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ПАДЕЖИПРАВОГОБЈЕКТАУСТАНДАРДНОМ
СРПСКОМЈЕЗИКУ

УВОД

ТЕОРИЈСКЕПОСТАВКЕИКРАТАК
ПРИКАЗЛИТЕРАТУРЕ

Граматичкообележјетранзитивности,којечиниокосницуовогпроу-
чавања,представљаједнуоднајинтересантнијих,увекактуелнихиготово
незаобилазних лингвистичких тема, и то из више разлога.Проучавањем
транзитивних конструкција, као комуникацијски најфреквентније дијете-
тичкеопозиције,пратисепресвегаширење„акузативнерекције“,насин-
хрономинадијахрономплану,азатимипроцеспасивизације,такодасе
посматрањемрелацијекојууспостављапредикатињемупридружениар-
гументи1повезујудвеграматичкекатегорије–глаголскиродипадеж(То
полињска 1996). Такође, номинативно-акузативна опозиција, типична за
транзитивнеконструкције,дефинисањеовогглаголскогобележјаповезује
садефинисањемобјекатскедопуне,њеногзначења,структуреиулоге,што
као комплексноинтердисциплинарнопитањедо саданије добило једин-
ственодговор.

Каоодликаглаголскихречи,безнарочитогморфолошкогобележја,
транзитивностсеобичнопосматралаусклопусглаголскимродомкаоње-
говапоткатегоријаиливантихграница,којесусепонекадчинилепреуским.
Овакавразличитприступрезултатјенеједнакогсхватањаглаголскогрода,
одоногкојисебазирасамонаобјекатско-предикатскомилисубјекатско-об-

1Појамаргументкористисезаозначавањеположајаименичкесинтагмеуоквирурече-
нице.Требавидетиукомсмислујеовајтерминкоришћенкодпољскихграматичара(Ka
rolaK1984:10-210).Говорећиоденотативнимулогама,Всеволодовапомињеједнуодмо-
гућихкласификацијакојаобухватапредикатипартиципантеподкојимасеподразумевају
актантиисирконтанти.АктантисеутаквомтумачењуподударајусаФилморовимду-
бинскимпадежима(Fillmore1981)иидентификујусекаопротагонист,пацијенс,адресат,
инструментиситуант(ВсеВолодоВа2000:134-135).
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јекатском,дооногнамеђусобномодносусватриконституента(сТеВаноВић
1988:16).Говорећиоправомобјекту,РадојеСимићистичечињеницудасе
заправодваапстрактназначења,глаголскапрелазностипадежнаобухват-
ностузајамнопрецизирајутакоштосепрелазностспецификујеобјектом,
тј.облицимаакузативаигенитива,докспецификовањепадежногзначења
обухватностиприпадасамомглаголу(симић2000:192-193).

Јасноједасеусуштинирадиоразличитојконцептуализацијиванје-
зичких односа у којима се прожимањеманифестованог и манифестујућег
(субјективногиобјективног)(Vorf1979:30)испољавакаоразликовањечи-
степроцесуалностиодњеногобјективногциљаирезултата,где јемогуће
враћањеуунутрашњостсубјекта,алиипомерањеванњега.2Значи,узави-
сностиодперспективепосматрањаговорнолицеконституишеповршинску
структуру тако да се у корелацији са семантичком парадигмом остварује
одговарајући хијерархијски однос.Другим речима, наспрам истог денота-
тивногзначења,захваљујућиразличитомначинуформалногпредстављања,
функционишеразличитосигнификативнозначење–наделујесинтаксичка
конверзија(пиперидр.2005:609).Премаантропоцентричнојтеорији3,чији
ћепостулатибитипоштованииуовомраду,немаркиранаформајеувекиста
иподразумевасмештањеперсоналногвршиоцарадњеупримарнуномина-
тивнупозицијуукојојбивазамењенсамоподутицајемпрагматскихкому-
никацијскихпотреба.Граматичкиоквир,премаовомсхватању,поредноми-
натива–агенсаиакузатива–пацијенсаукључујеикорелацијеноминатива
садругимпадежнимоблицима, тесепоредтранзитивностиуноминално-
вербалнојструктуримогузапазитиидругеврстедијететичкиходноса(То
полињска1996).Иакосеулингвистичкојлитературипроменаухијерархији
компоненатанасинтаксичкомпланупосматраикаоквалитативнапромена,4
уовомрадусетаквипримери,сагласноантропоцентричнојтеорији,разуме-
вајукаорезултатпромоцијеаргуменатанекедругесемантикенарачунпри-
марногвршиоца(арсенијеВић2009).Утаквиммаркиранимформамаречени-
ца,којећесезаилустрацијукориститисамопоизузетку,појмууноминативу
ћебитиприписиванаонаулогакојуостварујеубазичнојструктури(његова

2Имплицитноуобличавањепредставео„субјективитету“усфериглаголско-именског
израза,премаХумболту,доносиизвеснетешкоће,јерћеиумишљењуиговоруобјекатпо-
статисвакипојампредстварномислећимсубјектом(Kasirer1985:187-191).

3ОантропоцентричнојтеоријитребасеобавеститикодЗузанеТополињскеураду„Ан-
тропоцентричкатеоријајезикаисрпскипадежнисистем“,ЈужнословенскифилологLVIII,
Београд,2002:1-13.

4Омогућностима да значење агенса добију неживипојмови говориМ.Алановић уз
кратакосвртналитературукојаразматратопитање.Помињусеслучајевиукојимамето-
нимијском заменомпрототипичниинструментипостају субјекти реченице уместо својих
корисника,илитуулогудобијајуинекидругинеживиентитетиуакцидентнимситуацијама
(дрвогајеповредило)укојимасенезнаправиузрочникилииницијатор(аланоВић2004).
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камера је забележиланајзначајнијетренуткеизживотапредседника [←
онјекамеромзабележионајзначајнијетренуткеизживотапредседника]).5

Непостојањеформалногграматичкогобележјакатегоријетранзитив-
ностинанивоуглаголскихлексема,каоинедоследностутумачењупреди-
катскоаргументскиходносаонемогућилисустварање јаснихи јединстве-
нихкритеријазањенодефинисање.Покушавајућидајеипакнанекиначин
формализују,лингвистисуобележјетранзитивностиприписивалиглаголима
наосновуњихове спојивости с објекатскомдопуном.6Међутим, овако за-
снованадефиницијаотворилаједвановапитања–једновезанозатумачење
објекатског значењаидруго зарелевантностњеговог граматичкогоблика.
Немогућностдефинисањатранзитивностиобјектом,ауистовремеобјекта
транзитивнимглаголом,резултирало јеразличитиминајчешћенедовољно
јаснимграматичкимописимаовогсинтаксичко-семантичкогодноса.

ДокјезаСтевановића,поредтипичногагентивно-пацијативногод-
носа,већисамоуспостављањеконтактамеђуучесницимакомуникације
илиизмеђувршиоцарадњеинекихдругихучесниканакојесеуказујеин-
директно–транзитиваноднос7,аодносукојемјесврхаангажовањесубјек-
та–интранзитиван(сТеВаноВић1981:325),занекедругеграматичареодли-
катранзитивностијестепојаваобјектауакузативу,дакле,самонепосредна
обухватностпасивногучесникаурадњи,доксусвидругивидовињеговог
учешћаобележјеинтранзитивности(Katičić1986:84;98,сТанојчићидр.
1989:97-98).

Увећинидефиницијатранзитивностјеформализованаграматичким
обликомименскогаргументакојијеукљученуглаголскурадњу,иакоБелић
упозорава:„Јошсеиданас,чешћенегоштобисемогломислити,полази
ујезикуодобликаилиформеилизвукакаодајеуњимасуштинајезика.

5МилкаИвићскрећепажњуначињеницудапостојепосебниусловиукојиманеживи
појам,премакритеријуодговорности,можебитипромовисануфункцијусубјекта.Међу-
тим,наосновуодсуствавољеихтењаулингвистичкојлитературикојујеималаувидуова
ауторканеговорисеоправомвршилаштвурадње,азасемантичкуулогудатихнеживих
појмовапредлажесетермин Instrumentcauser,односносредство–проузроковач (радње)
(ivić2002:59)

6КасиреристичедаузадржавањуименскихобликауобластипрелазнихглаголаВунт
видипсихолошкупозадину,јерјеобјекатнакојисеодносирадњаувекзабележеннепосред-
ноусвести,такодасамможебитииекспонентцелереченице(Kasirer1985:189).

7СвестанчињеницедапостојеидругачијатумачењаСтевановићкажеследеће:„Текда
немаобјектанакојесуименованипроцесиусмеренииувезискојимасејављају,небибило
нитихпроцеса.Атисуобјекти,дапоновимо,вансубјектадотичнихглагола,изатосу
глаголикојеонидопуњавајузанаспрелазни,иаконевишеправипрелазни,којизахтевају
објекатуакузативу,већнеправи,собјекатскомдопуномубилокојемдругомзависномпа
дежу.Збоговеформалнеодликеонинемајунинекихдругихсвојставапрелазнихглагола(не
употребљавајусерецимоупасиву),тесе,нарочитоупрактичнимшколскимграматикама,
збогтогаинеубрајајууупрелазне,већунепрелазнеглаголе“(сТеВаноВић1988:24).
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Међутимништанијетакорелативноујезикукаоформаилизвук“(Белић
1998:1).Отудајеуновијојлингвистичкојлитературиуказанонанужност
повезивањасинтаксичкихилексичких(семантичких)особинаглаголапри-
ликомсхватањасуштинеовењеговекатегорије(милошеВић1973).Тозна-
чи да критериј за верификацију транзитивности неког глагола није само
његовакомбинабилностсименицомуакузативубезпредлоганитисамо
попуњеностобјекатскефункцијеуреченициукојојједатиглаголпредикат.

Осложеностипосматраногпитањасведочеиречирускоглингвисте
А.В.Бондаркакоји,говорећиосемантичкомпољусубјектности/објектно-
сти,заснованомнаграматичкојкатегоријипадежа,констатуједаседата
категоријаможесматратиполицентричном,јерсеукрштаскатегоријама
глаголскогродаиперсоналности,ањимасеприкључујеилексичко-гра-
матичкакатегоријааниматности(Бондарко1984:63).Неопходностком-
плексногпосматрањаподразумеваповезивањеобјектности,каолексич-
ко-семантичке,итранзитивности,каосинтаксичкекатегорије(крысько
1997:11).

Прецизнијеречено,глаголскиизразчијасемантикаискључујеобје-
катнећебитипрелазанникадасеузњегапојавиименскалексемауакуза-
тиву(Ануболинога),каоштонињеноодсуствонијезнакнепрелазности
(Јео је сира;Књига је прочитана).Уопште, непоуздано је транзитивност
глаголапроцењиватинаосновуодсустваакузативногобликадопуне,јерје
унекимслучајевимазамењенреченицом,апонекадјесентенцијалнадопу-
наијединаобјекатскадопуна(Одлучиоједавежба).Истотакомоглоби
сепоставитипитањеисправностиоцењивањанекогглаголакаоинтранзи-
тивногкадајењеговаобјекатскадопунареализованаунекомдругом,често
ипредлошко-падежномоблику(Онпретисвојимсупарницима;Онамисли
насвоједете).

Ниекспликацијасинтаксичкогобјектанемарегулативнуулогусоб-
зиромна категорију транзитивности.С једне стране, глагол је транзити-
ванбезобзиранапостојањесинтаксичкогобјектаудатојреченичнојпер-
спективи(Некопишеписмо,алииПисмојенаписано),док,сдругестране,
концепцијаглаголскогпроцесазависиуправоодреализацијесинтаксичког
објекта,узглаголекојису(потенцијално)транзитивни,каонпр.глаголпе
вати,којиможебитимаркиранкаотранзитиван(Онпеваоперскуарију),
алиинемаркиранкаотакав(Ондобропева)(ГрицкаТ2004:225-232).

Преплитањепрелазнеинепрелазнеперцепције,(не)обавезностекс-
пликације, тј. могућност импликације синтаксичког објекта, повезивање
променесемантичкогзначењаглаголасобјекатскомдопуномјесучињени-
цезбогкојихјошувекпостојидилемаотомедалијепојавиобјектапрет-
ходилоширење глаголског значења,чији јеонреферент,или је акузатив
(објекат,илиунекојдругојулози)утицаонапроменуглаголскогзначења.
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Тешкодабисмоулавиринтусвегапоменутоглакомоглинаћиправи
пут,уколикобисмоодговоретражилисамоусавременомсрпскомјезику,
којиусвојојсинхронојперспективипредстављаједанодмноштвасегмена-
таујезичкојеволуцији.Тоштонатранзитивностутичузначења,облиции
функцијесубјекта,предикатаиобјектапроистеклојекаорезултатмного-
бројнихпроменаујезику,пасеипосматранифеноменмноголакшеможе
схватитиакосеобјаснеоколностиукојимајенастајао.

Познатоједасечовекуприписујефрагментарнаулогаусветукојем
припада(rasl1980:143)идасвојусуштинуостварујеуодносимасаоко-
лином,аменталнаиинтелектуалнасфераоперисањаразнимврстамаод-
носаиспољавасенајинтензивнијеујезику.Међутим,анализејезичкихси-
стема,спровођенедабисекатегорисалипоступциприказивањаобјективне
стварности,увексуостајалеиусферисубјективног.Нетребазанемарити
чињеницуда јесваки језикносилацспецифичнеколективнефилозофије,
одређеногначинапромишљањасветазаједничкогзаносиоцетогјезика.8

Сдругестране,какотоуочаваСапир(Vorf1979:95),везајезика,кул-
туреипсихологијеможесепосматратиикаозаснованост„реалногсвета“
најезичкимобичајимаодређенегрупе.Дакле,обрасцинашегјезика,имно-
гихдругих језика,кодификујунашепосматрањеиинтерпретацијуобјек-
тивногсвета(Vorf1979:143).УтомсмислудрагоценојезапажањеиА.В.
Бондарка,покојемсемантичкефункције,чинећиплансадржајапојединих
семантичкихпоља,нисуистоветнеслогичкимкатегоријама,категоријама
мишљења,алисеослањајунањих.Собзиромнатодаовезначењскекате-
горијесједнестранеобухватајуопштазначења,асдругеспецифичности
датогјезикаилигрупејезика,овајауторзакључује„Поетомуплансодер
жанияопределенногополявизучаемомязыкеразнороден:здесьперепле
таютсяуниверсальныеинеуниверсальныеэлементы“(Бондарко1972:21).

Преплитањесубјективногиобјективногнеманекиопштиоблик,па
нибилокојијезичкисегментнијеапстрактан,већзаступљенразличитим
манифестацијамауразнимјезицима.Такавјеслучајисасубјекатско-пре-
дикатско-објекатскимодносом,којисеовомприликомпосматраусрпском
језику.Примењујућикомпаративно-историјскиприступуанализиовогпи-
тања,Ј.Грковић-Мејџор(2007)истичедајеуправопроменајезичкогтипа
једаноднајважнијихпокретачауисторијскомразвојусинтаксичкихструк-
тура.Базичнајеутомсмислубилапроменапраиндоевропскогјезикаак-
тивнеујезикноминативнетипологијеукојемсепреображајуглаголском

8У оквиру семиотичке теорије развила се специфична теоријска основа позната као
иконичност(сиГал1997)чијајеосновнапоставказаснованауправоначињеницидајезик
одражаванјезичкустварноститотакоштосеструктурастварностипресликавауструктуру
језикаиобрнуто,штоутиченајезичкепромене.
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систему (губљење дистинкције актив:инактив) и појава транзитива-ин-
транзитивадешавапоугледунадатуопозицијуноминалногсистема.

Наосновуприказапревирањаглаголскихдопунаустарословенском
језику,праћеногилустративнимпримеримаукојимасеодређениглаголи
реализујуусвојојапсолутнојупотреби(реферишуорадњипосеби),тј.и
каотранзитивниикаоинтранзитивни,уочавасезначајдопунеупрецизира-
њузначења.Оваауторкатомприликомзакључуједајеразвојсинтаксичке
транзитивностиглаголабиоусразмерисасемантичкомтранзитивношћу,а
истовременопраћенпромоцијомобјекатскогзначењадотададифузнеаку-
зативнедопуне(ГркоВићмејџор2007).

Јасноједаправацразвојатранзитивностинужноукључујеисагле-
давањесуштинеглаголскихречикојесузбогсвојеприродепрвобитноупо-
требљаванеузименицеатрибутски,тј.пресвегаприписивањемрадњекао
особине. Такође, поАпресјановоммишљењу интересантно је тоштоА.
Вјежбицкатипичнимпредикатомуправосматрапридевеиглаголесазна-
чењем стања, осећања и положаја у простору, док прелазним глаголима
(заснованимна каузацији) приписујефункцију везника којим се повезују
догађаји,анепредмети(апресјан1995:33-35).Овимрешењем,необичним
собзиромнатрадиционалносхватањепредикатаиобјеката9,скрећесепа-
жњана значај разликовања „стањапо себи“ (ГркоВићмејџор 2002-2003)
одсвихосталихопција,тј.одпрогресивнихпроменаувидуновонасталог
стањаилирезултатафизичке активности.ТакверазликепремаКасиреру
„спадајуусферучистесубјективности“,атичуседистинкцијеукаракте-
ризацијисубјекта,као„постојећег“икао„делатног“,причемуонније
самоједанумноштвупостојећихпојмовавећонајцентрални,„живаснага
одкојепочињерадња“(Kasirer1985:182,183).

Каопрелазнафазаизмеђутранзитивностииинтранзитивностимо-
глабисеиздвојитионакојасепремалитературиназиваимплицитномпре
лазношћу,аобјашњаваодносомглаголакретањаињиховихтаутолошких
објеката (крысько1997:112-113).Таквипримериусрпском језику,ходећ
земљу,бродећводу(даничић1858:401),показујурегулативнуулогуобјек-
тачијапојавауздатиглаголслужикаознактранзитивности,ањенизоста-
нак–интранзитивности,дајућипритомисубјектурадњеразличитеулоге
–улогуактивногпојмакојисвојимкретањемобухвата,савладаваодређе-
нупутању,илипојмаквалификованогпотомештојеустањукретања,тј.
„оногкојисекреће“.Некеодтихсинтагми,сглаголомодговарајућегзначе-
ња,постајутипичнетранзитивнеконструкције,каонпр.препливатиреку
(ГорТанпремк1971:114).

9Ана Вјежбицка сматра да у дубинској структури не постоје елементи са значењем
објекта,инструментаисл.,већсамосубјекти,јерје„објекатрадње”субјекатнекеситуације
узрокованенекомдругомситуацијом(апресјан1995:33-35).
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Иданас,сагледавајућикакосехијерархизујупредставеоосновним
радњама својственим човеку (видети, чути, читати, писати, памтити,
кувати,шити,осећати,волетиисл.)В.Ружићговориоњиховиминкор-
порираним„објектима“наследећиначин:„Усвимнаведенимслучајевима
самарадњаињенпотенцијалноостваривобјекатконципиранисукаоне
рашчлањениуљудскомискуству,каодасусраслиуједнусемантичкуце
лину,панемапотребезаиздвајањемоногаштојеобухваћенодатомпер
цептивном,менталном, когнитивномактивношћу.Радње конципиране с
уграђенимобјектиманашихспознавањаствари,теккадасусе,каопосеб
невештинеизанимања,диференцирале(писатироман,чланак),постају
прелазнеитададолазидоњиховограшчлањивања,издвајањаразличитих
објекатакакобисетеразличитостиустварномсветупредставилеије
зички:...“(ружић2006:288).Међутим,обележјетранзитивностикоддатих
радњије,какокажеоваауторка,контекстуалноусловљено,чимепотврђује
иранијазапажањанекихдругихлингвистадаиспуштањемобјекта,каоин-
формацијскиредундантног,некетранзитивнерадњедобијајусекундарно,
интранзитивнотумачење, а самопонекадиновоинтранзитивно значење
(ГрицкаТ2004:225-227).УистомсмислујеиБелићеваекспликацијаопо-
стојањуразликеуобележавању,анеузначењупрелазностиглагола,такода
непостојањесинтаксичкогобјектанезначинужнообележјестања(Белић
1999:478).

Транзитивниглаголисупопореклуразличитипа,поредправих,има
иизведениходименица,придева(илинекихдругихречи)којисубивали
употребљаванипредикатски,добијајућипритомузсебеодговарајућигла-
голсазначењемнекогпроцеса(Белић1998:555).Многиодњихсевишеи
неосећајукаоизведени,ноостајечињеницадајеумоментуконституисања
оваквихглаголадатимпроцесомобухваћенњиховобјекат,штосеиспоља-
ваиналексичкомплану,каонпр.кодглаголапословати (вршитипосло-
ве), алипонекад суупитањуинекедругеоколностиреализовањадатог
процеса(арсенијеВић2008):објекатлокализације,каонпр.оседлати(ста-
витиседло),квалификација,нпр.зеленити(чинитизеленим),локализатор,
нпр.урамити (ставитиурам)исл.Глаголичијисемантичкипримитив10
порединкорпорираногименскогилипридевскогпојмаукључујејошједан
аргумент(нпр.шећерити=стављатишећер...),постајусинтаксичкитран-
зитивни,јернаспрамактивногсубјекта,којијеодговоранзапокретањетог
процеса,датиаргументзаузимаулогупасивногучесника,нпр.онставља

10Појампримитив уовомрадусекористиу значењукојемуприписујупредставни-
цитеоријеприродногсемантичкогметајезика (NaturalSemanticMetalanguage),икоје је
заснованонауниверзалномречникуиуниверзалнојсинтакси,азаступајугаречикојене
подлежудаљемсемантичкомсужавању,тј.онекојимасетумачедругелексичке јединице
(ВежБицкая1996).
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шећеручај>оншећеричај,доксемантичкипримитив,подусловомдани-
једворекцијскиглагол,удруженсасвојомобјекатскомдопуном(Онстиче
кућу;Онправизид)бивасинтаксичкиинтранзитиван(Онсекући),сведок
непроменизначењеуоночијисемантичкиобјекатнијепрозиран(каошто
седанасзидатикористиузначењу‘правити’),пајенеопходнањеговасин-
таксичкапотврда(Онзидакућу;Онзидакулуодкарата).

