się z prośbą 
do ciebie; уп. такође: adresuję prośbę do ciebie).
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одређену будућу радњу, при чему се, као и код захтјева, предност даје 
(из)вршењу радње (у корист адресанта-прекриптора).249 

Позиви, предлози и савјети (који се могу посматрати као типизи-
ране варијанте једне те исте врсте директивне категоријалне ситуације, 
за коју је карактеристично релативно неутрално значење подстицања 
на радњу) реализују се помоћу глагола говорења (у илокуцији) пози-
вам, зовем <на ручак> (приглашаю, зову <на обед>; zapraszam, wołam 
<na obiad>), обраћам се (обращаюсь; zwracam się)250, изазивам <на дво-
бој> (вызываю <на дуэль>; wyzywam <na pojedynek>), предлажем, ну-
дим (предлагаю; proponuję), препоручујем (рекомендую; rekomenduję), 
савјетујем (советую; radzę). Лексичко-граматичка структура ове групе 
говорних чинова одликује се спојивошћу илокуције са објектом-адре-
сатом у ”аблативном” акузативу (уп. рус. приглашаю – зову – вызываю 
тебя) и ”адлативном” дативу (уп. рус. предлагаю – рекомендую – сове-
тую251 тебе),  као и валентношћу с проспективном радњом-предика-
том у пропозицији. Уп.: 

(11) Позивам те да дођеш код мене. [Приглашаю тебя к себе; Zapra-
szam cię (żebyś przyszedł) do mnie]; 

(12) Предлажем ти да после ручка попијемо по чашу вина. [Пред-
лагаю тебе выпить после обеда по стакану вина; Proponuję, 
abyśmy po obiedzie wypili kieliszek wina]; 

(13) Савјетујем ти да се добро испаваш. [Советую тебе хорошо 
выспаться; Radzę ci, żebyś się dobrze wyspał]. 

У основи датих чинова лежи семантичка компонента (истоветна 
компоненти у чину молбе) „може” („не може”), која се односи на до-
бровољни избор адресата да (из)врши или не (из)врши одређену (њему 
предложену) будуђу радњу (која је у директној вези са жељом адресан-
та),  при чему се предност даје (из)вршењy радње, али сада, за разлику 
од молбе, у првом реду, у његову (адресатову) корист.

249  О семантичкој разлици између захтјева и молбе више в., нпр., Апресјан  
1969:  22; уп. такође Безјаева 1998. 

250  О валентности глагола обращаться в. напомену 248.
251  Наведени глагол у српском језику (првенствено разговорном) веже се са 

објектом-адресатом и у акузативу; уп.: Савјетујем вас да одете лично код директора 
(=‘савјетујем вам ...’). 
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Упозорења (као врста директивне категоријалне ситуације која 
се може окарактерисати као директивно-превентивна) се врше помоћу 
перформативних глагола опомињем, упозоравам (остерегаю, предо-
стерегаю, предупреждаю; ostrzegam, uprzedzam). Дати глаголи вежу 
се са објектом-адресатом у „аблативном” акузативу  (уп. рус. остере-
гаю – предостерегаю – предупреждаю тебя) и с пропозиционалном 
радњом-предикатом којој је својствена само проспективна семантика. 
Уп.: 

(14) Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом 
роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту! (МБр 
137) [Упозоравам вас да ће се и вама десити нешто слично, ако 
не и горе, ако не будете предали валуту! (МБс 181); Ostrzegam, że 
jeżeli nie zdacie waluty, to i was spotka coś w tym rodzaju albo i coś 
gorszego! (МБп 204)].

За овај говорни чин карактеристична је семантичка компонента 
„можда”/„могуће” („вјероватно”), с тим што се адресату даје на знање 
да га у будућности –  због његовог понашања, које није у складу са си-
туацијом, на коју се упућује у самоме чину – могу очекивати негативне 
посљедице, као и да за њихову превенцију мора да (из)врши каузирану 
(предложену од стране адресанта) радњу.

Забране // дозволе (представљају двије супротне врсте дирек-
тивне категоријалне ситуације, од којих се прва /забране/ може окарак-
терисати као директивно-превентивна која се одликује наглашеним ка-
тегоричким прекриптивно-прохибитивним значењем, а друга /дозво-
ле/ – као директивно-пермисивна са неутралним прескриптивним зна-
чењем) врше се помоћу илокутивно употребљених глагола забрањујем 
(запрещаю, воспрещаю; zabraniam), стављам вето (накладываю 
вето; stawiam weto) // дозвољавам, допуштам, одобравам (позволяю, 
разрешаю, санкционирую; pozwalam, zezwalam, dopuszczam, aprobu-
ję). Наведени глаголи вежу се са објектом-адресатом у „адлативном” 
дативу (запрещаю – воспрещаю – позволяю – разрешаю тебе)252 и с 

252  Руски глагол санкционировать нема валентности адресата, иако се он 
подразумијева. И глагол накладывать <вето> и његови еквиваленти у другим 
словенским језицима такође се употребљавају без формално изражене валентности 
објекта-адресата; уп. глагол инсистирати (рус. наставивать) (напомена 246).
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каузираном проспективном радњом-предикатом у пропозиционалном 
дијелу исказа.253 Уп.:

(15) Забрањујем ти да изађеш из куће [Запрещаю тебе выйти из 
дому; Zabraniam ci wyjść z domu]; 

(16) Дозвољавам ти да изађеш из куће [Разрешаю тебе выйти из 
дому; Pozwalam ci wyjść z domu]. 

У основи забрана је семантичка компонента „не смије се” (пре-
вентивно-категоричко), односно циљ – спречити непожељну за адре-
санта радњу коју планира адресат, док је за дозволе, које се дијелом 
граде и на рачун укидања („поништавања”) забрана, карактеристична 
супротна компонента „смије се” (пермисивно), односно циљ – не спре-
чити (допустити) могућност извршења радње коју планира адресат. 
Ваља додати да забрана и дозвола настају као својеврсни одговори-ре-
плике адресанта на испољену иницијативу адресата (на његове захтје-
ве и молбе упућене будућем адресанту да допусти одређену радњу).

Периферија ФСМ прескриптивности може да буде пред-
стављена разним неграматикализованим средствима – било инди-
ректним експлицитним перформативним средствима и конструкција-
ма (ближа периферија) било имплицитним (обавезно индиректним) 
перформативним изразима (даља периферија) (више о томе в. Војводић 
1999б). 

Ближа периферија представљена је индиректним експлицитним 
перформативима, који могу бити изражени различитим средствима 
(уп. Апресјан 1995б: 203; Војводић 1997в: 133–135). Тако, на примјер, 
за постизање већег степена категоричког односа према адресату адре-
сант између експлицитних (индиректних) перформативних средстава 

253  Треба истаћи да се глагол забрањивати (рус. запрещать), за разлику од 
осталих перформативних глагола, не може везати за потврдни императивни облик у 
пропозицији, већ само за одрични, што је, заправо, универзална језичка појава (уп. 
Ивић 1970: 48); уп., нпр., рус.: Запрещаю тебе идти в кино = Запрещаю тебе: не ходи 
в кино ≠ * Запрещаю тебе: иди в кино. Сличну (иако супротну) позицију заузима и 
глагол дозвољавати (рус. разрешать) и његови еквиваленти; уп.: Разрешаю тебе 
идти в кино = Разрешаю тебе: иди в кино ≠ *Разрешаю тебе: не ходи в кино. Сви 
остали перформативни глаголи могу да се вежу како за потврдни тако и за одрични 
императивни облик.
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која су му на располагању за илокуцију врло често одабире глаголске 
облике СВ, као што су перфективни презент (у словеначком и свим 
сјевернословенским језицима) и футур I (у јужнословенским језици-
ма), а који представљају првенствено граматикализоване футурске об-
лике СВ (уп., поред осталог:  Бондарко 1990: 32–39; Гловинска 1993: 
216–217; Војводић 1998б). 

Уп., на примјер, реализацију чина молбе (с категоричком врстом 
императивног значења, тј. подстицања на радњу), која се готово не раз-
ликује од захтјева: 

(17) Попрошу вас минутку помолчать. (МБр 184) (= ‘прошу тебя’)254 
[Замолићу вас да умукнете на тренутак (наш превод. – Д. В.) (= 
‘молим те’); Poproszę, aby pani na chwilę przestała mówić (МБп 
277) (= ‘proszę cię’)].

За ситуацију у којој адресант тежи да сачува или успостави учти-
ве односе са адресатом он може у илокуцији да користи различита ек-
сплицитна перформативна средства, као, на примјер: 

•	 Потенцијал (облике за погодбени начин, који се у датој си-
туацији употребљавају у свим словенским језицима). Као илустрацију 
наведимо реализацију чина савјета:

(18) Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погу-
лять пешком где-нибудь в окрестностях (МБр 24–25) (= ‘сове-
тую тебе’) [Савјетовао бих ти, хегемоне, да напустиш на неко 
вријеме дворац и прошећеш негдје у околици (МБс 28) (= ‘савје-
тујем ти’); Radziłbym ci, hegemonie, abyś na czas jakiś opuścił pałac 
i odbył małą przechadzkę po okolicy  (МБп 31) (= ‘radzę ci’)].

•	 Сложене инфинитивне конструкције с перформативним 
глаголима (у свим словенским језицима). Уп., нпр., реализацију чина 
савјета:

(19) И вообще я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргари-
та Николаевна, никогда и ничего не бояться. (МБр 204) (= ‘сове-
тую тебе’) [И уопће, допуштам себи слободу да вам, Марагарито 
Николајевна, савјетујем да се никада и ничега не бојите. (МБс 
272) (= ‘савјетујем ти’); W ogóle niech mi będzie wolno poradzić 

254  Ријечи (синтагме) у наводницима послије примјера означавају основно 
(„право” перформативно) значење (илокуцију) исказа. 
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pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. (МБп 307) 
(= ‘radzę ci’)].

•	 Конструкције с перформативним глаголом у инфинитиву и 
модалним (лексички крњим) глаголом хт(ј)ети (у свим словенским је-
зицима). Уп. изражавање чина молбе (презент/потенцијал/перфект + 
инфинитив):

(20) Я хочу вас попросить, чтоб это осталось между нами, – заиски-
вающе сказал Степа. (МБр 67) (= ‘прошу тебя’) [Хтио бих вас 
замолити да то остане међу нама – понизно је рекао Стјопа. 
(МБс 86) (= ‘молим те’)]; 

(21) Chciałam pana o coś prosić (... Na razie to tylko o tę kulę, ale za to 
całą.) Niech mi ją pan daruje. (СЖп 121) (= ‘proszę cię’) [Хтела 
сам вас нешто замолити (... У овај мах само за оно тане, али 
зато за читаво.) Поклоните ми га  (Сжс 177) (= ‘молим те’);  Я 
хотела у вас кое-что попросить (... Пока я прошу только пулю, 
но зато целую.) Подарите мне ее (СЖр 141) (= ‘прошу тебя’)].

•	 Упитне конструкције с перформативним глаголом у инфини-
тиву и модалним глаголом моћи (у свим словенским језицима), помоћу 
којих се често реализују молбе:

(22) Могу ли да вас замолим да сачекате мало?  (= ‘молим те’);

(23) Не могла бы я попросить вас подежурить за меня в субботу? 
(ДМ 13) (= ‘прошу тебя’); 

(24) Czy mogę panią prosić, aby pani weszła do salonu? (=„proszę cię”).

•	 Фразеологизоване конструкције с перифрастичним предика-
том (у свим словенским језицима). Уп. изражавање чина молбе:

(25) Я поеду. Но (у меня – Д. В.) к  вам просьба. (...) Словом, пожалей-
те сироту! (КСр 401) (= ‘прошу тебя’) [Поћи ћу. Али имам молбу 
на вас (...) Укратко, удијелите сиромаху! (КСс 515) (=  ‘молим 
те’); Pojadę. Ale mam do was prośbę. (...) Słowem, miejcie litość nad 
sierotą.(КСп 495) (= ‘proszą cią’)]. 

Истакнимо овдје да се за означавање перформативне глаголске 
радње користе, по правилу, само они облици и конструкције којима 
је својствена проспективна валентност. Према томе, употреба облика 
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прошлог времена, за које је карактеристична ретроспективност, у ило-
кутивном дијелу перформативног исказа није могућа.255 

Даља периферија ФСП прескриптивности може да буде пред-
стављена перформативним исказима без експлицитно изражене ило-
куције, на примјер, у директивима (као императивним или псеудоиме-
пративним облицима) или питањима (уп.: Јарош 1986; Крекич 1988; 
Личен 1987; Мирић 1996; уп. такође Храковски 1990: 202–207; Безјаева 
1998). Такви (имлицитни) перформативи могу бити само индиректни. 

Уп. сљедеће исказе помоћу којих се реализују илокутивни чино-
ви молбе и предлога:

(26) Сыграйте и со мной в такую колоду, – весело попросил какой-то 
толстяк в середине партера (МБр 102) (= ‘прошу вас сыграть’) 
[Заиграјте и са мном такву игру – замолио је весело неки де-
бељко у средини партера (МБсз 134) (= ‘молим те да заиграш’); 
Zagraj pan i ze mną takimi kartami! – zaproponował wesoło jakiś 
tłuścioch w środku parteru (МБп 150) (= ‘proszę cię zagrać’)]; 

(27) Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович?  (МБр 80) (= 
‘предлагаю тебе закусить’); [Бисте ли хтјели нешто пригри-
сти, Никаноре Ивановичу? (МБс 104) (= ‘предлажем ти да при-
гризеш’); Ale może by pan coś przekąsił, prezesie? (МБп 117) (= 
‘proponuję ci przekąsić’)]256. 

255  Понекад (премда врло ријетко) у разговорном српском језику може се срести 
перформативна употреба (по нашем мишљењу територијално ограничена) партиципа 
прошлог времена СВ. На такву могућност посебно је указала акад. Милка Ивић у дис-
кусији поводом нашег реферата, прочитаног 1996. год. на XXVI међународном научном 
састанку слависта у Вукове дане у Београду. Додајмо, да смо дати тип перформативног 
изказа запазили свега два пута – у Београду и Врбасу, гдје су и забиљежена сљедећа 
два примјера: Умољени сте да припремите реферат за штампу (= ‘умољавам вас’; 
‘молим вас’); Замољен си да дођеш до нас  (= ‘молим те’).

256  Уп. слична значења у „универзалним” питањима („синтаксичким фразеоло-
гизмима”), карактеристичним за све словенске језике. У лингвистичким испитивањима, 
посвећеним овој проблематици, посебно мјесто припада употреби презента СВ у не-
гативним питањима (више о томе, в., поред осталог, у: Мусић 1913; Стевановић 1969: 
568–569; Бондарко 1971: 110–111; Белић 1973: 131–132; Коростишевска 1974; Расудо-
ва 1984: 123–124; Војводић 1988: 50–52; 2003д: 150–152; Танасић 1996: 169–170; Ивић 
1997: 121–126). Као модел такве употребе СВ најчешће је навођен сљедећи тип упитног 
исказа: Зашто не дођеш? (= ‘зашто не долазиш? <уопште>’ + ‘зашто нећеш / не желиш 
да дођеш?’ + ‘дођи!’ <ја те позивам>). Уп. еквиваленте у другим словенским језицима: 
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Такође, помоћу облика прошлог и садашњег времена и погодбе-
ног начина модалног глагола хтјети (уп. рус. я хотел, чтобы...; я хочу, 
чтобы...;  хочется, чтобы...; я хотел бы, чтобы...; хотелось бы, что-
бы...) граде се (у свим словенским језицима) индиректни имплицитни 
перформативни искази. Уп. превод примјера (20) на пољски језик: 

(20а) Chiałbym, żeby to zostało między nami – przymilnie poprosił Stiopa 
(МБп 97) (= ‘proszę cię’).

Имплицитни перформативи реализују се и помоћу лексичких 
компоненти, као што су именице (као слободне лексичке надопуне 
једночланих реченица-исказа), предикативи, прилози, речце, узвици, 
спојеви предлога и заменица и сл. Уп., нпр., реализацију илокутивних 
чинова захтјева (Хлеба! [Хлеба!; Chleba!]; овдје је адресант већи број 
лица) и предлога (хајдемо у шуму! [айда в лес!; hej, do lasu!]). Уп. та-
кође изражавање наредби-позива на активно кретање, на борбу и сл.: 

(28) И тогда над горами прокатился (...) страшный голос Воланда: 
– Пора!! (= ‘нам пора ехать’ ; ‘поедем’; ‘поехали’) (МБр 304) 
[Вријеме је!! (МБс 403); Czas już! (МБп 455)]; 

(28а) Ребята! вперед, на вылазку, за мною! (АПр 57)  [Момци, напред, 
на капију, за мном! (АПс 75); Chłopcy! Naprzód za mną, na wypad!  
(АПп 88)].

С промјеном граматичких средстава, као што показују наведени 
примјери, не мијења се основна семантика перформативних исказа; раз-
лика се запажа само на прагматичком нивоу, гдје такве (синонимијске) 
варијације представљају стилске диференцијације перформатива, које 
зависе од степена учтивог или категоричког обраћања говорника са-
говорнику, очувања официјелних / неофицијелних односа и сл. Поред 
тога, значајну улогу играју интензитет и карактер утицаја адресанта (вр-
шење илокутивних чинова помоћу различитих средстава) на адресата и, 
у вези с тим, стварање нове ситуације (тј. перлокутивног ефекта). 

Додајмо овдје да једну те исту пропозицију могу да имају готово 
сви говорни чинови подстицања на радњу. Уп., нпр., (рус.): Требую (при-

(рус.) Почему ты не придешь? (= ‘по какой причине ты не приходишь?’ <вообще; так 
долго> + ‘по какой причине ты не хочешь приходить / прийти?’ + ‘приходи!’ <я тебя 
приглашаю>; ср. *‘приди’) (≠ ‘по какой причине ты не придешь?’); (пољ.) Dlaczego nie 
przyjdziesz?; (чеш.) Proč ne přijdeš?; (буг.) Защо не дойдеш?; (словенач.) Zakaj ne prideš?  
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казываю, прошу, предлагаю, советую, разрешаю) довести дело до кон-
ца. Према томе,  адресант, по правилу, има могућност избора илокуције, 
којом он, у одређеном смислу, заузима сопствену (субјективну) пози-
цију у односу на адресата (в. Војводић 1997б; уп. Радовановић 1979: 59). 

Додајмо такође да се предикат у пропозицији датих говорних чино-
ва изражава императивом и његовим трансформима – обликом будућег 
времена (у свим словенским језицима), инфинитивом и потенцијалом 
(у сјевернословенским језицима) и конструкцијом „да + презент” (у 
јужнословенским језицима). То, другим ријечима, значи да модалну 
нијансу императивности (подстицања на радњу) имају само они говор-
ни чинови у чијој се пропозицији може употребити императивни облик 
(уп.: Ивић 1970: 47–48, Војводић 1997б: 174), што одговара проспектив-
ној валентности датих глагола говорења, као и императивној ситуацији, 
која се одликује категоријалним значењем директивности, повезаним с 
адлативно-аблативним односима адресанта и адресата као динамичким 
семантичким обиљежјима „наткатегоријалне локализације”.

3.3.2.2.4.3.2.2. ФСМ аутопрескриптивности. Перформативна 
ситуација у којој интенционални однос (комуникативна намјера) адре-
санта према адресату и садржају исказа означава преузимање обавезе 
може се посматрати као једно од три функционално-семантичка ми-
кропоља (ФСМ) у оквиру ширег поља перформативности (перформа-
тивне садашњости). Другим ријечима, говорни чинови „преузимања 
обавезе” (од стране адресанта) поред општих перформативних карак-
теристика (као што су, на примјер, (интер)субјективност као интенци-
онални однос адресанта према адресату у непосредном дијалошком 
општењу, што се експлицитно реализиује кроз специфичне падежне 
односе 1. л. – ја према 2. л. – ти, затим употреба у илокуцији одређе-
них глагола verba dicendi у 1. л. јд. имперфективног презента индика-
тива и, у вези с тим, изражавање темпоралне мобилности / немобилно-
сти предиката пропозиције, што је условљено валентношћу наведених 
глагола и др.) имају и још неке специфичности, које их издвајају од 
осталих говорних чинова.257

257  О структури и основним значајкама једног од илокутивних чинова преузи-
мања обавезе (обећања), као и о условима за његово извођење в. Серл 1991: 110–132; 
уп.: Остин 1994: 177–179; Бенвенист 1975: 205; Вјежбицка 1985: 265–266; Гловин-
ска 1993: 176–178.
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У реализацији ових говорних чинова учествује релативно мали 
број перформативних глагола, који се са ширег семантичког стано-
вишта могу посматрати као глаголи са социјално-етичким обиљежјима 
(Золотова 1988: 363; уп. Бенвенист 1975: 205). То су сљедећи глаго-
ли говорења, чија илокутивна форма представља морфолошко језгро 
(центар) ФСМ преузимања обавезе: срп. обавезујем се, обећавам, 
јамчим, гарантујем, кунем се, заклињем се, заричем се, завјетујем се; 
рус. обязуюсь, обещаю, ручаюсь, гарантирую, клянусь, присягаю, за-
рекаюсь, закаиваюсь; пољ. zobowiązuję się, obiecuję / przyrzekam, ręczę / 
zaręczam / poręczam, gwarantuję, zaklinam się, przysięgam, zarzekam się, 
ślubuję.