Сдругестране,експликацијасинтаксичкогобјектаузпотенцијално
транзитивнеглаголезависиодтогадалисењимазаступљенисемантички
садржајсубјектуприписујекаосвесномактеру(Ончитановине;Онпије
вино;Онаједеколач)иликаоносиоцукарактеристичногобележја,понаша-
ња,способности,вештина,занимања(Онлепочита;Онпије;Онамногоје-
де).Објекатјепотиснутудругипланиондакадајерадњакојуактерсвесно
изводидетерминисанапросторноиливременски(Онапеваухору;Сејемо
упролеће)(ружић2006:296).

Имајућиувидуда једелотворностсубјектамерилоњиховевисоке
семантичкетранзитивности,синтаксичкитранзитивнисупосталипрвен-
ственоглаголикаузативногзначења,реализованисадваактанта–типич-
нимагенсомитипичнимпацијенсом(Batistić1978).Докјепрвибиообеле-
женноминативнимпадежнимобликом,зазначењедругогсеспецијализује
акузативбезпредлога11,ослобађајућисеосталихсвојихадвербијалнихзна-
чењаиширећисенарачундативареципијентаигенитиваизвораузглаголе
којиуширемсмислуозначавајументалнастања,каоштосуперцептивна,
волунтативнаикогнитивна.Собзиромнатодаовиглаголимогубитикон-
ципиранидвојако,каопроцесисаактивнимвршиоцем,алиикаостањаса
експеријенсером,појаваобјектау акузативу–најпрепаралелнасадопу-
намаунекимдругимпадежнимоблицима,акаснијеиједина,резултатје
дуготрајногпроцесаразвојатранзитивностикодовихглагола.

Јединиинтранзитивниостајупримарниглаголифизичкихстањанаста-
лиупроцесутрансформацијенекадашњихинактивнихглагола(ГркоВићмеј
џор2007:420).Дакле,степентранзитивностинаскалиограниченојтипичним
значењимадатихаргуменатанијезасвеглаголеисти,паиједанидругипадеж
„покривају“различитазначењаитакопостајуинваријантнеформе.Тозначи
дасеноминативомнеобележавасамоагенс,већидругесемантичкеулогесу-
бјекта,каоштосениакузативомнеобележавасамопацијенс12.

11Кадајеупитањупадежправогобјектаусловенскимјезицима,патимеиуруском,
Дорофејева(1986:53)запажаиистичедасеможеговоритисамооспецијализацији,анео
јединојмогућојформиизражавањаправогобјектаинеојединственојсинтаксичкојфунк-
цијибеспредлошкогакузатива.

12Овајтерминјесемантичкиеквивалентсинтаксичкомобјекту,тј.обухватаћеразличита
значења„дубинскогилисемантичкогобјекта“,каоштоjeширe,нпр.трансформатив,или
ужакреативидеструктивсајошужимзначењемдезинтегративаиелиминатива.
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Дефиницију транзитивности готово је немогуће поставити без ин-
теграције синтаксичких и семантичких обележја глаголског и именских
конституенатапосматранихнарелацијамакојеуспостављајубазичнипре-
дикатињемупридружениаргументи,субјекатиобјекат.Собзиромнато
да јеширењесинтаксичкетранзитивностипроцескојитраје,аусловљен
јестепеномсемантичкетранзитивности,тј.степеномсубјектове„агентно-
сти“(ГркоВићмејџор2007:430),делотворноствршиоцарадњенесмебити
занемарена.13Уколикоонимаулогу свесног14, креативног, радно ангажо-
ваногпојмакојиствара,трансформише(намерноилиненамерно),преме-
шта„ствари“,садржајноиобличкикреираоноштомислииговори,свесно
усмеравасвојачула,остварујеразневрстеконтакатасдругимбићима–за-
ступасубјектетранзитивнихрадњиузобавезноучешћеидругогаргумен-
та – објекта.Наиме, да би неки семантички транзитиван глагол, тј. онај
саодређенимстепеномагентностисубјекта,заистабиоокарактерисанкао
„транзитиван“,морајубитииспуњениусловиизасинтаксичкутранзитив-
ност,тј.морапостојатимогућностњеговеспојивостисобјектомодређеног
степена пасивности.Ово је веома значајно, јер семантички транзитивни
глаголимогузаступатиирадњеконципиранебезобјекатаиутомслучају,
каошто јевећпоменуто,имајусинтаксичкиинтранзитивнуупотребу15и
обичносупросторно-временскидетерминисани(ружић2006:296).

13УприлоговомеидеичињеницакојунаводиКасирер(1985:205)увезисасемитским
језицима у којима се непрелазан или полупасиван глагол, који изражава неко стање или
трпљењеизражавадругачијимизговоромвокала.КасирертопоткрепљујеиДилмановим
наводомостањууетиопскомгдесе„глаголикојиозначавајусвојства,телеснеилидуховне
одређености,страстиилинеслободнеделатности,изговарајудругачијенегооникојитреба
даозначечистуисамосталнуактивностоногја.“

14Неперсоналниаргументимогубитиносиоцитаквеактивностиуколикоимајуобележје
самоактивногпојма,каонпр.Лисневашинападајукупус(Вива,28),илисуупитањуприрод-
несиле, тзв. елементиви (milošević1978:14):Ветар јеобориодрво (пеТроВић2000:440);
ПањевикојеДринадоносиизпоплављенихшума(Андрић,72).Међутим,уовомрадусенеће
узиматиуразматрањепримериукојимабисе„самоактивност“уосновистатичнихсубјеката
могладовестиупитање,аликојибисепосвојимособинамамоглиприкључитикругупојава
широкосхваћеногагентивногтипа.Например,имареченицаукојимајеприродааргумената
таквадајетешкодефинисатињиховстатусуодносунарадњу,каонпр.Тосрцејескупљало
уље дауштипцинебилежалиумасноћи(Павић,85),гдесепроцесупијањауљаможепроту-
мачитикаорезултатсвојствапорозностихартијеодкојејесрценаправљено,темуприписати
улогусемантичкогсубјекта(локализаторскогтипа)илисесемантичкимсубјектомможесма-
тратиуљекојезахваљујућисвомагрегатномстањуимаприродносвојствосамолокализације.

Уопштегдегодсетранзитивностнекогглаголаможеилустроватиреченицомсатипич-
нимагенсом,нећесенаводитислучајевиукојимаје,например,дијететичкомзаменомтипа:
агенс-инструментсубјекатскапозицијаприпалаовомдругом:Овамашинасечесастојкена
комадиће,изатимихвртивеликомбрзином(Вива,13).

15Мождабиовупојавубољебилоокарактерисатикаоконтекстуалнуинтранзитивност,
јердабитранзитиванглаголпостаоинтранзитиваниобрнуто,морасепроменитињегова
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Транзитивност је,дакле,семантичко-синтаксичкакатегоријакарак-
теристичназаглаголекојикаобазичнипредикатиповезујудваразличито
хијерархизованааргумента–једногагентивногкојиизазива,контролише
и усмерава радњуи другог пасивног који је директноилииндиректно у
њу укључен. Превазилажење проблема препознавања објекатске улоге у
односу на неке друге улоге које пасивни појамможеимати уз неки гла-
гол (каошто су улоге локализатора, средстваи сл.) укључује својеврсну
семантичко-синтаксичкуанализукојомсепровераваа)дали јепредикат
комбинованилидругачијомперспективизацијомреченицеможебитиком-
биновансасинтаксичкимобјектом16,б)далисесемантичкиобјекатсрад-
њомуправногглаголаповезујенадиректанилииндиректанначин,ц)који
морфолошкиобликимањеговноминалнизаступник,д)каквајесемантика
објекатскедопуне17,е)каквајесемантикадатеглаголскелексеме–степен
семантичкетранзитивности,ф)каквајесемантикасубјекта–степенаген-
тивности(врстасубјекатско-предикатскогодносауконкретномслучају).

Традиционалнаподелаобјекатанаправеинеправесучељаваакуза-
тивнуигенитивнубеспредлошкудопунуправихпрелазнихглаголасасвим
осталимпредлошкимибеспредлошкимобјекатскимдопунамаузнеправе
прелазне (сТеВаноВић 1979: 74–84), односно, по некима (нпр.сТанојчић
идр.1989:218–220)непрелазнеглаголе.Честајеисинонимскаупотреба
терминаправиидиректни,односнонеправиииндиректниобјекат(клајн
2005:229-230;PranjKović2005:300-301).

Унашојновијојлингвистичкојлитературитерминолошкаразликаје
засновананаразличитимкритеријима,пасепрема(не)посредностиоства-
ривањаобјекатскогзначењаподелавршинадиректни,илиобјекатпрвог
реда, који јепоправилунепосредновезан за глаголиреализовану аку-
зативу без предлога, ииндиректни објекат илиобјекатдругог реда, као
другарекцијскадопунаискључивоузглаголекомплекснерекције,реали-
зованудативубезпредлога.Поделанаправи (типични), заступљенаку-
зативомбезпредлога18инеправи (нетипични)објекат, којиузобјекатско

семантика,ауовомслучајунијеречотоме,већофокусирањунекогдругогмоментавезаног
зарадњу,нарачунобјекта,којијесадржанусемантицидатогглагола.

16Прелазни глаголимогубитиупотребљенииу активнимиупасивнимреченицама
(пиперидр.2005:611).

17 Говорећи о обележју транзитивности глагола у руском језику, Дорофејева истиче
(1986:53)неопходностукрштањакритерија,формалног–удруживањесаформомакузатива
безпредлогаисадржајног–укљученостправогобјекта.

18Улитературисенаводеипосебнислучајевиудругимбеспредлошкимпадежима,који
сепоредакузативапојављујуузпојединеглаголе,каонпр.помагатинекога/некоме,трести
нешто/нечим(пиперидр.2005:616-617).Говорећиодвојнојрекцијиузпојединеглаголе,
Д.Гортан-Премкизмеђуосталогзапажадаје,например,развијањеобјекатскогодносаиз
наменскогзначењакарактеристичнозасрпскијезик,укојемјенајпреуисторијскомразвоју
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имаинекодругозначење,заснованајенасемантичкомкритеријуму(пипер
идр.2005:616–619).Натерминолошкуразликуизмеђуопоненатаправи/
неправиидиректни/индиректниобјекатпажњускрећеВ.Петровић,која
усвојимрадовимапосвећенимовојпроблематицинајчешћекориститер-
минолошкорешењетипичниинетипичниобјекат.Осимтогаштопрвом
делупараприписуједиректнувезаностзаглаголскуречиобличкорешење
заступљеноакузативомигенитивомбезпредлога,докзадругидеосматра
данијемаркираннидистрибуционониоблички(беспредлошкигенитив,
датив,инструменталисвипредлошкиоблици),оваауторкауказујенавео-
мазначајнучињеницу–потпунуангажованостсубјектаупрвомслучајуи
његовуделимичнуангажованост,којаможебитипосреднаисадистанце,
удругомслучају(пеТроВић2000).Имајућиувидуитрадиционалнаино-
вија схватања објекатских односа и терминолошка решења заснована на
различитимкритеријима,уовомрадусенастојиуказатинамогућеправце
решавањаових„отворенихпитања“.

Знаседајенекадападежниобликдопунеузједанистиглаголзави-
сиоодзначењадатедопуне,сведоксеакузативнијеусталиокаоинвари-
јантнаформаправогобјекта,покривајућиразличитесемантичкеулоге(Гр
коВићмејџор2001:47-49),алиувеккаопасивниучесниккојиједиректно
иупотпуностиобухваћенрадњом.Осталипадежниипредлошко-падежни
облици постају семантички маркирани: индиректним учешћем у радњи
иликаопојмовинакојесерадњаусмерава.

Посматрањемданашњег системаобјекатскихпадежауочене суко-
релацијепојединихморфолошкихобликаисемантичко-синтаксичкихобе-
лежјараспоређенихудваниза,вертикалном–преманачинуукључивањау
радњу(обухватност,усмереност)ихоризонталном–премадистрибуцији
објекатскогпојма(директна,индиректнаукљученост).

Према оваквој класификацијимогу се успоставити следеће комби-
нацијеобележјапремакојимајеакузативпадеждиректногпотпунообу-
хваћеногобјекта,генитивдиректногпарцијално(не)обухваћеногипотпу-
нонеобухваћеногобјекта,дативдиректногобјектапремакојемујерадња
усмерена,инструменталиндиректногпотпунообухваћеногобјекта,лока
тивиндиректногипарцијалнообухваћеногобјектаипредлошкиакузатив,
у корелацији са дативом, бива у радњу укључен као падежиндиректног
објектапремакојемујерадњаусмерена(arsenijević2007:387).

Дакле,падежниобликкаоиндикатор„објектности“можепослужити
самоуколикозаступанаведенукомбинацијуобележја.Акузативу,каопа-

дошлодосемантичкогприближавањаакузативаидатива,азатимдоизвеснедиференција-
ције(ГорТанпремк1973:294).Семантичкаразликаиданасјеевидентнаувећинитаквих
примера(саветовати,лагати,помагатинекога/некоме),пасеможепоставитипитањедали
суобележјаобликакојиалтернирајуакузативуобележјаправогобјекта.
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дежудиректногобјекта,варијантнојепостављенгенитив,каопадежисте
спецификацијепарцијалногопредељења(илиакузативу,каопадежуком-
плетне(не)обухватности,каопадежкомплетненеобухватности).Датиод-
носипредстављенисууследећојтабели.

обухватност управљеност
комплетност парцијалност

директност АКУЗАТИВ ГЕНИТИВ ДАТИВ
индиректност ИНСТРУ-

МЕНТАЛ
ЛОКАТИВ ПРЕДЛОШКИ

АКУЗАТИВ

Узимајућиуобзирсвешто јепретходноречено,уовомрадућесе
подтранзитивнимглаголомсматратионајкодкојегјетосемантичкипред-
одређено,алиреализованоинасинтаксичкомплану,причемусенедоводи
упитањеврстасемантичко-синтаксичкогодноса,штозначидаћеинтран-
зитиванбитисамоонајглаголкодкојегтајодносизостаје.Сдругестране
концепцијаобјектанасемантичкомисинтаксичкомплануразликоваћесе
терминолошкитакоштоћесинтаксичкомобјектубитипридруженерали-
читесемантичкеулоге(арсенијеВић2010),пресвегапацијенса.19Уодносу
премаглаголукаопредикатуобјекатћебитидефинисан,узависностиод
семантичкогодноса,каодиректниилииндиректни,причемусеподправим
објектомсматрајусамооникојисудиректноукључени,апритомпотпуно
илиделимичнообухваћени,односнопотпуноилиделимичнонеобухваће-
нидатимглаголскимпроцесом.

Већјеранијепоменутамогућностдвојакогпонашањанекихглагола,
штосеиспољавапресвегареализацијомобјекатскедопунеуњиховојтран-
зитивнојупотребиињенимизостанкомуинтранзитивној.Факултативност
објектаузтранзитивечињеница јекојасвакакозавређујепажњу.Узави-
сностиодсемантикесамогпрелазногглагола,алииодконтекстаилиси-
туацијеукојојсерадњареализује,зависићестепенобавезнеекспликације
објекатскедопуне(PranjKović2005:301).Обавезносереализујуузглаголе
чијисемантичкипотенцијалукључујешироккругмогућихобјеката(*се
чем,*носим,*купујем),узглаголесвршеногвида(*децозапишите),затим
узонекојисекомбинујусаморфолошкиразличитимобјектима(помагати
кога/коме),кадасеобјекатуопштава,генерализуједабисепостигаоодре-
ђенистилскиефекат(женебирају)(пиперидр.2005:505-506).

19Оразличитимденотативнимулогамаобјектакојесуусловљенепредикатомтребави-
детиуvanvalin1999.
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КОРПУС,МЕТОДОЛОГИЈАРАДА
ИКЛАСИФИКАцИЈАГРАЂЕ

Корпускојијеобухваћенанализомукључује језикнашихеминент-
нихкњижевника20.века:Андрића,Витезовића,Деснице,Киша,Мароје
вића,ВидеОгњеновић,Павића,Селенића,Црњанског,апоредњихиНе
надовића,СремцаиЛазаревића,каопредставникасвојеепохе.Међутим,
изворинисубила самоуметничка, већинаучнадела, овомприликомиз
областибиологијеиисторије,аобухваћенјеијезикдневнеипериодичне
штампе:Вечерњихновости,Политике, и тематскиопредељенихлистова
каоштосу:Вива,МоћприродеиСпортскижурнал.20

Синхронијскаисемантичко-синтаксичкаанализачинеосновумето-
долошкогприступакојијеовдепримењен.Собзиромнатодасеуанализи
настојалокренутиодбазичнестуктуре,примењиванјетрансформациони
тест(симболизованзнаком←).Првенственојевођенорачунаолексичкој
семантициуправнеглаголскеречи21каоиобјекатскедопуне,алииоужем
синтаксичко-семантичкомокружењу,гдесепресвегамислинапојамууло-
зисубјекта.

Моделаикритеријазасемантичкукласификацијупредикатско-обје-
катскогодносакојисумоглипослужитикаоузорбилојевишеиоњима
требарећинеколикоречи.ОсновнополазиштесвакакојебиластудијаД.
Гортан-Премк (1971)Акузативне синтагме без предлога у српскохрват
скомјезику,укојојсусинтагмеобјекатскиходносакласификованепрема
бројуобјекатаспојивихсадатимглаголом,азатим,узимајућиуобзирна-
чиниспољавања,усинтагмеконкретниходносаукљученесуонекреатив
них,модификативнотрансформативних,просторногобухватањаианга
жовањабезмодификације,мобилниходноса,мобилниходносасмодифи
кацијама,релативнихпроменаобјекта,компензациониходноса,доксусе
уоквирусинтагмиапстрактниходносанашлеонепосесивних,опажајнихи
сазнајних,емотивних,квалификативних,односасубјектовихстања,одно
састањаграматичкихобјекатаипросторнихивременскиходноса.

Овакваподелаипојединатерминолошкарешењауосновисеподударају
саГруборовом(1953)класификацијомглагола,спроведеномприликомпроу-
чавањањиховихаспекатскихзначења,гдесуглаголиеволутивни(развојни)и
стативни,апремаврстирадње:креативни,трансформативниимотивни.

20Комплетни библиографски подаци и одговарајуће скраћенице представљени су на
крајуовоградакаоИЗВОРИ.

21Урадусупрвенственоразматранеобјекатскесинтагмесаглаголимауњиховомоснов-
номзначењу.Такође,напоменеувезисаглаголскимаспектомдаванесуондакада јеово
њиховообележјеутицалонапроменуодносасазависнимконституентом.
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Иуновијојграматичкојлитературинаосновупредикатско-објекат-
скогодносаизвршенајекласификацијаглаголанаонесаунутрашњомпро
меномобјекта,којисукаузативноегзистенцијалниитрансформативни,
инаглаголеспољашњепроменетранспортативногистатусногзначења,
самогућношћуизвођењаидругачијих,ужихзначењаукрштањемкритери-
ја(пиперидр.2005:612).

О комплексности објекатских синтагми при чијем проучавању су
релевантне карактеристике и глагола и објекта, сведочи рад Б.Тошовића
(2002)Глаголскидирестат,укојемауторговориоглаголскимзначењима
каоосноповимакојисеобједињујууинтегративе,помињућипритомче-
тиритаквецелине:дирестатичку(динамика,статика,однос),конгломера
циону(квалитет,квантитет,континуитет),хронотопску(време,простор)и
актантну(субјекат,објекат,инструмент,средство).

ИауториHopperиТhompson(1980:252)помињудеветпараметара
којипрате транзитивност, наводећина којиначин сепремањимаквали-
фикујунадређенииподређенипартиципанс,атосу:кинетичност,аспек
туалност,пунктуалност,волунтативност,афирмативност,модалност,
агентивност,афективност,индивидуалност.

Засемантичкукласификацијуглаголаиобјекатапосебнојеинформа-
тивнастудијаМ.В.Всеволодове(2000)Теорияфункциональнокоммуника
тивногосинтаксиса,укојојсупунозначниглаголиподељенина:акционе,
егзистенцијалне,глаголестања,релационе,квалификативнеиауториза
ционе,асемантичкеулогесинтаксичкогобјектапредстављенекао:пацијен
тивзаживоинеколикотиповазанеживеобјекте,узависностиодзначе-
њаглаголасакојимчинесинтагму:објектив,креатив,еврикатив,елими
натив,перцептив,делиберат,донатив,посесив,номинатистимулатив
(ВсеВолодоВа2000:55-57;144).

Каошто се из овог кратког прегледамогло видети, могућности за
класификацију забележенихпримера сувишеструке, а овомприликом је
одлученодасевећпремаранијенаведенимобележјиманаправидистинк-
цијаизмеђуобјекатакојекарактеришедиректноучешћеурадњиипотпуна
илиделимичнаобухватностикојепрематрадицијиназивамоправимобјек
том,премасвимосталим,различитообележенимнеправимобјектима.