Прије детаљније обраде овога питања, требало би говорне чино-
ве преузимања обавезе разграничити од других, на први поглед истих 
или сличних чинова, а прије свега од говорног чина увјеравања, у чијој 
илокуцији се и неки од наведених глагола могу употребљавати (по пра-
вилу, када предикат у пропозицији није футурално детерминисан). Уп.: 

(29) Увјеравам те (= кунем ти се) да твоју тајну нисам никоме одао 
[Уверяю тебя (= клянусь тебе), что твою тайну я никому не вы-
дал; Zapewniam cię (= przysięgam ci, zaklinam się), że nie wyjawiłem 
nikomu twojej tajemnicy]; 

(30) Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! 
(МБ 85) [Немам их! Немам, богом се кунем, никада их нисам др-
жао у рукама! (МБс 291); Nie mam nic więcej! Nie mam, przysięgam 
na Boga! Nigdy niczego podobnego nawet w ręku nie miałem ! (МБп 
124)]; 

(31) Но его нет в городе, за это вам ручаюсь (МБ 260)  [Али њега 
нема у граду, то вам јамчим (МБс 346); Ręczę za to,  że w mieście 
go nie ma (МБп 389)].

У реализацији овог илокутивног чина адресант, упознавајући 
адресата са актуелним чињеницама, врши притисак (на њега) да 
прихвати одређену информацију као исправну (уп. Гловинска 1993: 
168–169). Другим ријечима, у основи датог чина је, поред семантичке 
компоненте ‘хоћу’ (у значењу ‘желим’), компонента ‘заиста’.

Међутим, понекад и није тако једноставно разграничити наведе-
не говорне чинове. Тако, ако радња (предикат) у пропозицији није фор-
мално везана за адресанта, онда не можемо са потпуном сигурношћу 
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тврдити да се перформативном употребом ових глагола (по правилу, 
глагола клети се, јамчити, гарантовати) реализују говорни чинови 
преузимања обавезе, без обзира на то што је радња футурално детер-
минисана. Уп.: 

(32) И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо 
(МБ 295) [И ја ти јамчим, јамчим да ће све бити дивно (МБс 
391); Zaręczam ci, zaręczam, że wszystko będzie dobrze, cudownie! 
(МБп 442)];

(33) Клянусь тебе твоею жизнью, клянусь угаданным тобою сыном 
звездочета, все будет хорошо (МБ 295) [Кунем ти се твојим 
животом, кунем се звјездознанчевим сином којега си описао, све 
ће бити добро! (МБс 392); Przysięgam na twoje życie, przysięgam 
na przywołanego przez ciebie syna astronoma, że wszystko będzie 
dobrze! (МБп 443)]. 

Ми сматрамо да се и овдје ради о говорном чину увјеравања (на-
равно, као и у претходном случају, са испољеним високим степеном 
илокутивности, која је готово изједначена са илокутивном снагом го-
ворних чинова преузимања обавезе), што потврђује и шири контекст 
наведених примјера.258

Иако у свом формалном изразу могу бити слични говорном чину 
увјеравања, говорни чинови преузимања обавезе се од њега разликују, 
у првом реду по својим семантичким обиљежјима. Уп.:

(34) Обавезујем се да ћу сносити све трошкове око њиховог издржа-
вања [Обязуюсь взять их на свое полное обеспечение; Zobowiązuję 
się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ich utrzymaniem]; 

(35) Клянусь, я никому не скажу (МБ 14) [Кунем се, никоме нећу рећи! 
(МБс 14); Przysięgam, że nikomu nie powiem! (МБп 15)]. 

 
У основи наведених илокутивних чинова су семантичке компо-

ненте ‘хоћу’ (у значењу ‘намјеравам’) и ‘мора(м)’, што, заправо, значи 
да адресант мора испунити (или мора барем настојати да испуни) пре-

258  Из ширег контекста се види да не зависи непосредно од адресанта (ријеч је 
о Маргарити у роману „Мајстор и Маргарита” М. Булгакова, која је дубоко увјерена 
да јој у свему може помоћи наднаравна сила у лику Воланда и која ту своју увјереност 
жели и настоји да пренесе на адресата – Мајстора), већ од неког (нечег) другог (овдје 
Воланда), да ли ће све бити добро. 
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узете обавезе, без обзира на могуће потешкоће или препреке (в. Гло-
винска 1993: 176–177; уп.: Војводић 1999а). Те семантичке компоненте 
су у овом случају везане искључиво за адресанта, који истовремено 
има и улогу прескриптора и улогу извршиоца одређене будуће радње, 
због чега говорне чинове ове врсте називамо аутопрескриптивним 
чиновима (Војводић 1997б: 176; 1999а). Када је ријеч о испољавању 
илокутивне снаге, онда треба рећи да говорни чинови са глаголима 
обавезивати се, заклињати се, клети се, завјетовати се, зарицати се, 
јамчити и гарантовати показују већу илокутивну снагу преузимања 
обавезе, него што то показује говорни чин са глаголом обећавати. До-
дајмо такође да овакви говорни чинови нису иницијални или спонта-
ни, већ су често мотивисани претходним понашањем (потенцијалног) 
адресата као његовом својеврсном прескрипцијом, којом тражи од (бу-
дућег) адресанта да изврши одређену перформативну радњу у његову 
корист, што адресант и чини (уп. Вјежбицка 1985: 266).

Говорни чинови преузимања обавезе, који се увијек реализују као 
перформативни искази, могу се посматрати и као структуре са специ-
фичним граматичким (падежним и предикатским) односима. Ти одно-
си одређени су семантиком (валентношћу) наведених перформативних 
глагола, помоћу којих адресант укључује адресата приликом извођења 
одабраног говорног чина (в. Војводић 1997в).

Перформативни исказ упућује се, по правилу, адресату као не-
посредном саговорнику адресанта, што имплицира просторну (и вре-
менску) локализацију укупне комуникативне ситуације (која је увијек 
одређена прагматичким, односно деиктичким компонентама ја – ти 
– овдје – сада – ово). У том смислу поново нагласимо да се овдје може 
говорити о статичком аспекту перформативних просторних односа 
са семантичким обиљежјима централности и периферности. Другим 
ријечима, та обиљежја су у најужој вези са динамичким аспектом кому-
никативног процеса, односно са семантичким обиљежјима локативно-
сти, аблативности и адлативности, која се у свјетлу теорије семантич-
ких локализација могу посматрати као посебне (језичке) реализације, 
односно као варијетети или метафорички изрази „наткатегоријалне 
локализације” (в. напомене 238 и 245).

Аутопрескриптивни перформативни глаголи, по правилу, зах-
тијевају употребу 2. л. јд. / мн. (објекта-адресата) у дативу. Уп.:
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(36) Обећавам (= ти) да ћу ти купити ту књигу  [Обещаю (= тебе), 
что куплю тебе эту книгу; Obiecuję (= ci), że kupię ci książkę]. 

Овакви говорни чинови могу се окарактерисати као перформати-
ви са имплицитним обиљежјем адлативности259, што се у најширем 
смислу може дефинисати као приближавање адресанта адресату, одно-
сно као одређена, вербално изражена, врста давања, од којег ће адресат 
имати користи, на што указује и садржај пропозиције која слиједи. До-
дајмо овоме да формално изражавање падежне валентности, нарочито 
ако је она обавезна, није увијек нужно, али се присуство адресата под-
разумијева (уп. Апресјан 1995б: 204). 

Овим чиновима обично претходе (у виду ширег контекста), као 
што смо већ рекли, прескриптивни говорни чинови (са имплицитним 
обиљежјем аблативности), као што су захтјеви, молбе и сл. (в.: Војво-
дић 1997б: 176; 1997в: 131–133).  Уп.: 

(37) – Не пишите больше! – попросил пришедший умоляюще. 
–  Обещаю и клянусь! – торжственно произнес Иван. Клятву 
скрепили рукопожатием... (МБ 110)  
[– Немојте више писати! – замолио је придошлица. 
– Обећајем и кунем се! – свечано је рекао Иван. Заклетву су пот-
врдили стиском руке...(МБсз 145); 
– Proszę ich więcej nie pisać! – błagalnie poprosił przybysz. 
– Przyrzekam to i przysięgam – uroczyście oświadczył Iwan. 
Przypieczętowali tę przysięgę uściskiem dłoni ... (МБп 163)]. 

259  Уп. као могућност спојивост датих глагола са објектом-адресатом у инстру-
менталу (обиљежје локативности). Овај секундарни падежни однос представља само 
стилску (синонимску) варијанту претходне дативне (основне) валентности, а за гла-
голе као што су обавезивати се и заклињати се  уобичајену валентност: Обавезујем 
се / заклињем се пред тобом [Обязуюсь / присягаю перед тобой; Zobowiązuję się / 
przysięgam przed tobą]. У вези с наведеним лако се може уочити да се говорни чинови с 
глаголима обећавати, јамчити и гарантовати, по правилу, упућују на најдиректнији 
начин конкретном адресату (што се формално може изразити употребом датива), док 
се говорни чинови са глаголима обавезивати се, заклињати се (‘полагати заклетву’), 
зарицати се, завјетовати се обично упућују групном адресату (аудиторији), као свје-
доку (посреднику) извођења говорног чина (што се формално може изразити инстру-
менталном предлошко-падежним конструкцијом); говорни чин са глаголом клети се 
упућује се, у зависности од ситуације, како непосредном конкретном адресату (па је у 
том случају семантички близак глаголу обећавати), тако и широј аудиторији (по чему 
је близак глаголу обавезивати се); уп.: Гловинска 1993: 177–178; Апресјан 1995: 379. 
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У овом случају улоге двојице учесника комуникативне ситуације 
су се замијениле; адресант из првог говорног чина (молбе) постао је 
асдресат у другом говорном чину (обећању/заклетви) и обрнуто.

Поред претходне (падежне) валентности аутопрескриптивни чи-
нови, односно глаголи са значењем преузимања обавезе имају, као и 
већина перформативних глагола, и предикатску (пропозицијалну) ва-
лентност. Ова валентност, посебно када је ријеч о глаголима (у илоку-
цији) обавезивати се, обећавати, заклињати се (‘давати заклетву’), 
зарицати се и завјетовати се [обязываться, обещать, присягать, 
зарекаться / закаиваться; zobowiązywać się, obiecywać / przyrzekać, 
przysięgać, zarzekać się, ślubować], за разлику од валентности глагола 
у говорним чиновима као што је увјеравање и сл., реализује се само 
као немобилна (сужена) глаголска валентност (в. Ивић 1970; 1971; уп. 
Апресјан 1995б: 380–381), и то искључиво са проспективном теморал-
ном семантиком пропозиције, гдје је предикат увијек футурално детер-
минисан: обавезујем се да ћу /нећу.., обећавам да ћу /нећу..., заклињем 
се да ћу /нећу..., заричем се260 да ћу /нећу..., завјетујем се да ћу /нећу... 
(уп.: Војводић 1997а: 174–175; 1997б: 135; 2005а); уп. примјере (29), 
(31) и (32). Предикат у пропозицији перформативних исказа са гла-
голима клети се, јамчити и гарантовати [клясться, ручаться, га-
рантировать; zaklinać się, ręczyć / zaręczać / poręczać, gwarantować] 
у илокуцији може да има, као што смо већ могли видјети у раније на-
веденим примјерима, било коју темпоралну перспективу (претеритал-
ну, презентску или футуралну), али само једна од њих – футурална – 
омогућује реализацију говорног чина преузимања обавезе, док остале 
двије – претеритална и презентска – учествују у формирању говорног 
чина увјеравања. Уп. сљедеће примјере: 

(38) Клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было 
можно... (МБ 291) [Кунем вам се, јуначки сам покушао спаси-
ти све што се могло... (МБс 387); Przysięgam, podejmowałem 
rozpaczliwe wysiłki, by ratować, co się da... (МБп 436)]; 

(39) Да нет же! Клянусь тебе! – крикнула она. – Ничего такого нет 
между нами (ЕЗр 398)  [Није, ја ти се кунем! – повика она. – 

260  Предикатска валентност глагола зарицати се има, по правилу, негативан 
предзнак (одричност), па чак и онда када се формално исказује супротна (потврдна) 
валентност, као у руском  језику,  чиме  се  додатно  појачава  немобилност  предиката;  
уп.: Зарекаюсь курить   (= ‘даю зарок не курить’). 
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Нема тога међу нама (ЕЗс 42); Ależ nie, przysięgam ci! – krzyknęła. 
– Między nami nic nie ma! (ЕЗп 41)]; 

(40) Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже по-
недельника, отдадим все чистоганом (МБ 281) [Али, кунем вам 
се, други пут, а никако касније од понедјељка, платит ћемо све у 
готовом (МБс 373–374); Ale przysięgam, że następnym razem, no, 
najdalej w poniedziałek, uregulujemy wszystko co do grosza! (МБп 
422)].

Истакнимо још једном да аутопрескрипција није изведива ни са 
претериталним (уп. примјер 38) ни са презентским (уп. примјер 39), 
већ само са футуралним предикатом у пропозицији (уп. примјер 40). 
Исто тако она, по правилу, није могућа ако адресант ту футурално 
детерминисану радњу (предикат у пропозицији) не веже за себе (уп. 
примјере 34 и 35).

Осим наведених експлицитних („канонских”) перформатива 
(са глаголима говорења у 1. лицу једнине имперфективног презен-
та), који чине језгро ФСМ преузимања обавезе, у реализацији датих 
говорних чинова учествују (у својству илокуције) и разне перифра-
стичне, у извјесној мјери фразеологизоване конструкције, састављене 
најчешће од глагола (са семантичким обиљежјима адлативности или 
аблативности) давати [давать; dawać] или узимати [брать / прини-
мать; podejmować]261 у 1. лицу једнине имперфективног презента и 
глаголских именица (као директног објекта у акузативу једнине), које 
означавају појединачне аутопрескриптивне говорне чинове, што се на 
синтаксичком плану може посматрати као декомпоновање предика-
та. Нпр.: дајем обећање [даю обещание; daję obietnicę / przyrzeczenie], 
дајем / полажем заклетву [даю клятву, принимаю / даю присягу; daję 
przysięgę], узимам на себе обавезу [беру / принимаю на себя обязатель-
ство; podejmuję zobowiązanie] итд. Премда је код ових перформатив-

261  Оваква употреба наведених глагола повезана је са општом семантичком 
(глаголском) компонентом, која се може означити као ‘вршити’, ‘чинити’ (‘вршење’, 
‘чињење’). На то упућује и уобичајена употреба глагола czynić у пољском језику у неким 
перформативним изразима, као нпр.: Czynię ślub, że nie będę palić, што се на српски језик 
може такође превести употребом истог глагола (чинити), што и није тако уобичајено, или 
употребом глагола дати, што је прихватљивије (Чиним / дајем завјет да нећу <више> 
пушити), а на руски помоћу глагола давать (Даю обет / зарок не курить). 



330

Дојчил П. Војводић

них израза заступљена експлицитност у показивању илокутивне снаге, 
ми, ипак, нисмо склони да их означимо као централне компоненте, већ 
као ближу периферију наведеног ФСМ, односно као индиректне екс-
плицитне перформативе. 

Исказе са обиљежјима аутопрескриптивне перформативности, 
који не садрже глаголе са заначењем преузимања обавезе и који не 
упућују директно, као претходни изрази, на перформативност говор-
них чинова, посматрамо овдје као индиректне имплицитне перформа-
тиве, односно као даљу периферију ФСМ преузимања обавезе. На-
ведимо неколико таквих исказа, у којима се адресант, да би повећао 
илокутивну снагу говорног чина, позива на вишу силу (бога) или на 
нешто што за њега има посебну етичку вриједност (вјера, крсна слава, 
светац, част, мајка, породица, сопствено име и презиме и сл.): 

(41) Тако ми бога <богами / бога ми мога>, осветићу им се за нане-
сену увреду! (= ‘кунем се богом’) [Ей-богу, я отомщу им за на-
несенное оскорбление! (= ‘клянусь богом’); Jak mi Bóg miły <jak 
Boga kocham>, zemszczę się na nich za zniewagę! (= ‘zaklinam się 
na Boga’)]; 

(42) Бог ми је свједок да ћу то учинити (= ‘кунем се богом’) [Я это 
сделаю. Бог свидетель! (= ‘клянусь богом’); Bóg mi świadkiem, że 
to zrobię (= ‘zaklinam się na Boga’)]; 

(43) Не звао се ја Петар Петровић, ако му се не осветим (= ‘кунем се 
именом својим’) [Не будь я Иван Иванов, если не отомщу ему (= 
‘клянусь именем’);  Nie nazywałbym się Jan Kowalski, gdybym nie 
zemścił się na nim (= ‘zaklinam się na imię’)].

Понекад, нарочито ако се исказује само пропозиција, тек на 
основу контекста можемо утврдити о којем се говорном чину ради. 
Тако исти исказ може да буде, у зависности од контекста (ситуације), 
изјава, обећање, потврда, увјеравање и сл. (уп. исказ Купићу ти књи-
гу). У овом случају поред контекста у одређивању врсте говорног 
чина има удјела и интонација коју адресант користи у његовој реа-
лизацији.

За говорне чинове преузимања обавезе није карактеристична 
употреба глаголских облика са проспективном семантиком (перфек-
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тивног презента262 у сјевернословенским, футура у јужнословенским 
и потенцијала у свим словенским језицима), а исто тако ни конструк-
ција састављених од перформативних глагола у инфинитиву и разних 
модалних глагола у илокуцији (моћи, хтјети, жељети, морати и сл.), 
као што је то случај код чинова подстицања адресата на вршење радње 
или пак код неких бехабитива, гдје наведени облици и конструкције 
представљају индиректне (експлицитне) перформативе (уп.: Војводић 
1997б: 173; 1997в: 134; 1999а).

Употреба различитих средстава за исказивање наведених говор-
них чинова зависи (као и код осталих чинова) од друштвено условље-
не ситуације у којој се они изводе. Другим ријечима, у социјалној ин-
теракцији учесника комуникације, поред горенаведених интралинг-
вистичких компоненти, врло важну улогу у реализацији говорних 
чинова имају и екстралингвистички фактори, као што су: контактна 
или дистантна позиција адресанта и адресата у простору и времену, 
затим њихове природне или стечене, односно сталне или привремене 
улоге (као, нпр., односи између родитеља и дјеце, страријих и млађих 
генерација, учитеља и ученика, између пријатеља, колега итд.). У том 
смислу можемо говорити о употреби говорних чинова у (а) свако-
дневним и (б) посебним ситуацијама, односно о њиховој употреби у 
(в) официјелним и (г) неофицијелним ситуацијама, као и у (д) свеча-
ним и (ђ) официјелно-свечаним приликама и сл. Тако, на примјер, у 
официјелним ситуацијама се употребљавају, по правилу, експлицит-
ни канонски перформативи (в. примјере  6, 8, 9, 12), а у неофицијел-
ним сви остали.

262  Словеначки перфективни презент је у перформативној употреби, за разли-
ку од сјевернословенског (источно- и западнословенског), по правилу, увијек конку-
рентан имперфективном презенту. Другим ријечима, у словеначком језику готово сви 
перформативни глаголи у датом случају могу имати перформативну употребу тог об-
лика, док у сјевернословенским језицима (као и у јужнословенским, гдје се на овом 
мјесту, као еквивалент сјевернословенском и дјелимично словеначком перфективном 
презенту, употребљава футур глагола СВ) ту могућност имају само неки од перфор-
мативних глагола. Тако у словеначком имамо и перформативну употребу овог облика 
од глагола као што је, на примјер, глагол obljubiti: Obljubim, da bom prišel jutri spet. 
(ОП 320) (= ‘obljubljam’ // ‘обећавам’ – ‘обещаю’ – ‘obiecuję’); уп. дословне преводе: 
*[‘обећаћу’ – ‘пообещаю’ – ‘obiecam’] (в.: Војводић 1998б; 2010а).
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За разлику од осталих говорних чинова, аутопрескриптивни чи-
нови се реализују уз обавезну употребу говора (локуције)263, што, на-
равно, не искључује коришћење попратних паралингвистичких сред-
става, којима се допуњује њихова илокутивност (гестови, мимика и 
сл.). Одраз тога дјелимично налазимо и у изразима као што су дајем 
ријеч (који се на сличан начин употребљавају у свим језицима), чиме 
се наглашава управо наведена особина датих чинова. Нпр.: 

(44) Сам приду! Слово даю! (КС 376) [Доћи ћу. Дајем ти реч! (КСс 
408);  Przyjdę, daję słowo (КСп 463)].