Собзиромнатодајеовомприликомприоритетдатправомобјекту,
његовадаљакласификацијапредоређенајестепеномобухватности,укљу-
ченостиобјектаурадњу,којисеиформалноиспољаваразличитиммор-
фолошкимоблицима–беспредлошкимакузативомигенитивом.Обје-
катске синтагме, и акузативне и генитивне, даље су подељене пре свега
наоснову семантикеуправнеречи, алиуз вођењерачунаио семантици
допуне,јерчестоуправоодњезависитидалићеизвесниглаголбититран-
сформативни(кувативоду)или,например,креативни(куватисупу).Тако-
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ђе,истизначајимаишириконтекстодкојегћезависитидалисеглаголом
усинтагмипрекинутиконацденотиратрансформативни(усмислуx→x/н,
тј.одцелиненаправитивишеделова),илидеструктивнипроцес(x→0,тј.
дезинтегрисатицелину).

ПРАВИОБЈЕКАТ

Посматрајућипрелазносткаосинтаксичко-семантичкукатегоријуза-
снованунасемантичкомодносупредикатаињемупридруженихаргуме-
ната,морајусеиматиувидуразличитемогућностиусмеравањарадњеу
границамадатогодноса.Радњаможедоминиратиусферисубјектаињегов
језначајтаданесумњив,алијеулогасубјектаважнаикадајерадњаусме-
ренаванњега,наобјекат.

Овога пута уфокусу пажње је управо таква типична субјекатско -
предикатско-објекатскарелација.Дабисеонаупотпуностијасносагле-
дала,не треба занемаритиниулогу говорника,чијаперспективизацијау
језичкомкреирањупосматраногсадржајаимапресуданзначај.Управоде-
финисањеговорникакаонајнетипичнијегобјекта,јерсеговорникнаосно-
вувластитеперцепцијеможесматратипрототипомсубјекта,указујенаре-
левантнаобележјатипичногобјекта.Затипичниобјекаткарактеристична
јесмањенаактивност,неиздиференцираност,неодређености,поправилу,
реализацијабездодатнихдескриптивнихинформација(HoPPer,tHomPson
1980:291).

Примарним средством изражавања неживих појмова потпуно обу-
хваћенихрадњомможесесматратиакузативмушкогисредњегрода,ко-
јијеморфолошкиподударанноминативу(сТефаноВић2006:338).Комби-
набилностсаобјектомуакузативубезпредлогапотенцијална јеособина
глагола,јерсеуодређенимоколностимаокојимајевећбилоречи,овакав
објекатможеимплицирати,илибитизамењеннекимдругимморфолошким
обликом,паидругачијимсинтаксичкимсредством(нпр.реченицом).Исто-
ријскапроучавањапоказујудајеваријантнаупотребаобјекатскихформи,
наслеђенаизпрасловенскогјезика,условиланејаснудиференцијацијуиз-
међуправогинеправогобјектаидугпериоднеразликовањаобјектностии
транзитивности,причемујевеомазначајанакузативно/генитивнипарале-
лизам(крысько1997:247-249).

Генитивнибеспредлошкипадежниоблик,којисесматра једнимод
најчешћих периферних средстава за изражавање прелазности (иВаноВић
2006:17и18),семантичкијемаркирануодносунаакузатив(фелешко1995:
54),пресвегаонимкарактеристикамакојимасеодњегаудаљава,стварају-
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ћитаковаријантуатипичногправогобјекта22.Постојепретпоставкедаје
морфолошкадиференцијацијасвиховакоперцепиранихобјекатадоприне-
лаширењуовогоблика.Појавакатегорије„живог“уакузативукојаозна-
чавапроцесприближавањасубјектуиудаљавањаодтипичнихобјекатских
карактеристикадоводидоњеговогморфолошкогизједначавањасаосталим
атипичнимобјектима,тј.досинкретизмагенитивногиакузативногоблика
уз глаголеразличите семантике (ГркоВићмејџор 2001:15,премаПопова
1976:101).Устарословенскомсеонрегиструјенапоредосаакузативомуз
глаголефизичкогдавања,примања,поседовања,глаголеговорењаидели-
мичноузглаголестањаобјекта,гдејеонобликнепотпунеобјектности,и
узглаголеопажањаистремљењациљу,гдејепрвобитноибиоугенитиву
(ГркоВићмејџор2001:47).

Проучавањемјезикасавременихписацаипоредећиихсастањему
народнимговоримаиу старомсрпскохрватском језику,Д.Гортан-Премк
јеустановиладасеникодједногкњижевниканепојављујеискључивоге-
нитивида јеуодносунаакузативњеговапојавазнатновећаустаријем
негоуновијемкњижевномјезику,докузнегиранеглаголе,безобзирана
временскипериод,преовлађујегенитив,а,поречимаовеауторке,ширење
акузативаготовојенезнатно(ГорТанпремк1971:74–76).А.В.Бондарко
наводиопозицијуакузативаигенитива(типапитиводу/воде)условенским
ибалканскимјезицимакаопримернепостојањаоштреграницеприиспо-
љавањукатегоријеодређености/неодређености,тј.категоријесаслабоиз-
раженимкарактеристикамаизмеђуцентраиперифериједатогсемантичког
поља(Бондарко1984:62).

Усумирањубитнихчињеницавезанихзаправиобјекатусрпском
језикунезаобилазнајеновијаграматикаСинтаксасавременогсрпскогје
зика(пиперидр.2005:500–507).ТуауторкаВладиславаРужићконстатује
да је акузативнемаркиран с обзиромнаконкретизованостобјекта, па се
реализује у ситуацијама са сасвимконкретним (Умеситеколаче), алии
уопштенимобјектом(Онпијепиво,аонасок),докгенитивимасамогене-
ричкуупотебу(Умесиколача).Иакооваауторкаправимобјектомсматра
игенитивнедопунереализованеузнекепрефигиранеглаголекојисадрже
значењскукомпонентуквантификативности (пиперидр.2005:503),неке
одњих,каонапримернајестисесира,овденећеморазматрати,јер,какоу

22Алтерантивнупојавуакузативаигенитиваузпрелазнеглаголекаоштосудотаћи(се)
иприхватити(се),гдеморфемасе,везујућисеискључивозагенитив,имарегулативнууло-
гу,М.Ивић(1983:116)коментаришеследећимречима:„Чињеницададозаменеакузатива
генитивомнедолазиизсемантичкихразлогавећзбогспецифичногокружења,оведвепара
дигматскеформеокојимајеречсасвимизузетнофункционишукао(позиционе)варијанте
исте(апстрактне)падежнејединице(ане,какотоиначепоправилубива,каоодговара
јућиобличкирефлексдвејупосебнихпадежнихјединица).“
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везисаглаголиманајестисеинапитисе,Стевановићкаже,једнојерезул-
татрадње,адругосамаакцијакојаједовеладотогрезултата.23Мадаихон
неквалификујекаомедијалне,већкаоправеповратнеглаголе,тј.онечи-
јисубјекатсвесноиорганизованодоводидостањаситостиинапијености
(сТеВаноВић1988:22),допунаугенитивуиутомслучајујестесамодруги
објекат,којипритомнијезамењивбеспредлошкимакузативом.

Поредвећпоменутог,В.Ружићнаводиинеказапажањаувезисобе-
лежјеманиматностиибројаобјекатскогаргумента.Уоченоједасемантика
управнихглаголаимарегулативнуулогуупогледуприродеобјекатскихдо-
пуна,такодасенекикомбинујуискључивосанеживимпојмовима(зидати
шта),некиискључивосаживим(образоватикога),анекисуутомпогледу
немаркирани(волетикога/шта).Понекаднатоутичеиглаголскивид(из-
држатишта/издржаватикога).Семантикомглаголаусловљенјеимножин-
скиобликобјекатскогпојма(разделитипоклоне;набројатиимена)(пипери
идр.2005:504).

Објекатскафункцијајечестоформалнопопуњенапоказномзамени-
цом,обичнозаменицомто,уулозипросентенцијализатора,докјесадржај
којизаступадеоширегконтекста(Негочекасамотодамуумренекаста
рабогатастрина–Сремац,52).Уулозиобјектамогусенаћиидругеврсте
заменица–личнеипридевске,например,неодређене(Иверујудабисе
пажљивимгледањеммоглозаистане штовидетиидоживети–Андрић,
7),одричне (Оннијеодбијаоникадни ко га –Андрић,130)итд.ипроно-
миналноупотребљенаименскалексемаствар(Уђеурадњуиодвојине ке 
ства ридакупи–Павић,111).24

23Осемантичкојразлициизмеђуглаголајести,питипремаглаголиманајестисе,напи
тисе,каоиоњиховојразличитојкомплементизацијив.уарсенијеВић2008а.

24Заилустрацијућеунајвећембројуслучајевабитиодабранипримериукојимајеобје-
катисказанименицом,јеродређенусемантикуоназаступадиректно,заразликуодпроно-
миналнихобликакојинањусамоупућују.
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Данашњиакузативкојијеинваријантнаформадиректногобјектасараз-
личитимсемантичкимулогамарезултатјенизасинтаксичкихпроменанаста-
лиходпраиндоевропскогстањадоданас.Историјскимпроучавањемњеговог
развојакоднасиудругимсловенскимјезицимаустановљеноједајеонпрво-
битнобиоадвербијалнипадеждифузнесемантике,25сазначењемоколности
којепратерадњу,каоштосуместо,време,узрок,циљитд.(ГркоВићмејџор
2007:422),икаконаводиКрископремаДесницкој„болеепервоначальнывини
тельнымывследуетсчитатьвинительныйнезависмый“(крысько1997:24).

Променом језичког типадолазидо стварањаинваријантнихформи
двајупадежа–номинативаиакузатива,такодасесемантичкаразликамеђу
древнимформама„праноминатива“и„праакузатива“,првобитноиспољена
каоодноснезависногактивногизависногинактивногчлана,преображава
усубјекатско-објекатскиодноссаразличитимдубинскимулогама,одкојих
језаакузативтипичнаулогапацијенса.Чињеницадасеакузативнајлакше
везиваозанекадашњеактивне,дакле,семантичкитранзитивнеглаголе,а
каснијеиузглаголедругачијесемантикеговориотомедајестепентранзи-
тивности,тј.агентностиглаголаусразмерисаразвојемобјекатскерекције.

Одностранзитивности,посматранкаоспрегазначењаглаголскелек-
семеињемупридруженихаргумената,подразумевадаћеулингвистичку
анализудатогфеноменабитиукљученаисубјекатско-предикатскаисубје-
катско-објекатскарелација,апосебнапажњабићепоклоњенасемантичком
односуизмеђуглаголскогиобјекатскогпојма.Уочљивајеобостранаусло-
вљеност, тако да од значења правих прелазних глагола зависи пре свега
изборобјекта(колокација),алиињеговотумачење(лечитидушу/продати
душу;правитиклавир/свиратиклавир;видетиПавића/читатиПавића),
каоштоидопуномможебитииндикованозначењеглаголскелексеме(кон-
кретнасемантичкаоформљеност),атимеињиховмеђусобнисинтаксички
однос(изгубитиновац/вољу/битку;прекинутиконац/разговор;дизатику

25Поредпретпоставкедасеопштеиндоевропскомкатегоријомакузативабезпредлога
обележаваоциљнекаквогкретања(ГорТанпремк1973:281)постојиисупротномишљење
дасепровобитнасемантикаакузативанеможесвестиназначењециљакретања,јеруин-
доевропскимјезицимапостојивеликибројакузативаукојимасенинакојиначиннеможе
откритивезасапросторнимакузативом(криско1997:24).
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ћу/руку/кредит).Питањемоносемичностиилиполисемичностиглаголских
лексемапостављаиАпресјанразматрајућилексичкусемантикуглаголауз
којесереализуједвојакиобјекат,каонпр.кувативоду/куватисупу;лечити
болесника/лечититуберкулозу;обућикапут/обућидете;слушатипса/слу-
шатилавеж(апресјан1995:103и104).

Објекатскиодносзаступљенакузативомбезпредлогаустандардном
српскомјезикууспостављасесаглаголимаразличитесемантике.Издвоје-
несутригрупетаквихглагола:акциониглаголи,процесуалниглаголи
ирелациониглаголи,азатимињиховеподгрупе.Схематскисетоможе
приказатинаследећиначин:

I  ТРАНЗИТИВНОСТ АКцИОНИХГЛАГОЛА 

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАМАНИПУЛАцИЈЕ

 оБјекаТскесинТаГмеТранслокаТиВноГодноса
  Моциониоднос(пренетидаску)
  Сепаратно-моциониоднос(откинутилист)
  Стимулативно-моциониоднос(одгурнутига)
  Конверзниоднос(делитишећерлеме)
  Компензациониоднос(продативиноград)

 оБјекаТскесинТаГмелокаТиВноГодноса
  Конекциониоднос(ухватитиручку)
  Локализаторскиоднос(пљеснутинекогпорамену)

 оБјекаТскесинТаГмемодификационоГодноса
  Моционо-формативниоднос(задићиногавице)
  Трансформативниоднос(ошишатикосу)
 Деструктивнипроцеси
  дезинтеграцијаобјекта(прекинутиконац)
  елиминацијаобјекта(разбититањир)
  Креативнипроцеси(правитикућу)
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ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМААКУСТИЧКЕПРЕЗЕНТАцИЈЕ

 оБјекаТскесинТаГмекомуникацијскоГодноса:
  Вербално-информативниоднос(промрмљатипоздрав)
  Вербално-каузативниоднос(позватикелнера)
  Вербално-квалификативниоднос(похвалитивино)

 оБјекаТскесинТаГмеинТерпреТаТиВноГодноса(певатипесму,свирати
       Хајдна)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАКАУЗАцИЈЕ

  КаузаТиВноманипулаТиВниоднос(натератидетедаједе),
  КаузаТиВноинТелекТуалниоднос(уверитидругаусвојупричу)
  КаузаТиВноемоТиВниоднос(увредитигоспођицу)

       II  ТРАНЗИТИВНОСТПРОцЕСУАЛНИХГЛАГОЛА   

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАПЕРцЕПцИЈЕ

 оБјекаТскесинТаГмесперцепТиВоманимације
  Визуелно-перцептивниоднос(посматратипролазнике)
  Аудитивно-перцептивниоднос(чутиптице,слушатимузику)
  Осталиперцептивниодноси(мирисатицвет)

оБјекаТске синТаГме с перцепТиВом ефекТа, форме перцепТиВноГ садржаја
(гледатифилм,чутивиц,намирисатидим,осетитиукуспрашине)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАКОГНИцИЈЕ

 оБјекаТскесинТаГмекоГниТиВнокреаТиВноГодноса(учитимузику,
смислитиодговор)

 оБјекаТскесинТаГмекоГниТиВноопераТиВноГодноса(препознатимајку)
  Декларативниоднос(знатиисторију)
  Процедуралниоднос(вештине)(читатиновине)
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           III ТРАНЗИТИВНОСТРЕАЛАцИОНИХГЛАГОЛА

 оБјекаТскесинТаГмеемоционалноГодноса(презиратират,волетируже)
 оБјекаТскесинТаГмеинТерперсоналноГодноса(усвојитидете,контроли

сатираднике)
 оБјекаТскесинТаГмеВерификаТиВноГодноса(поштоватиоца)
 оБјекаТскесинТаГмекаузаТиВнодеТерминаТиВноГодноса(помиловати
затвореника)
 оБјекаТскесинТаГмеинТенционоГодноса(тражитичекић,сустићи
лопова,сачекиватипутнике)
 оБјекаТскесинТаГмепосесиВноГодноса(иматикућу,иматисабљу,
иматисина)

Увидусвеснеактивностикојусамосталнореализујечовеку је,из-
међу осталог, својствено кретање кроз простор. Међутим, у одређеним
контекстуалнимусловимаи неки од глагола који обележавају такве рад-
ње постају транзитивни. Заступљеност већине у лингивистици познатих
семантичкихкатегорија,узабележенојграђи,показуједазамноштвоак-
тивностиниједовољансамоњиховвршилац (иобичноиницијатор), већ
идругиаргумент,објекат–пасивниучесникдатогпроцеса.Онсеобично
идентификујекаопацијенскоји,захваљујућисвомпрототипичномзначе-
њу,обједињујеразличитоангажованепојмовеуреализацијипостављеног
циља:почеводонихкојисуобухваћенидинамичкомпредставомрадњес
уочљивимрезултатиманањимасамима,прекоонихкојисудеопроцеса,до
онихуодносимасадругимпојмовима.Њиховаекспликацијанаповршин-
скомплану,каоштојевећпоменуто,зависиодвишефактора.

Различитаприродасубјекатских,каоиобјекатскихаргуменатазане-
керадњејерелевантна,доксудругенемаркиранесобзиромнаобележје
аниматности.Типичнусубјекатско-објекатскукомбинацијупредстављаве-
запрвогживогсдругимнеживимпојмом,којијепритомусемантикугла-
голаинтегрисанувеккаосамосталан,засебанентитет,безобзиранатода
лиједеосубјекта(дижеруку),илијепојамванњега(дижеторбу).Објекти
живеприродеуоваквимреченицамаређисуоднеживих,доксе,собзиром
на семантику забележених управних глагола, неживи појмови ређе поја-
вљујукаосубјектиреченица.Тојеиразумљиво,јерувећинислучајевасу-
бјектисвеснопокрећуиконтролишудатурадњу,користећинајчешћевла-
ституенергију,тј.понашајусекаоагенси.Међутим,њиховангажманније
увекфизичкевећјеименталне,опажајно-сазнајнеиемоционалнеприроде,
обележавајућиихикао„експиријенсере“(когнизере,персивере,емотере,
хабенсе).
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Беспредлошкимакузативомпрвенственосузаступљениобјектикоје
субјекатангажујеиконтролишерадиспровођењаонихглаголскихрадњи
којесвојомреализацијомдоводедонекогрезултата–померањаиуобли-
чавањаделовавластитогтела,каоипроменеулокацијинекихдругихен-
титетакојигаокружују,њиховетрансформацијеуквалитативномиквани-
тативномсмислу,тестварањановихентитетаиуспостављањадругачијих
релацијауодносунасубјекат.

Иакосуувећинислучајеваоваквиобјектинепосреднообухваћени
процесомреализацијеглаголскерадње,понашајусеразличитособзиром
нањенукомпонентудинамичности.Например,објектилокализације,тран-
сформацијеисамисуангажованикаопасивниучесницидатогпроцеса,и
моглибисетретиратикаообјектиманипулације(манипуланси)26,докобјек-
тинекихкреативнихрадњипредстављајурезултатдинамичкекомпоненте
(креативи),пакаоиобјектиодређенихдеструктивнихрадњи(дезинтегра
тивииелиминативи)имајурезултативникарактер,тесеитерминолошки
могудиференциратиуодносунаосталеманипулансе(резултативи)27.

26КодР.Д.ВанВалинаседругиаргумент,„undergoer”,узглаголелокализације,кретања
идавањапомињекао„thema”(vanvalin,1999).

27ИститерминпредлажеКсенијаМилошевић(1978).
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I ТРАНЗИТИВНОСТАКцИОНИХГЛАГОЛА

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕ
СГЛАГОЛИМАМАНИПУЛАцИЈЕ

Ове објекатске синтагме карактерише однос између радње ињоме
обухваћеногпасивногучесникакојијеподвргнутнекојодманипулација–
моционе,трансформационе,креативнеидеструктивнеприроде,илиможе
битипротумаченкаоопштеманипулативнипојам.Ангажманвршиоцарад-
њепредодређенјеподједнакосемантикомобјекатскогпојма(бацитикамен/
паре)каоиприродомглаголскерадње(очигледнајеразликаупонашању
субјектаусинтагмама:чиститирибу/цртатирибу/јестирибу).Тозначидаи
непосредниодноскојиостварујусубјекатиобјекатимавишеваријацијаод
онеукојојсамоостварујуфизичкиконтактизакојисудругекомпоненте
значењафакултативне(ухватитидршкукофера)илијетоконверзниоднос
сабаремјошједнимучесником(послужитикапетану лакувечеру).Такође,
објекатможебитилокализаторнесамосубјектавећинекогдругогпојма
(онјепрескочиоклупукао‘онјепрескочиосаједненадругустрануклупе’;
затвориојебрадомушикао‘ставиојебрадууушиитакоихзатворио’),а
нереткојеипацијенсмоционихрадњикојегатранспонују(бацитилопту)
имодификују(уврнутикосу),затимпасивниучесникукреацијиновоген-
титета(онсавија[ду ван]цигарету),илипродуктнекогкреативног(прави-
тикућу)илидеструктивногпроцеса(разбитичашу).

Захваљујућичињеницидасвесинтагмеповезујезаједничко,опште
манипулативно значење ове семантичке категорије глагола, оне чине си-
стемсаделовимакојисумеђусобноспојенипрелазнимоблицима,такода
немаоштрихграницамеђусемантичкимтиповима.Другимречима,стиче
сеутисакопреплитањузначења,такодасепримерикојиилуструјунеко
специфичнообележјемогуодноситиинасегментдругачијеспецификаци-
је.Например,унекимсинтагмамамоциониходносаиспољавасењихова
трансформационаприрода(упримеру:некојесавиобраду,померањемоб-
јекатског појма врши сењегова обличка трансформација), или се неким
кванитативнимиликвалитативнимтранформацијамаобјектаможеприпи-
сатиобележједеструкције,нпр.прекинутиконац.Такође,парафразирањем
примераскреативнимглаголимапојављујусенекидругиманипулативни



32

НадаАрсенијевић

глаголиинкорпорираниузначењедатесинтагме,чимесескрећепажњана
постојањеизвесногхијерархијскогодносамеђупосматранимсинтагмама.

Манипулативниконцептсхваћенкаоопштисубординираниобјекат-
скиодносденотиран једворекцијскимглаголимакористити28,рабити29,
примењивати,употребити,узкојесесврхаобјекатскогпојма(дубинског
средстваилиинструмента)откриваиндиректномдопуном.тј.заступником
предикацијекојуомогућујеобјекатскипојам:

Људинекористеса по нин заисхрану (Политика,20) НародиДа
лекогистокакористепе ну ша ву куп кузапрање(Политика,20)Изабела
језасвојроманкористилапри чу о по тра зи(Политика,18)Сигурнијеје
користитифла ши ра ну или про ку ва ну во ду запиће (Моћприроде,60) -
Реткокојошрабиле пу, ја ку, ћо шка сту реч(Селенић,8)-Аустријанцису
искористилимрач ну ноћзаповлачење(Андрић,338)-Иакољуди...при
мењујураз не ме то дедабисеослободиливишкатежине(Вива,10)Чак
сеу једномтренуткуПапиламуњевитоокренуонанекишумизасебеи
употребионож(Павић,98)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕТРАНСЛОКАТИВНОГОДНОСА

Моциониоднос

Преплитањеобележјатранзитивностииспацијалностиусемантич-
компотенцијалууправнеглаголскелексемеутичеинаприродуглаголско-
објекатскевезе,дајућијојуправокарактеристикемоционог(транслокатив-
ног)односа.Другимречима,појмовикојисумоциономрадњомобухваћени
каопасивнитранспонујусесаједногместанадруго.Лексичкимобликом
моционог глагола изражавају се диференцијална обележја у оквируисте
архисеме,каоштосуобележјеаблативности(извадити,извући,скинути,
отпасати),адлативности(ставити,увести,намакнути)илиобаоваобе-
лежја(пребацивати,преливати).Понекадтакваархисемаизостајеиуказу-
јесесамонакинетичкиаспекатобјекатскогпојма(комешати30,шорнути,

28Напитањеоупотребидвојакеобјекатскедопунеузглаголкористити(се),аузима-
јућиуобзирлитературукојаакузативнудопунусматранеправилном,Д.Гортан-Премкод-
говарадасуприхватљиваобаоблика,иакузативиинструментал.Одвишемогућихузрока
којисуутицалинапојавуакузатива,онаиздвајамењањесемантикедатогглагола,тј.ши-
рењењеговогзначењатакодаденотираи„употребу,искоришћавањечегаусвојукорист“
(ГорТанпремк1975:271-272).

29Употребљавати,користити(нешто),служитисе(нечим)(РСЈ,рабити,1100).
30Покретати,помератиуразнимправцима;чинитипокретенекимделовиматела,мица-

ти,мрдати(РСЈ,комешати,557).
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вући,бацати)31.Такође,глаголможебитиносилацинекихдругихобележ-
јавезанихзапросторнудетерминацију,каоштосуунутрашњост(увести,
убацити,умочити),спољашњост(намаћи,натакнути),усмерењенадоле
(спустити),нагоре(подићи)исл.Иакосууправниглаголиобичносврше-
ног вида, ређе несвршеног (обичноносити, преливати, наливати, доси
пати, вадити, вући), сампроцес транслокације се подразумева, а за ову
анализујерелевантнооноштосепроцесомпостиже–премештањеобјекта
сједногнадругоместо.Номиналниоблициуфункцијипросторнихдетер-
минаторанисуувекексплицирани,акадајесу,уочавасекомпатибилност
њиховог обличког решења – најчешће одговарајуће предлошко-падежне
конструкције,саобликомуправногглагола.32Уовимсинтагмамаобјектису
конкретни:живи(риба,паприка)инеживи(писмо,клавир,сабља,пушка,
нож,маљ,перо,двоглед,лепеза,вино,уље,ведрица),иапстрактни(тајни
језик,здраваенергија,злечини).

Класификацијазабележенихпримераможебитизасновананасеман-
тицииједногидругогчланаобјекатскесинтагме,алисобзиромнатодаје
рестрикцијауправногглаголакаомоционогвећспроведена,удаљојподе-
липредностћеиматиобјекат.Сдругестране,диференцијалнаобележјаове
семантичкекатегоријеглаголанемајурестриктивнуулогуупогледуобјек-
та,што значида су, например, кретањем самедијативномкомпонентом
обухваћени различити објекти (пренети орман/болесника/поруку/грипу),
каоштониобјекатскипојамнијемаркиран с обзиромнадиференцијал-
наобележјаглаголскихлексемасакојимајеуколокацији(донети/однети/
скинути/пребацитиуже).Међутим,природапојмовакојисуупроцескре-
тањаукљученикаопасивнизавређујепажњу.

Транслокацијом је обично обухваћен само објекатски појам (баци-
тикамен)узминималнопомерањесубјектауодносуналокализатор,мада
сетранслокацијаобјектареализујеиузтранслокацијусубјекта (однео је
књигуубиблиотеку[←онјеотишаоубиблиотекуиоднеојекњигу]).У
посматранојграђинајчешћесетранспонујупојмови-предметикојечовек
користиусвакодневномживоту,каоштосу:гардероба,разнаоруђаиин-
струменти,посуде,намирнице,ауфункцијиобјектамоционихрадњимогу
сенаћииживипојмови,међуњиманајчешћебиљкеиживотиње.Пасивну
улогуређеимачовек,акадајетранслокацијомкаотакавобухваћен,ондасе
тообичноодносинањеговеделоветела,каонпр.:Изнаојезаштојеноћу
упомрчиниматиоцуспушталагла ву најастук(Павић,189)–Бациламује
сво је ру кеоковрата(црњански,80).

31Понекадјеприсутнасамокомпонентазначењакојомсеуказујенаначинкретања,ане
инаусмереностилиправацкретања.

32Колокабилностсемантичкиантонимногпрефиксаипредлогаможебитирезултатсин-
таксичко-семантичкекомпресије(коВачеВић1986,126)
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Одевнипредметикаообјекатскипојмовииспољавајусвојунамену,
тј.остварујузаштитнуулогууправолокализујућисенаодговарајућимде-
ловиматела.Такође,објекаттранслокацијеможебитииодевнипредмет
којисубјекатлоцирананекојдругојособи,аненасеби,пасеуздатиуправ-
нипредикатреализујудваобјекатскаконституента(Скинућумујама му зе).
Узабележенимпримеримаподатаколокализаторуобичнојеимплицитан
безобзиранатодалисепоменутиобјектисмештајунауобичајено,предо-
дређено(обутичарапе[наноге])илинекодругоместо,којејеуодносуна
самудислокацијумањерелевантно(бацитичарапе[напод]):

Натакну га (напрстак)напрстонакопрекорукавице(Павић,150)
-Увеченавлачича ра пеуместорукавица,јернемакодајеугреје(Па-
вић,50)-Садасупрекоколенапревуклиду гач ке пан та ло не,обукли
блеј зе ре, кра ва те и ма ра ме(Селенић,9)-Даскинемтре ћу ци пе лу
(Павић,168)-Скинућумујама му зе(Павић,96)-Аонаобуклабе ле 
ча ра пи це(црњански,15)-Ончистовидидаћесутра...заогрнути
свој ка пут(црњански,49)Метненаглавусвој,јединиуселуслам
ни ше шир (Сремац, 52) И стари учитељдижена о ча ри на чело
(Сремац,31) Тадонакликом...бациоде ло(црњански,81)-Бабе
побацашеча ра пепод ве зе не(црњански,54)

Уобичајенилокализаториобјеката–одевнихпредмета(чарапа,ципе
ла,рукавица,кравате)најчешћесупознатииондакаданисуисказаниодго-
варајућимпредлошко-падежнимобликом(натакнутина пр стакнапрст,
алииобуојебе ле ча ра пи це[←обуојебелечарапиценаноге]).Примери,
такође, показују да је усмереностмоционе радње немаркирана у односу
натипобјекта(обути/изутиципеле),осимштосеобележјеаблативности,
комбинованосаобјектимакојисуинтегралниделовинекогодевногпред-
мета,можепротумачитиикаодезинтеграцијацелине(чупкатиресе,отки
нутипуце),паћеони,собзиромнапримарноступравосепаратногодноса,
битипосебноразматраникаопримеридругачијегрезултативногкарактера
уодносунаовдепосматранемоционеадлативнеилиаблативнерадње.

Каоштосемогловидети,наекспликацијулокализатораутичеиуправ-
ниглагол,којигасвојомсемантикомумањојиливећојмерипрецизира.На
пример,синтагмапростретимарамуутомпогледујемањепрозирна,пасе
оњенојлокализацијисазнајенаосновуексплициранедопунепредасе,за
разликуодсинтагмеповезатимараму[наглаву],гдесекаоуобичајенило-
кализаторпрвенственоимплицираглава.Међутим,нанеопходностекспли-
кацијелокализатора,паиуситуацијамаукојимабисеоневентуалномогао
претпоставити,утичеуопштено значењепредикацијекојуденотирајунпр.
глаголитипаставити,пребацитиисл.,каоупримерима:
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Капетансеокретеиставидо гледнаоко(Павић,31)-Алинатом
местугоспођаРастинаставилајесвојуле пе зунауснеПапили(Па-
вић,87)-КапетанТебецкипребациојезатуприликуса бљуулеву
руку(Павић,132)Насмејасевадећиизсвојечалмејед ну па руипо
казаимјенадлану(Павић,203)-Изалепиде се ти цутамбурашуна
чело(црњански,20)-Онјојтадаизненаданамакнукоњ ски оглав и 
жва лејојгурнумеђузубе(Павић,102)-Оковратамубехуобесили
во лов ски ја рам(црњански,35)-Робнечујноположипредњузлат ну 
кру ну(црњански,79)

Такође,каоиупретходнимслучајевимазалокализацијуразнихпред-
метасакојимајечовекусвакодневномконтакту–посуда,намирницаисл.,
билодајелокализаторексплицитеобележенилисесамоимплицира,про-
менаположајаилиместасамогвршиоцарадњенијерелевантна.Намоцију
утичу природа објекта и карактеристике локализатора, као нпр.прелити
вино[изједнечашеудругу]~шмркатибурмут[унос],гдепрвинаведе-
ниглаголобухватанајчешћенекутечнуматерију,атимејепредодређени
њенуобичајени,адекватноуобличенилокализатор,докудругомслучајуна
специфичностмоционогпроцесаутичесасвимдругачијиквалитетобјек-
таипретпостављеноглокализатора.Узабележенимпримеримаглаголске
лексемечешћеносеобележјеаблативности(скинутилонац,просутиводу,
вадитикрофне),алисуприсутнеиуобичајенеионеобележенеадлативно-
шћу(налитизејтин,ушмркнутибурмут),докјемањибројпримераукоји-
масеистовременоподразумеваиједноидруго(преливативино):

Трговацтадаисподтезгеподижеиставипредњихве дри цу с во дом
(Павић,203)-Сандал?упитаојетрговацмирисима,потуриома лу 
бо чи цуодмутногстаклаподдругуичекао(Павић,199)-Разгневи
сеСофронијеискидело нац(Павић,58)-Онајејошбилатамоиу
досадипреливалави ноизједнесребрнечашеудругу(Павић,151)-А
бабетражедугмадиналивајузеј тинукандило(Сремац,50)Поја
вљивалесеженесаћуповимаипросипалево ду(црњански,43)-Спи
раојесасебебла то и крв(Павић,141)-Пасамовадикроф неибаца
ихукорпуизасебе (Сремац,9) -Милутин је свако јутропиобелу
кафу, ...шмркао јебур мут (Селенић,57) -Ионавеселодухнудим 
(црњански,17)Онбибациоци га ре ту(црњански,25)

Манипулација којој су изложенипојмови са значењеморуђа и ин-
струменатаувезисасвојомосновном,спроводничкомфункцијомнијеи
једина,ачестојеповезанауправосаразличитиммоционимпроцесимау
којимасуовипојмовиобухваћеникаопасивни(писатипером,алииумо
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чити перо умастионицу, ударитимаљем, али иположитимаљ на да
ску).Следећипримериилуструјууправоњиховуобухватносткаообјеката
транслокације:

ОнпритрчаТенецком,шорнуногомње го ву пу шку(Павић,77)-Пи
сао јесвојимлепимрукописом,умачућипе ро уустаимастионицу
наизменично(Павић,84)-Наједномсезаустави,забодеса бљу узе
мљу,осабљуокачифе њер(Павић,32)-Носисвећу...забодејепред
иконом (црњански,24) Прекокаде убрзо једанордононспребаци
да скуинањуположима ли др ве ни маљ (Павић,141)-Убацисре
бр њак,пауђи(Павић,48)-Женапростре ма ра мупредасе(Павић,
210)-Истевечерикрадомбаципокћеринојпостељипро стир куод
козјекострети (Павић,92)-Тадајепочелабацатикар тепосвом
кревету(Павић,37)-Наместиојеми шо лов ку(Црњански,24)Акад
барутанестане,онињеговиголисиновиисучусво је оштре но же ве
(Селенић,45)-КадајепоручникСофронијеотпасаоса бљуиоканио
севојничкихпутања(Павић,172)-Вадиојекљу че ве(црњански,40)
Послепетминутајаизвадихса хат(Лазаревић,28)

Каошто се види, померање оваквих објеката реализује се у непо-
среднојоколинивршиоцарадње,којијепонекадисамимплицитнилока-
лизатор(отпасаојесабљу[←скинуојесабљусаструка]).Предикатиових
реченицанисумаркиранипремаусмерењу,такодасереализујуиглаголи
адлативног(умочити,убацити,забости)иаблативногкарактера(исукати,
извадити,отпасати),алииразнидругинеобележениутомпогледу(шор
нути,пребацити,бацити).

Каообјектимоционихглаголапојављујусеиапстрактнипојмовираз-
личитесемантике,азаислустрацијујеодабранонеколикоследећихпримера:

Сасобомједонеомалипутниковчег, једнописмоизВинтера, не
мач ке ре чи(Лазаревић,401)-ТекартечестокористеЦигани,који
су,сматрасепренелиовај тај ни «је зик»(Павић,5)-Онајеиздах
нулаваздух преносећинаболесниказдра ве енер ги јесвогмладогтела
(Павић,136)Видимјојпрофил,...кадгоддигнемпо гледсабележа
ка(Селенић,62)

Перцепцијатранслокацијеобјекатскогпојма,денотиранаглаголима
носити,возити,вућиињиховимпрефигиранимоблицима,обухватаисто-
времнопомерањевршиоцарадње(носитици пе ленатерасу[←доћина
терасуидонетиципеле]).Другимречима,уциљупремештањастварико-
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јегаокружујуикористему,човексеисамдислоцира,иакотоовденије
примарно.Оваквотранспоновањаобјеката,најчешћеадлативноусмерено,
илуструјуследећипримери:

Донесимипр стен (црњански,85) -ФрајлаЈула једонелачор буи
ставилајенасто(Сремац,58)Оноденаимањеносећиаргатима
ра ки ју одседамтрава(Павић,175)-Порезидбиспалитиластаре,
апепеосакупитииразбацатигапомалињаку(Моћприроде,12)-
Тадамупринешекла ри нет и зе ле ну лу лу већрастављену (Павић,
147)-Увезошеудвориштеханарас ко шну ко чи јуфранцускогелчије
(Павић,184)-Хроничарисузабележилидаје пр ви кла вир уСрбију
донеоМилошевмлађибратЈевремОбреновић(Новости,18)-Поне
лисубез број не ћу пи ће, сил на ста ка о ца, ду ге дур би не и ма ле спра ве
(црњански, 55) - Вукућипре те жак ко фер ... стигао (сам) доњих
(Селенић,14)-Чуоје…какогурајуумракусто ли це(црњански,50)
-Несмејудасејуреишорајуногамапра ши ну(Сремац,51)

Реткисумоциониглаголиучијојсуреализацијианиматни(самоак-
тивни)појмовипотпунопасивни, јерпоприродиствариониобичносами
иницирајуиреализујувластитутранслокацијуупростору.Међутим,уситу-
ацијамаукојимајењиховасамоактивностсмањенаилионемогућенаокол-
ностимаукојимасусенашли,туулогуможепреузетидругижививршилац.
Таквопасивнопонашањекарактеристично је зачовековоранодетињство,
завремеболести,33каоизаагентивно-пацијативниодноссанеперсоналним
објектом,аденотирасеистимглаголимакојиозначавајупремештањенежи-
вихентитета,например,донетидете,пренетирањеника,носитимачку:

Могаојема гар цапрекомостапренети(Павић,186)Можекоме
дведрукомиз водебацити ри бу (Павић, 70) -КоћеноситиДе бо
ри но са ка то и ма ло ум но де те(Андрић,329)-Идонесошеде вој че
сатоплихдушека(црњански,76)-Ношалисугадвагрднапандура
(црњански,25)

Сепаратно-моциониоднос

Иакосепреобликовањецелинеибилокојаврстањенедезинтегра-
цијеуовомрадупосебноразматрају(уп.Деструктивнипроцеси),примери
сафокусираномсепарацијомобјекта,којасеналингвистичкомплануис-
пољавакаоаблативност,бићеовдепоменути.Радисеоонимслучајевима

33Можесепоставитипитањесемантичкемаркираностиобјекатскогконституентаупри-
мериматипа:Дамидатеседамгроша,паноситемр ца(Андрић,50).



38

НадаАрсенијевић

укојимасујединственомперцепцијомобухваћениобјекатиимплицитни
локализатор,ациљглаголскерадњејеодвајање(сепарација)објекта,чиме
сенарушавадотадашњејединство:

Честоуклањајуце ле за пер кеуместодаихзакидају(Моћприроде,
14) -Одмахпобербитребалобиодстранитисве ла ста рекојису
донели плод (Моћ природе, 12) - Чупкаре се на кошуљи и не гово
риништа(Лазаревић,87)-Лотикакидаре сенасивом,лакомшалу
(Андрић,331)-НатоРастинаоткидејед но сре бр но пу цесасвоје
кошуљеиубациукапу(Павић,79)-Кидако ма дићодхлеба(Андрић,
211)-Почедамукиданок тесабосихногу(Андрић,37)-Ониизлу
чујуми не рал не суп стан це(Биологија,22)

Стимулативно-моциониоднос

Акосеагентивностдефинишекаопонашањеживогбићакојесвесно
иодговорнокористивлаституенергијууреализацијинекогпроцеса,онда
сесвеситуацијеукојимаизостајеједнаоднаведенихкомпонентиидеалног
агенса (Batistić 1978:84),приближавајудругој страниагентивно-пација-
тивногодноса.Њиховоневољно(неконтролисано)померањекаосамоак-
тивнихпојмовапроузрокованотуђимфизичкимутицајем,илиусловљено
принудом,односномотивисаноспоља,оцењујесекаостимулативно-моци-
онипроцесукојемсуониобјектипривлачења,премештања,гурања:

Друговибимивезалиочиокреталимеуокруг (Десница,39) -Ине
привлачичо ве ка дајојсеприближи(Селенић,27)-Помислиосам...
дагаударим,или,....грубоодгурнем(Селенић,29)-РечеМеланијаи
крадомгурнуЈу лулепезом(Сремац,65)-Некогагурну(црњански,
36)-ИзводеЋор ка нанасредмеханеитугаокрећу(Андрић,210)-У
једномтренуткуМерџангајеповукаозачакшире(Андрић,47)-И
кадсимеповукаозајезик(Андрић,273)

Обухватностперсоналнихобјекатастимулативно-моционимпроце-
сомкарактеристична је, такође, за транслокацију симултанууодносуна
кретање субјекта, које најчешће није експлицирано (Бабе изведошеде цу
[←Бабеизађошеиизведошедецу]).Уоквирудатемоционерадњеаген-
тивно-пацијативнипаростварујепсеудосоцијативниоднос.Функционална
удвојеност персоналних аргумената, која је резултат двоструке релације,
различитосенањимаиспољава–докјесубјекатсједнестранеагенс,аса
другестимулаторкретања,персоналниобјекатјепацијенсстимулације,а
истовременоагенсмоционогпроцеса,штосевидииуследећемтрансфор-
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му:ЈерисенаОпујић је водиласвог му жа честодохрамаМудрости [←
ЈерисенаОпујићјеишлаиутицаланамужадаи(он)честоидедохрама
Мудрости].

Забележенисуследећипримери:

ЈерисенаОпујићјеводиласвог му жачестодохрамаМудрости(Па-
вић,201)-Чуоједасуихдовелињеговојкући(црњански,39)Час
каснијеувеојеуручаоницу јед ну го спо ђусаплавимјастучетомна
руци(Павић,191)-ТадауведеЛордмла ди ћа(црњански,79)Иоту
дапрвогданадовеојекућијед но нео бич но че ља де(Павић,83)-Та
којеМилутиндовеоНан ку(Селенић,44) Полицијаих јепривела
одмахпослеубиства(Политика,8)Приведегаближе(црњански,
79)Имасамоједнасоба–речемуханџијаиодведеЈе ри се ну и ње га
наспрат(Павић,180)-Сутрадансуопетдошлипоме,извелимеиз
собе(Десница,37)-Бабеизађоше,изведошеде цу(црњански,61)-
ПоведитеиМе ла ни јусвама(Сремац,19)

СличниовимпримеримајесуипримериупоглављуоБјекаТскесин
ТаГмекаузаТиВноманипулаТиВноГодноса.Овдесе,међутимнерадио
билокојојстимулативнојактивности(којунадубинскомпланузаступагла-
голчинити,каокодкаузативнихглагола)већотранслокацијисубјектако-
јисвојимкретањемстимулишеиобјекатнаистуактивност.Осимчовека,
објектиоваквогстимулативно-моционогпроцесамогубитиидругиживи
појмови:Кадуханулетегрупицаженаводећиме две да и јед ног чо ве кау
францускоммундиру(Павић,189)-Илиодведечи ла ше(Сремац,27).