Додајмо на крају, да међу поређеним словенским језицима на 
овом плану нема битних разлика. Разлике се могу очекивати само у 
оквиру употребе индиректних (експлицитних и имплицитних) пер-
форматива, гдје се за исте говорне чинове и њихове варијанте (у за-
висности од језика) бирају различити лексичко-граматички спојеви, 
нарочито кад су у питању фразеологизоване структуре. 

3.3.2.2.5. О видско-временском аспекту перформатива
У овом издвојеном поглављу о перформативима покушаћемо до-

датно размотрити статус и функционисање појединих перформатива, 
који се одликују аспектуално-темпоралном специфичношћу (могућно-
шћу перформативне употребе СВ, тачније перф. през.) у сјевреносло-
венским језицима. 

3.3.2.2.5.1. Ефективни футур или ефективни презент (?)
3.3.2.2.5.1.1. Да би постигао већи степен категоричког односа 

према адресату, адресант међу експлицитним перформативним сред-

263  Ово обиљежје нарочито долази до изражаја приликом полагања заклетви, 
као, нпр., у војсци, или приликом ступања на државничке, друштвено-политичке 
и друге јавне дужности, гдје адресант (појединчно или у групи) говорни чин 
реализије отприлике сљедећим исказима: Свечано се обавезујем да ћу бранити 
уставни поредак земље... (адресанти су официри и војници); Обавезујем се да ћу у 
свом раду поступати у складу са уставом и законом... (адресанти су судије, јавни 
тужиоци и адвокати). Писмене форме изражавања говорних чинова преузимања 
обавезе не представљају одступање од наведеног правила, јер и сваки текст, као и 
говор, представља конкретну реализацију језика као апстрактног система знакова 
(уп. примјер 34, који се најчешће може срести управо у писменој форми у разним 
изјавама или уговорима). 
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ствима која му стоје на располагању за илокуцију веома често одабире 
глаголске облике СВ. Тако у сјевернословенским (источно- и западнос-
ловенским) језицима у овом случају користи се перф. през., који у тим 
језицима представља првенствено граматикализовани футурски облик 
СВ, док се у јужнословенским језицима у овој прилици користи футур 
I (што не важи за словеначки језик, који као и сјевернословенски јези-
ци употребљава перф. през.).

3.3.2.2.5.1.2. Посебну пажњу у славистици привлачила је управо 
перформативна  употреба перф. през. у сјевернословенским језици-
ма (в., поред осталог: Мазон 1914: 130–133; 1958: 15; Кошмидер 1934 
[1962]: 107–110 [135, 163–166]; Виноградов 1972: 453; Поспелов 1955: 
230–232; Бондарко 1971: 222; 1990: 32–39; Ратмајр 1976: 107; Апресјан 
1986: 211, 215, 220; 1988: 75–76; Војводић 1998; Dickey 2000: 177–188; 
Вимер 2014; Славкова 2014). Још дубље интересовање побудила је иста 
употреба у словеначком језику (в., у првом реду: Шкрабец 1903; 1906–
1912; Менцеј 1906: Перушек 1910; Пинтар 1910; Мусић 1935; Бајец 
и др. 1956: 207; Топоришич 1984: 327; Жагар 1989: 128–176; Дерганц 
1993; 1996; 1998; Гргич, Жагар 2004). Ваља истаћи да су управо сла-
висти (прије свега они из словенскога свијета), проучавајући словен-
ски перф. през. са становишта аспектуално-темпоралних односа, међу 
првима (као, нпр., Ј. Навратил (1856: 1–3, 52, 71, 97) и Ј. Шолар (1858: 
19) још средином XIX вијека, или нешто касније, нпр. Миклошич 1874: 
777) скренули пажњу лингвистичке јавности на перформативне исказе 
и говорне  чинове (в. кратки пресјек о томе у Мусић 1935: 165, као и 
у Војводић 2015б: 27–28), који се тек посљедњих пет-шест деценија 
интензивно проучавају у западноевропској лингвистици.

3.3.2.2.5.1.3. Перформативна употреба перф. през. у сјеверносло-
венским језицима ограничена је на само неколико глагола verba dicendi, 
а прије свега на неке од оних који имају или могу имати проспектив-
на обиљежја валентности, као што су, нпр., руски глаголи попросить,  
(по)сове товать, пожелать, поспорить и њихови еквиваленти у 
другим сјевернословенским језицима.264 Навешћемо само неколико 
примјера на руском и пољском језику:  

264  Наше виђење овог проблема изнијели смо, поред осталог, на XXXVI скупу 
слависта Србије, одржаном на Филолошком факултету у Београду од 15. до 17. јануа-



334

Дојчил П. Војводић

(1) Азазелло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь и сказал 
сурово: 

– Попрошу вас минутку помолчать (МБр 184)  (= ‘прошу тебя’);

(2)  Поспорю с тобой, что он не придет (= ‘спорю с тобой’);

(3) А почему именно там вы намерены искать его – этого я, при-
знáюсь, не пойму (МБр 261) (= ‘признаюсь тебе’);265

(4)  Poproszę, aby pani na chwilę przestała mówić (‘МБп 277) (=‘proszę 
cię’); 

(5) Założę się, że się już marzy waszmosćci poślubienie siostrzenicy swojej 
z młodym panem Tęczyńskim (ПАН 557) (= ‘zakwadam się z tobą’);

(6) Zresztą przyznam się, żem tak znowu nadzwyczajnie za tymi 
Ibramowicami nie przepadała  (СЖп 38) (= ‘przyznaję się ci’).

3.3.2.2.5.1.3.1.Ако се при обраћању изоставља 2. л. личне замје-
нице ти/ви, тј. ако се не означава адресат, онда се постиже још већи 
степен категоричности266, што показује и сљедећи примјер на рус.: 

ра 1998. год. (в.  Војводић 1998б), као и (у ширем, додатном разматрању) у посебним, 
тематским зборницима (Војводић 2010а; Војводић 2015б); уп. такође: Војводић 1988: 
52–56; 1990б: 56–57.

265  Перф.-през. облици овог и још неких глагола у руском (скажу, повторю, 
прибавлю, замечу, поясню, предупрежу и сл.) и њихових еквивалената у другим 
словенским језицима не представљају чисте перформативе, јер се њиховом употребом 
означава само почетни однос (назнака) увођења информације (а тиме и модус у виду 
намјере) према блиској будућности, односно према садржају пропозиције, која ће тек 
услиједити; в.: Бондарко 1990: 36–37; уп.: Апресјан 1986: 216–220. Уп. сљедећи примјер 
у руском језику и његове преводне еквиваленте у пољском и српском: А вам скажу – 
улыбнувшись, обратился он к мастеру, – что ваш роман вам принесет еще сюрпризы 
(МБр 237) (= ‘говорю тебе’); A ja panu powiem – z uśmiechem zwrócił się do mistrza –  że 
pańska powieść  jeszcze sprawi panu niejedną niespodziankę  (МБп 355)  (= ‘mówię ci’);  А 
вама ћу рећи –   обрати се  он  мајстору  са  смешком  –  да  ће  вам  ваш  роман  донети  
још  изненађења. (МБсз 359) (= ‘говорим ти’). И француски превод такође потврђује 
да се у овом примјеру ради о полуперформативном модусу (израженом аналитичком 
модалном конструкцијом), којим адресант само наговјештава одређену тврдњу 
(информацију) у виду будуће пропозиције: Je puis vous annoncer – dit-il au Maitre en 
souriant – que votre roman vous apportera encore des surprises (МБф 482) (= ‘je vous dis’).

266  Наравно, овдје посебну улогу могу да имају и нека паралингвистичка 
средства, као што је, нпр., врста интонације.
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(6) Попрошу не рыдать в кабинете! – уже злясь, сказал вспыльчи-
вый костюм в полоску и рукавом подтянул к себе свежую пачку 
бумаг (...) (МБр 154) (=‘прошу тебя’) /обраћање директора секре-
тарици/.

Ако се перф. през. употребљава као инклузив (1. л. јд. + 2. л. јд./
мн. = 1. л. мн.), и то у комбинацији са транспонованом (и често но-
минализованом) личном замјеницом ти, којом се означава адресат и 
која је представљена 3. л. јд. (чиме се појачава дистантни однос између 
адресанта и адресата), онда се може постићи не само мање категори-
чан перформативни исказ већ и исказ са великим степеном учтиво-
сти.267 На примјер: 

(8) Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт  
(МБр 103) (=‘прошу тебя’); 

(9) Poprosimy teraz maestro Wolanda, żeby zechciał nam objaśnić to 
doświadczenie  (МБп 152) (=‘proszę cię’).

Посљедња три примјера показују да избор средстава којима се 
означава адресат може да утиче на перформативну реализацију, одно-
сно модификацију наведеног облика. 

3.3.2.2.5.1.4. Сјевернословенски перф. през., као што знамо, 
представља, прије свега, граматикализовани футурски облик СВ, док 
то није случај са словеначким перф. през., који само у посебним кон-
текстуалним условима може функционисати као футур глагола СВ. 
Али словеначки, за разлику од сјевернословенских језика, има, као и 
остали јужнословенски језици, и посебне (граматикализоване) облике 
за исказивање будућег времена како глагола СВ тако и глагола НСВ. 
Управо због тога што није граматикализован (барем не тако строго), 
функционалне границе словеначког перф. през. су много шире од 
функционалних граница истог облика у сјевернословенским језицима.

Словеначки перф. през. је, за разлику од сјевернословенског, по 
правилу, увијек конкурентан имперф. през. у перформативној  употре-

267  О семантичкој структури исказа с обзиром на дистантност  (учтивост)  в. 
подробније у: Мирић 1998. Такође, у вези с тим, о начинима исказивања илокутивних 
циљева и постизања разних перлокутивних ефеката са ширег лингвистичког (кому-
никативног) становишта в., нпр., Поповић 1998.
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би.268 Другим ријечима, сви перформативни глаголи говорења у овом слу-
чају могу имати перформативну употребу тог облика, док, као што смо 
већ рекли, у сјевернословенским језицима ту могућност имају само неки 
од датих глагола. Тако у словеначком, на примјер, имамо и перформатив-
ну употребу перф. през. од глагола као што су obljubiti, ponuditi, povabiti, 
preklicati и др. Ако би се перф. през. наведених глагола дословно превео 
на сјевернословенске језике, као, на примјер, на руски или пољски, доби-
ли бисмо искључиво будуће вријеме (као и при употреби срппског прево-
дног еквивалента – футур I), што се може видјети и из сљедећих примјера: 

(10) Obljubim, da bom prišel jutri spet (ОП 320) (= ‘обещаю тебе’/  
‘obiecuję ci’); уп. *[‘пообещаю тебе’/ ‘obiecam ci’]; 

(11) Ponudim njivo najprej tebi, ki si moj sosed (ОП 320) (= ‘предлагаю  
тебе’/ ‘proponuję ci’); уп. *[‘предложу тебе’/ ‘zaproponuję ci’];269

(12) Povabim vas, da pridete k nam na večerjo (= ‘приглашаю  тебя’/ 
‘zapraszam cię’); уп. *[‘приглашу тебя’/ ‘zaproszę cię’];

(13) Prekličem udeležbo v simpoziju (= ‘отказываюсь’/ ‘odstępuję’; уп. 
*[‘откажусь’/ ‘odstąpię’].

3.3.2.2.5.1.5. Еквивалент сјевернословенског (као и словеначког) 
перформативног перф. през. у српском и осталим јужнословенским је-
зицимна није перф. през., већ футур глагола СВ, који је, као и сјевер-
нословенски перф. през., у овој употреби ограничен на глаголе гово-
рења са проспективном семантиком  (замолићу, <по>савјетоваћу, оп-
кладићу се и сл.).270 Уп. примјере (1), (2), (4), (5), (8) и (9) са сљедећим 
примјерима: 

268  Уп.: Мусић 1935: 165–172. С. Шкрабец чак налази да је словеначки перф. 
през. у овој употреби уобичајенији и фреквентнији од имперф. през (Шкрабец 1906–
1912).

269  У неким случајевима (контекстима) и у сјевернословенским језицима перф.-
през. форма овог глагола може да има перформативну употребу; в.: Кошмидер 1962: 164.

270  И у несловенским („безвидским”) језицима као еквивалент перф. през. у овој 
позицији може да буде футур. Уп., нпр., употребу француског (простог) футура I (le 
futur simple) са његовим преводним еквивалентом – перф. през. (настоящее-будущее 
время) – у руском: Je te demanderai de me parler sur un autre ton (= ‘je te demande’) : 
Я попрошу тебя не говорить со мной в таком тоне (= ‘прошу тебя’) (КИ 106–107). 
Овдје француски, за разлику од словенских језика, не показује видску опозицију, али 
футур, као и у руском, има значење перформативне актуелне садашњости.  
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(14) Замолићу вас да умукнете на тренутак (наш превод – Д.В.)271 
(=‘молим те’); 

(15) О(п)кладићу се с тобом да он неће доћи (= ‘кладим се с тобом’);
 

(16) Замолићемо сада маестра Воланда да нам тај оглед разоткрије. 
(МБсз 165) (= ‘молим те’).

У перформативној употреби футурски облик у српском језику 
наизглед губи своја основна категоријална значења СВ и будућег вре-
мена, као што се чини да их губи и перф. през. у сјевернословенским 
језицима.

3.3.2.2.5.1.6. Из свега реченог можемо закључити да се перф. 
през. употребљава као перформатив само у оним словенским језицима 
у којима он има или, прецизније речено, може имати значење будућег 
времена индикатива.272

Према томе, гледајући са општесловенског становишта, то значи 
да словенски језици обликом будућег времена глагола СВ могу исказа-
ти актуелну садашњост (која се иначе реализује имперф. през., одно-
сно граматикализованим обликом садашњег времена). Ако је то тако, 
онда наведену употребу облика СВ у свим словенским језицима може-
мо посматрати као својеврсну видско-временску транспозицију, тј. као 
њихово пренесено значење.

Дакле, не постоји семантичка разлика између употребе перф. 
и употребе имперф. през. у перформативним исказима. Тек на нивоу 
прагматике ми ту разлику препознајемо као већи или мањи степен 
учтивости или категоричности у обраћању адресанта адресату.273

271  У већ познатим српским, односно хрватским преводима овај примјер није, 
чини нам се, прецизно преведен, на што указује и проширени контекст [в. примјер 
(1)]; уп.: Замолио бих вас да за тренутак ућутите (МБсб 224); Молим вас да 
умукнете на часак (МБсз 245).

272  Такву употребу перф. през. познаје и кајкавски дијалекат. И у несловенским 
(„видским”) језицима могућа је слична употреба, као, нпр., у летонском (в.: Кошмидер 
1962: 165).

273  Са аспекта функционалностилског раслојавања важно је истаћи да у разго-
ворном језику перф. през. у сјевернословенским језицима може да служи и као сред-
ство за постизање учтивијег односа између адресанта и адресата, док ту улогу у књи-
жевном и службеном стандарду, у којима перф. през. служи искључиво као средство 
за постизање категоричког односа, има кондиционал. Уп. руске преводе француског 
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3.3.2.2.5.1.7. Словеначки лингвисти, почевши од оних с почетка 
овога вијека (С. Шкрабец и Ј. Менцеј) па до савремених граматичара 
(на челу са Ј. Топоришичем), склони су да тврде да њихов перф. през. 
у перформативној употреби (тзв. praesens effectivum) има исто значење 
као и имперф. през. у тој употреби, тј. значење актуелне садашњо-
сти (praesens indicativum), односно да им је употреба напоредна; уп., 
нпр.: klanjam se / poklonim se; nudim / ponudim;  obljubljam / obljubim;  
pozdravljam / pozdravim;  vabim / povabim; zapovedujem  / zapovem  итд. 
(в., нпр.: Шкрабец 1906–1912;  Топоришич 1984: 327). 

Овдје се, ипак, не ради о напоредној употреби имперф. и перф. 
през.274, што би се дало закључити на основу ситуације у словеначком 
и сјевернословенским језицима, већ о синонимичности имперф. през. 
(као временски немаркираног облика који се може употребљавати у 
свим синтаксичким позицијама; в., поред осталога, Ивић 1958: 140–
142) и других граматичких облика (па и разних модалних конструк-
ција) са обиљежјем проспективности (или, у ужем смислу ријечи, са 
обљежјем футуралности).275 То значи да се и имперф. през. употребља-

перформативно употребљеног облика будућег времена са значењем учтивости:  Je 
vous demanderai de m’en  informer : а) разг. јез. – Попрошу вас держать меня в курсе; 
б) књиж. јез. – Я попросил бы вас (про)информировать меня (КИ 1987: 106). 

274  Као што је то случај у релативној употреби њиховој, нпр. у случају исто-
ријског през. или през. у апстрактним реченицама, гдје се употреба овог облика из-
води из његовог перф.-през. смисла; уп.: Кравар 1980: 27–28. 

275  Мислимо, прије свега, на футур свршенога вида (како сјевернословенског и 
словеначког перф. през. тако и јужнословенског футура I) и кондиционала. Управо упо-
треба кондиционала и модалних конструкција као синонимâ имперф. през. (временски 
немаркираног облика), сјевернословенског (и словеначког) перф. през. и јужнословен-
ског футура I допушта да се о футурским облицима (иако временски маркираним) може 
говорити као о начинским формама. У прилог томе говори и чињеница да перформатив-
ну употребу имају не само они футурски облици којима је основна карактеристика СВ 
(ситуација у словеначком и сјевернословенским језицима; уп.: словенач. zahvalim se, 
рус. поспорю, пољ. przyznam, чеш./словач. poprosím и др.) већ и они који у свом твор-
беном саставу имају (по правилу, поред СВ) десемантизовани  волунтативни  (дакле, 
модални) глагол хт(ј)ети – срп. ћу, буг. ще, мак. ќе (ситуација у јужнослов. јез.; уп. срп.: 
ја ћу те <за>молити / <за>молићу те). Другим ријечима,  ниједан  футурски облик  у  
словенским језицима  који  се  образује  помоћу  (десемантизованог) егзистенцијалног 
глагола бити (рус. буду, пољ.  będę, словенач. bom и др.) не може да има перформативну 
употребу, па чак ни у словеначком, у којем он има своју како имперф. тако и перф. фор-
му (уп. bom prosil / poprosil). Све то упућује на закључак да је и степен интенције јачи 
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ва као перформатив, између осталог, и због својих проспективних 
обиљежја. Дакле, генерално гледајући, заједничко обиљежје свих мор-
фолошких видско-временских облика и синтаксичких конструкција 
који се користе за изражавање илокуције у перформативном исказу 
није актуелна садашњост, већ обиљежје граматичке проспективности 
(што је у складу и са лексичко-семантичким, односно лексичко-синтак-
сичким обиљежјем проспективне валентности глагола verba dicendi); 
актуелна садашњост је само одраз специфичне говорне ситуације, 
односно перформативне „формуле” са деиктичким компонентама ја, 
ти, овдје, сада, које представљају прагматички оквир перформатив-
ности.276  Из наведенога слиједи да у овој позицији не може бити упо-
требљена ниједна граматичка форма прошлог времена. Према томе, 
употреба перф. през. као перформативног средства у словеначком и 
сјевернословенским језицима не изводи се из његовог през. (перф.-
през.) смисла, већ из његовог основног функционалног (футурског) 
значења. На такав закључак упућује и немогућност перформативне 
употребе јужнословенског перф. през. (наравно, изузев словеначког), 

код футурских облика са глаголом хтјети, него са глаголом бити. Да бисмо поткрије-
пили наведену тврдњу о начинским карактеристикама футура, ваља додати  још и то да 
се футурски облици одликују и специфичном хипотетичком семантиком (што је у уској 
вези са субјективним односом адресанта према будућности као нереализованој катего-
рији), која је својствена модалним (проспективно оријентисаним) облицима – начинима 
(императиву и кондиционалу) и конструкцијама; на блискост творбених и значењских 
особина словенског (и уопште индоевропског) футура и кондиционала (односно индо-
европског конјунктива) указивао је у својим радовима А. Мусић, посебно у раду Мусић 
1932 (уп. кратке коментаре о том питању у: Кравар 1980: 30–31). О неиздиференцира-
ности словенског футура (као индикатива) и волунтатива (као модуса) на примјерима 
срп., рус. и пољ. јез. в., поред осталога, у нашем раду: Војводић 1996б. Одраз наведене 
(начинске) семантике налазимо и у формалном футурском изразу у неким језицима, као, 
нпр., у њемачком, у којем футурски облик (werden + инфинитив) има веома фреквентну 
модалну употребу, због чега се често интерпретира више као начин, а мање као вре-
менска (футурска) форма par excellence; в., између осталога: Штернеман 1968; уп. за 
шведски: Чекалина 1992; в. о томе и у параграфу 2.2.4.