Улогутипичногстимулатораимачовек,34међутим,томогубитии
другисамоактивнипојмови,измеђуосталогиприродниенергенти(мовен-
си):Осећаојекакоподземниплиновитерајупе тро леј узпадинеземљине
утробе(Павић,183) -Захваћентимпламеномкојигагонидатрчи(Ан-
дрић,336)

Конверзниоднос

Карактеристикаовогунутарсинтагматскогодносајестетранспонова-
њеобјектамеђуперсоналнимучесницимаодкојихјеједанпошиљалац,а
другипрималац.Укључујућиидругиживипојамуовурелацију,отварасе

34Томогубитииразличитеоколностинасталечовековимдаловањемилипроцесикоји
сеодвијајунезависноодњеговевоље:Пренегоштогаопасностданастрадазбогсвојих
иступања...нијезасвагдаотералаизроднекуће(Селенић,41)-Некуврстуусхићености
којајеочитотреслаго спо ђи цу Триц кеy(Селенић,16)-Вихорратапокренуојесто ти не 
хи ља да љу ди(Новости,14).
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могућностразличитеперспективепосматрањаусмереностиобјектамеђу
њима(пошиљалацдајенешто,апрималацдобијанешто),такодаусвакој
таквојвезифункционишеконверзнипарглагола(датидобити).Безоб-
зиранаизборглагола,кретањеобјектаимадвеперспективепосматрања–
примарнисмерјеисказанреализованомглаголскомлексемом,асекундар-
ни,којијесупротногусмерења,саобразанјеимплицитномглаголу.Дакле,
смеркретањаобјектасамојеформалномаркиранирадњасереализујеили
каоаблативна(дати)иликаоадлативна(добити)(PiPer1997:99),напри-
мер:другмиједаокњигу/јасамдобиокњигуоддруга,причемудолазидо
привременеилитрајнепроменевласништванадобјектом.35

Увећинизабележенихпримерасубјекатједонаторилипосреднику
преносуобјекта:

Даласамбун дуМаци(црњански,19)Онбиостаткуекипедавао
сло бод не да не(Новости,36)-Затимпрекодаскепребацибелиубрус
ипослужикапетануОпујићула ку ве че ру(Павић,141)-Додајтеми,
молимвас,изоногтањираону тр ти цу (Сремац,9) -Штићеници
су јојтопоклонилитокомнедавнепосете (Политика,15)-Тадби
делилаше ћер ле ме(црњански,44)Бесплатносуделиливи но и ше
ћер(црњански,44)-Којинапочеткуобедаодсецакомадехлебаи
церемонијалноихуручује(Селенић,72)Измеђуосталогнудиоим
јеко ка ин(Новости,12)-ГоспођаПараскеваОпујић,његовамати,
узалудмујеслала„ко ла че са ту жним ора си ма”(Павић,17)-Људи
којисузадуженииспоручујуоруж јеИраку(Политика,2)-ОнћеМа
ријидатиВер те радачита(Лазаревић,146)КрисПатенјеупутио
пи смосвимнадлежнимауобедржавечланицеДржавнезаједнице
(Новости,8)

Примопредајниодносможесеодвијатиитакодасубјекатбудепри-
малацкаквогобјекта,којијеистовременообјекатдруге,конверзнерадње.
Његова агентивност је заснована на свесном акту и могућности избора

35Не изненађује чињеница да овакви примери, акционог значења, интерферирају са
примеримакојиимајурелационо–посесивно, значење, јеристоријскигледаноимају за-
једничкопорекло,штопотврђујуиречиИ.Грицкат:„Акосеузмеуобзирдасепредставе
оузимањуипоседовањудодирујутесемогуизражаватиистимглаголом,каоитодасу
Словенизатедвепредставерасполагалисадваглагола(трећијебиоитеративједногод
њих)којисубилиобличкиблискиуправозатоштосунасталидивергенцијомистеглаголске
речи,онданијетешкоразуметиничињеницудасусетедвеглаголскеречиопетслилеу
једанглаголкојијенаследиопонештоодзначењаипонештоодобличкихобележјасвојих
претходника“(GricKat1961:68).
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(не)успостављањапривременогили сталног власничког односа са објек-
том,36докјепошиљалацпознат–експлициран,илинепознат:

Сваки чланКлуба читалаца добијака та лог но вих из да ња (Поли-
тика,18) Добиласампи смоодДачића (црњански,45) Пасивни
природниимунитетнастајекадапрималацдобијаго то ва ан ти те
ла(Биологија,105)Акомеусуботуословитесрпски,разумећуда
стемо је пи смопримиликакосамжелела(Селенић,94)Сва ку ње ну 
озбиљ ну тврд њу или пи та њепримаобисаблагомиронијом(Селе-
нић,85)-Мадајенаследиолив ни цу зво науЗемуну(Павић,63)-И
бебанаследиРх фак тор оца(Биологија,106)

Већинузабележенихпримераукојимасубјекатиницираиспроводи
акцијупроменевласништваусвојукористкарактеришенепостојањеили
маргинализацијапосесора,односнодонатора:

Истргао је пе ро црквењаку из руке (Павић, 94) - Стара госпођа
Цаппсникаднекупуједневненовиневећкришомузимаонеодјуче
(Селенић,24)-Украласимина ру кви цу,штојенатвојојруци(Па-
вић,152)Монтењдобиотописмооднекогдебелогвојникакојије
многојеоиукраомуко ња(црњански74)-Решендаосветипријате
љаПапили,убијеОпујићаиотмесе стру(Павић,103)-Запоседали
сура ни је об ра ђи ва не кра је ве(Историја,28)Станнадругомспрату
занасграђен,самонамајеиприпадао,алига1945.годинеодузеше
(Селенић,6)-Војскабеше...поселапу те ве(црњански,58)Хашим
ТачијепреузеоЈу го пе тро ло ве пум пебезичијесагласности(Поли-
тика,10)АкадемциизЧачкаћекар ти цунабавитинааутобуској
станици(Политика,17)-Манчестер[играчиМанчестера]јеосвојио
осму ти ту лу шам пи о на(Политика,1)-Дање го ве на ви кеусвојеи
деца(Селенић,44)

Конверзнипарглаголадати–добитиприсутанјеубазичнимструк-
турамасвихнаведенихпримера,стимданекипоредовогтипичногодноса
садржеидругекомпонентезначењавезанезаначиниоколностиукојима
функционишеоварелација.Таквисуглаголидотурити,закојијекарак-
теристичантајниоднос,затимноситикаоодносдиректнетранслокације
објекта,слатипосреднимпутем,истргнутииотети–примењујућисилу,
украстииодузети–премештатиобјекатбеззнања,односно,бездозволе

36Чакикадасубјекатприманешточемусенијенадаоиштојезањегапотпунострано,
онсвеснодоносиодлукуоприхватањуилинеприхватању.
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његовогпосесора,наследити–каопреносвласништвапосматранудру-
штвенимоквирима,анекаоангажманпошиљаоцаилипримаоца.Објекти
оваквихрадњисуразличитеприроде–немаркирани,алисмањимпроцен-
томживихпојмоваутојулози37.

Компензациониоднос

Објекатскесинтагмеконверзногодносаукојемсуистовременоак-
тивнаобасмеракретањаидвострукатранслокација,сједнестранеобјекта,
асадругеодговарајућенадокнаде,чинепосебнугрупупримера.Улогасу-
бјектарадњеутомдвосмернооријентисаном,најчешћекупопродајномод-
носунијеобележена,штозначидасевласништвонадобјектомтрансакције
мењаукористсубјектаилиукористнекогдругогпојма.Некадаможебити
упитањуичистазаменаједногпојмадругим(Исаопћионамвећготову
одлукудазамијенису та ну бијелиммантилом–Десница,97).

КадајеМилосавбиоприсиљендапродави но гра де и пе ца ру(Селе-
нић,38)-Продајемри бе(црњански,86)Поштобимупродаоте ле
(црњански,49)Којејошдетемојекуповаојед ну ци пе лу(Павић,
113)-Студентикар ти цукупујууСавезустудената(Политика,17)
-Он јеодлучиодакупизгра ду на Ко сан чи ће вом вен цу (Политика,
5)-Штонистекупилине ка дру га ко ла,професоре?(Витезовић,44)
СтарагоспођаЦаппсникаднекупуједнев не но ви не(Селенић,24)
Заузимаовећвишегодинасо будоонекојујегаздарицаизнајмила
мени(Селенић,14)-Знајтедајепред ста вуплатиоличнокапетан
ХаралампијеОпујић(Павић,29)-Нашипривредницићепо рез на про
метплаћатинацаринскомпрелазу(Политика,19)

Конверзниодносукојемфигурирајудваобјекта,једанексплицитни
–синтаксичкиобјекатиједанимплицитни–надокнада,обичноувидунов-
ца,којусубјекатдобијаилидајекаозамену,нијекарактеристичансамоза
робно-новчануразмену.Некомпензујусесамоматеријалнадобра,већсве
оноштозачовекаимавредност(живот,ставовиисл.),каоштосеизамена
можеобавитинаразличитеначине,штоседенотираглаголимазарадити,
заслужити,осветити,казнити,подмитити,штопоказујуследећиприме-
ри:

Волите сре бр не пред ме те којесамзарадио (Селенић,22) -Ње не 
че стит кенисамзаслужио(Селенић,34)-Акосамјазаслужилацр

37Унаведенимпримеримасамојеједантакавслучај,отетисестру,јерупримеруда
тиВертерадачитавластитаименицасенеодносинанекоживобиће,већкњижевнодело
којејепоњемуназвано.



43

ПАДЕЖИПРАВОГОБЈЕКТАУСТАНДАРДНОМСРПСКОМЈЕЗИКУ

ве ни по јас,тојеиг.Спира(Сремац,15)-Оце нукодпрофесораније
билолакодобити(Витезовић19)-Котијошнећедобитицр ве ни по
јас(Сремац,15)-Оннијепримаона гра де(црњански,77)-Цркваје
прималале пу ки ри ју(Сремац,57)-Видеоједајеосамљеностњегова
мука,апретпостављенинедостатакочинскељубави, ...,празнина
ко јућецелогживотанадокнађивати(Селенић,23)-МимаФ.зах
тевоправдавачињеницом(Политика,3)-Капетанаустријскевојске
ПанаТенецки(даосветисмртоца Па хо ми ја(Павић,9)-Међутим,
завечеромјојмужречедасењиховсинАрсенијепријавиоувојску
решендаосветипри ја те ља Па пи лу(Павић,103)-Покушаваколи
којеуњенојмоћи...ћер куоправдати(Селенић,91)-Комисијаће
казнитисве ру ко во ди о цезазлоупотребуположаја(Политика7)-И
подмитилига(црњански,11)

Собзиромнатодасеовдерадиодругачијемвидукомпензације,не-
гоштојетослучајупретходнимпримерима,објектомсеможеоткритии
појамкојипреузимаулогунадокнадезанекоделоприписаносубјекту.Ком-
пензацијуовеврстезаступајуобјекатскесинтагмесглаголимазарадити,
заслужити,паидобитикадајеонупотребљенкаоњиховсиноним(доби
тиоцену,добитицрвенипојас).Могућајеипојаваперсоналногобјектакао
заступникапредикацијекојасекомпензује,најчешћенаиницијативуипод
контроломсубјекта:Комисијаћеказнитисверу ко во ди о цезазлоупотребу
положаја[←…јерсуру ко во ди о цизлоупотребилиположај].Међутим,су-
бјекатможеисамбитидеопроцесазаменеинекеврстекомпензације,ка-
дасубјекатско-објекатскипарпредстваљаинтерперсоналнусупституцију:
Христинаћеускорозаменитимај куупредстави(Политика,19)-Замије
нилајујеболничаркаизсусједногпавиљона(Десница,52).

ОБЈЕКaТСКЕСИНТАГМЕЛОКАТИВНОГОДНОСА

Конекциониоднос

Овде јеречо синтагмамаукојимасеуправнимконституентомре-
феришеорадњичијајеманипулативнастранаусмеренакаобједињавању
аргуменатаистварањуразличитоспецификованихконтактниходноса.У
овомслучајутосурадњекојереферишуосамомчинуфизичкогповезива-
њавршиоцасобјектом,причемусубјектуосимрукуобичнонијепотреб-
ноникаквододатнооруђе.Динамичкомпредставомкретањакрозпростор
обухваћен је само субјекат,што се у забележенимпримеримаобележава
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глаголима:ухватити,зграбити,додирнути,дотакнути,држатииспеци-
фичнаупотребаглаголаноситииимати.

Кадми је у сусретдошаомладићи, ... ухватиоруч ку мог ко фе ра
(Селенић,18) -Ипослевечереонаузеодмахпле ти во,аонкњи гу
(Лазаревић,392)-Леварукаубелојрукавицидржиру ка ви цу де сне 
ру ке(Селенић,9)Удеснојруцидржаојеја стук(црњански,50)
Држећигрчевитомај сто ро ву ру куусвојим(Андрић,58)-Јеремија
једржаоцр ну ку ти јусаукрасомодслоноваче(Павић,78)-Иобоје
ихистераизкућедржећина пе ре не пи што ље(Павић,92)-Јази до ве
нећудадодирнем(црњански,81)-Јошједотакнуорукомуз ви тла ну 
фе ре џу (Андрић, 111) -Додирујевр шке ње них дој ки (Андрић,108)
-Чај и ко лачнедодирује(Селенић,75)Јаухватимње ну ру куипо
љубим(Лазаревић,191)АпопСпира...левомдржибра ду(Сремац,
60)-Нарукамадржиде вој че(црњански,77)Онбијејеткозграбио
иплануо(црњански,23)-Двојицавећдржехо џу(Андрић,122)

Необележеностобјекатскихпојмоваупогледуаниматностинезна-
чи једнаку заступљеностживих и неживих објеката.Већи број неживих
појмоваутојулозијеразумљив,јерсуонитипичниманипуланси,амани-
пулацијазапочињеобичнофизичкимповезивањемсаманипулатором.Ко-
некцијаснекимпојмомостварујесеуспостављањемфизичкогконтактас
једнимњеговимделом,којикоднекихпредметаимауправотаквунамену,а
ујезичкомсмислу,овоместофизичкогконтакта,каозаступникцелине,екс-
трахујесеисмештауобјекатскупозицију(ухватиојеруч ку ко фе ра,ње ну 
ру ку[←ухватиојекоферзаручку,њузаруку]).

Посебносуинтересантнипримериукојимасекомбинацијомглагола
носитисаобјектомузначењуодевногпредметаимплициразначење‘има-
тинасеби’,јерноситимушкукапузначи‘ставитиинадаљеиматимушку
капунаглави’(уп.примереупоглављуоБјекаТскесинТаГмепосесиВноГ
односа).Уколиконисуупитањуодевниилинекидругипредметикојисе
лоцирајуувекнауобичајеномместу,њиховојединствосавршиоцемрад-
њеиспољавасеобавезномлокализацијомнанекомњеговоминтегралном
делу,штоилуструјунекиодследећихпримера(носиојекњигузапојасом,
носиојекаменподјезиком):

Већшестугодинуносицр нобе ли дрес(Спортскижурнал,3)-Узвра
тиојемладиКалоперовићкојијевећносиоху сар ску одо ру(Павић,
104)-Уђеукрчмупросјакињаносећиму шку ка пуивичући(Павић,
79)Јошносифес ви шње ве бо је(Андрић,293)-Носиојечуд не чи
зме сапетаманапредокренутим (Павић, 160) -Попрстима уме
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стонакитаносилајеску по це не злат не и сре бр не на прст ке(Павић,
150)-ГоспођаРастинаКалоперовићједошласасином,носећисре
бр ни пу дерукоси(Павић,208)-Урукаманосешти то ве и ко пља
(Историја,23)Запојасомјеносионе ку књи гу(Павић,184)-Носио
јеотадамладиОпујићкрадомка менподјезикомкаотајну(Павић,
19)-Блудницаносизлат ну кру ну(црњански,83)-Авојсцизаповеди
шедаопетносипу шкенадесномрамену(црњански,67)-Нарамену
носиду га чак, бео и за ши љен ко лац(Андрић,40)

Локализацијупредметакојесубјекатимаузсебе,обичнолокализо-
ваненанекомделутелаилуструјуипримерисуправнимглаголомимати
(ималулууустима=лулутренутнодржиуустима).Међутим,кадасуу
питањусинтагмесовимглаголом,отежавајућаоколностјеташтосеусрп-
скомјезикуонпојављујеиупосесивним,алииуегзистенцијално-локаци-
онимструктурама(Kordić2002),такодањеговадопунаможебитипосесум
(онимасабљу),илисамообјекатлокализације(онима[држи]сабљууруци)
гделокализованипојамможе,алиинеморабитиувласништвусубјекта,
доксеуодсуствулокализаторапосесијанедоводиупитање.Дилемуовр-
стиодносарешавашириконтекст,као,например,уследећимреченицама.
Уњимасеуулозиобавезногпросторногдетерминаторапојављујеувекдео
телачија јевезасаобјектомипакближаегзистенцијалној,негоакциден-
талној(каонпр.*онимакључевеубрави)(ivić1982:10).Упримеримабез
реализованоглокализатораимплицираселокализацијанасеби(…имаве
ћиредсребрнедугмади[насеби]).

Ималајена ми ри са не ве штач ке мла де же(Павић,191)-Иманасеби
ха љи ну од го лу би је пла ва жер се ја, исти та кав ман тил и ше шир
(Селенић,77)-Падасегледајучијијепрслуклепшиикоимаве ћи ред 
сре бр не дуг ма ди(Сремац,51)

Локализаторскиоднос

Ууспостављањутактилниходноса,чијициљпревазилазисамуко-
некцију,субјекатосимрукукористиидругеделоветелаочемуреферишу
глаголилизати,пољубитиисл.,илисекаоспроводниккористинекосред-
ство(ишибати[нечим]некога).Иакосуобјектипосвојојприродинеобеле-
жени,уевидентиранимпримеримасучешћиперсонални,перцепираникао
статични,којисеулокализацијуукључујукаоцелинаоногделанакојемсе
вршилокализацијаикојијепонекадипосебноексплициран,штопоказују
иследећипримери:
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Пријатељскимепљеснуопорамену(Селенић,35)Свакихполасата
мењаламиоблоге,трљаламесирћетом(Селенић,47)Адајенеко
погладиоње но сјај но те ло(црњански,14)-Аонајјеједнакомило
ваокра ву и те ле(црњански,49)Причалисукакојегрлилане мач ке 
офи ци ре (црњански,45)Тесе,приразмимоилажењумучиодане
додирнепро фе со ра Пе тро ви ћа ни клу пе(Витезовић,27) Можда
јошнијекасно,мождагаипактребаизлемати(Селенић,32)Неко
га јелупаопоглави(црњански,36)НикаданасМилутин,рецимо,
нијемазио(Селенић,43)Помислиосамдапоступимпоједномпо
знатоммоделу,дагаударим(Селенић,29)Послаометвојотацда
тилижемра не(Павић,122)-АДуњапогледасвогполубратауочи
ипољубицр ну ка ши куизсвогтањира(Павић,193)-Дамуседонесе
иконадајецелива(црњанки,33)Немојтакодага чвргаш,дозволи,
поглави(Витезовић,41) Онагаошинуполицубичем (црњански,
82)-Онаодјахаипочегатућибичем(црњански,36)-Мужмеје...
голуишибао(црњански,84)Пагагађаметлом(Сремац,47)

Оваквимсурадњамаживипојмовиобухваћеникаоширилокализа-
тори,чијајеужалокализација–одређенидеотела,експлициранаодгова-
рајућомлокативномформом(пљеснуоме порамену),или јеимплицитна
(трљаламе [потелу])собзиромнасвојствосједињеностиделаицелине
(ivić1983:222).Међутим,кадауфокусупажњенијецелина,већодређени
сегмент,којијеудатоммоментупонечемуспецифичан(можетобитии
привременидетаљ),ондобијаформуобјектадетерминисаногцелиномкао
посесором (лижемтира не [←прелазим језикомпотвојимранама]).У
забележенимпримеримакоднеживихпојмованијеуоченаоваквасинтак-
сичкаконверзија.

Пажњупривлачислучајкомбинабилностиглаголапољубитиснеу-
обичајенимобјектомнеживеприроде(пољубитикашику),штоможебити
одлика специфичног пишчевог израза.Уинтерперсоналномодносу дати
глаголобједињујетактилнисаемоционалнимодносом,стварајућиодређе-
никомуникацијскиоквир,доксеовдеиспољавасамосубјектовоемоцио-
налностање.