276  Сваки перформативни исказ (без обзира на то којим средством изражава 
илокуцију), поред одабране лексике (глаголâ verba dicendi), садржи три основне, у 
својој реализацији непромјенљиве граматичке парадигме – 1. и 2. л. јд., актуелну 
садашњост и реалну модалност – карактеристичне само  за перформативне исказе, 
тј. за општу (унутрашњу) перформативну „формулу”, која је надређена свакој 
појединачној парадигми; уп.: Формановска 1982: 38.
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који се не употребљава као футур.277 Ту позицију у јужнословемским 
језицима заузима други облик (којему је основно значење такође фу-
турско) – футур глагола СВ (футур I).

3.3.2.2.5.1.8. Поред одређеног степена учтивости / категорично-
сти могу се запазити и модалне нијансе намјере или жеље (односно 
одређене интенције) које прате употребу перф. през. у перформатив-
ном значењу. А како се намјера и жеља увијек реализују на граници 
актуелне садашњости и блиске (најближе) будућности, то значи да су 
ова два временска плана на тај начин повезана (у једну цјелину). 

Наведене модалне нијансе су управо резултат спреге сјевернос-
ловенског перф. през. и перформативне садашњости, односно спреге 
категоријалног значења СВ и будућег времена са актуелном садашњо-
шћу, тј. спреге која наизглед измиче основним граматичким правилима 
употребе вида у словенским језицима. 

Морамо се, дакле, запитати да ли се у овом случају нарушава 
основно правило видске (односно през.) употребе (пробе), које је још 
Ф. Миклошич установио у својој компаративној граматици словенских 
језика, тј. правило према којем на питање Што сада радиш? можемо 
одговорити само имперф. през., што, заправо, значи да садашњост не 
иде са СВ (в.: Миклошич 1926: 274–275).      

Правило се овдје, ипак, не нарушава, јер се перформативним ис-
казом, без обзира на то да ли је ријеч и имперф. или перф. през., или 
пак о неком другом перформативном средству, не означава (не описује) 
радња која протиче у тренутку говора (тј. не означава се „права”, акту-
елна садашњост), већ само чин (молба, савјет, заклетва, захтјев, наред-
ба, опклада и сл.) онога који говори, тј. чин који се остварује изговором 
одређене ријечи (именовањем) изједначеним са наведеним илокутив-
ним актима (односно изговором и њихове допуне као дијела укупног 
перформативног исказа). Перформативном употребом, тј. примјеном 
перформативне формуле перфективност се на одређен начин потире. 
Другим ријечима, морфолошке видске особине глаголских облика се 

277  Сјевернословенски перф. през. најчешће се веже за план будућег времена 
индикатива, као, нпр., у рус. у око 60% случајева његове укупне употребе, док се у 
јужнословенским језицима веже, прије свега, за план прошлог времена (у релативној 
употреби), као, нпр., у срп. у преко 50% случајева укупне његове употребе; в. о томе 
у нашим истраживањима: Војводић 1989а; 1989в: 86, 94–95; 1992: 110.   
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неутрализују, јер да није тако, овако употребљен перф. през. облик оз-
начавао би будуће вријеме. Исто тако, и футур I  у српском језику губи 
своје како временско тако и видско одређење. 

Кад би, рецимо, перф. през. у срп., буг. или мак. имао већи степен 
граматикализованости, односно, ако би, поред релативне и модалне 
употребе (историјски през., през. у апстрактним и условним реченица-
ма), имао и футурску употребу у (апсолутном) синтаксичком индика-
тиву (као у словеначком и свим сјевернословенским језицима), и он би 
се могао употребити као перформатив. 

3.3.2.2.5.1.9. На крају, умјесто закључка. С обзиром на то да се 
словеначки и сјевернословенски (а понеки и несловенски) перф. през. 
у перформативној употреби изводи из његове футурске употребе те с 
обзиром на то да је његов еквивалент у јужнословенским језицима фу-
тур (као и у неким несловенским, „безвидским” језицима), сматрамо 
да је термин перформативни футур или ефективни футур (futurum 
effectivum) адекватнији и терминолошки прецизнији од термина ефек-
тивни презент (како су га назвали словеначки лингвисти почетком 
овога вијека, а од њих касније, премда са неодобравањем, прихватио 
и А. Мусић), тим више, ако се проблем сагледава са општесловенског 
становишта, које укључује не само све сјевернословенске већ и све 
јужнословенске језике (дакле, не само словеначки). 278

3.3.2.2.6. Додатни коментар уз поглавља о перформативима
У овом закључном разматрању претходну анализу проширићемо (у 

кратким цртама) на још неке перформативе, који, на сличан начин као и 
прескриптиви, могу да са својим проспективно-футуралним обиљежјем 
учествују – као периферно средство – у структурирању ФСП футурал-
ности. Поред тога, скренућемо посебну пажњу на још неке аспекте који 
нису били обухваћени у основном дијелу излагања, истичући притом 
важније значајке сваке од анализираних перформативних група.

Проспективно-футурално обиљежје карактеристично је и за од-
ређен број глагола који припадају различитим типовима перформатива 

278  О нужности (и оправданости) проучавања језичких чињеница једног језика 
(и) са становишта других (нарочито њему сродних) језика ради дубљег и свеобухват-
нијег сагледавања функционисања датог и, уопште, сваког (међусобно сучељеног) 
језика понаособ в. Пипер 1998.
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које обједињује ФСМ информативности, као, нпр.: желать, предска-
зывать, предрекать, уполномочивать, адресоваться, отступаться, 
отказываться, соглашаться / не соглашаться (перед тобой на что) и 
сл., као и њихови еквиваленти у српском, пољском и другим словен-
ским језицима. Уп.:

(1) Предсказываю тебе, что тебя в скором будущем ждет счастли-
вая жизнь [Предсказујем ти да те у скорој будућности очекује 
срећан живот; Przepowiedam ci, że w bliskiej przyszłości czeka cię 
szczęśliwe życie].

Истакнимо да највећи степен немобилности зависног предиката 
у руском, српском и пољском, као и другим словенским језицима, имају 
аутопрескриптивни перформативни глаголи (обещать, обязываться и 
др.), који – као своју допуну – захтијевају, по правилу, форму будућег 
времена (уп. Војводић 1999а: 144–145). У руском и осталим сјевер-
нословенским језицима, напоредо са овим обликом, у дате комплетив-
не односе редовно улази и инфинитив, што нимало не противурјечи 
наведеном правилу, јер се инфинитив овдје употребљава у функцији 
будућег времена; у српском (јужнословенском језику, у којем се, поред 
словеначког, употребљава инфинитив) таква могућност постоји само 
као факултативна употреба.279 

Истакнимо такође да су глаголи са значењем подстицања на 
радњу комплементарни с директивима, јер они увијек могу да се вежу 
за императив као форму за изражавање директивности (уп.: Ивић 1970: 
47–48; Војводић 2000в: 121–122). Уп. могуће варијанте (а) и (б) изра-
жавања молбе (рус.). 

279  Употреба инфинитива у датом случају карактеристична је за западне об-
ласти српског језичког простора, укључујући и хрватску књижевну норму (уп. Ивић 
1970: 46–50). Таква употреба инфинитива могла би се интерпретирати као одређен 
тип граматичке деструкције, односно редукције (која овдје нема општесловенски 
карактер), гдје се испушта везник (да) и дио (презент ненаглашеног помоћног гла-
гола хтјети) футурског облика; уп. Обећавам (ти, вам) да ћу доћи <Обећавао је / 
обећао је, обећава, обећаваће / обећаће ... да ће доћи> VS. Обећавам (ти, вам) доћи 
<Обећавао је / обећао је, обећава, обећаваће / обећаће ... доћи>; уп. такође употребу 
одричних облика у пропозицији (гдје употреба одричног инфинитива није могућа): 
Обећавам (ти, вам) да нећу доћи <Обећавао је / обећао је, обећава, обећаваће / 
обећаће ... да неће доћи> VS. *Обећавам (ти, вам) не доћи <Обећавао је / обећао је, 
обећава, обећаваће / обећаће ... не доћи>.
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(а) директни експлицитни перформативни исказ: 

(2) Прошу тебя принести мне воды; (2а) Прошу тебя, принеси мне 
воды; (2б) Прошу тебя, чтобы ты мне принес воды; 

(б) индиректни имплицитни перформативни исказ – директив: 

(3) Принеси мне воды. 

Треба истаћи да је за пропозицију неких перформатива карак-
теристична предметна (неглаголска) предикативност (тј. предикат-
ска валентност), као, на примјер, код крштења, додјељивања (неких 
звања, награда), именовања (постављања на дужност), посвећивања 
(у шта), отпуштања (с посла), отказивања (што), одрицања (од чега), 
представљања, осуђивања, захтјева, позива (у госте, у војску и сл.), 
жеља, проглашења, завјештања, изражавања саучешћа, праштања 
(коме шта), признања, извињења, одобрења, захваљивања, честитања, 
противљења, или чак нулта предикативност, као, на примјер, код по-
здрав(љањ)а, опраштања (од кога), проклињања, благосиљања. Глаго-
ли, помоћу којих се реализују наведени говорни чинови, имају, по пра-
вилу, немобилну семантику, која се испољава тек имплицитно. Ријеч 
је првенствено о глаголима, који имају футуралну (проспективну) 
семантику; уп.: (рус.) именовать280, назначать, присваивать (тебе /  
вам что; нпр., звание), производить (тебя / вас во что), посвящать 
(тебя / вас во что; нпр., в рыцари), снимать, исключать, увольнять, 
упразднять, отступаться, отказываться, отвергать, отклонять, 
отменять, отказывать, порывать (отношения), налагать (вето и 
сл.), отрекаться, осуждать (у значењу ‘приговорить к какому-нибудь 
наказанию’)281, настаивать, приглашать, призывать (в армию и сл.), 

280  Овај глагол у руском језику употребљава се у значењу ‘называть,  давать 
кому- / чему-нибудь имя, наименование’ (уп. Именую тебя Иваном; уп. такође да-
вать (имя): Даю тебе имя Иван), док, рецимо, у српском и пољском језику он има 
(поред овог значења), у првом реду, значење ‘именовати, постављати некога на дуж-
ност, положај, посао’ (рус. назначать); уп. примјер (4).

281  Употреба датог глагола у значењу ‘выражение неодобрительного мнения’ 
нема обавезно перформативни карактер. Другим ријечима, глаголска радња у таквом 
случају нема футуралну перспективу, као ни значење пунктуалности, које је каракте-
ристично за све перформативе; овдје је присутно обиљежје процесуалности радње; уп. 
(рус.): (Я лично) осуждаю твое вчерашнее поведение на собрании (как неуместное).
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вызывать, желать, предсказывать, предрекать, провозглашать, за-
вещать, проклинать, благословлять и др. Уп.:

(4) Назначаю тебя министром иностранных дел [Постављам те на 
дужност министра / именујем те министром <за министра> 
просвјете; Naznaczam / mianuję cię na stanowisko ministra oświaty]; 

(5) Увольняю тебя с поста министра [Отпуштам те с дужности 
министра; Zwalniam cię ze stanowiska ministra]; 

(6) Отклоняю (= ‘перед тобой’) твое предложение снять директора 
[Одбацујем твој предлог да се смијени директор; Odrzucam twoją 
propozycję zmiany dyrektora]; 

(7) Благословляю тебя, сын мой! (= ‘чтоб ты был счастлив’ и т.п.) 
[Благосиљам те, сине!; Błogosławię cię, synu!]; 

(8) Завещаю тебе мой браунинг (МБр 277) [Ја ти остављам (‘у ама-
нет’ – Д. В.) свој браунинг (МБс 367); Zapisuję ci w testamencie mój 
brauning (МБп 414)]; 

(9) Вызываю на дуэль! – проорал кот (МБр 277) [Позивам (= ‘изази-
вам’ – Д. В.) вас на двобој! – завикао је мачак (МБс 368); Wyzywam 
na pojedynek – wydzierał się kot (МБп 415)].282

Треба додати да су неки глаголи с немобилном семантиком 
(као, на примјер, руски глаголи благословлять и проклинать и њихови 
еквиваленти у српском и пољском, који се у својим основним значењи-

282  Поред датих глагола, који се одликују семантичким обиљежјем проспек-
тивности, постоје и глаголи са обиљежјем имплицитне ретроспективности, тј. не-
мобилне претериталности, као, на примјер: (рус.) брать (свое слово назад), соболез-
новать, прощать, отпускать (грехи и сл.), освобождать (от вины и сл.), каяться, 
извиняться, наказывать, награждать, хвалить, выражать (признательность и 
сл.) итд.; уп.: Награждаю тебя грамотой за отличные успехи в учебе [Награђујем 
те повељом за одличан успјех у учењу; Nagradzam cię dyplomem za wspaniałe wyniki 
w nauce]; Прощаю тебе все оскорбления, которые ты мне нанес [Опраштам ти све 
увреде које си ми нанио; Wybaczam ci wszystkie zniewagi, które mi wyrządziłeś].

Такође, употреба неких глагола, који припадају овој групи (као, на примјер, 
глагола с нултом пропозиционалном валентношћу приветствовать, прощаться, 
представлять) имплицитно упућује на немобилну презентност. На тај начин они 
су „бесперспективни”, односно неутрални с обзиром на семантику глаголске темпо-
ралне (проспективне или ретроспективне) перспективе; уп.: Приветствую вас, коро-
лева... (МБр 2006) [Поздрављам вас, краљице... (МБс); Witam cię, królowo... (МБп)].
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ма употребљавају проспективно) повезани са испољавањем импли-
цитне мобилности зависног предиката, нарочито када се користе као 
синоними других по семантици сличних глагола. Уп. модификовани 
примјер (7): 

(7а) Благословляю тебя, сын мой, за то, что ты (с)делал / (с)дела-
ешь/будешь делать (у овом примјеру изражава се захвалност).

Употреба глагола благословлять (срп. благосиљати; пољ. bło-
gosławić) у његовом основном значењу (‘чинити знак крста над не-
ким / нечим  и/или изговарати ријеч(и) благосиљања, изражавајући 
тиме покровитељство или жељу да саговорник оствари срећу и сл.’) 
има нулту пропозиционалну валентност; уп., поред осталог, обраћање 
свештеника младенцима: 

(10) Благословляю тебя и твою невесту [Благосиљам тебе и твоју 
будућу жену; Błogosławię ciebe i twoją przyszłą żonę]). 

Употреба овог глагола у значењу ‘давати упуте’ (и, напоредо с 
тим, ‘одобравати’) имa предметну валентност. Уп.:

(11) Благословляю вас на подвиг.

Истакнимо да поједини од наведених глагола са семантичким 
обиљежјем проспективности (као, на примјер, приглашать, призывать 
(в армию и сл.), вызывать, желать, предсказывать и др.) имају како 
глаголску тако и глаголско-именску предикатску валентност. Уп.: 

(12) Приглашаю вас, чтобы вы пришли ко мне (на обед) [Позивам вас 
да дођете код мене (на ручак); Zapraszam pana, żeby pan przyszedł 
do mnie (na obiad)];

(12а) Приглашаю вас на обед  [Позивам вас на ручак; Zapraszam 
panana obiad].

У ову групу можемо сврстати и неке од глагола (као, на примјер, 
благодарить, поздравлять, поддерживать, одобрять, оспаривать, 
отвергать, отклонять, протестовать), који се одликују, с једне стра-
не, мобилношћу зависног предиката и, с друге стране – глаголском и 
глаголско-именском предикатском валентношћу. Уп.:

(13) Благодарю вас (за то), что вы мне помогли (помогаете/поможе-
те);

(13а) Благодарю вас за обед.
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Треба такође рећи да је предметна валентност повезана с номи-
нализацијама (као трансформима зависних реченица), које се ослањају 
на предикат (уп. Арутјунова 1976: 62–80; уп. такође Апресјан 1995б: 
538–553), и да се она формално изражава, по правилу, именицама у 
функцији директног или индиректног објекта, који се не реализује 
обавезно кроз једне те исте падежне облике у свим словенским јези-
цима (уп., на примјер: Гортан-Премк 1974: 116–127; Станковић 1974; 
Терзић 1995). Тако, на примјер, српски глагол жељети/желети упо-
требљава се у комбинацији са именицом у акузативу (директни обје-
кат), док се руски и пољски глаголски еквиваленти вежу за партитивни 
генитив (наравно, у функцији акузатива, односно директног објекта), 
што врло добро илуструје и сљедећи исказ у руском језику и његови 
эквиваленти у пољском и српском језику:

(14) Ну, желаю вам счастья (МБр 237) [Но, па желим вам срећу! 
(МБс 316); No, to życzę szczęścia wam obojgu! (МБп 356)].

Уп. превод на француски језик, у којем је такође (као у руском 
и пољском) изражен партитивни падежни относ (помоћу предлога de):

(14а) Аllоns, tous mes vœux de bonheur! (МБф 483).

Уп. сличну употребу српског глагола молити: 
(15) Прошу у тебя совета [Proszę cię o radę; Молим те за савјет (= 

‘тражим од тебе савјет’)]. 

Међутим, и у српском језику (у датом случају) је понекад на-
поредо са употребом акузатива допуштена и употреба партитивног 
генитива, нарочито када именица у функцији објекта има семантичка 
обиљежја мјере и степена. Уп.: 

(16) Желаю тебе успеха (= успехов) (в работе)! [(Życzę ci powodzenia 
(w pracy)!; Желим ти успјех / успјеха (у раду)!].

Посебно је занимљива у том смислу употреба глагола (укљу-
чујући и перформативне) у комбинацији са одричном рјечцом не, која 
се овдје не разматра (уп., поред осталог, Менац 1978). 

Постоје и случајеви, када се у сваком од (поређених) језика пер-
формативни глагол веже за различити падежни облик. Уп.: 
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(17) Поздравляю тебя с Новым годом! [Życzę ci (szczęśliwego) Nowego 
Roku!; Честитам ти Нову годину!]. 

Додајмо да се у пољском језику, по правилу, у честитањима, 
повезаним са прошлим догађајима, користе глаголи gratulować и 
winszować, док се у честитањима, повезаним с будућим (наступајућим) 
догађајима, употребљава глагол życzyć. Уп.: 

(18) Gratuluję ci syna! (= ‘честитам ти рођење сина’), али није могуће 
*Gratuluję ci Nowego Roku!

Истакнимо још да према нашим истраживањима (в., поред 
осталог, Војводић 1999д; 2005а) контрастивна анализа руских, српских 
и пољских (као и француских) перформативних глагола са значењем 
подстицања на радњу допушта да се устврди да се у функцији (по-
зицији) комплетивног (зависног) предиката у руском језику најчешће 
користи инфинитив (чиме се одликују и западноевропски језици, на 
примјер, француски), у српском – перфективни презент, а у пољском 
– потенцијал. Уп.: 

(19) Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате (МБр 
233) [Молим да нас опет вратите у подрум у улицу на Арбату 
(МБс 311); Proszę, żebyśmy znów się znaleźli w suterenie przy zaułku 
Arbackim (МБп 350); Je vous prie de nous ramener dans le sous-sol 
de la petite rue, près de l’Arbat (МБф 476)]. 

У вези с тим нагласимо још једном да сви облици који изра-
жавају дати проспективни (футурални) немобилни зависни предикат 
увијек представљају трансформе императива; уп. примјере (2а) и (3).

Дакле, пропозиција (тј. предикат комплетивне зависне речени-
це) перформативног исказа образује се помоћу разних глаголских об-
лика и конструкција. Поредећи на овом плану руски, српски и пољски 
језик, можемо кратко и у општим цртама рећи да се ретроспективност 
(претериталност) дате пропозиције у наведеним језицима изражава 
облицима прошлог времена, бесперспективност (презентност) – обли-
ком садашњег времена, док је проспективност (футуралност) могуће 
изразити како помоћу облика будућег времена (у свим словенским је-
зицима), тако и помоћу облика перфективног и имперфективног пре-
зента (углавном, у јужнословенским језицима, укључујући и српски 
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– конструкцијом „да + презент”) и потенцијала (само у сјеверносло-
венским језицима), као и помоћу пропозиционалне употребе инфини-
тива (у сјевернословенским /и словеначком/ језицима и, само у врло 
ријетким случајевима, у српском језику), императива283 и разних мо-
далних конструкција.284

На крају, наведимо још једно кратко образложење у вези са 
овдје изложеним футуралним аспектом перформативних исказа. По-
ред свега наведеног, ваља истаћи да присуство лексичких показатеља 
са својеврсном улогом раздвајања презентско-футуралног карактера 
модалне (илокутивне) и акционалне (пропозиционалне) компоненте 
садржаја перформативних исказа указује на специфичну (проспек-
тивну) темпоралну перспективу датих исказа. Другим ријечима, пер-
формативни се искази (у првом реду, искази с модалним обиљежјима 
прескриптивности и аутопрескриптивности) – управо због свих њи-
хових горе наведених карактеристика – могу посматрати као „син-
таксические конструкции с модальным значением, имплицирующим 
отнесенность ситуации к будущему” (в. Бондарко 1990: 50–53). У том 
смислу дате исказе сматрамо не само средствима за изражавање акту-
елне (перформативне) садашњости већ и средствима за изражавање 
семантике будућег времена (или шире – категорије футуралности).

Умјесто закључка додајмо да управо изложени материјал пру-
жа могућност да се у рјечничку одредницу било ког рјечника унесу 
одређени подаци о валентности који се односе на перформативне гла-
голе, чија се семантика и употреба у руском и другим словенским је-
зицима, уз мале изнимке, подудара. Другим ријечима, у лексикограф-
ском опису било ког глагола говорења датога типа у његовој рјечничкој 
одредници, поред општих обиљежја перформативности, треба да буду 
заступљени и остали аспекти, у првом реду, формално-структурни еле-

283  У граматичким истраживањима инфинитив и императив се у датој пози-
цији на формално-синтаксичком нивоу не сматрају зависним реченицама, иако се 
функционално-семантички подударају с њима (тј. с њиховим предикатом); инфини-
тив припада простим („директним”) комплетивним, а императив – „независним” им-
перативним реченицама (уп., поред осталог: Дорофејева 1986:. 79–81; Зеленшчиков 
1997: 36 и д.).

284  Ово, наравно, не значи да се глагол који тражи футурално оформљену про-
позицију, може комбиновати с било којим од наведених предикатских средстава; 
комбинација је могућа само с некима (али, по правилу, никада с једним) од њих.
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менти перформативно оформљених исказа, као што су, поред објект-
них (падежних) типова валентности, и различити типови предикат-
ске валентности. При томе податке о перформативности, укључујући 
и оне о темпоралној перспективи (било мобилној, било немобилној; 
како глаголској тако и неглаголској), треба уносити у лексикографске 
приручнике различитога типа – како у једнојезичке (нарочито у више-
томне) тако и у валенцијске рјечнике (без обзира на то да ли се ради о 
њиховом једнојезичком или преводном карактеру).

Укључивање датог аспекта у рјечничку одредницу глагола гово-
рења може да допринесе не само детаљнијем опису глаголског система 
конкретног језика већ и дубљем појашњењу комуникативних задатака 
у настави како матерњег тако истраног језика.

Додајмо још да анализа каузиране (од стране адресанта) радње 
(тј. предиката у пропозицији перформативних исказа), која се офор-
мљује у руском, пољском, српском, као и у другим словенским јези-
цима помоћу разних глаголских облика и конструкција, пружа основу 
за контрастивно проучавање (у првом реду, словенских језика) и са-
мим тиме за проналажење специфичности сваког од поређених језика, 
сличности и разлика међу њима и уопште њихових типолошких карак-
теристика у датој области, што се, поред осталог, може искористити 
у наставне сврхе као презентација лингвистичког и комуникативног 
садржаја у инојезичкој аудиторији.

3.3.2.2.7. Релативно-временски односи/таксис у условним 
реченицама

3.3.2.2.7.1. Уводне напомене
Проблем видско-временских односа у сложеним реченицама 

предстваља још увијек недовољно проучени сегмент у аспектолошким 
испитивањима. Посебну пажњу у том погледу привлачи финкционал-
ни аспекат појединих зависносложених реченица. Ту у првом реду мис-
лимо на „условљене” реченице у најширем смислу те ријечи.285 Проу-

285  Термином условљена реченица овдје не означавамо само условне (погодбе-
не) реченице (које – у терминолошком погледу – могу да представљају паронимијски 
пар са условљеним реченицама), већ све оне реченице чија протаза садржи опште 
значење (категорију) „условљености” (односно каузативности у најширем смислу те 
ријечи), које се реализује као специфично (диференцијално) обиљежје погодбеног, 
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чавању условљених – погодбених, узрочних, посљедичних, допусних, 
циљних – реченица посвећен је велики број лингвистичких истражи-
вања (уп., поред осталог: Мусић 1896; 1898; 1900; Белић 1941: 380 и д.; 
Симић 1973; Гојмерац 1977; Беличова-Кшишкова 1979; Кравар 1978б; 
1985б; Милошевић 1982б; 1982в; 1985; Ивић 1983; Бондарко 1984: 
70–98; 1985; Катичић 1985; Поповић 1985; Теремова 1985; Станковић 
1986; Тополињска 1986; Ковачевић 1988; Војводић 1989a; 1989б; 2007б; 
2007в; 2007г; 2009; 2010б; Радовановић 1990; Кордић 1995; Јевтјухин 
1996; Миклич 1996; Храковски 1994; 1996а; 1996б; 1999; 2000; Гусман 
1998б; Пипер 1998; Антонић 1998; 2001; Типологија 1998; Томола 
1998; 2004; Апресјан 1999; 2006; Типологија 2004; Хаг 2004; Кару 2006; 
Баренцен 2007; Мусатова 2008; Алексанова 2009а; 2009б). У проуча-
вању зависносложених реченица овога типа најчешће су коришћени 
принципи истраживања карактеристични за традиционалне грамати-
ке. Другим ријечима, њихов опис био је, по правилу, непотпун, јер се 
заснивао углавном на анализи само једног – формално-синтаксичког 
– аспекта, тј. аспекта класификације сложених реченица с обзиром на 
врсту (лескичко значење) везника који учествују у њиховој реализа-
цији. 

Организацију, структуру и функционисање условљених речени-
ца одређује тијесна повезаност граматике (у првом реду синтаксе) и 
лексике. Та повезаност се може формулисати (нпр. у кондиционалним 
реченицама) на сљедећи начин: „кондиционалност се у простој, као 
усоталом и у зависној реченици остварује као сложена веза лексичких 
и граматичких значења у протази и аподози, при чему се тежиште у 
изражавању кондиционалности може разликовати од једног до другог 
типа кондиционалности, или од једног до другог појединачног случаја 
реализације тог категоријалног значења” (Пипер 1998: 48). У функцио-
нисању наведених реченица посебно значајну улогу имају видско-вре-
менски односи који се као хронолошке корелације реализују између 
њиховог главног и зависног дијела. Основна хронолошка обиљежја 

узрочног, посљедичног, допусног и сл. карактера. У руској лингвистици обично се за 
наведену семантичку категорију (односно функционално-семантичко поље) користи 
термин обусловленность, а за реченице којима се реализује дата категорија – предло-
жения со значением обусловленности, док је термин условный (условие) резервисан, 
прије свега, за кондиционалне (условне, погодбене) реченице (уп., нпр.: Граматика 
1980–2: 562 и д.; Јевтјухин 1996: 138 и д.; Храковски 1996а: 175 и д.; Војводић 2009). 
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тих корелација су симултаност и сукцесивност предиката главне и 
зависне реченице. Дате реченице, чији зависни дио изражава услов, 
који представља полазну основу изражавања (реализације) посљеди-
це у главном дијелу, могу имати модална значења: (1) реалне (‘ако за-
иста’), (2) евентуалне (‘ако случајно’/’ако се покаже’), (3) потенцијал-
не (‘ако можда’) и (4) иреалне (‘ако уопште’) хипотетичке модалности 
(условљености) (Кравар 1985б). 

У литератури о овом питању не разликују се увијек реални и 
евентуални услов; оба случаја посматрају се као реални (уп. Стевано-
вић 1969: 866 и д.). Такође се не разликују евентуални и потенцијални 
услов (уп. Граматика 1980–2: 562 и д., гдје се издвајају само нере-
алне и потенцијалне условне реченице; уп. такође: Храковски 1996а: 
193 и д.; Пипер и др. 2005: 636, 812 и д.). У појединим (релативно но-
вијим) испитивањима може се срести и донекле другачија класифика-
ција кондиционалности. Уп., нпр., дисертационо истраживање фран-
цуског слависте Ирине Кор Шаин, која – с обзиром на тип конектора 
који се појављује у условним конструкцијама (руског језика) – предла-
же четири типа погодбе: потенцијална (condition potentielle), иреална 
(condition irréelle), виртуелна (condition virtuelle) и реална (condition 
réelle), уз напомену да се хипотетичка модалност (с везником если), 
коју она шире обрађује, може реализовати у три од могућа четири типа 
погодбе; не може само реална да се реализује (Войтенкова-Кор Шаин 
2001: 17–27, 31–62).

У већини синтаксичких испитивањима посвећених овом питању 
обично су занемаривани аспектуално-темпорални односи, који су – 
прије свега, у „видским” језицима какви су словенски – незаобилазан 
фактор у изражавању релативног времена. Проучавање семантике ре-
лативно-временских односа у временским, погодбеним и другим ус-
ловљеним реченицама карактеристично је за функционално-грама-
тичка истраживања. У србистици (сербокроатистици) том проблему је 
посвећено више радова, прије свега, двоје лингвиста – М. Кравара и К. 
Милошевић, у чијим је анализама долазио до изражаја управо функци-
онално-семантички приступ (в., поред осталог: Кравар 1978б; 1985а; 
1985б; Милошевић 1982б; 1985).286 У русистици је та тема добила зна-

286  Сличан приступ можемо срести и у новије вријеме, на примјер, код П. Пи-
пера, који, разматрајући семантичку категорију кондиционалности, односно структу-
рирање просте реченице са кондиционалним значењем, долази – захваљујући, прије 
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чајно мјесто у теорији функционалне граматике петроградске лингви-
стичке школе, чији је творац познати руски аспектолог А. В. Бондарко. 
Наиме, функционисање, анализа и опис датих реченица у овој грама-
тици доводе се у везу са посебном семантичком категоријом (СК) – 
категоријом таксиса, односно њеним функционално-семантичким 
пољем (ФСП), као предметом свеобухватне анализе (Бондрако 1984а: 
70–98; уп. такође: Бондрако 1985; Акимова, Козинцева 1987; Пољан-
ски 1990; Козинцева 1991; Золотова и др. 1998: 219 и д.; Всеволодова 
2000: 83–85; Семјонова 2002; Војводић 2007б; 2015в; Типологија 2009; 
Куцаров 2011).

СК таксиса и њено ФСП представљају унутарњи временски од-
нос између међусобно синтаксички повезаних радњи. Тај однос ре-
ализује се као истовременост, пријевременост и послијевременост 
различитих радњи у оквиру истог временског плана (било прошлог, 
садашњег или будућег). Као инваријантно значење ове категорије 
може се узети повезаност радњи СВ и/или НСВ у оквиру јединственог 
временског плана, у којем се она манифестује било као однос истовре-
менсоти/неистовремености, било као међусобна повезаност радњи 
(тј. компоненти полипредикативног комплекса) у оквиру неактуализо-
ваних, наведених хронолошких односа или, пак, као временска пове-
заност радњи у комбинацији са условљеним (узрочним-посљедичним, 
погодбеним и допусним) односима. С обзиром на обиљежје присуства /  
одсуства односа „основни – зависни предикат” ова временска повеза-
ност радњи и одговарајућих синтаксичких структура може се посма-
трати као зависни или независни таксис. За сваку од ове двије сфере 
поља карактеристичне су централне и периферне компоненте.

Диференцијација овог бицентричног ФСП, коју је провео А. В. 
Бондрако (1984а: 70 и д.; 1985; 1987а: 234 и д.), ослањајући се, прије 

свега, методолошки добро заснованој функционално-семантичкој анализи (гдје важ-
ну улогу имају трансформи протазе) – до исправних, врло јасно образложених рје-
шења везаних за типологију условних конструкција (Пипер 1998 и 2005: 812–826); 
уп. такође Антонић 2001, гдје се на прегледан и прихватљив начин даје подробна 
синтаксичко-семантичка анализа временских реченица, која на датом плану својом 
методологијом и свеобухватношћу представља истраживање комплемантарно савре-
меним функционално-граматичким испитивањима.
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свега на идеје Р. О. Јакобсона (1972: 101 и сл.) и Е. Кошмидера (1962: 
140 и д.)287, може се у кратким цртама представити на сљедећи начин: 

1) Центар зависног таксиса (за који је карактеристичан однос „ос-
новни – зависни предикат”) представљен је простим реченицама-кон-
струкцијама усложњене структуре са глаголским прилозима садашњег 
(уп. истовременост основног и зависног предиката: Трчао је осјећајући 
како се у њему са сваким скоком шири хладна пустош <БЋ>; Он још 
неколико пута безуспешно кресну шибицом, мрмљајући <ДЋс>) и 
прошлог времена (уп. неистовременост основног и зависног преди-
ката: – Катице! – повика Тодор пун страве, препознавши бјегуницу 
<БЋ>), а његова периферија – партиципским (Карађоз је могао у свако 
доба дана, право од своје куће, неопажен ући у Авлију <ИАс>); уп. 
такође примјер на руском језику, који се одликује чешћом употребом 
партиципа од српског језика: Сидящий за столом Римский с самого 
утра находился в дурном распложении духа <МБр>) и предлошко-па-
дежним конструкцијама типа при проучавању..., приликом наступа..., 
током/у току процеса/анализе..., за вријеме одржавања... и сл. у ком-
бинацији са глаголом (Студенти понекад уче/науче и за вријеме<то-
ком/приликом> одржавања испита).

2) Центар независног таксиса (гдје су предикати „равноправни”, 
тј. гдје је релавантно одсуство односа „основни – зависни предикат”) 
представљен је корелацијом видско-временских облика у зависносло-

287  Додајмо, да су подробнију диференцијацију не само односа унутар сложе-
не СК таксиса већ и категорија блиских таксису (које се у лингвистичким испити-
вањима, по правилу, не посматрају као засебне, одвојене од таксиса, категорије) – ре-
лативног времена и евиденцијалности – извршили руски лингвисти С. М. Пољански 
(Пољански 1990; 2001) и Н. А. Козинцева (Козинцева 1994; 2000), представивши у 
својим истраживањима врло аргументовано основне критеријуме за диференција-
цију трију наведених категорија, чију су интерпретацију сагледавали, поред осталог, 
и са аспекта епистемичке модалности, чиме је, рекли бисмо, дати сегмент разма-
трања синтаксичко-семантичких односа подигнут на вишу когнитивнолингвистичку 
разину (уп. такође: Јакобсон 1972; Подлеска 1995; Храковски 1998; 2006; Семјонова 
2002; Шакирова 2005; Евиденцијалност 2007; Шестухина 2009).

У вези с наведеном диференцијацијом уп. ставове других лингвиста (нпр. 
Храковски 2003б), који предлажу донекле другачију дистинкцију таксисних ситуа-
ција, с обзиром на то да се у интерпертацији датих односа-ситуација полази са другог 
становишта, које омогућује повезивање категорије таксиса са још једном (још увијек 
недовољно истраженом) категоријом – категоријом евиденцијалности (о примјени и 
разради таквог модела у српској лингвистици в., прије свега, Поповић 2014).
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женим реченицама са временским везником (Кад је ушао, разводни-
ка страже затекао је како чарка ватру <ДЋс>; Овако, сада, ваља 
да седиш овде док не пронађем негде неког невиног, таквог као што 
си ти, да те смени <ИАс>), односно корелацијом глаголских облика 
у зависносложеним реченицама (Цела кућа пости због тебе, а мени 
сок од сира расолио грбину <ДЋс>; Ишао сам неко вријеме, па осје-
тих како бол расте <МЛс>) и реченицама са истоврсним предикатима  
(Подигох један крај даске од јасала и наслоних га на горњу ивицу зида 
<МЛс>), а периферија – корелацијом глаголских облика у зависнос-
ложеним погодбеним, узрочним, посљедичним, допусним и другим 
реченицама, гдје изражавање ове категорије има допунску функцију 
(уп.: Живеће, ако им успе да се врате <ИАс>; Што се борба више 
распламсавала (...), Вук је све више веровао у силу, но у политичку 
реч <ДЋс>), као и корелацијом глаголских облика у зависносложеним 
објекатским реченицама са изјавним зависним дијелом (типа Она је 
осјећала да се код тога, наоко хладног и неосјетљивог човјека, десила 
нека промјена <БЋ>). 

3.3.2.2.7.2. Корелативни (таксисни) типови зависних реченица
Ми ћемо се овдје посебно осврнути на ФСП, односно на СК на-

ведену на крају претходног параграфа – независни таксис.288 Поред већ 
споменутих општих  карактеристика таксиса треба утврдити и специ-
фична обиљежја ове категорије, односно поља – њихове варијанте у 
исказу, тј. таксисне ситуације, као што су, на примјер, ситуације типа 
„процес – истовремени процес” (Док је Пепо мученички гутао пљувач-
ку, Бикан је дуго ћутао и лупкао штапићем по својој тврдој цокули 
<БЋ>), „процес – истовремена једнократна радња” (Баш када сам ула-
зио у кућу, сручио се пљусак), „завршена пријевременост – завршена 
послијевременост” (Управо када сам ушао у кућу, сручио се пљусак) 
и сл. Као илустрацију навешћемо неколико типова ситуација, који се 
реализују помоћу временских реченица са везницима кад и док (цен-
тар назависног таксиса), као и погодбених реченица с везником ако, 

288  Најважније карактеристике функционисања дате категорије изложили смо 
на XLV скупу слависта Србије (Београд, 10–12. јануар 2007); в. Војводић 2007б; 
уп. такође: Војводић 2007в; 2007г; 2009; 2015в: 137–146; 2017б: 463–472, гдје су 
разматрани поједни типолошки, као и неки други аспекти везани за ово питање.
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односно да (периферија назависног таксиса).289 Примјере наводимо 
према класификацији (типологији) погодбених реченица М. Кравара 
(1985б), коју смо за ову прилику донекле модификовали. Као полазни 
оријентир (фон) у диференцијацији датих релативно-временских одно-
са (таксисних ситуација) служиће нам модална (временска) обиљежја 
хипотаксе. При моделовању реченица користићемо у протази глагол 
читати / прочитати, а у аподози – глагол одмарати се / одморити се.

Тип I (а): „Процес – истовремени процес” (НСВ – НСВ)
1. Реална (‘ако заиста’) употреба (кад/док/ако + „актуелни” ин-

дикатив): 
а) ‘данас’/’сада’( презент): Кад / док чита, одмара се. Ако чита, 

одмара се.
б) ‘јуче’ (перфект): Кад / док је читао, одмарао се. Ако је чи-

тао, одмарао се.
в) ‘сутра’ (футур): (*Кад / *док ће читати, одмараће се) Ако ће 

читати, одмараће се.

2. Евентуална (‘ако случајно’) употреба (кад/док/ако + „вир-
туелни” индикатив/ кондиционал – хабитуално-квалификативно зна-
чење; ‘било када’/ ‘увијек’/’обично’, ‘сваки пут’, ‘у случају да’,): 

а) омнитемпорални презент: Кад/док чита, одмара се. Ако 
чита, одмара се.

б) итеративни перфект // кондиционал садашњи: Кад/док је чи-
тао, одмарао се. Ако је читао, одмарао се // Кад / док би 
читао, одмарао би се. Ако би читао, одмарао би се.

в) виртуелни футур II: Кад / док буде читао, одмараће се. Ако 
буде читао, одмараће се.

3. Потенцијална (‘ако можда’) употреба (док + кондиционал; 
ако/кад + кондиционал): 

а) Док би читао, одмарао би се. 
б) Ако / кад би (‘сутра’) читао, одмарао би се. 

289  Наше разматрање СК независног таксиса нећемо ограничити само на план 
будућег времена. Укључивање и друга два временска плана (садашњег и прошлог) 
треба да да јаснију општу слику функционисања дате СК, што ће омогућити дубље 
сагледавање њеног мјеста и улоге у структурирању периферије ФСП футуралности, 
које нас овдје посебно интересује. 
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4. Иреална (‘да уопште’) употреба (да + индикативни презент; 
кад/док + кондиционал; да + индикативни перфект): 

а) Да чита, одмарао би се. 
б) Кад / док би (‘сада’) читао, одмарао би се. 
в) Да је читао, био би се одмарао. 

Тип I (б): „Процес – истовремени довршени процес” (НСВ – СВ)
1. Реална употреба (док + „актуелни” индикатив): 

(‘јуче’): Док је читао, одморио се. 

2. Евентуална употреба (док/кад + „виртуелни” индикатив/кон-
диционал): 

а) омнитемпорални презент: Док чита, одмори се. 
б) кондиционал садашњи: Док би читао, одморио би се (уп. Док 

је читао, одморио би се / *Док је читао, одморио се)
в) виртуелни футур II: Док / кад буде читао, одмориће се. 

3. Потенцијална употреба (док + кондиционал): 
(‘сутра’) Док би читао, одморио би се. 

Тип II (а): „Пријевременост – послијевременост” (НСВ – СВ)
1. Реална употреба (ако + „актуелни” индикатив): 

а) (‘јуче’): Ако је читао, одморио се. 
б) (‘сутра’): (*Кад ће читати, одмориће се) Ако ће читати, од-

мориће се.

2. Евентуална употреба (кад/ако + „виртуелни” индикатив): 
а) омнитемпорални презент:Кад чита, одмори се. Ако чита, од-

мори се.
б) итеративни перфект // кондиционал садашњи: Кад је читао, 

одморио (би) се. Ако је читао, одморио (би) се. // Кад би чи-
тао, одморио би се. Ако би читао, одморио би се.