Обележјестатичностикарактеристично јеизасинтаксичкеобјекте
којисеумоционеодносеукључујукаодиректнилокализатории,уколи-
косутродимензионалногоблика,сангажованомспољашњомилиунутра-
шњомстраном(заптивабрадомуши [←стављабрадууушиитакоих
заптива]).Адлативноили аблативноусмерене радњеденотиране сунај-
чешћеантонимијскимпаровимаглагола,каоштосу:открити~покрити,
пунити~празнити,обући~свући,обути~изути,мазати~брисатиисл.:
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Већсупочелињоме[марамом]покриватиите стозакиселуштру
длу и крофне (Сремац, 21)  Покрије ли це рукама (црњански, 79)
Жене… покрише гру ди (црњански, 64)  Кад се комадић крвног
угрушкаоткинеи...зачепине ки ар те риј ски крв ни суд(Биологија,
112)Грлиогајеихтеодамурукавицомзапушиуста(црњански,
83)Онанетрпинивршњакесвогапорода,целотопоколењешто
заптивабрадомуши(Павић,165)Иваздухиспуниплућ не ме ху ри ће
(Биологија,82)Засућевассутраштитовима(цртњански,83)-У
прапостојбинисловенскаплеменасунасељавалапро стор ну рав ни
цу(Историја,22)Брзостадеистресатискоропунулу лу(Лазаре-
вић, 233) -Вајкао се други пунећипу шку (Павић, 180) Она је ...
пуниламуча шу(црњански,47)КакоћеТомасапун...мазатико су
вином(црњански,40)Аониме...намазашекатраном(црњански,
86)Разголитилајегру ди(црњански,78)Откриојекру ну (црњан-
ски,68)Онимесвукошеголу(црњански,86)ОнаприђеДунаву,изу
јед ну но гу(Павић,151)КапетанОпујићискаписво ју ча шу(Павић,
195)-Синејатеродихпехарасластиради,дамогудагаиспијемдо
дна (црњански,84) Старциистресошелу ле (Сремац,53) Сада
сампостаонајредовнијипосетилациувекпоследњикојићекрч му
напустити(Селенић,64)Науглугдејечистиообу ћумимопрола
зницима(црњански,68)-Персабришесвојомчистомшнуфтихлом
јед ну ча шу(Сремац,68)-Кра ву јемузлаЖужа(Сремац,40)

Поредобјеката–локализаторауз глаголекојичинепрвидеопара,
обичносепојављујуипојмовикојиселокализујуитимеостварујусвоју
инструменталнуулогусредстваиматеријала(заптиватибрадом,мазати
уљем),илиинструмента(затворитишаком,засутиштитовима).Импли-
кацијаобјекталокализацијеуздругидеоглаголскогпара,поречимаД.Гор-
тан-Премк,резултатјеметонимијскедисперзије(ГорТанпремк1997:75),
којомулогуобјектауакузативузаузималокализатор,штосеуочаваутран-
сформу,каонпр.:Скинулисумеголу[←Скинулисуодећусамене]Изу
једнуно гу[←Изуципелусаједненоге]Искаписво ју ча шу[←Искапипиће
изсвојечаше].

Примерипоказујудапроцеслокализацијенајчешћеексплицираних
појмова и дезлокализације обичноимплицитних, доводи допривремене,
мањеиливишеуочљиве трансформације оваквихобјеката–локализато-
ра.Например,трансформацијанекогобјекта јеочигледнакадасеон,на
пример, премажекатраном,ноге када се сње скинеципела, чашепосле
брисања.Збогтогабинекиодовихпримерамоглибититретираниикао
примериобјекатскихсинтагмитрансформативногзначења.Међутим,ква-
литативнатрансформацијанемораувекбитииуочљива–такваје,напри-
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мер,пушкапослепуњењаилулапослепражњења,гдепроменефизичког
изгледаготоводаинема.

Осимнаведенихглаголскихпароваинекидругиглаголиденотирају
сличнуситуацију.Одређенаврстарелативнепроменедешавасеисобјек-
тимаузглаголекојиконотирајуадицијуилисепарацијуимплицитнихобје-
ката.Такавјеглаголпушитиупримерупушиојесво ју зе ле ну лу лу(Павић,
186), јерсепоменутимпроцесомелиминишедуванизлуле.Сличнисуи
примери:Онајеседелазастоломивезлане ка кав ја стук(Лазаревић,33)
Затимимтуубријачниципоставишесто(Павић,128),гдевестијастук
подразумевавестиразличитемотивепо јастуку,поставити сто значи
поставититањиреиприборзајелонасто.

Уколико јеобјекатлексикализованпопринципуреификације38, као
кодглаголатипаоседлати(ставитисе дло),каменовати(бацатика ме ње),
зачепити (ставитичеп),сапунати (наноситиса пун),разоружати (оду
зетиоруж је)локализаторзаузимапозицијупрвеобјекатскедопунештоје
праћеноиодговарајућомморфолошкомадаптацијом:

Оседланабрзинуко ња(Павић,61)Ненадјеједваизвукаоживугла
вуизТузле,ањеговуже нусукаменовали(Новости,15)Сапунилису
галагано(црњански,11)-Његовикоњанициутренокаразоружаше
пут ни ке(Павић,184)


Појединисинтаксичкиобјектипредстављајуповршинскеекспонен-

тебазичнихлокализатораоријентационогатипа.Вршилацрадњеилинеки
другиаргументиндиректноселокализујеуодносунаједнуодстрана,или
уодносунасвестранеобјекталокализатора,например:

Његовгосподарудосадипрекрстиосво ју сен ку(Павић,159)-Већ
годинаманепокушаванампрагпрећи(Селенић,7)-Светјепрелазио
мост(Андрић,61)-Водаби...прелилаоба ле(црњански,14)Усво
јимдивљиммаштањимасве пре пре кенашојљубависампрескакао
(Селенић,67)-Биојетоликозамишљендајепрескакаосен ке др ве ћа 
крај пу та(црњански,38)Кобиразуманаконеморасво ју де цу...
окружиотоликимсмртима? (Селенић,39) -Војскабешеопколила
зи до ве (црњански,58) -Онисузаливалиле је и др ве ће (црњански,
62)Идемдаокопамку ку руз(Сремац,8)-Пришлисујојчовекилепа
младажена,везалијој врат њеномсопственомкосом(Павић,35)-

38Ореификацијикаоофаворизовањуимениценарачунглагола,асобзиромнаситуа-
цијуусрпскомјезикускренулајепажњуМ.Ивић(2002:22),помињућидваначинаманифе-
стацијеовепојаве.УпоредитакођеарсенијеВић2008.
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Господоовучашууславуоногданакадмузавезашеру ке(црњански,
29)


Спацијалностпосматраногобјекатскогодносасадржанајеусеман-

тициуправних глаголскихлексема, каои спецификацијаоријентационог
односакојијечестоиморфологизованодговарајућимпрефиксом.Прире-
ализацијиглаголскихрадњипрећи,прелитиобјектипрагиобалаобухва-
ћенисукаодубинскилокализаторисангажованомгорњомстраном(прећи
прекопрага;прелитипрекообале),доксинтаксичкиобјектиглаголаокру
жити,опколитисвојубазичнулокализаторскуулогуостварујуангажујући
свестране(окружитиде цу[←локализоватинештоокодеце];опколити
зи до ве[←локализоватинештоокозидова]),којеупојединимслучајевима
имајуиобележјепроксималности(везативрат[←везатикосунепосред
нооковрата];завезатиру ке[←завезатинештодиректноокоруку]).

Штосетичеобјекталокализације,утојулозисепојављујеисамсу-
бјекаткојисвојимкретањемобухватадеонекогпростора(онјепрескакао
пре пре ке, светјепрелазио мост).Нисуреткиниглаголисуграђенимсе-
мантичкимобјектом,којиселокализујеуодносунасинтаксичкиобјекат
(прекрститисвојусен ку [←направитикрстизнадсвојесенке]),илисе
објекат локализације имплицира (залевати ле је [← залевати земљу око
леја];окопатику ку руз[←окопатиземљу/уништитикоровококукуруза]).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕМОДИфИКАцИОНОГОДНОСА

Моционо-формативниоднос

Уодносунателокаоцелинуњеговиинтегралниделови,каонеодво-
јивисегментисограниченоммогућношћупомерања,представљајумање
иливишестатичнеобјекте, тј. објектекоји сепо својимкинетичкимка-
рактеристикамамеђусобноразликују.Утомсмислуочигледна јеразлика
измеђубубрегаируку.Функционалностиправаприроданашихорганаза-
снованисууправонањиховоммањеиливишеуочљивомдинамичкомпо-
тенцијалу.

Једанодвидовадинамизацијеоваквихобјекатанастајезаузимањем
новогположаја,другачијегодуобичајеног–оногкадајетелоустањуми-
ровања,штојечестоипредусловзаоптималнуфункционалностпосматра-
ногоргана.Например,закапкејекарактеристичнонепрестанодизањеи
спуштање,каоизаустакодкојихсепомерањеусанаперцепиракаоотвара-
њеизатварање.Таквуврстумоцијекојомобјекатзаузимановиположајбез
некедругеквалитативнепроменеилуструјуследећипримери:
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Алиотацмирноподижеру куипоказаудаљину(Павић,197)Вред
нопише, гла ву јенагнуламалоулево (Селенић,77) -Увређено јеи
презривоокретаогла ву одмене (Селенић,32) -Јошпренегошто
јеподигаокап ке,Софронијеосети(Павић,49)-Ипоченабрајати
савијајућипр стелеверуке(Павић,141)-Онје ...прћиоуста(цр-
њански,11) -Мараузвиобр ви це (Лазаревић,97) -Наредикоњима
дастегнуњу шке (Павић,115) -Онјетакодоброухватиомојна
чинговора,какозаврћембрк(Селенић,13)-Онсамоћути,...,раз
главиви ли це,заврнеје зик,пазевакаокакаваристократа(Сремац,
47)Но гупрекрстилапреконоге(Селенић,53)-Исплазије зик!…
наредиму,штоопсенарбрзопослуша (Павић,27)-Којијебуј ну и 
та ла са сту ко суштомупадапрекочелапокретомглавесталноза
бациваоуназад(Селенић,32)-Онисупружаливра то ве (црњански,
38)Заваљенаудушекурашириру ке(црњански,79)-Онаотвори
јошједномочи(Лазаревић,77)-Онразгорачиочи(црњански,25)

Међумоционимглаголиманајчешћисуоникојимасеозначавакре-
тањеусмеренонадоле/нагоре,унапред/уназад,азабележенисуипримери
укојимасепроменаположајаобјекатаманифестујекаоокретање,савијање
икаоположајкојирезултирауобличавањем,нпр.прекрститиногу←пре
бацитиногупрекодругеногетакодасеформираобликкрста.

Моционо-формативним односом обухваћени су и одевнипредмети
којиуодносунастањепререализацијеглаголскерадњебивајупомерани–
уцелиниилинекимсвојимделом,надолеилинагоре,каоиустрану:

Засукамалоде сни ру кавидижесабљувишеглаве(Лазаревић,139)
-Сетисе...пијанихњенихтетака,штосузадизалесук ње(црњан-
ски,15)-Садасупрекоколенапревуклиду гач ке пан та ло не(Селе-
нић,9)-Задижемно га ви цебеспрекорноиспегланихпанталонакада
седам(Селенић,13)-Онајћеданакривифес(црњански,40)

Различитеманипулативнерадњекојимасеобјекатскипојамнемења
уквалитативномиликвантитативномсмислу,нитињеговамоцијаупро-
сторуукључујеодноспреманекомдругомпојмукаолокализатору,спрово-
десеуциљупроменењиховогдотадашњегположаја.Обичнојеупитању
некипредметизчовековенепосреднеоколине,стварусвакодневнојупо-
треби(прозор,врата,кревет,јастук,ћуп,марама):

Јаћудаотворимпро зор(Лазаревић,395)–Апредвечеонаотвори
вра таупољетакодајеСофронијемогаовидетизнак(Павић,154)
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-КомандирагоспођаСидаизалупивра та(Сремац,78)39-Потомсу
малоподигликре вет,тектоликодајојсекосазатегла(Павић,35)
Пошто је окренулапр ву кар ту, изње је почела читати следеће
(Павић,37)-Онису...набијализе мљу(црњански,62)Акојесањаш
окренија стук итаћетесањати(Павић,51)-Онапромешасрдито
рукомко лу то ве(Лазаревић,26)-Докмијошувекскупљамобелешке
и заврћемопо клоп це од пен ка ла (Селенић,65) -Руља јепорушила
[оборила]спо ме ник(црњански,65)-Обориојеногомне ке ћу пе(цр-
њански,10)Она...притежема ра муокоголихрамена(црњански,
12)

Трансформативниоднос

Карактеристикапредикатско-објекатскогодносауовимпримерима
јестеобухватностобјекатскихпојмовапроцесомквалитативнеиликванти-
тативнетрансформације.Онесемогуодноситинасастав,облик,основну
природуобјектаимогубитимањегиливећегобима,штозначидастепен
његовединамизацијенијеодпресудногзначаја,каонипомерањеупросто-
ру.Кадасеговориомодификовањупрвобитногоблика,можесеиматина
умуисампроцеспреобликовања,алиињеговпретпостављенирезултат–
циљ.Фокусирањемзавршнефазе,некетрансформативнерадњесеоцењују
каодеструктивнеиликаокреативне.

Важнајеиследећачињеница.Приликомпосматрањаовихпримера
требаиматинаумуда јеперцепцијаодносадео-целинапресуднаприли-
комтумачењасемантикепојмаусинтаксичкојпозицијиобјекта.Честосе
трансформацијанекогсегментасамоимплицира,докјеузтрансформатив-
ниглаголреализованацелинанакојојсе,захваљујућиодговарајућемпарто-
нимијскомодносу(иВић2006:14–19),такођеодражавапромена.

Захваљујућисвојојдвострукојулози,целинемодификованогдела,па
стогаисамемодификоване(ivić1983:222),ипосесора,којисеурелацијама
локалистичкогпосматрањаодносаможетумачитиикаолокализатор,такав
објекатсеразличитоинтерпретира,штопоказујеитрансформ,нпр:бријали
сугалагано[←бријалисумубраду](црњански,11)–Онјетогданарано
затвориоду ћан[←затвориовратадућана/надућану](црњански,24)-Бра
тасетакоугојиоданеможезакопчатисвој сви ле ни пр слук[←закопча
тидугмадсвогсвиленогпрслука/насвомсвиленомпрслуку](Сремац,28)(уп.
примереупоглављуоБјекаТскесинТаГмепосесиВноГодноса).

39Примерјеинтересантанпотомештосеобјекатреализујеузсложениглаголзалупити,
чијајеобличкакомплексностзасновананазначењимафизичкерадњеиаудитивногутиска
(затворитивратаузлупу),гдесепрефиксомупућујенаосновнурадњу,докјеостало„са-
телитскидео“(ооваквимслучајевимајеписаноуIvić2002:18-25).



52

НадаАрсенијевић

Такође, међусобна условљеност квалитативних и квантитативних
променаобјекатаотежавакласификацијупримера,пасупримењеникрите-
ријиусловни.Покушајдасесинтагмегрупишупрематомедалисупроме-
необјекатавидљивеилиневидљиве,тј.мањевидљивеуфизичкомсмислу,
далијезахваћенобликиструктураилисамоједнаоддимензијауквали-
тативномиликвантитативномсмислу,незначинегирањечињеницеоме-
ђусобномукрштањуиусловљеностидатихпромена.Напротив,јасноје,на
пример,дајетрансформацијаобјектаусинтагмишишатикосупресвега
уочљива,затимдаобухватадимензијукојасеодносинадужину,тј.квани-
титативнупроменусманивањаиефектимаувидустварањановогоблика.

Имајућиувидусвепретходноречено,требанапоменутиданаведе-
нипримериилуструјупресвегаонутрансформацијукојасечиниладоми-
нантномудатомслучају,каоштојеупримерукваситикосутретиранакао
видљива,авлажитикожукаомањевидљивапромена,илиуплитатикосу
каопроменаоблика,апоткресатибрковекаоквалитативнапроменаусло-
вљенаквантитативномпроменомједнедимнезије–дужине,доксусинтаг-
метипаповиситиплатуитрошитибарутоцењенекаопримериизразите
квантитативнепромене.

Каоштојеинапоменуто,некеманипулативнерадњерезултирајупро-
менамакојесууочљиве,докседругереализујубезочигледнихпоказатеља.
Очигледнеквалитативнепроменеобјекатаилуструјуследећипримери:

Замутирогомво ду(Павић,86)Со бу јеосветљаваластојећалампа
ууглу(Селенић,26)Осамготичкихпрозорасеклојесвојомсветло
шћунаосамделоваовал ну про сто ри ју(Павић,140)Требакрчити,
бојитици гле,дрндативу ну(Лазаревић,369)-Запалишече ти ри све
ће(Лазеревић,66)-Онаопетприпалици га ре ту(црњнаски,18)У
магликојајекаоситнакиша...овлажила... плоч ник, цр не гво зде не 
сту бо ве ...свештојемојзнатижељнипогледобухватио (Селенић,
14)Онјесвакичас...квасио...ко су(црњански,37)Усликесенисам
удубљивао,теих нисамтруниопретераномупотребом(Селенић,8)
-Пабихсигурноизмениосво ју гар де ро бу(Селенић,10)Углавномбез
тешкоћепреводимпот пи се под сли ка ма и члан ке раз ли чи те са др
жи не(Селенић,45)-Онајечестомењалаиме(црњански,4)

Трансформацијама се могу сматрати и оне квалитативне промене
објектакојенапрвипогледнемајувидљивихзнакова,илисуњиховирезул-
татитекнакнадноуочљиви.Обичносеспроводесвесно,понекадузприме-
нуодговарајућихпомоћнихсредстава,дабисепресвегапобољшаоквали-
тетаобјекта,атимеповећалаињеговаефикасноступотребеуколикомује
такванамена:



53

ПАДЕЖИПРАВОГОБЈЕКТАУСТАНДАРДНОМСРПСКОМЈЕЗИКУ

Негоје(Дуњу)онајкапетанОпујићпослаодавидара нењеговомра
њеномсину(Павић,99)Лечилајезу бе,лечилајера не (црњански,
43)Краставацодличноосвежаваивлажико жу(Вива,15)Мела
нијабришенос(Сремац,89)Ијагодечистеор га ни зам(Вива,12)
Онћеправилноподвезатиоште ће ни крв ни суд(Биологија,115)-
Боровнице,купине…,обилујувитаминомЦкојијачаиму ни тет(Ви-
ва,12)40Тобрзоодносимамурлукибистригла ву(Павић,71)-Са
чуђењемсамоткриодасамсве сво је на ви кепреконоћиизменио(Се-
ленић,64)-Оправљаога [сат]иЛалапутар(Сремац,23)

Квалитативнупроменуобјектапредстављајуитрансформацијечији
су ефектинајчешћевидљивии којима је захваћен спољашњиоблик (из-
глед),илиосновнаструктура:

Алијевештонизлеђарасплиталаиуплиталасво ју ри ђу ко су(Па-
вић,151)Казнајетугакојамијесмрклали цеипогрбиламладићка
рамена(Селенић,76)-Кадјепричаокакојеодгртаоснег(црњан-
ски,20)-Досипаосаммлекоучај,размућиваокашичицомше ћер(Се-
ленић,66)-ВидилосекакостариседиБиотножемсавија...злат не 
пло че(црњански,71)-Самокадјечистилари бу(Сремац,54)-Са
мајенегдесво је ру бљеглачала,лицемила(Селенић,48)-Попадије
узмуплетивапа...подштрикавајупла ве ча ра пе(Сремац,22)

Осталипримеритрансформативнихсинтагмиилуструјуслучајевеу
којимадоминираквантитативнапроменаобјекта,безобзиранаврступер-
цепцијењенихефеката.Понекадјеонапредусловизаквалитативнупро-
менунекеодособинаобјекатскогпојма.Углавномсерадиоповећањуили
смањенудужине,густине,тона,боје,киселости,температуре,темпа,број-
ностииликоличине,штосе,например,наобјектимаживеприродеможе
испољитикаопроменафизиономије(шишатига),иликоднамирницакао
променаукуса(разредитисокове,закиселитивино).

Трансформацијуобјекатазаснованунаквантитативнојпроменико-
јомдолазидоповећањадатеособинеилуструјупримерисуправнимгла-

40ПримереовогатипапомињеМ.Ивић(Камилицајеизлечилаболесника)констатујући
дајеиусрпском,каоиуенглескоминемачкомјезику,субјекатскипојампримарноодгово-
ранзаизлечење,алисеслажесаКamp/Rossdeuscheromдајојсенеможеприписатиулога
вршиоцарадње,већсредства–проузроковача(иВић2002:59).Такође,подтрансформатив-
нимпроменаукојимаправивршилацимаиндиректнуулогумогусесматратиионеукојима
човексвесномењапонашањеиживотненавике,атимененамерномодификује,тј.утиче
напроменудинамикенекихприроднихпроцеса,нпр.:Редуцираноузимањехранеуспорава
жи вот ни про цес(М.природе,61)–Смањивањеоброказа30%...одлажепо че так пу бер
те та(М.природе,61).
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голиматипа:потамнети,обогатити,закиселити,хладити,наоштрити,
повећати,увеличати,повисити.