в) виртуелни футур II: Ако буде читао, одмориће се.

3. Потенцијална употреба (кад / ако  + кондиционал): 
(‘сутра’): Кад/ако би читао, одморио би се.
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4. Иреална употреба (да + индикативни презент; кад + кондици-
онал; да + индикативни перфект): 

а) Да чита, одморио би се. 
б) Кад би (‘сада’) читао, одморио би се. 
в) Да је читао, био би се одморио. 

Тип II (б): „Пријевременост – послијевременост” (СВ – НСВ)
1. Реална употреба (кад/ако + „актуелни” индикатив): 

а) ‘јуче’ (перфект): Кад је прочитао, одмарао се. Ако је прочи-
тао, одмарао се.

б) ‘сутра’ (футур): (*Кад ће прочитати, одмараће се) Ако ће 
прочитати, одмараће се.

2. Евентуална употреба (кад/ако + „виртуелни” индикатив): 
а) омнитемпорални презент: Кад прочита, одмара се. Ако про-

чита, одмара се. 
б) итеративни перфект // кондиционал садашњи: Кад је прочи-

тао, одмарао се. Ако је прочитао, одмарао се // Кад би про-
читао, одмарао би се. Ако би прочитао, одмарао би се. 

в) виртуелни футур II // перфективни презент: Кад буде про-
читао, одмараће се. Ако буде прочитао, одмараће се // Кад 
прочита, одмараће се. Ако прочита, одмараће се.

 
3. Потенцијална употреба (кад/ако + кондиционал; да + пер-

фективни презент): 
а) Кад/ако би (‘сутра’) прочитао, одмарао би се.
б) Да прочита, одмарао би се. 

4. Иреална употреба (да + индикативни перфект):
Да је прочитао, био би се одмарао. 

Тип II (в): „Пријевременост – послијевременост” (СВ – СВ)
1. Реална употреба (кад/ако + „актуелни” индикатив): 

а) ‘јуче’ (перфект): Кад је прочитао, одморио се. Ако је прочи-
тао, одморио се.

б) ‘сутра’ (футур): (*Кад ће прочитати, одмориће се) Ако ће 
прочитати, одмориће се.
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2. Евентуална употреба (ако/кад + „виртуелни” индикатив): 
а) омнитемпорални презент: Кад прочита, одмори се. Ако про-

чита, одмори се.
б) итеративни перфект // кондиционал садашњи: Кад је прочи-

тао, одморио се. Ако је прочитао, одморио се // Кад би про-
читао, одморио би се. Ако би прочитао, одморио би се. 

в) виртуелни футур II // перфективни презент: Кад буде про-
читао, одмориће се. Ако буде прочитао, одмориће се // Кад 
прочита, одмориће се. Ако прочита, одмориће се.

3. Потенцијална употреба (кад/ако + кондиционал; да + пер-
фективни презент): 

а) Кад/ако би (‘сутра’) прочитао, одморио би се.
б) Да прочита, одморио би се.

4. Иреална употреба (да + индикативни перфект): 
Да је прочитао, био би се одморио. 

Уз овај кратки преглед додајмо само да у појединим случајевима 
– због појаве синкретизма – нема јасног разграничења између формал-
но различитих типова временских реченица (в. тип Iа – реченице са 
везницима кад и док у реалној, евентуалној, па и иреалној употреби, 
гдје везник кад покрива значење истовремености везника док). Слично 
је и с неразликовањем временских и погодбених реченица (в. типове 
Ia, IIa, IIб и IIв – реченице са везницима кад и ако у потенцијалној 
употреби, гдје везник кад покрива значење како истовремености тако 
и неистовремености везника ако)

Наведени примјери диференцијације структурних и релатив-
но-временских корелација свакако не представљају исцрпан попис 
могућих таксисних ситуација.290 Другим ријечима, дати реченични 
модели су овдје крајње поједностављени и они не покривају све вид-
ско-временске односе условљених реченица, јер у конкретним слу-
чајевима њихова структура може да буде врло сложена, вишеслојна 

290  За потпунији преглед и објективнију слику датих видско-временских одно-
са ваљало би сваку од наведених ситуација (типова) детаљније разрадити и посебно, 
путем додатног теста, провјерити у раду са информантима, што овдје, због ограни-
чеаности тематским оквиром рада, није било могуће урадити.
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и не тако транспарентана као што се то понекад, барем на први по-
глед, чини. Као илустрацију тога навешћемо само неколико примјера 
са специфичним аспектуално-темпоралним корелацијама у оквиру је-
динственог временског периода: 

(1) Док му је поднаредник читао фалсификовану легитимацију, а то 
је потрајало нешто дуже, Јован кога су курирска служба и иску-
ства научили да брзо и прибрано мисли већ је био смислио своју 
причу (ДЋс);

(2) Овако, сада, ваља да седиш овде док не пронађем негде неког не-
виног, таквог као што си ти, да те смени (ИАс);

(3) Живеће, ако им успе да се врате, а док су далеко од свога и својих, 
нема живота (ИАс).

У првој реченици изражен је однос истовремености радње НСВ 
и радње СВ, с тим што се радња СВ реализовала у једном ограниченом 
периоду трајања радње НСВ. На ту ограниченост упућује не само СВ 
већ и глаголски облик (плусквамперфект), као и лексички (временски) 
показатељ (прилог већ), који упућује на дефинитивну завршеност радње 
СВ. Исти однос (претеритална истовременост) може се изразити и суп-
ституцијом перфекта умјесто плусквамперфекта и без прилога већ, али 
у том случају радња СВ у аподози биће по дужини трајања једнака или 
приближно изједначена са радњом НСВ у протази (уп. Док је поднаред-
ник читао, Јован је смислио своју причу). Према томе, поред наведених 
аспектулано-темпоралних односа важну улогу имају и – премда експли-
тино неизражени – квантитативни односи, који се огледају у дужини 
трајања радњи предиката (уп. Антонић 2001: 146–184).

У другој реченици (са релативно-временским односом неи-
стовремености), гдје је такође употребљен везник док, радње у протази 
и аподози су толико међусобно временски условљене да се може рећи 
да се „додирују”, односно да радња (стање) НСВ у главној реченици 
(чија је употреба повезана са лексичким показатељем ваља, као додат-
ним обиљежјем субјективне модалности-прескриптивности) добија 
значење процеса са перспективом престанка трајања, захваљујући ре-
ализацији услова-радње СВ у зависној реченици (о овоме типу речени-
ца в., поред осталог, Војводић 1989б: 27–28). 

У трећој реченици, која се састоји од двије сложене (временске 
и погодбене) реченице, реализују се два различита временска односа, 
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који заједно представљају центар и периферију ФСП независног так-
сиса. Однос истовремености двију радњи НСВ у временском дијелу 
реченице има улогу центра, а однос неистовремености (пријевреме-
ност радње СВ у протази – послијевременост радње НСВ у аподози) у 
дијелу реченице са евентуалном погодбом – улогу периферије таксиса. 
Обје реченице функционишу као цјелина не само зато што их повезује 
компатибилност садржаја главног дијела (живети – не живети) већ 
и зато што њихов смисао подразумијева узајамно временско „прекла-
пање”. Тај темпорални карактер може да се експлицира трансформа-
цијом погодбене реченице у временску, а да се њен, као и укупни сми-
сао читавог реченичног склопа готово не промијени (уп. Живеће, кад 
се врате, а док се не врате, нема живота). Овом трансформацијом 
евентуална модалност замијењена је реалном модалношћу (са основ-
ним временским обиљежјем), која садржи врло мали степен евенту-
алности (неизвјесности). Супротно томе, временска информација у 
евентуалној погодби изворне реченице (са везником ако) има значајану 
улогу у функционисању укупног реченичног склопа, јер се (из)вршење 
једне (футурске) радње – као што је то случај и у временској реченици 
са везником кад – очекује како „због„ тако и „послије” извршења друге 
радње (перф. през.).291 

Поред управо наведених примјера посебну пажњу привлаче 
и поједине временске реченице са двовидским глаголима у протази. 
Наиме, у одређеним синтаксичким условима дати глаголи, због своје 
синкретичке природе, не изражавају видску супротстављеност, што 
понекад може довести до неразумијевања „правог” садржаја речени-
це-исказа. До тога може доћи нарочито у случајевима када се ти глаго-
ли употребљавају у свом узуално-итеративном (релативно-квалифика-
тивном) значењу (прије свега, с везником када). Уп. сљедећи примјер 
у српском језику (са глаголом ручати): (Он је такав) кад руча, прича 

291  У вези с тим уп. запажање П. Новакова, који, проучавајући глаголски вид и 
врсту радње (акционсарт) у енглеском и српскохрватском језику и користећи у својој 
анализи синтаксичке тестове за одређивање „лексичких” типова ситуације (активно-
сти, остварења, достигнућа, стања) означене глаголима (односно присутношћу/од-
сутношћу њихових дистинктивних семантичких обиљежја циља, трајности и статив-
ности), истиче повезаност будућег времена у главној реченици и обавезне употребе 
СВ у зависној (временској) реченици са везником кад (Новаков 1991: 74; уп. такође 
Новаков 1999: 121–123; 2005).
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дјеци своје доживљаје. Ако се однос радњи зависне и главне реченице 
схвата као „истовременост” (НСВ – НСВ), онда је радња у зависној 
реченици имперфективна (= ‘прича док руча / ручава’). Ако се, пак, тај 
однос тумачи као „неистовременост” (пријевременост СВ – послијев-
ременост НСВ), онда је радња у зависној реченици перфективна (= 
’прича пошто (по)руча’).292

Када је ријеч о компаративно-типолошком аспекту у области 
аспектуално-темпоралних корелација у сложеним реченицама, онда 
није наодмет да укажемо, макар и у кратким цртама, на поједине про-
блеме карактеристичне за проучавање словенских, па и несловенских 
језика на контрастивном плану. Задржаћемо се најприје на неким слу-
чајевима евентуалне погодбе.

Српски језик је развио (или, боље рећи, сачувао) посебан об-
лик за изражавање радње са карактеристикама будућег времена. То је 
футур егзактни или футур II, који се састоји од презента помоћног 
глагола бити и партиципа на -л (више о футуру II в., поред осталог: 
Грицкат 1956; Вуковић 1958; Кравар 1960; Гутков 1964; Стевановић 
1969: 661 и д.; Милошевић 1970; Ковачевић 2008) и који – напоредо са 
перфективним презентом – служи за изражавање евентуалне погодбе 
(тј. са значењем ‘ако случајно’). На примјер:

(4) Ако будеш дошао / дођеш сутра (= ‘ако се покаже’; ‘ако случај-
но’), завршићеш посао.

Овај облик, као што се може запазити, сличан је једној од ана-
литичких форми за означавање будућег времена у пољском језику. 
Сличност је само формална, што се очитује у употреби; пољски об-

292  Премда употреба наведеног двовидског глагола у датом контексту подсјећа 
на случајеве видске неутрализације, овдје се, ипак, ради о нечему другом. Наиме, 
када се нађу у оваквом контексту, онда такви глаголи обавезно испољавају своја 
амбивалентна (перфективно-имперфективна) видска својства, која се међусобно не 
„потиру”, већ, на неки начин, „конкуришу” (прије свега, у односу на везник када, 
с којим могу да истовремено, односно заједно корелирају). Због тога бисмо за њих 
могли рећи да се одликују неком врстом „унутарње” видске конкуренције. Другим 
ријечима, таква употреба може се посматрати као посебан тип синтаксичке хомони-
мије СВ и НСВ (тј. као један те исти израз за различита видско-временска значења); 
више о овом питању в. у нашим радовима: Војводић 2000б: 174; 2003г: 61–62; 2003д: 
161–162; 2008б; 2008в. 
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лик користи се и у главним и у зависним реченицама293, док се српски 
облик, по правилу, користи у зависним реченицама (осим у ријетким 
случајевима, када се, као што смо видјели, употребљава у независним 
реченицама са начинским прилозима; в. параграф 2.2.1). Као илустра-
цију можемо навести сљедећу пољску реченицу (гдје су употребљени 
сви футурски облици, којима се, као што видимо, изражава „синкре-
тичност”, а самим тиме и неразликовање реалног и евентуалног услов-
но-погодбеног значенња) и њене еквиваленте у српском језику (гдје су 
јасно разграничена ова два значења):

(5) Jeżeli będziesz przychodził / przychodzić // przyjdziesz (=‘ако за-
иста’/’ако случајно’) jutro, będziesz czytał / czytać // przeczytasz 
książkę; 

(5а) Ако ћеш доћи / долазити ( ‘ако заиста’) сутра, читаћеш / про-
читаћеш књигу; 

(5б) Ако будеш дошаo/долазиo // дођеш (= ‘ако случајно’) сутра, чи-
таћеш / прочитаћеш книгу].

Наведени пољски примјер, као и примјери који слиједе, показује 
да еквивалент српског футура II, односно перфективног презента у за-
висном дијелу погодбених реченица, у чијем се главном дијелу упо-
требљава граматикализовани облик за будуће вријеме у свим словен-
ским језицима, у сјевернословенским језицима представља футур СВ и 
футур НСВ (дакле, исти они облици који се употребљавају и у главном 
дијелу таквих зависносложених реченица). Навешћемо такође примје-
ре из „објективизираног” корпусa – гдје као полазна основа служе сље-
деће реченице на француском оригиналу (са презентом у зависној и 
футуром у главној реченици), а као материјал за поређење – њихови 
преводи на српски, руски и пољски језик:

(6) Mais, si on les y pousse, toutes les fosses s’enrôleront (EЗф) [Али, ако 
их тамо натјерају сва ће се окна придружити (ЕЗсз); Но если их 
толкнут на это, все шахты вступят в него (ЕЗр); Jeżeli jednak 
będzie się ku temu popychać, zapiszą się wszyscy (EЗп)]; 

293  Подсјетимо да је такав облик и употреба карактеристична и за словеначки 
језик (што ова два језика – пољски и словеначки – чини типолошки блиским), с том 
разликом што се дати тип футура у словеначком образује како од НСВ тако и од СВ, 
дакле као и у српском, што, поред осталог, упућује и на припадност ових двају језика 
истој – јужној – групи словенских језика, без обзира на различито функционисање 
датог облика у њима; уп. словенач. bom prišel/prihajal),
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(7) S’il nous ennuie trop, l’évêque nous en débarrassera (EЗф) [Буде ли 
нам досађивао, бискуп ће нам га скинути с врата (ЕЗсз); Если он 
очень будет надоедать нам, епископ уберет его отсюда (ЕЗр); 
Jeżeli będzie się nam za bardzo dawał we znaki, to biskup uwolni nas 
od jego osoby (EЗп)].

Као што видимо руске и пољске реченице су синкретичне, одно-
сно двосмислене, јер се оне могу схватити или као реалне (са значењем 
‘ако заиста’) или као евентуалне (са значењем ‘ако случајно’) погод-
бене реченице (в., нпр., Војводић 1989б; уп. такође Данцигир, Трнавац 
2007).294 

Према томе, оно што треба овдје истаћи јесте то да руски и 
пољски језик, за разлику од српског, немају начина да разликују ре-
алну (‘ако заиста’) од евентуалне (‘ако случајно’) погодбе, осим ако 
се додатним контекстом не објашњава свако од наведених значења (в. 
Војводић 1989б). Перфективни презент пак у српском језику, који се у 
погодбеним реченицама формално подудара с руским и пољским фу-
туром глагола СВ, никад не може означавати реалну погодбу, већ само 
евентуалну.

Поред овог синкретизма (и уједно неразликовања реалне и евен-
туалне погодбе) проблем могу да представљају и потенцијалне речени-
це у којима се основно погодбено значење (‘ако можда’), по правилу, 
изражава кондиционалом. Срећемо га у свим словенским језицима. Уп.: 

(8) Ако би дошао сутра, завршио би посао295 [Если б пришел завтра, 
закончил бы работу; Jakby przyszedł jutro, zakończyłby pracę]. 

294  Употреба футура I у зависним реченицама у српском језику је веома ријетка 
(у вези с овим уп. Хајдић 1991). Она би требало да означава (само) реалну радњу у 
погодбеним и временским реченицама (дакле, не и евентуалну или потенцијалну) 
(уп.: Кравар 1985б: 13–16; Катичић 1985: 340). На примјер: Ако ћеш доћи сутра (= 
‘ако стоји’; ‘ако заиста’), завршићеш посао. Уп. такође реалну погодбу у српском (мо-
дификовани примјер 7) изражену футуром I и њене еквиваленте у руском и пољском: 
Ако ће досађивати, бискуп ће га скинути (Если он будет надоедать, епископ уберет 
его; Jeżeli będzie się dawał we znaki, to biskup go uwolni). За такве и сличне погодбене 
реченице М. Ивић предлаже назив мотивационе реченице, јер „говорно лице полази 
од тога да је реално оно о чему саопштава, па с позивом на ту реалност изриче са-
држај аподозе” (Ивић 1983: 151–152).

295  У српском језику потенцијално значење може се изразити и конструкцијом 
„да + перфективни презент” (уп. Да дођеш сутра, завршио би посао). 
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За „видске” језике, какви су и словенски, проблем настаје при 
преводу датих реченица са „безвидских” језика, који видска и времен-
ска значења, а посебно модалне и релативно-временске односе изра-
жавају помоћу тзв. „слагања временâ” (concordance des temps). Нераз-
умијевање правила слагања времена у појединим несловенским јези-
цима може преводиоце на словенске језике одвести на криви траг, тако 
да се превод у том погледу може разликовати не само од оригинала 
него и од паралелних превода на друге словенске језике (о проблемима 
везаним за слагање/неслагање времена у руском и другим словенским 
језицима језику в. Кравар 1985а). Уп. правилан превод на руски језик 
(кондиционалом; рус. сослагательное наклонение) француског импер-
фекта (imperfait) у потенцијалној (зависној) реченици и кондиционала 
садашњег (у главној реченици), као и његове неправилне преводе на 
пољски (перфективним презентом-футуром ) и српски језик (футу-
ром II), усљед чега је неправилан и превод француског кондиционала 
(conditionnel) у главној реченици – перфективним презентом-футуром 
у пољском и футуром I у српском: 

(9) S’il avait la chance de prendre un beau poisson (…), on le vendrait 
et on achèterait du pain (EЗф) [Если бы ему удалось поймать (...) 
хорошую рыбу, ее продали бы и (...на вырученные деньги) купили 
хлеба (EЗр); Jeśli uda mu się złowić jakąś ładną sztukę (...), to sprzeda 
ją i kupi chleba (EЗп); Ако буде имао среће да улови лијепу рибу 
(...), продат ће је и купити круха (EЗсз)]. 

Дакле, хипотетичка потенцијална погодба, каква је у француском 
оригиналу и руском преводу, на пољски и српски језик преведена је 
евентуалном погодбом, с тим што се таква употреба перфективног 
презента-футура у пољском може интерпретирати и као реална по-
годба, јер пољски, као и остали сјевернословенски језици, формално 
не разликује ове двије врсте погодбе (о потенцијалу /кондиционалу/ и 
футуру II са становишта модалности в. Косеска-Тошева, Миндак 1984: 
87–98; уп. такође: Мусић 1896; Кравар 1985б: 14–18). Уп. такође сље-
дећу реченицу у француском језику (гдје је у зависној реченици такође 
употребљен имперфект, а у главној кондиционал садашњи) и њене не-
правилне преводе у сва три поређена језика: 

(10) Si le père attrapait et vendait un poisson, on ferait tout de même 
de la soupe (EЗф) [Если отец поймает рыбу и продаст улов, 
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все-таки можно будет купить хлеба (исправно: приготовить 
суп – Д.В.) (EЗр); Jeżeli ojciec złapie jakąś rybę i sprzeda, to może 
przecież ugotuje dziś zupę (EЗп); Ако отац улови и прода рибу, 
свеједно ће се приредити јуха (EЗсз)].296 

Додајмо на крају, да је модалне и аспектуално-темпоралне односе 
који се овдје разматрају на примјерима сложених реченица повезаних 
на „посредан”, синдетски начин – помоћу везника, могуће изразити и 
помоћу асиндетски повезаних реченица, нарочито у руском језику (в., 
поред осталог: Станковић 1986 и 1987; Војводић 1989б: 25; Данцигир, 
Трнавац 2007: 202; Фортуин 2011). Уп. сљедећи примјер (погодбена 
реченица) на руском језику и његов превод на српски: 

(11) А за этим стояло: „Кожуха разобьют, нас вырежут” (Аср 521) 
[А иза ових ријечи стајало је: „Ако Кожуха разбију, нас ће иска-
сапити” (АСс 158)]. 

Уп. такође српски оригинал и руски превод (са императивом у 
протази):

(12) Кажи му нешто против њу, има да те убије (ДМс 10) [Слово 
поперек матери не скажи, убьет (ДМр 580)]. 

Уп. још – сада у сва три поређена језика: 
(13) Живы будем – до генералов дослужимся, а полковниками и ком-

бригами помрем – какие есть, такими и зароют (КСр 94) [Jeżeli 
będziemy żyli, dosłużymy się stopni generalskich. A jeżeli umrzemy 
jako pułkownicy i kombrigowie, to takimi nas zakopią (КСп 116); 
Ако будемо живи, дотераћемо до генерала, а ако умремо као 
пуковници и команданти бригада, закопаће нас овакве какви смо 
(КСсб 102)].297

296  Правилан превод био би (нпр., срп.): Ако/кад би отац уловио и продао 
рибу, свеједно би се приредила / могла приредити јуха, односно: Да отац улови и 
прода рибу, свеједно (ипак) би се приредила / могла приредити јуха.

297  Уп. загребачки превод, гдје је задржана формална структура руског ори-
гинала, с том разликом што се у преводу главне и зависне реченице ипак вежу – 
„упитно-погодбеном” партикулом ли: Останемо ли живи – постат ћемо генерали, 
а умремо ли као пуковници и команданти бригада – закопат ће нас какви јесмо 
(КСсз 120).
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3.3.2.2.7.3. Завршни коментар
На основу ове кратке анализе може се закључити сљедеће: (1) да 

је инвентар средстава, помоћу којих се изражавају наведени типови 
модалних хипотетичких односа, у српском језику далеко богатији, него 
у руском и пољском и (2) да управо размотрена специфична обиљежја 
поређених језика представљају типолошку границу на датом плану 
између јужнословенских и сјевернословенских језика.

Шира разрада, како управо набројених временских и погодбених 
реченица тако и свих осталих условљених реченица, пружила би мо-
гућност да се да њихова коначна типологија. Таква типологија обух-
ватала би не само модални аспекат већ и временски, с посебним ак-
центом на видска значења, којима се одликују словенски језици. Пред-
ложени модел, чини нам се, може да допринесе бољем разумијевању 
комплексних модалних и временских значења и односа, нарочито када 
је ријеч о сложеним реченицама са хипотетичком семантиком. Такође, 
претпостављамо да би контрастивни приступ – како на материјалу 
„видских” (сродних словенских), тако и „безвидских” (појединих ев-
ропских) језика – омогућио далеко дубљи увид у ову, још увијек нера-
свијетљену, област синтаксичких односа. 



367

4. ЗАКЉУЧАК

Након анализе СК футуралности и њених средстава изражавања, 
проведене на материјалу руског, пољског и српског језика, навешћемо 
у кратком прегледу основне значајке истраживања, као и резултате до 
којих се дошло поређењем трију словенских језика на овом плану. 

Послије изложеног критичког осврта у поглављу о теоријско-ме-
тодолошким основама оцијенили смо да нам је за темељиту разраду 
теме, као и за дубљи увид у све аспекте која она подразумијева, неоп-
ходно да у свом истраживању примијенимо основне принципе караке-
тристичне за савремена контрастивна и, посебно, функционално-гра-
матичка испитивања, која полазе „од значења ка форми”, тј. „од функ-
ције ка средству”, али која узимају у обзир и супротан принцип („од 
форме ка значењу”, тј. „од средства ка његовој функцији”). Овдје смо 
покушали да категорију футуралности размотримо, на чему смо и у 
уводним дијеловима рада инсистирали, како са синтаксичког тако и са 
семантичког становишта, што значи да смо будуће вријеме и категорију 
футуралности уопште у руском, пољском и српском језику проучавали 
као СК са морфологизованим језгром и синтаксички граматикализо-
ваном периферијом. Такав (функционално–контрастивни) приступ, у 
коме су лексичка и синтаксичка спојивост ријечи имале кључну улогу 
у одређивању не само општих већ и посебних синтаксичких значења, 
омогућио нам је да шире истражимо контекстуалне (семантичке, лек-
сичке, морфолошке и синтаксичке) услове функционисања како при-
марних тако и секундарних видско-временских средстава изражавања 
футуралности у три поређена језика. 

Да бисмо стекли што бољи увид у функционисање дате катего-
рије прије конкретне анализе покушали смо да ријешимо неке недоу-
мице везане за развој и граматикализацију футурских облика у словен-
ским језицима, посебно се критички осврнувши на савремени статус 
појединих футурских / нефутурских средстава у руском, пољском и 
српском језику. Овај дијахронијско-синхронијски пресјек стања у сло-
венским језицима помогао нам је да уочимо како неке прелазне појаве 
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аналитизма не само у старим писаним споменицима већ и у савреме-
ним језицима могу да указују индиректно на путеве развоја грамати-
кализованих конструкција – аналитичких облика, односно на моделе 
граматикализације. Тако, рецимо, тенденција честе употребе номина-
лизованих конструкција састављених од кратких облика партиципа са 
презентом помоћног глагола быть, као и ширење партиципа будућег 
времена (СВ) у руском језику, затим пораст употребе футура с парти-
ципом у односу на футур са инфинитиом у пољском језику, као и све 
чешћа употреба волунтативне (тј. синтаксичке) конструкције умјесто 
футура (као морфолошког облика) у српском (разговорном) језику ин-
директно указују на то да футурски облици у ова три словенска језика, 
а нарочито у српском језику (прије свега, усљед његове дубоке тери-
торијалне раслојености), још увијек нису докраја формирани и стаби-
лизовани, односно граматикализовани, што значи да њихов развој још 
увијек траје.

Категорију футуралности, као један од три сегмента (плана) ком-
плексне категорије темпоралности, дефинисали смо као функционал-
ну-семантичку категорију (ФСК), која одражава антропоцентрични 
карактер категорије времена и с њоме повезаних проспективних (вре-
менских) ситуација и која – с обзиром на врсте језичких нивоа – обу-
хвата посебан сплет различитих средства за изражавање временски де-
терминисане радње, чија реализација је могућа само послије говорног 
тренутка (или неке друге радње). 

Наведена општа (основна) значења СК футуралности (антропо-
центричност, проспективност, постериорна темпорална детерминиса-
ност) представљају, заправо, семантичку константу или инваријанту 
(под)категорије будућег времена, из које се сва посебна значења изводе 
као контекстуално условљене варијанте. Утврђивањем инваријанте 
категорије футуралности, односно њених варијанти уједно смо одре-
дили и конкретни предмет наше анализе – категоријалну ситуацију 
будућег времена, као типски условљену семантичку структуру која се 
заснива на СК футуралности и њеном ФСП, с напоменом да она пре-
зентује један од аспеката опште темпоралне ситуације и да у њеној 
реализацији учествују различита средства на нивоу исказа, који може 
одговарати реченици, надреченичној цјелини, па и укупном тексту. 

Поред тога, треба истаћи да категорија футуралности садржи и 
посебне (под)категорије, односно (суп)категоријалне ситуације: (1) са 
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већим бројем општих обиљежја и великим степеном независности од 
контекста (што је, по правилу, карактеристично за центар овдје разма-
траног ФСП) и (2) са мањим бројем општих обиљежја и малим степе-
ном независности од контекста (што је карактеристично за периферју 
датог ФСП).

У најкраћим цртама речено, анализа СК футуралности, односно 
њених средстава изражавања проведена је овдје у оквиру ФСП, гдје 
су морфологизована средства (форме) будућег времена размотрена као 
централни дио, а неморфологизована средства – као периферни дије-
лови. 

Анализа конкретног материјала омогућила нам је да идентифи-
кујемо и класификујемо основна средства за изражавање будуће радње. 
Та средства сврстали смо у четири групе: (1) граматикализовани вре-
менски облици којима је будуће вријеме основно значење; (2) транс-
поновани (граматикализовани) временски облици којима је будуће 
вријеме споредно значење; (3) облици и конструкције (лексичко-семан-
тичка и синтаксичка спојивост) као неграматикализoвана средства 
за изражавање будуће радње; (4) проспективни (граматикализовани) 
начински облици са имплицитним значењем будућег времена. Грамати-
кализовани облици (1) представљају примарна, а сва остала средства 
(2, 3 и 4) секундарна средства изражавања категорије футуралности.

Прве двије групе средстава имају, условно речено, „прави” теп-
морални карактер, а друге двије групе – наглашени модални карактер. 
У вези с тим, истакли смо да будуће радње увијек имају, без обзира 
на то чиме су изражене, пратеће црте модалности, што значи да се 
оне још нису извршиле (или се не врше) и самим тиме нису поста-
ле материјализована реалност. Међутим, упркос овом хипотетичком 
карактеру будућег времена, ми смо га у овом раду – прије свега, због 
реалне (временски једносмјерне и неповратне) могућности његовог 
остварења – посматрали као да је материјализовано и одређено, дакле, 
на исти начин на који бисмо посматрали план прошлог и садашњег 
времена, који (заједно са планом будућег времена) чине јединствени 
антропоцентрични аспекат исте категорије – времена. У складу с тиме 
нисмо повлачили и истицали „оштру” границу између темпоралности 
и модалности. 

Средства изражавања категорије футуралности бројна су у свим 
језицима, а посебно, у што смо се увјерили и током њихове обраде, у 
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словенским, гдје она – захваљујући, прије свега, морфолошко-лексич-
ком карактеру видских односа – имају специфично мјесто и улогу.

Основна одредница у разматрању наведених средстава била је 
футурално усмјерена темпоралност. Другим ријечима, узимала су се 
у обзир сва средства којима је футурално значење макар једно од зна-
чења, односно која се усљед синтаксичких могућности контекста могу 
наћи у међусобним конкурентним, па самим тиме и, премда непотпу-
ним, синонимичним односима. 

У анализи је примијењен модел ФСП, што значи да се времен-
ска употреба глаголских облика посматрала као центар (који обухвата 
граматикализоване футурске форме употребљене у апсолутном инди-
кативу, као и њихове корелативне односе) и ближа периферија (која, у 
начелу, окупља транспоноване граматичке облике и средства са непот-
пуном „временском” граматикализацијом), а модална употреба глагол-
ских облика – као даља периферија ФСП футуралности. 

У нашем контрастивном истраживању, у којем се у циљу дубље 
анализе једног језичког система сучељавају два или више језич-
ких система (руски према пољском и српском, пољски према руском 
и српском те српски према руском и пољском), основу за поређење 
чине ФСК (са разрађеном супкатегоризацијом), док ФСП (каo полаз-
на основа за проналажење не само типолошких сличности и разлика 
на синтаксичком плану међу поређеним језицима него и „скривених 
граматичких значења” и функционално-семантичких специфичности 
у сваком језику понаособ) представља конкретни предмет анализе.

У овиру центра ФСП футуралности размотрено је неколико ос-
новних (суб)категоријалних ситуација будућег времена. Основни кри-
теријум приликом издвајања датих ситуација био је степен зависно-
сти / независности од контекста у коме се употребљавају средства за 
изражавање категорије футуралности, односно присуство / одсуство 
одређених лексичких елемената контекста, као и саоднос зависних и 
главних реченица у којима се употребљавају футурски облици. 

С обзиром на наведене критеријуме, који одражавају сложеност 
контекста, издвојили смо четири (основна) типа футурског значења, 
односно четири супкатегоријалне ситуације футуралности (СКСФ), 
које се реализију помоћу граматикализованих футурских облика: (1) 
СКСФ неодређене будуће радње (када у контексту нема кореферент-
них лексичких футурално детерминисаних средства); (2) СКСФ од-
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ређене будуће радње (када су посебна кореферентна лексичка средства 
присутна у неком контексту, гдје се футурална ситуација препознаје 
било као „ближа”, било као „даља” будућност); (3) СКСФ са посебним 
контекстуалним (под)значењима будуће радње (када кореферентна 
лексичка средства имају обиљежје апсолутног или релативног футу-
ралног значења, када указују на дужину трајања радње, или, пак, када 
учествују у стварању услова за реализацију футуралних значења са 
различитим пропратним модалним нијансама); (4) СКСФ корелативне 
будуће радње (када се успоставља однос између радње футурског об-
лика и неке друге радње).

У вези са проведеном анализом средстава које окупља центар 
ФСП футуралности додајмо сљедећа запажања: (а) с обзиром на лек-
сичко-семантичке и синтаксичке услове (из)вршења радње можемо 
говорити о непосредној и посредној будућој радњи, с напоменом да 
непосредној будућој радњи припадају, по правилу, прва два значења 
(СКСФ неодређене и одређене будућности), а посредној – друга два 
(СКСФ посебних контекстуалних подзначења и корелативне будуће 
радње); (б) прва три значења (СКСФ неодређене и одређене будућно-
сти, као и посебна контекстуална подзначења) везана су за апсолутну 
употребу футурских облика, док је посљедње значење (СКСФ корела-
тивне будуће радње) везано за њихову релативну употребу; (в) футур-
ски облици СВ имају конкретно-фактичко значење (које не зависи од 
контекста), а облици НСВ – општефактичко или конкретно-процесу-
ално (које је, по правилу, условљено контекстом, односно конкретном 
ситуацијом). 

У овиру периферије ФСП футуралности размотрили смо посебне 
(суп)категоријалне ситуације и језичка средства њиховог изражавања 
која се, захваљујући својим обиљежјима проспективности и нереали-
зованости радње, налазе у корелативном односу с футуралним гра-
матикализованим и неграматикализованим формама. Дате ситуације, 
које су на различите начине повезане са функционисањем категорије 
футуралности, изводе се, као контекстуално условљене варијанте, из 
општег значења – инваријанте категорије будућег времена. Средства 
којима се оне изражавају имају, као што смо већ истакли, мањи број 
општих (футуралних) обиљежја и она су у свом функционисању увијек 
зависна од контекста. Ова неграматикализована (неморфологизована) 
футурална средства, која представљају периферни сегмент ФСП фу-
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туралности, подијелили смо на двије групе: (1) средства ближе пери-
ферије (транспоновани грматички /глаголски/ облици и конструкције 
са непотпуном „временском” /футуралном/ граматикализацијом) и (2) 
средства даље периферије (волунтативне и елиптичне конструкције, у 
чијој основи лежи лескичко-семантичка и синтаксичка спојивост рије-
чи, те инфинитив, императив, вокатив, перформатив, кондиционал, 
перф. през. /и футур II у српском језику/ као облици, односно начини 
са пропратним значењем будућег времена).

Средствима сврстаним у периферију ФСП футуралности, која је 
по својим синтаксичко-семантичким и функционалним карактеристи-
кама разноврснија, разуђенија и далеко сложенија од центра, посвети-
ли смо највише простора. Зато ћемо и овдје, макар и у кратким цртама, 
навести најважније карактеристике основних периферних средстава 
датога ФСП:

(1) Транспоновани видско-временски облици, који се, као стил-
ски маркирана средства изражавања футуралности, налазе у синони-
мичном темпоралном односу са граматикализованим формама будућег 
времена, повезани су са свјесним нарушавањем конвенционалне гра-
матичке норме од стране адресанта, који употребом глаголских облика 
у њиховом пренесеном значењу постиже већи или мањи степен ме-
тафоричности. Метафорички карактер видско-временске транспози-
ције доприноси експресивности футуралног исказа. Другим ријечима, 
промјена знака доводи до стилске обојености основне информације 
о темпоралности (футуралности) исказа. Такав исказ учесници кому-
никативног процеса у складу с конвенцијама језичке комуникације 
прихватају као ефектно преношење поруке, што је посебно каракте-
ристично за два функционална стила – разговорни и књижевноумјет-
нички; 

(2) Модалне волунтативне конструкције, састављене од пре-
зента глагола хт(ј)ети и инфинитива (или композиције „да + пре-
зент”), могу да изражавају значење које је веома блиско индикативном 
футуралном значењу. Посебно је у том погледу интересантна таква 
конструкција у српском језику, гдје глагол хт(ј)ети нема (као у слу-
чају образовања футура I) функцију десемантизованог (помоћног) 
глагола, због чега је он семантички близак глаголу жељети/желети, 
а у временском смислу (као индикатив) означава, макар и формално, 
садашње вријеме. Другим ријечима, кад у комбинацији са инфинити-
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вом чува своје основно лексичко значење он има функцију управног 
глагола, чиме врши своју основну, модалну (волунтативну) функцију. 
У савременим сјевернословенским (источним и западним) језицима 
овај глагол у наведеним конструкцијама, за разлику од јужнословен-
ских језика, увијек чува своје основно значење. У јужнословенским 
језицима (овдје у српском) није докраја извршена диференцијација 
дате конструкције и њој сличних футурских облика. Највећи проблем 
у том смислу представља двозначност одричне конструкције „нећу + 
да + презент” у српском језику, која, поред волунтитивне употребе, 
може да има, иако просторно веома ограничену, футурску употребу. 
Засада српске нормативне граматике праве разлику између ове кон-
струкције и њој „конкурентне” конструкције са инфинитивом. Другим 
ријечима, одрична конструкција „нећу + да + презент” према српском 
језичком стандараду служи искључиво као волунтатив, а конструкција 
„нећу + инфинитив” – као футур. У руском и пољском, као и у дру-
гим сјевернословенским језицима, волунтативна конструкција („хочу/
не хочу (chcę/nie chcę) + инфинитив”) се може замијенити граматика-
лизованим футурским облицима, а да се притом не измијени основно, 
волунтативно значење (на сличан начин и „нова” хрватска књижевна 
норма покушава да у оба случаја користи одрични футурски облик /тј. 
конструкцију са инфинитивом/, избацујући из употребе конструкцију 
„нећу + да + презент”, због чега је адресант присиљен да приликом 
извођења исказа посебном интонацијом /емфатички/ истакне његов 
волунтативни карактер);

(3) Елиптичне конструкције, које се оформљују поступком изо-
стављања глаголских облика на синтаксичком нивоу, представљају ре-
стриктивна средства за исказивање предикативног садржаја (овдје фу-
туралности). Изражавањем радње (овдје будуће) елиптичним офорља-
вањем реченице-исказа изоставља се једна од конститутивних компо-
ненти глаголске форме (која на тај начин прелази из аналитичке у син-
тетичку) или се пак читава глаголска форма (по правилу, синтетичка) у 
потпуности изоставља. Међутим, таква реченица (конструкција) мора 
да има барем једну експлицитно (лексички или лексичко-граматички) 
изражену структурну компоненту (најчешће у виду предлошко-падеж-
не конструкције и замјеничких прилога с функционално-семантичким 
обиљежјима локализације и/или квантификације), која у „пуној” рече-
ници сигнализира субјекат, објекат или неки други структурни члан. 
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Обавезни формални израз добија само она конститутивна компонента 
елиптичних конструкција на коју је усмјерена основна пажња – било са 
стране говорника, саговорника или обојице, док семантичка цјелови-
тост (попуњеност) датих конструкција зависи, по правилу, од контек-
ста који им непосредно претходи. У српском језику футурски облици у 
поређењу са футурским облицима у руском и пољском, као и у другим 
сјеврнословенским језицима, захваљујући својој обавезној аналитич-
ности, подлијежу поступцима слабије рестриктивности, јер се обично 
чува једна од компоненти футура – чешће ненаглашени облик презента 
помоћног глагола хт(ј)ети него инфинитив. Додајмо да се ове безгла-
голске конструкције, као (врло често) стилски маркирана средства из-
ражавања предикативности (овдје футуралности), могу увијек замије-
нити одговарајућим конструкцијама са глаголским (овдје футурским) 
обликом. Извори њихове стилске маркираности леже свакако у њиховој 
синонимичности (могућности избора и супституције) са конструкција-
ма у којима је предикативност изражена пуним глаголским облицима. 
Поред тога, глаголска елипса својом компресијом и економичношћу те 
динамичноћшу може да појачава емоционалну напетост поруке, одно-
сно исказа. Анализа даје довољно основа за закључак да разматрана 
језичка универзалија не показује битне разлике у свом оформљавању и 
функционисању у три поређена словенска језика; 

(4) Инфинитив са субјектом у дативу (семантичким субјек-
том) у руском језику садржи, како наша анализа показује, двије основ-
не информације: временску и модалну, чиме се постиже виши функци-
онални, односно функционално-граматички статус (јер се инфинитив 
на тај начин приближава личним видско-временским облицима), с на-
поменом да се унутрашња синтаксичка модалност (као однос између 
субјекта и радње) у инфинитивним реченицама (типа нам ехать) не из-
ражава лексички (модалним ријечима), већ структуром реченице (гдје 
је субјекат изражен дативом) и интонацијом. Међутим, иако такав ин-
нфинитив на синтаксичком нивоу може исказивати и вријеме и лице, 
овдје се, ипак, не може говорити о њему као о граматикализованом 
облику. Инфинитивна реченица овога типа, као својеврсни синтаксич-
ки синкретизам, односно компресија, информативно је засићенија од 
реченица с личним видско-временским облицима и она, по правилу, 
изазива посебан стилски (експресивни) ефекат у умјетничком (пре)
обликовању садржаја исказа. Преводи на српски и пољски језик на 
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посредан начин указују на синкретички карактер руске конструкције, 
јер се она на ове језике може превести на два начина – футуром или 
модалном конструкцијом. У савременом српском и пољском језику, 
за разлику од руског, ова конструкција је готово нестала из употребе; 
умјесто ње користе се друга морфо-синтаксичка и лексико-семантичка 
средства;