Бацасенкуналице,алинетоликодабипотамнеобле шта ву бе ли ну 
Ели за бе ти на те на(Селенић,9)-Трудиоседаобогатиасор ти ман 
ро беврложивомтрговиномсиностранством(Селенић,40)-Заки
селићеимви но(црњански,41)-УкојојјепопСпирахладиови но и 
лу бе ни це (Сремац,38) -Узесполиценож,наоштригаовиљушку
(Павић,57)-Текдабиоживеозатренутакза мр ли раз го вор(Селе-
нић,52)-Газиранапићаивештачкизаслађивачиповећавајусто мак
(Вива,10)-Онјезнатнопрошириосво ју др жа ву(Историја,34)У
мениувексклономдаувеличаваммањ ка во сти(Селенић,63)-Дапо
висицрквењакупла ту(Сремац,15)

Синтагмаме с глаголима шишати, поткресати, грискати, разре
ђивати, крунити, пушити, трошити, оборити, денотирају радње чијим
спровођењемдолази до квантитативне промене објеката, тј. до смањења
некењиховеособине,штоилуструјуследећипримери:

Јованапоновонатачелонацбратунаглавуинаставидагашиша
(Павић,58)ПахомијеТенецкијепоткресаосво је се дам го ди на ста
ре бр ко ве(Павић,66)Видеојекакомушогоргрисканок те и бр ко ве
(црњански,42) Акопатитеодшећера,требалобидаразређује
теслат ке со ко ве(Вива,14)-АркадијеиЖужакрунилисуку ку руз
(Сремац,37)-Негонекапушици га ре(Сремац,13)-Осимтога,млад
кромпирјелакокварљивитребага трошити(М.природе,40)Њи
мајашаљемпарекојезарадимтрошећифра на цу ски ба рут(Павић,
189)-Организамскупљаснагудаоборивру ћи цу(Селенић,76)


Иакосеповећавањемилисмањивањемсадржајанекематериједетер-

минишеињиховсадржатељексплициранузглаголскулексему,онниједео
њенединамичкепредставе.Тoсевидииутрансформу,гдесадржатељима
улогулокализатора:Онаје,...пуниламуча шу[←онајепунилапићеучашу]
(црњански,47),пасетаквипримериовдеинеразматрају(уп.примерекоји
илуструјулокализаторскиоднос).

Културолошкаусловљеностперспективепосматрањатрансформаци-
онихпроцесаиспољавасенапрагматскомпланутакоштосењиховирезул-
татиоцењујукаопожељни,друштвеноприхватљиви,позитивни.Одређене
глаголскелексемевећсамеконотирајуоваквазначења,пасеможепретпо-
ставитидасутрансформацијетипаублажитииопоравитипозитивне,као
упримерима:
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Дасаммогаоговоритисрпски,мождабихсесетиолакедуховито
сти...којомбихублажиопа те тич ност ње го вих из ја ва(Селенић,
28)Јерсувоћкевишемесециисувишежеднедабимогледаихопо
равекаснијекише(Моћприроде,12),адасепокварити,инфицира
ти,загорчатиоцењујукаонегативне:Којимујесвојимнепознава
њем обичаја поквариорас по ло же ње (Селенић, 88) -Поузроковачи
овихпроменасугљивицекојесеналазеуземљиштуипрекокорена
инфицирајубиљ ку(М.природе,28)-Нарочитомијезагорчаваожи
вот некималиЛеслyХаyес(Селенић,13)

Поистомпринципуглаголимапалитиигаситибиобиденотиран
позитиван и негативан ефекат процеса горења,што илуструју и следећи
примери:Девојке...палекан ди ло(Сремац,50)-Капетан,којисенијени
мицаоодсабљеифењера,угасижи жак(Павић,98).Међутим,могућаје
идругачијаперцепцијаовихефеката,јерјепроцестрансформацијепредо-
дређентакођеприродоминаменомобјекатскихпојмова,такодасекандило
икућа обухваћенипаљењемразличито оцењују, па је насупротприхват-
љивомпаљењукандила,упретходномслучају,паљењекућедеструктиван
чин,негативнеконотације:Дамузапалику ћу(Сремац,27).

С друге стране, процес којим се објекат дезинтегрише,штошире
гледанопредстављадеструкцију, неморанужноиматинегативнепосле-
дице,чакјеуодређенимслучајевимапожељна,каонпр.Јалупахора хеи
давахјој(Лазаревић,27),алиисасвимнеприхватљива:Шегртразбије дан 
та њир(црњански)-Истинаонјеразбијаопро зо ре(црњански,41).

Могућностразличитогтумачењаобјекатскихсинтагмисглаголима
типа(по)јести,(по)пити,повезанајесањиховомкомплексномзначењском
структуром,моционогитрансформационогкарактераидезинтегративног
резултата41,штоимотвараместонесамоовде,већидругде.Међутим,бу-
дућидатранслокативностматерије,обичнохранеипића,немапримарни
значај,већсамоомогућавањиховудаљумодификацију,чијетрајањеније
маркирано,тј.можебитипрекинуто,овипримерисеприкључујуосталим
трансформативнимсинтагмама.Деструктивнибибилисамоглаголисвр-
шеногвида,јерјединоониденотирајунестанакобјекта.

Помислиојенатодасумождаонивећјелинегдећу ра на(црњански,
40)Трговциједупу тер и зе мич ке(Сремац,30)Одвоћакорисноје
јестиба на не и ки се ле ја бу ке(Моћприроде,25)-Исебиговорим...

41Д.Гортан-Премковаквесинтагметретиракаодеструктивнеобјашњавајући,такође,
дабисемоглеидругачијесхватити,јеробјектимењајуместо,квалитетидезинтегришусе,
штојеуосновибиолошкеихемијскеприроде,анелингвистичке.Слингвистичкетачкегле-
диштазањујебитнодајеобјекатскипојамелиминисан(ГорТанпремк1971:29).
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једући...нашушти пак(Селенић,71)-Дасепентрајунадрвоије
дудуд (Сремац,51)Штазобакокош.Пше ни цу?(Павић,50)-Иди
бибогословацпиора ки ју(Сремац,43)Одбиједајојсенаручидру
гачашицашеријако јивишелисканегопијуцка(Селенић,54)Увек
требадапијетесо ко весахраном(Вива,14)Обепопадије...пију
ка фу (Сремац,71)Милутинјесвакојутропиобе лу ка фу(Селенић,
43)-Пијемпор то(Селенић,29)-Oстављајућиоцадасампопуши
енглескулулуипопијека фу(Селенић,49)Акравенаишле...папоје
лету ла ју(Сремац,7)-ПодсмевајуимсеТемишварцидасуимкраве
појелетро то ар(Сремац,7)-Алибисеодмахпоштобипојелахра ну
дизалаодстола(Селенић,49)-Свакадваипосатапоједитеми ни 
оброк(Вива,10)

Примерима су илустроване објекатске синтагме акузативно-гени-
тивнеалтернације.Објектиуакузативукомбинованисаглаголимакојиде-
нотирајуконзумирањенамирницаобележавајусасвимконкретнепојмове
(пијемпор то), као и оне којима се начелно саопштава о врстиматерије
(кориснојејестиба на не и ки се ле ја бу ке).Стицањемодговарајућихсеман-
тичкихуслова,уместообјекатскогакузативаузневеденеглаголеможесе
појавитииобликгенитива.Његовареализацијасеочекујеудваслучаја–
кадајеобухватностобјектапарцијалнаикадајеобјекатскипојамгенерич-
киупотребљен(ivić1983:117).

Објекти реализовани у наведеним примерима обележавају углав-
номнамирницекојеслужезаљудскуисхрану,каоинекекојесунамењене
првенственоживотињама (кравесупојелету ла ју).Појмовиуулозисин-
таксичкихобјекатауздатеглаголемогубитииопштегзначења,тј.могу
обележаватијело,пиће,храну,оброкуопште,непрецизирајућиокојојна-
мирницијеконкретнореч.Иакоколокацијауправнихглаголасужавакруг
могућихобјеката,једанинтересантaнпримерпоказујеисасвимнеуобича-
јену,нетипичнукомбинацију(појеститро то ар).

Деструктивнипроцеси

Глаголимадеструкцијемогусесматратионикојиобележавајутранс-
формативнепроцесекојимасенарушаваилиуништавасуштинскаприро-
да објекта,мењају сењегове основне компоненте дотадашњег битисања
–структураипросторнадетерминација,штосеуосновииспољавакаоњи-
хованегација.Таквиобјектисестогамогуназиватидеструктивима42.С

42К.Mилошевићтаквеглаголеназивадеструктивнимглаголима,апрематерминурезул
татив,којиизводиоваауторказаобјектенасталеурезултатурадње(milošević1978),може
сеизвеститерминдеструктивзаобјектедеструктивнихрадњи.
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обзиромнатодасекаообјектитретирајуипојмовиобухваћенипроцесом
трансформацијекојајеутокуионикојисуњенрезултат,апритомпрви
задржавајусвојупрвобитнусуштинскуприроду,докједругипотпуногубе,
онисеитерминолошкимогудиференциратикаодезинтегративииелими
нативи43.

Дезинтеграцијаобјекта

Трансформацијекојесенапрагматскомпланусматрајуилимогусма-
тратидеструктивнимаалисамоутомсмислудасењимазахваћенипојмо-
видезинтегришукаоцелина,штонекадазначиипроменуњиховесталне
локације(плевититраву),алиуззадржавањеминимумаегзистенцијалних
својстава,могусеоквалификоватикаодезинтегративнепромене.Објекти
подложнињиховомтренутномделовањутретирајусекаодезинтеграти
ви,алипроцесусвакоммоментуможебитиобустављенињиховаседаља
егзистенцијанедоводиупитање.Тојемогућетеккадасесагледарезул-
таттакветрансформације.Акоје,например,процесрушењакућеутоку,
објекатсепрепознајекаокућаготоводосамогзавршеткаактивности.Сви
таквипримериуулозиуправногпредикатаимајуглаголенесвршеногвида
(milošević1978:7-8),азабележенјеислучајсапочетносвршенимглаголом
Упалилисујед ну ку ћу(црњански,36).Заилустрацијумогупослужитисле-
дећипримери:

Покушаоједазаподенеразговор,алисамгајаусамузачеткуувек
прекидао(Селенић,27)Рушемику ћу(Новости,15)Грмљавинади
намитарушила јесте пе ни це (црњански, 72) Процес оксидације
временомразграђујехран љи ве ма те ри је (Вива, 13) -Онеразарају
зуб но тки во(Биологија,98)-Бал кан ско по лу о стр во и ис точ не Ал
пенајпресупустошилагерманскаихунскаплемена (Историја,28)
Ипочешевр то векресатинапутевима(црњански,64)-Поповиим
секлико ла че(Сремац,8)-ИлиЖужикојаутодоба...плевизу ба чу
(Сремац,89)-Иногаоднекихстарихмаказакојимасунекадасекли
кри ла гу ска ма(Сремац,23)

Чаки радње заступљенеперфективним глаголима, којима се саоп-

штава крајњи резултат трансформације, не доводе увек до потпуног не-
станкапрвобитногобјекта.Ипоредпреобликовањацеловитогобјекатског

43ТереминелиминативуводиВсеволодовадабиозначилапредметекојинастајууни-
штавањем,разрушавањем,удаљавањем(ВсеВолодоВа2000:144).Међутим,овдећеонбити
искоришћензаобележавањеонихдеструктивакојисупотпуноелиминисани,тј.онихкоји
губеобележјеегзистенцијалности.
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појма,тј.дезинтегрисањањеговеструктуре,каоусинтагмамапрекинути
конац,поцепатирукавицу,остајесачуванасуштинскаприродатогпојма,
такодаседеловидобијеницепањемидаљетретирајукаополазишнипо-
јам,каоконацикаорукавица.Каоштопоказујуовадваслучаја,обичноје
упитањусегментирањекојимнастајевишемањихделоваилиместимично
оштећењецелине:

Самопазиданепрекинешко нац (Павић,46)-Госпођесусузногле
далекакосемучидаисечепе че ње(црњански,46)Кадгаонавиде
...поцепасво је ду ге ру ка ви це(црњански,79)Једанпацов...изгризо
милостивомгосподинусве чи зме(Сремац,48)Аконекуновужели
придодати,морајед но ја јеразбити(Селенић,71)-Попринципупре
се:оваврста(машине)во ће и по вр ћесецкаувлажнумасу(Вива,13)
Попринципуцентрифуге:овамашинасечеса стој кенакомадиће
(Вива,13)Асамприђеиспосницинаврху,укојојјенекипустињак
покушаваоданацепадр ва(Павић,114)

Елиминацијаобјекта

Дезинтеграцијаобјектарадњекојомнасталисегментивишенепред-
стављајупрвобитнуцелинуиматипичнодеструктивнообележје.Њенре-
зултатсеможесхватитикаопотпунаелиминацијаобјекта,штојеитерми-
нолошкимогућеобележитиискоришћавањемвећпознатогрешења-ели
минатив.Деловањемперсоналногвршиоца,илиприроднестихијебивају
уништенииживиинеживиобјекти–можебитипоптуноелимисанањи-
ховафизичкаегзистенција,илипрекинутконтинуитетпојмоваапстрактне
природе.

Кадајесубјекаттакверадњечовек,објектимогубитиизложениње-
говим(рушилачким)поривима,паседеструкцијаиспољавакаопланирана
и свесна активностфинализована у видуманипулативне радње, или као
случајна,пратећапојаваузнекусвеснореализовануманипулацију.

Нагудеосамсеиразбиогу сле(Павић,194)-Разбиоону фи ну сти
ву лу лукадсеоблачионајутрењепасадсамоређаипсује(Сремац,
28)-Шегртразбије дан та њир(црњански,11)Некиотрчаше...да
полупајупро зо ре(црњански,20)-Онзбиљанапише,каоштосето
обичноради,многописама,погорисво је хар ти је…(Лазаревић,146)
-Организамморадазапнедабисвариовлакнаиутомпроцесуса
горидо дат не ка ло ри је(Вива,10)-ЧимјеизбионовиратФранцузи
сууништилиВе не ци јан ску ре пу бли ку1797(Павић,66)Синдикат
Костолцајепрекинуоштрајк(Новости,2)-Натајзвуккапетанкао
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опаренскочи,прекидепред ста ву(Павић,191)-МилунСакићјезимус
прекинуоиграч ку ка ри је ру(Спорсткижурнал,6)-Ионидругишто
сеспремајудадигнупроцесидагаоборе(Сремац,12)Сло вен ске 
на па де на Бал кан ском по лу о стр вуизвесновремесузбијалисуАвари
(Историја,24)Тусуивећпоменутиантиоксидансикојиелимини
шусло бод не ра ди ка ле (Вива, 12) -Али сам... био уверенда суоне
некабајалицаштоотклањазле чи нисасрпскогнарода(Селенић,
42) -Па јеутрену,каоутерапијиелектрошоковима,збрисаомо
ју твр до гла ву при вр же ност срп ској па три јар хал но сти(Селенић,
72)-Фратаругушисвој бо лан ур лик(црњански,80)

Екстремнивиддеструкцијепредстављаелиминацијааниматног,пре
свегаперсоналногобјекта.Глаголопштегзначењакојимседенотиракау-
зацијатаквогисходајестеглаголубити.Елиминацију,прекиддотадашњег
битисањаживогпојмаобележавајуиглаголикаоштосу:погазити,згази
ти,стрељати,обесити,отровати,давити,заклатиукојимајесадржан
иподатаконачинуспровођењаовогдеструктивногчина,реализованогнај-
чешћенекимсредством,чијијеиницијаторобичноперсоналнисубјекат:

Сте фа на Де чан ског,каоштосезна,убиојерођенисин,будућицар
Душан(Новости,27)-ЈедансенудиодаубијеКња за(црњански,20)
Побишеже не и де цу(црњански,59)-Кадћега[разбојника]због
тогапреклатиилистрељати (Андрић,334)-Погазишеде цу(цр-
њански,68)-Стрељалисупљач ка ше(црњански,66)На чел ни ка
суодлучилидаобесе(црњански,36)Јадаласедахоћедајеотрују
(црњански,80)Апушкамуможеша ра на убитикадискочиизре
ке (Павић,72) -Повазданидеиубијаму ве (Сремац,30) -Давио је
[мачак]ком шиј ске пи ли ће(Сремац,46)-Викаоједазакољућу ра на
(црњански,40)-ТазејјеубиоМи но та у раинашаоизлазизсвогзло
чина(Селенић,5)

Креативнипроцеси

Формуакузативабезпредлогадобијајусинтаксичкиобјектииусин-
тагмамас тзв.креативним глаголима.Тосу глаголикојинеобележавају
увек исту активност, већ се односе на различите физичке или менталне
процесеинтегративнеприроде.Собзиромнатодањиховапредставакао
процесастварањаобавезноукључујеновонасталеоблике,оваквиглаголи
у својој семантици садрже компоненту резултативности.С језичке тачке
гледиштањиховциљјесинтаксичкиобјекатчијајесемантичкарепрезента-
цијаобјектив(ВсеВолодоВа2000:144),којибисе,собзиромнатоданастаје
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урезултатукреативногпроцеса,могаоспецификоватикаокреатив(ВсеВо
лодоВа2000:144).

Активностсубјекатакреативнихрадњинеиспољавасесамокаоње-
гововластитоинесамокаофизичкоанагажовање.Многекреацијесузаиста
делочовекових„руку“,причемузначајнуулогуимајуразниинструменти
исредства,алиичовековихменталнихспособности.Понекадсеонпоја-
вљујесамокаокреатор,покретач,асамуакцијуифинализацијуспроводи
некодруги.Например,реченицаонзидакућуимадвеинтерпретације:(1)
самсубјекатјеиницираозидањеиобављаосвепотребенеманипулативне
радње,и(2)субјекатиндиректноостварујециљ,тј.каузирадатирезултат
ангажовањемнекогдругогагенса,онзидакућу–мајсторизидајукућуна
његовуиницијативу(ivić2002:47).

Управниглаголиунаведенимпримерима,каоштосу:(на)правити,
(из)градити,производити/произвести,конструисати,(на)чинити,ства
рати,формирати,израдити,спремити,основати,образовати,приреди
ти,представљајулексемевеомаширокесемантикекојаукључујенизак-
тивностиповезанихзаједничкимциљем–уобличавањемнечегновог,кон-
кретногилиапстрактног.Осимкреативностикаоосновне,општезаједнич-
кецртеовесемантичкегрупеглагола,компонентењиховихзначењазависе
одприродекрајњегрезултатазаступљеногобјекатскимпојмом,чијапојава
следипослевишесукцесивноповезанихманипулативнихрадњи.

Којије,преженидбе,упородичнојливницизвонаправиобра ве и ква
кетачнекаодасусатови (Павић,110) Некеврстеповрћа,ипак
правесо ко ве којисугорки(Вива,13)-Заљубљенициуавионесуна
правили аеро дром (Новости, 19) - Још ниси правила себи ха љи ну
(црњански,19)Могуодњенаправитиштомијевоља:коц ку или 
лоп ту, ла не или ву ка, по па или рас по па(Селенић,73)-Изнадма
лињака изградио јере зер во ар запремине 2,7 вагона (Моћ природе,
15)-Идиукујнуиспремимицр ну ка фу(Сремац,34)Икоднассу
и научне институције…, успеле да произведуожи ље не ре зни це са 
бу се ном (Моћприроде,13) -Хромозомисераспоређујупосредини
ћелије и образују еква то ри јал ну пло чу (Биологија,18) Он је кон
струисао у скамији пред собомцр ну ру пи цу, уњој сакрио иглу на
концу(Лазаревић,192)-Начиниосамта бли це за пулс и тем пер а
ту ру(Лазаревић,49)44-Јанехотичноначинихне ка кав увод(Лазаре-
вић,23)-ЗекаБуљубашасасвојимголимсиновиманачинистра жњи 
ла нац (Селенић,45) СекретарЋираСтојановићправиспи ско ве

44Употребаглаголачинитиудатомконтекстуданасјенеуобичајена,анарочитојеарха-
ичнањенапојавасаобјектимакојимасеобележавајуконкретнипојмови,штојезабележено
ујезикуистогаутора:Владикаодмахчиниору чак (Лазаревић,83).
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(Спортскижурнал,7)-УбрзојепредузимљивикапелмајсторизНовог
Садаосноваоор ке стар(Новости,18)УбрзоподоласкууЦариград
1813.Године,францускипосланикјерешиодаприредиврт ну за ба ву
усвојојрезиденцији(Павић,208)-ВладаСрбијећезадваданаобра
зоватико ми си ју (Политика,5) -Онисуформиралимоћ ну др жа ву
(Историја,34)-Францускикултурницентарјеорганизоваоиз ло жбу
(Политика,19)-ГрупастручњакаизКомитетаправникасачинилаје
пр ву вер зи ју овог за ко на(Политика,9)

Синтаксичко-семантичкаулогаобјекатскедопунепосебнојеизраже-
набашуоваквимпримеримагдејепредставаорадњибилокојегнаведе-
ногглаголаготовонемогућабезње,јерсеодносисамонамањеиливише
сложенпроцес стварања, док је самсадржајнепознат.Учешћеобјектау
семантизацијиглаголаиуњиховојдистинкцијиуочавасеиузабележеним
синтагмама са истим управним глаголом: правити браве, правити аеро
дром,правитисокове.Упрвадваслучајаглаголскелексемеинкорпорирају
неколикоетапаобликовањаобјекатскогпојма,арадњепоправилуспрово-
дичовек.

Датумачењеуправногглаголазависииодприродесубјекта,којине
морабитиперсоналнеприроде, показује трећипример (правити сокове).
Уједномслучајусвесесводинабиохемијскипроцес(некеврстеповрћа
правесокове),аликадајеманипулаторчовек,упитањујенизактивности
којеонспроводинајчешћеузпомоћодоговарајућихсредстава(домаћица
прависокове).