(5) Императив и вокатив своју реализацију увијек траже у 
оквиру презентско-футуралне перспективе и конкретног говорног 
чина, гдје прагматички прескриптивно-каузативни однос адресанта (1. 
л.) према адресату (2. л.) представља основни предуслов којим је ире-
алну ситуацију могуће трансформисати у реалну. То значи да су обје 
каузације адресата (и вокативна и императивна) увијек детерминисане 
прагматичко-деиктичким компонентама ја – ти – сада – овдје – ово и 
изван њиховог оквира (тј. без њихове референтности и кореферентно-
сти) нема ни категорије вокативности ни категорије императивности. 
Анализа је показала да се вокативни и императивни искази врло често 
налазе у копрезентним односима, јер они садрже један те исти (обавез-
ни) денотат, који се, као објективни референт (адресат), реализује на 
два различита начина у условима исте или сличне – презентско-футу-
ралне – говорне ситуације: у вокативу – као идентификациони, експли-
цитни именички (именичка апелативност), а у императиву – као им-
плицитни замјенички (предикатска апелативност). И императивним и 
вокативним исказом адресант у процесу комуникације изражава своју 
намјеру и вољу, и то тако што каузира адресата, чиме утиче на ње-
гово будуће понашање, односно на трансформацију иреалне радње у 
реалну. Специфичност оваквих реченица-исказа је у томе што је субје-
кат (вршилац) у њима раздвојен од радње, тј. од свог предикативног 
обиљежја и што, у складу с тим, реализација каузиране радње зависи 
од реалне способности и воље тог истог (каузираног) ти-субјекта;

(6) Комуникативно-темпорални карактер пропозиције пер-
формативних исказа врло често је оријентисан на план будућег вре-
мена, посебно када је ријеч о прескриптивним у аутопрескриптивним 
исказима, чија пропозиција има обавезни немобилни предикат. Дру-
гим ријечима, пропозиција (тј. предикат комплетивне зависне речени-
це) датих перформативних исказа, која се образује помоћу разних гла-
голских облика и конструкција, увијек има проспективни (футурални) 
карактер, што је могуће изразити како помоћу облика будућег времена 
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(у свим словенским језицима), тако и помоћу облика перфективног и 
имперфективног презента (углавном – у јужнословенским језицима, 
укључујући и српски – конструкцијом „да + презент”) и потенцијала 
(само у сјевернословенским језицима), као и помоћу пропозиционалне 
употребе инфинитива (у сјевернословенским /и словеначком/ језицима 
и, само у врло ријетким случајевима, у српском језику), императива и 
разних модалних конструкција. У вези с тим нагласимо да сви облици 
који изражавају дати проспективни (футурални) немобилни зависни 
предикат увијек представљају трансформе императива. Перформа-
тивни се искази (у првом реду, искази с модалним обиљежјима пре-
скриптивности и аутопрескриптивности) – управо због свих њихових 
горе наведених карактеристика – могу посматрати као синтаксическе 
конструкције са модалним значењем које имплицира категоријалну 
ситуацију (каузиране) будуће радње. У том смислу дате исказе сматра-
мо не само средствима за изражавање актуелне (перформативне) са-
дашњости већ и средствима за изражавање семантике будућег времена 
(или шире – категорије футуралности);

(7) Релативно-временски односи (таксис) у условљеним рече-
ницама такође могу да буду повезани са функционисањем категорије 
футуралности и њених средстава изражавања, прије свега, зато што они 
подразумијевају реализацију различитих типова хипотетичке модално-
сти (реална, евентуална, потенцијална, иреална). Дати типови модал-
ности се не реализују на исти начин и у једнаком обиму у поређеним 
словенским језицима. Наиме, сјевернословенски језици (овдје руски 
и пољски) не могу да разликују реалну од евентуалне условљености, 
јер они, за разлику од српског језика, немају формалних (граматичких) 
средстава којима би могли разграничити наведене типове хипотетичке 
модалности. Другим ријечима, перф. през. у српском језику, који се 
у погодбеним реченицама формално подудара са сјевернословенским 
футурским облицима СВ (који се, као и аналитички облици /НСВ/, 
употребљавају и у главном и у зависном дијелу погодбених реченица), 
никада не означава реалну условљеност, већ само евентуалну. Поред 
тога, у српском језику се као средство за изражавање евентуалне хипо-
тетичке условљености у зависном дијелу сложених реченица користи 
још једно средство – футур II. 

Анализа је показала да се послијевременост (из)вршења радње 
у односу на говорни тренутак или неку радњу – као заједничка семан-
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тичка компонента свих (граматикализованих и неграматикализованих) 
средстава помоћу којих се реализује категорија футуралности – пости-
же на различите начине и помоћу различитих језичких средстава. 

Анализа корпуса састављеног од оригиналних и преводних тек-
стова, као и рад са информантима, гдје су посебну улогу (нарочито због 
идентификовања значењских компоненти које се не могу непосредно 
перципирати) имале разне „видско-временске пробе”, потврдили су 
нашу претпоставку да руски, пољски и српски језик, поред општесло-
венских обиљежја футуралности, имају међусобно „најудаљеније” 
граматичке системе на датом плану. На ту удаљеност указују не само 
граматикализовани облици за будуће вријеме, који се у поређеним сло-
венским језицима међусобно разликују, већ и специфична периферна 
средства карактеристична за сваки језик понаособ. Наведимо основне 
специфичности средстава изражавања категорија футуралности у по-
ређеним језицима: 

(1) у руском и српском језику су, за разлику од пољског језика, у 
широкој употреби претеритални облици, који, као транспонована гра-
матикализована средства, могу да имају футурално значење; 

(2) у руском и пољском језику користе се неграматикализова-
ни футурски облици (конструкције), састављени од презента помоћ-
ног глагола быть / być и партиципа пасивног (чешће у руском него у 
пољском); 

(3) у руском језику, поред регуларне (и нормативно уређене) упо-
требе презента глагола быть као помоћног, може да се у истој позицији 
у појединим ситуацијама, иако релативно ријетко, употреби и глагол 
стать, па и начать (што није нормативно уређено); 

(4) у руском језику је у веома широкој футуралној употреби ин-
финитив са субјектом у дативу, за разлику од пољског и српског, гдје се 
дата употреба готово у потпуности изгубила; 

(5) руски језик, за разлику од пољског и српског, нема „праву” 
граматикализовану форму инклузивног императива (има више облика 
са инклузивном функцијом, од којих се ниједан не може уврстити у 
општу императувну парадигму 2. л. јд. и мн.); 

(6) пољски језик одликује се највећим степеном футуралне номи-
нализације; 

(7) за српски језик карактеристична је употреба волунтативне 
конструкције умјесто футурског облика (у руском и пољском могућа 
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је супротна ситуација – исказивање волунтативности футурским об-
ликом); 

(8) у функцији (позицији) комплетивног (зависног) предика-
та у перформативним исказима у руском језику најчешће се користи 
инфинитив (што је карактеристично и за западноевропске језике, на 
примјер, француски), у српском – перфективни презент, а у пољском 
– потенцијал; 

(9) перф. през. у српском језику (који се користи паралелно са 
футуром II) у погодбеним реченицама има евентуално значење, док тај 
исти облик у руском и пољском може да покрива два значења – реално 
(у главним реченицама) и евентуално (у зависним реченицама), чиме 
се потврђује још једном установљена типолошка граница између јуж-
нословенских и сјевернословенских језика.

Размотривши поједине аспекте развоја и граматикализације бу-
дућег времена у словенским језицима, као и основна средства за изра-
жавање будуће радње и њихово функционисање у три словенска језика 
– руском, пољском и српском – можемо закључити да процес развоја 
и граматикализације футурских облика у словенским језицима (али и 
у несловенским, као, на примјер, у њемачком, енглеском и др. индо-
европским језицима) није довршен. Тај развој (као природни процес) 
успораван је током неколико посљедњих стољећа (а нарочито у прет-
ходном и, посебно, на говорним подручјима српскога/српскохрватско-
га језика) разним интервенцијама нормативне природе (прије свега, 
стварањем нормативних граматика и образовањем све већег броја го-
ворника у складу са језичким прописима). Велики број модалних гла-
гола, који се могу посматрати као својеврсна „прелазнa фазa” изме-
ђу десемантизованих помоћних глагола и глагола с пуним лексичким 
значењем, али и више конструкција које се налазе на граници између 
граматикализованих (аналитичких) облика и неграматикализованих 
конструкција представљају својеврсну „резервну базу” начинско-по-
моћних глагола и граматичких облика, коју је, кад се за тим укаже 
потреба, увијек могуће укључити у евентуални процес граматикали-
зације аналитичких, нарочито футурских видско-временских облика. 
На питање кад ће се то десити, односно да ли ће се уопште десити, 
тешко је у овом тренутку одговорити. Али, у сваком случају, функци-
онално-граматички статус модалних глагола (који најчешће заузимају 
синтаксичку позицију управних глагола), као и неграматикализованих 
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(футурално детерминисаних) конструкција у поређеним словенским 
језицима, указује на значај који они имају за граматикализацију, на-
рочито у условима евентуалне стандардизације језичког система или 
неког од његових подсистема. 

Резултати проведене функционално-контрастивне анализе, која 
је имала за циљ обраду једног сегмента граматичког (темпоралног) 
система на материјалу руског, пољског и српског језика (који могу да 
представљају селективне репрезентанте словенских језика), помогли 
су нам да уочимо сличности и разлике међу поређеним језицима, као 
и специфичности у сваком језику понаособ, чиме је уједно омогуће-
но шире сагледавање типолошких каракеристика на општесловенском 
плану.
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ПРИЛОЗИ (ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД)

Прилог 1а

Poznań, 29 maja 2001 roku

A N K I E T A298

1. W następujących zdaniach zamiast wyróżnionej formy czasu terażniejsze-
go proszę zastosować odpowiednią formę czasu przyszłego czasowników niedoko-
nanych. Proszę zwrócić uwagę na inotonację i kontekst.

 (1) – Ty za mnie odpowiadasz?
 – Ty za mnie będziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

(2) – Czemuż pan nie strzelasz? 
 – Czemuż pan nie będziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

(3) – Czy ty za mnie odpowiadasz?
 – Czy ty za mnie będziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

(4) Panna poszła w głąb domostwa i nie wraca przez czas długi.
Panna poszła w głąb domostwa i nie będzie . . . . przez czas długi.

(5) – Ty za mnie odpowiadasz!
 – Ty za mnie będziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 

(6) Kanarek podśpiewuje zaranną piosenkę. 
Kanarek będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zaranną piosenkę.

(7) Za mnie nie odpowiada Tadeusz, lecz Janko.
Za mnie nie będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tadeusz, lecz Janko.

298   Większość przykładów wzięta jest z twórczości  S. Żeromskiego.
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(8) Dy ja nie wrzeszczę. 
Dy ja nie będę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(9) – Dlaczego ty za mnie odpowiadasz?
– Dlaczego ty za mnie będziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

(10) Kadzie porozsychały się stojąc w przewiewnej sali, a teraz od ulewy 
znowu nasiąkają wilgocią i trzaskają. 

Kadzie porozsychały się stojąc w przewiewnej sali, a teraz od ulewy 
znowu będą  . . . . . . . . . . . . . . . . wilgocią i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . będą.

2. Następujące zdania proszę uzupełnić odpowiednią formą czasu przyszłego 
czasowników niedokonanych utworzoną od czasowników w nawiasach. Proszę 
zwrócić uwagę na intonację i kontekst.

(1) Dawniej brali wódkę z dworu, teraz ją biorą skądinąd, ale kiedy zakończy 
się wojna, znowu ją będą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dworu.  (brać)

(2) Cóż tu będziemy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . , gdy przyjdą? (robić)

(3) Po pukaniu Ryfki będziemy . . . . . . . . . . . . . . . , kto idzie. (wiedzieć)  

(4) Dobrze,  będziemy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z prosta. (mówić)

(5) Ja nie będę . . . . . . . . . . . . . tych drzwi ani tam nie pójdę! (otwierać)

(6) Może pan pośle soldata, żeby patrzał, jak będę  . . . . . . . . chustkę. (brać)

(7) – Tego nikt nie będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? (wiedzieć)
– Nikt! Ja i ty. 

(8) Jak oni zrozumieją, kto to zrobił, dopiero będą  . . . . . . . . . . . . . . , dopiero 
będą  . . . . . . . . . . . . . . . . . .! (bić)

(9) Zaraz pan będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .własnym słowom. 
(musieć zaprzeczyć) 

(10) Niedługo, widzę,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . będą  na tym placu. (orać)
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(11) Wtedy będziecie . . . . . . . . . . . . . . . . . dzicz za wiecznego pana! (mieć)

(12) – Cicho! Popatrz!
– Będę ta na niego  . . . . . . . . . . . . . . . . . .! (patrzeć)

(13) Jeżeli mię pani będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawsze od śmierci, to mi 
ona nic nie zrobi. (bronić)

(14) Mów mi prawdę całą, bez  jednego zatajenia! Będziesz . . . . . . . prawdę? 
(mówić)

(15) Na śmiertelnym łożu będę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . twoją twarz 
i twoje imię. I on – wierz mi, kochana! Będzie o tobie jak o najdroższej 
 . . . . . . . . . . . . (pamiętać)
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Прилог 1б

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
(статистички подаци о дистрибуцији/фреквенцији 

аналитичких футурских облика у пољском језику)299

Информант
(ред. бр.)

Фреквенција (апсолут. бр.) Фреквенција (%)

 będę+парт. нa –ł będę+инфинитив będę+парт. нa –ł będę+инфинитив 

1. 5 23 17,9% 82,1%

2. 6 22 21,4% 78,6%

3. 10 18 35,7% 64,3%

4. 11 17 39,3% 60,7%

5. 11 17 39,3% 60,7%

6. 12 16 42,9% 57,1%

7. 12 16 42,9% 57,1%

8. 12 16 42,9% 57,1%

9. 12 16 42,9% 57,1%

10. 12 16 42,9% 57,1%

11. 13 15 46,4% 53,6%

12. 13 15 46,4% 53,6%

13. 14 14 50,0% 50,0%

14. 14 14 50,0% 50,0%

299  Резултати анкете проведене 2001. године са информантима – изворним го-
ворницима (носиоцима) пољског језика. Подаци представљени у табели показују: (а) 
постепено повећање (почевши од информанта под ред. бр. 1) учесталости футура са 
партиципом на -ł, односно постепено смањење (у истом смјеру) учесталости футура 
са инфинитивом и обрнуто (б) постепено повећање (почевши од информанта под 
ред. бр. 31) учесталости футура са инфинитивом, као и постепено смањење (у истом 
смјеру) учесталости футура са партиципом на -ł.
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15. 14 14 50,0% 50,0%

16. 14 14 50,0% 50,0%

17. 14 14 50,0% 50,0%

18. 14 14 50,0% 50,0%

19. 15 13 53,6% 46,4%

20. 16 12 57,1% 42,9%

21. 16 12 57,1% 42,9%

22. 16 12 57,1% 42,9%

23. 16 12 57,1% 42,9%

24. 17 11 60,7% 39,3%

25. 17 11 60,7% 39,3%

26. 18 10 64,3% 35,7%

27. 18 10 64,3% 35,7%

28. 19 9 67,9% 32,1%

29. 19 9 67,9% 32,1%

30. 23 5 82,1% 17,9%

31. 25 3 89,3% 10,7%

УКУПНО 448 420 51,6% 48,4%
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Прилог 2

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД300

(статистички подаци о дистрибуцији/фреквенцији аналитичког 
футура/конструкције са презентским облицима глагола быть и стать 

– ‘буду’ и ‘стану’)

Лице Форма Фреквенција (апсолут. бр.) Фреквенција (%)
1. Глагол быть:
а) Потврдни облик:
1. јд. буду 1651 2,6%
2. јд. будешь 1306 2,1%
3. јд. будет 10352 16,4%
1. мн. будем 3040 4,8%
2. мн. будете 1559 2,5%
3. мн. будут 7894 12,5%
Укупно ‘буду’ 25802 40,9%

б) Одрични облик:
1. јд. не буду 3143 5,0%
2. јд. не будешь 1364 2,2%
3. јд. не будет 11331 18,0%
1. мн. не будем 3074 4,9%
2. мн. не будете 1168 1,8%
3. мн. не будут 5333 8,4%
Укупно ‘не буду’ 25413 40,3%
Укупно ‘буду/ не буду’ 51215 81,2 %
2. Глагол стать:
а) Потврдни облик:
1. јд. стану 402 0,6%
2. јд. станешь 390 0,6%
3. јд. станет 3362 5,3%

300   Подаци састављени на основу НКРЈ (око 140 милиона ријечи до 2007. 
год.); в.: http://ruscorpora.ru.

http://ruscorpora.ru
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1. мн. станем 395 0,6%
2. мн. станете 228 0.4%
3. мн. станут 1501 2,4%
Укупно ‘стану’ 6278 9,9%

б) Одрични облик:
1. јд. не стану 1016 1,6%
2. јд. не станешь 341 0,5%
3. јд. не станет 2534 4,0%
1. мн. не станем 470 0,8%
2. мн. не станете 233 0,4%
3. мн. не станут 994 1,6%
Укупно ‘не стану’ 5588 8,9%
Укупно ‘стану/не стану’ 11866 18,8%

СВЕГА
 ‘буду/ не буду’ 

‘стану/не стану’ 63081 100%
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Прилог 3

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
(статистички подаци о дистрибуцији/фреквенцији футура I и њему 

сличних облика)

I  Књижевноумјетнички стил:

ДЋ: 363 с. МЛ: 554 с. БЋ: 627 с. МК: 305 с. УКУПНО
1. Стандардни облици:
а) Футур I:
ћу + инф. 521 (75,7%)   957 (81,2%)  973 (86,9%)  158 (77,5%)  2609(81,8%)
нећу + инф.   41 (6%)    170 (14,4%)  126 (11,3%)     41 (20,1%)    378 (11,8%)
хоћу + инф. –     1 (0,1%)    – –      1 (0,03%)
хоћу(ли) + инф. –     6 (0,5%)     14 (1,3%)       5 (2,5%)       25 (0,8%)

ћу + да + през.   126 (18,3%)   45 (3,8%)      6 (0,5%) –  177 (5,5%)
Укупно 688 (100%)   1179(100%)  1119(100%)  204 (100%)  3190(100%)
б) волунтатив:
хоћу + инф. – –     2 (11,8%)    –      2 (0,8%)
хоћу + да + през.   29 (50,9%)    53 (35,1%)       10 (58,8%)       3 (37,5%)      95 (40,8%)
хоћу(ли) + да + през.       6 (10,5%)        1 (0,7%)      – –      7 (3%)
нећу + да + през.    22 (38,6%)   97 (64,2%)         5 (29,4%)       5 (62,5%)   129 (55,4%)
Укупно   57 (100%)   151 (100%)       17 (100%)        8 (100%)    233 (100%)
2. Нестандардни футур I
нећу + да + през.     18 (81,8%)        3 (60%)      – –    21 (75%)
хоћу + да + през. –     2 (40%)          1 (100%)     –      3 (10,7%)
хоћу(ли) + да + през.     4 (18,2%) – – –      4 (14,3%)
Укупно   22 (100%)        5 (100%)         1 (100%)      –    28 (100%)



389

Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику

II Публицистички стил – дистрибуција/фреквенција футура I по тематским рубри-
кама (текст поједине рубрике сваког листа састоји се од око 1000 ријечи везанога 
текста): 

политика економика култура спорт огласи УКУПНО
ВЈ
(не)ћу + инф.      6 (15%) 5 (12,5%) – 20 (50%) 9 (22,5%)   40 (25%)
ћу + да + през. – – – – – (0%)
ОСЛ
(не)ћу + инф.    10(26,3%) 11 (28,9%)  6 (15,8%)  6(15,8%) 5 (13,2%)  38 (23,8%)
ћу + да + през. – – – – – (0%)
ПОБ
(не)ћу + инф.     6 (15,4%) 4 (10,3%)  9 (23,1%) 14(35,9%) 6 (15,4%)  39 (24,4%)
ћу + да + през. – – – – – (0%)
ПОЛ
(не)ћу + инф.     6 (14%) 13 (30,2%)   6 (14%) 12(27,9%)  5 (11,6%)  42 (26,2%)
ћу + да + през.  1 (2,3%) – – – –     1 (0,6%) 
Укупно 29(18,1%)  3 (20,6%) 21(13,1%) 52(32,5%)  25 (15,6%)  160 (100%) 
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ред. А. Г. Широковой, В. П. Гудкова. Москва: Изд-во Московско-
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1846 <http://psrl.csu.ru/data/PSRL_ T.01_Izd.01_1846.djvu> (23. 
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