Специфичностпримерасаживимкреативомлежиучињеницида
сејединоглаголомродитиденотирапочетакфизичкеегзистенцијетаквог
објекта45,док јеоваквозначењедругихглаголавезанозасубјекатнадна-
равнихмоћи46,каоунекимаодпримеракојиследе.Такође,објектомова-
квихглаголаможебитизаступљенановоствореналичност,анебитисање
уфизичкомсмислу.Суштинскаинформацијајетомприликомсадржанау
експлицитномилиимплицитномдетерминатору(Људистварајудела,же
не стварајуљу де [←жене стварају праве/квалитетне/вреднељуде]), а
обележаваквалитетпојмаузкојисереализује.Каоштосевиди,управним
креативнимглаголомнеденотирасекреацијафизичкогбићаобјекатског
појма,већквалитетњеговихособина,креацијаодређенедуховнеличности.

45Субјекатскуулогуузглаголрађати/родитиимајуинекинеперсоналнипојмовичија
основнанаменалежиуправоустварањуновогентитета,којимуправљављајуприроднеси-
ле:Њивенисувишерађалежу то жи то(црњански,64).

46Уречнику(РМС,5,створити)наводесеидругачијипримериукојимасуобјектиине-
живеприроде,асубјектинисусамобожанскастворења,већагенсикојизахваљујућисвојој
способности„чинеданештобудестворено”.
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Гдјесепоновооженио,основаоновуфамилију,изродиодје цу(Десни-
ца,47)-Богјепосвојојслицииприлициначиниочо ве каигладајте
какојеружан,ајасамодсвогрепаначиниосво ју се струигладајте
каквајелепотица(Павић,162)Људистварајудела,женељу де(Но-
вости,34)

Сложенпроцесинтеграцијекојипредстављауобличавањеновоген-
титетаукључујевишеразличитихактивностиињиховихобјекатакојисена
површинскомплануузнаведенеуправнеглаголеинепомињу(например,
синтагмаправитиколачобједињујеразнефазеунастанкукрајњегрезул-
тата–припремунамирница,њиховуобраду,мешењетестаитд.).Међутим,
понекадуместоопштегкреативногглаголатуулогудобијанекиодглагола
којимјезаступљенанајкарактеристичнијаактивност(меситиколач),или
обичноонакојапредстављазавршнуфазууобличавања(пећиколач).Упо-
требуразличитихкреативнихглаголаилуструјуиследећипримери:

Осећанадаренитрагалацзаводомкадаракљамапокажеместона
комеваљакопатибу нар(Селенић,73)Уједнојулициналакат–при
чакаже–решилаједаподигнеку ћи цу(Павић,34)-Зидаосихрам
(црњански,64)Показамунекепразнеплацеве,...,гдећедогодине
зидатине ке ду ћа не и жит не ма га зе(Сремац,57)Јасавихци га ру
ипосматрахњеговуекипу(Лазаревић,307)-Ониизлучујуми не рал не 
суп стан це(Биологија,22)Каосваканесретнадевојкакојабо си
љаксеје,апеленјојниче(Сремац,83)Навикнутимпрстимасплете
ки кеукапетановојбради(Павић,141)Докмубабанесашијега ћи
це(Сремац,54)ТевечериСофронијеуђесамусвојусобупрућисена
креветнепалећисве тлост(Павић,55)Тосепроменилоупролеће
2002.кадјебиологГариСтонер…објавиосту ди ју(Вива,12)Онје
издаваоно ви не(црњански,21)Ајасвад бе не ле пи њепечем(Павић,
55) Ва труподмећусамивласници(Новости,22)-Свињскопечење
сакогјенаша...газдарица...одсецалапро вид но тан ке ко ма де(Се-
ленић,25)  Ве ћи ну пе са манаписаојеПијероКасано(Новости,32)

Собзиромнатоданаведениуправниглаголиимајудвојакуулогу,ма-
нипулативнуикреативну(завијатици га ре ту [←завијатидувануоблику
цигарете]),узњихсемогуреализоватиидвеврстеобјеката,ониобухваће-
нињиховомдинамичкомпредставом(завијатидуван,копатиземљу,плести
косу,пећитесто)икреативикојипредстављајуобликнастаоурезултату
радње(завијатицигарету,копатибунар,плестикике,пећиколач).

Могућностизостављањаобјекататрансформацијезаснованајеначи-
њеницида се обичнорадио ограниченомброју таквихпојмова у датим
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синтагмама(онкопа:земљу…иреткосекојидругиобјекаттрансформише
наовајначин),доксекреативобавезноексплициранесамозбогвећег,бро-
јатаквихобјеката(онкопабунар,канал,рупу)већизбогтогаштоњеговим
изостанкомглаголнедобијакреативнозначење,већзначењеобичнемани-
пулације,например,онкопа,тј.‘онпреврћеземљу’,илиунекимслучаје-
вимаквалификативнозначење‘онјекопач’.

Лексичкасемантикаовихглагола,поредкретивногстварања,укљу-
чујеиподатакоњеговомрезултату,анекиодњихсепонашајукаореифи-
кованиглаголи.Такавје,например,глаголцртати,којисепарафразира
као „стваратицртеж“, уз који сеуулози синтаксичкогобјектапојављује
матрица задатукреацију, тј. појампредстављенцртежом (цртатицвет
=стваратицртежцвета).Експлицитнуилиимплицитнупојавуглагола
сличнесемантикеињиховедопунеприказујупримери:

Носиосеврлоуредноиконзервативно,башкакоцртајупра вог ен
гле ског џен тлме на(Селенић,50)-ТенецкиГеоргије,сликар,долази
уЗемун1785.годинедасликапор тре те чу ве не по ро ди це Ка ра ма
та(Павић,10)-Атрећиодеинацртакредомму шки крст(Павић,
154)  Умелаодличнонаправитиње ну ка ри ка ту ру(Селенић,44)-У
Земунсудошли1785.дабиГеоргијеТенецкиизрадиопор трет чу ве
них Ка ра ма та(Павић,63)-Дуанојефотографисаомла ду да му у
бистроу(Политика,19)

Унаведенимпримеримаулогусинтаксичкогобјектанезаузимапојам
којинастајеурезултатукреативногстварања(јерзацртањејетоцртеж),
већпојамкојијењимепредстављен,дочаран.Отудасенинацртатимушки
крстнеможепарафразиратикаонаправитимушкикрст,већкаонаправи
ти[цртеж]мушкогкрста,гдејеодносдвајупојмовапосесивнеприродеи
торепрезентативногтипа,саимплицитнимобјектомкаорезултатомрадње,
даклекреативом (цртеж),и експлициранимобјектомкаопојмомкоји је
репрезентован,тј.репрезентомкреатива(мушкикрст).

Собзиромнатодасеучовековеинтелектуалнеспособностиукључу-
јуињеговевештине,каоштосучитање,писање,рачунање,паицртање,
објектиунаведенимпримеримамоглибисеприкључититзв.делиберати
вима(уп.упоглављуОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГАГОЛИМАКОГ-
НИцИЈЕ).Међутим,збогдоминантногкреативногобележјаичињеницеда
цртањенијепримарноусвојена(каузирана)вештина,таквипримерисераз-
матрајуовде.



64

НадаАрсенијевић

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕ
СГЛАГОЛИМААКУСТИЧКЕПРЕЗЕНТАцИЈЕ

Радњезаступљенеовимглаголимапредстављајурезултатчовекових
физичкихифизиолошкихактивности,подстицанихњеговимемоционал-
нимиинтелектуалнимпотенцијалом,аусмераванихдругомживомпојму
којиихперцепирачуломслуха.Изворизвукамогубитииживотиње,паи
предмети,алисејединочовекуприписујеулогаагенсакојисвеснопрезен-
тујесистемскиорганизованвербалнисадржајсциљемдакомуницираса
својомоколином.Собзиромнатодасепоредсамогчинастварањазвучног
утиска, повезаног с одређеним когнитивним процесима, овим глаголима
обележаваиуспостављањеодређеногмеђуљудскогконтакта(саопштити
некоменешто,упитатинекоганешто),онисеподједнакоприближавају
глаголимакреативнеиинтелектуалнесфере,каоиглаголимарелационих
односа(пресвегасоцијалногтипа).Комуникативнепотребечовекаусме-
раванесу,дакле,његовимдруштвенимулогама,пасеулингвистичкојлите-
ратуриговориокомуникацијскимодносимауспостављенимрадиоствари-
вањаконтакта,информисањаипотребаделовања(караулоВ1987:211-212).

У овој врсти креативног стварања поред властитих органа, човек
користиразличитеинструменте,итокаолокализатореодговарајућихим-
плицитнихрадњи(свиратибубњеве–ударатиубубњеве,свиратитрубу
–дуватиутрубу).Узависностиодтогадалисечинстварањааудитивног
утискареализујевластитимгласомилииндиректно–узпомоћинструмен-
та,посматраниглаголисемогуподелитина:глаголекомуникацијеиглаголе
(уметничке)интерпретације.

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКОМУНИКАцИЈСКОГОДНОСА

Познатајечињеницадаговорничинподразумевастварањевербал-
ногсадржајакојициркулишеизмеђуговорникаиперципијента,ибезобзи-
ранатодалићеуконкретномслучајуузглаголоваквесемантикебитипо-
менутједанилисватрибазичнамомента(говорник–порука–слушалац),
ониунашојсвестипредстављајуједнуперцепцију.Икадгодкажемодане-
коговори,јасноједасвакитакавпроцесукојемучествујуговорниоргани
зарезултатимазвук,саимпликацијомоњеговојперцепцији.Синтаксичке
манифестацијеговорнихчиноваразликоваћесесамоформално,такошто
ћесеуглаголско-именскојсинтагми,например,наћипојамкојиупућујена
интерпретиранисадржај(Онпричапри чу),илинаперципијента(Ондозива
ко но ба ра),аонисусамоекспонентијединственеперцепције.
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Једнаоддиференцијацијаусловљенајеразличитомсубјекатскомсе-
мантиком–уједномслучајусубјектуговорникуприписујесеумећевер-
балнекомуникацијеуопште(онимагодинуданаивећговори),илисеон
квалификујесобзиромнаумећекомуникацијенаодређеномјезику(онго
вориенглески),докјеудругомслучајуонактиван,итонесамофизички,
ангажовањеморганапредодређених заматеријализацију звука,већиин-
телектуалноукреирањуњеговогсадржаја (иВић1972:29;иВић2004:1).
Управотеразликеуначинуистепенуњеговогфизичкогименталногуче-
шћаутичунасемантизацијуглаголакомуникације,атимеинањиховусин-
таксичкутранзитивност.

Пресвега,очигледнајеразликаусамомчинуматеријализацијељуд-
скимгласомуодносуназвукпроизведенпомоћуодговарајућихмузичких
инструмената,мадасеујезикубележеисамегласовневаријације(казати/
довикнути/шапнутинешто),каоиразликеуговорниковомменталноми
физичкомнапору(рекаојеиме/препричаојепричу).

Такође,узависностиодсвојенамерезаостваривањемодређенеко-
муникацијскефункције говорникће:саопштавати,информисати,упозна-
ватисаговорникасанекимсадржајем,паћетаквиглаголисобјектомус-
постављативербалноинформативниоднос;илићегаподстицатинавер-
балну,каоинаневербалнуактивност,штоћеглаголско-објекатскиоднос
детерминисатикаовербалнокаузативни;аодносукојемћеговорникиз-
ражаватисвојставпремасаговорникуилиувезисанекомситуацијомкао
вербалноквалификативни (реактивни).Глаголисоваквимкомпонентама
значењареализујусеуразличитимколокацијама.

Вербално-информативниоднос

Типичниглаголивербалнекомуникације,каоштосу:рећи,казати,
саопштити,говорити,причати47повезујусесобјекатскимдопунамакоји-
масенеоткривасадржајпоруке,већсеизносенекедругењенекрактери-
стике,пресвегаформа48,чимесеуједноствараизвеснапредставаиофи-

47Синтагматскиспојглаголапоновити/понављатисименицомкојаозначаванекуфор-
мувербалногизражавањаукључујеиодговарајућиимплицитниглаголговорења,нпр.Увек
јесапродавцемводиоистиразговоркаодапонављајуне ку мо ли тву←...каодапоново
говори/изговаранекумолитву](Павић,199);Пристојнопонављапра зну прет по став ку[←
Пристојнопоновоизговарапразнупретпоставку(Селенић,75).

ИмпликацијаовербализацијипостојииупримеруХристинанамјепобројаласве пред
ста ве у ко ји ма је игра ла(Политика,19),јерузпримарнозначењеглаголпобројатиобеле-
жаваинавођењедатогредоследа.

48Потврдезапостојањетзв.експликативногобјекта,тј.оногкојимсеозначававербал-
нисадржајДаринакаГортан-Премкналазиустаромсрпскохрватскомјезикуиилуструјеих
примериматипа:казатисрећнедогађаје,рећирадост(ГорТанпремк1971:22-24).
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зичкомангажмануговорника.Поредтога,овомврстомобјекатскихдопуна
садржајсеквалификује(говорилисубе зна чај но сти)(ГорТанпремк1970:
23;иВић 1972: 27-29), упућује се на идентитет креатора или неке друге
особе(изговориоје име),напостојањеговорниковогилитуђегмишљењаи
ставаитд.(излагаојесво је ста но ви ште).Допунскесинтагмеспоменутим
глаголимаилуструјупримериукојимајепонекадобликомдативаекспли-
цираниперципијент:

Милутинјеумеорећипа те тич ну ро до љу би ву фра зу(Селенић,46)
-Кадајеоназаустиладапрвокажеиме и пре зи ме (Селенић,56)
Онисусви,мирноиозбиљно,говорилисво је име(црњански,37)
Каодасаопштававест ни ка ква зна ча ја(Селенић,64)-Дошласам
дозакључкако јивамхоћусаопштити(Селенић,92)-Рећићувам
јед ну исти ну (Селенић, 92)  Говориле бисмо искључивобе зна чај
но сти(Селенић,88)-Саветседморицепредаојеукрас...,дакаже
сво је ми шље ње(црњански,68)-Алињенечеститкенисамзаслужио
јернисамбиосвестан,доксамизлагаосво је ста но ви ште,чињеница
(Селенић,34)49

Такође,уграђијезабележенследећиинтересантанпример:Сазвао
јеженска,добротворнадруштваипредњимаизговориоди ван го вор(цр-
њански,57).Запажаседаибезексплициранедетерминацијесинтагмаиз
говоритиговорнепредстављатаутолошкуформу,јерјеговоркаоинститу-
ционализованичинпреношењаодређеногвербалногсадржаја,којииначе
можебитипрочитанилиизговорен,овдедетерминисанвећисамимгла-
голом.Заразликуодсемантичкогеквивалента(декомпонованеструктуре)
држатиговор,посматранасинтагмаденотираситуацијукоја јерезултат
емотивног и интелектуалног ангажмана говорника и одразњегове спон-
таности.Поред тога, искоришћена је имогућност да се детерминацијом
именскелексемеквалификујесадржај(изговоритидиванговор),аненачин
његовеинтерпретације.

Штосетичеглаголаговорити,требанапоменутииследеће.Укршта-
њесемантичкихкомпонентизаснованихнафизичким,вербалнимикогни-
тивнимспособностиманарочитодолазидоизражајаусинтагматскомспоју
овогглаголаспојмомкојимседенотиранекиодјезичкихидиома.Субјек-
тусетомприликомприписујевештинаматеријализацијевербалногсадр-
жаја,засновананазнањујезичкогсистемаињеговихправила(PranjKović
2007:135),падатадопунаимаквалификативнозначење:Мојисамсари ...

49Данасјенеуобичајенпримертипа:АкадјепопСпираговорио пре ди куоСпокојној
жизни,некимасеоте(Сремац,55).
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држалисусепрастарихобичаја, говорилила ти ноје зик (Селенић,81) 
Штомидецанеговореје зиккојијезамененајближи(Селенић,82).Могло
бисе,евентуално,говоритиосубјектукаоагенсууситуацијамаукојимаје
онговорникнадатомјезику,аоноштонастајеуконкретномговорномчину
његовобјекат:Почелисудаопонашајуначиннакојиговоримен гле ски[←
…начиннакојиговорименглескитекст](Селенић,12)Никаднијехтеода
проговорита ли јан ски [←Никаднијехтеодапроговориниједнуталијан
скуреч] (црњански,76).

Неретко,вербалнисадржајсеквалификујеитакоштосеуззаменич-
киоблик,којимјесадржајзаступљеникојиимапросентенцијалнуулогу
(иВић1972:29),реализујеиодговарајућидетерминатор.Упримеримакоји
следеонјеоцењенкаоважан,жељан,каорезултатпијаногстања,бе
стидан,целовитуодносунаоноштосаговорникочекује,аређејеиденти-
фикованпрематемисаопштења(речене штобестидноосвомкипу).На-
чинњеговематеријализацијепонекадјеуграђениусемантичкипотенцијал
управногглагола,каоподатакоинтензитету(викати,шанути),илиначину
артикулације(мрмљати).Податакоперципијентунијеувекексплициран:

Требало јесадарећине што ва жно (Селенић,69) -викашемуне
што ва жноулице(црњански,36)-Шанумуне штонаухо(црњан-
ски,26)Аустасумрмљалане што пи ја но и жељ но(црњански,85)
-Речене што бе стид но о свом ки пу(црњански,80)- Свесамвам
садарекла(Селенић,94)

Сдругестране,именскаобјекатскадопунакојомсеформализујеиз-
говоренисадржајзабележенајеупримеримаукојимајевећусамојглагол-
скојлексемипотенциранањегова гласовнаматеријализација.Например,
кодглаголаизговорити,изуститиилиглаголадовикивати,мрмљати,те
патилексикализованјеподатакоинтензитетуиразговетности.Упитању
суглаголикодкојих јепримарнаакустичкапредстава,док јепреношење
информације саговорнику потиснуто у други план. Без обзира на ту чи-
њеницу,транзитивностовихглаголасенедоводиупитање,јерговорник
материјализацијомбилокаквогвербалногсадржаја,одабраногускладуса
ситуацијом,показујеинтенцијудаувежбаваизговорилиданатајначин
остварикомуникацију.


Већбисаоданомстрпљивошћу…изговараоре чи башкаоимојабе
оградскаучитељицамиссЛамб(Селенић,19)Далибиумеотако
лаконаћииизговоритидру гу ре че ни цу(Селенић,58)Какоизусти
на ред бужижакутрну(Павић,114)Довикујућимуре че ни цу,најбо
љукојусамумеосрочити (Селенић,29)-Прошапутане што (цр-
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њански,63)-Увређенојеипрезривоокретаоглавуодмене,илитек
свисинепромрмљаопо здрав (Селенић,32)-Несећамседамијеи
једномне што ме копротепала(Селенић,47)

Извеснасемантичкаспецифичноствезанајеизаглаголе(с)помиња
ти/(с)поменутиузкојесеобјекатскадопунаобелодањујенепосредно,али
обичноидентификованаузгредноузнекудругутемусаопштења,штојеу
контекступонекадипосебнонаглашено,каоупримеру:Поменукаослучај
ноигра чи цу из цир ку са(Андрић,203).Такође,објекатовихглаголаможе
представљатичистуматеријализацијунекогпојмаилисложенијегсадржа-
ја, али без намере да се оњима детаљније саопштава (спомињеЛичане,
реткопомињемомучнидогађај).Различитенијансезначењаусинтагмама
снаведенимглаголимаилуструјуследећипримери:

Чимбиспоменуоне чи је имеодмахбиодњегачуо (Селенић,24) -
Oпсованештогаднокадспоменупа пу(црњански,80)Онпочеда
спомињеЛи ча не (црњански,46)ПапоменувшиБо га и свој на род,
јуришесголимножевимауТурке(Селенић,45)-Aлијепомињаоне ку 
де вој куштосестаралатокомболестиопоручнику(Павић,150)-
РазлогштосмосенасдвеспријатељилевероватнолежиумомиАр
чибалдовомуздржавањудапомињемомуч ни до га ђај(Селенић,90)

Човекове комуникативно-интелектуалне и емоционалне особине
знатносувишеукљученеувербализацијусадржинезаступљенеименица-
мапесма,прича, легендаи анегдота, којесепојављујуупримеримако-
јиследе,икојимасеозначавакраћиипонекадримовани,односно,дужи
иликраћипрозниоблик.Синтагмесглаголимаговоритии(ис)причатии
наведенихобјекатаозначавајуинтерпретацијуунапреднаученогсадржаја
(говоритипесму), или садржаја који је говорникупознат, композицијски
уређенивезаннајчешћезапрошлостилисвевременост(причатиједнуза
нимљивупричу):

Каодаизносидневнузаповест,анедаговорипе сму(Селенић,47)
-Јаћутиговоритиједнупе сму(Павић,176)-Министарјенаса
станкуиспричаоанег до ту из сво је мла до сти(Политика,7)-Сваки
одњихту ле ген дутоликопутачуоипричаоусвомдетињству(Ан-
дрић,121)-Нанканијепричалапри чедабинасзабавила(Селенић,
46)Ионпричатупри чу о кр ште њу Пе тра Га та ла(Андрић,325)
-Причамим нај гро зни је при че,...накрајуимпричамби серпри чуо 
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Ми ло ми љу(Селенић,53)Месециманијехтеладамииспричани јед
ну при чуса жа ло сним кра јем(Селенић,46)

Семантизација глаголапричати заснована јенањеговојпримарној
објекатскојдопуникојаозначаваформусложенекомпозиције,повезанеза-
једничкомтемом,селементимадинамичности,такодапроцесомпричања
могубитиобухваћенисамопојмовитаквихилисличнихособина.Улите-
ратурисеузовајглаголнајчешћенаводедопунекаоштосу:прича,роман,
филм.Радисеосадржајимакојејеговорникпретходноусвојиовизуелном
илиаудитивномперцепцијом,илијеисамучествоваоукреирању,аима
извеснуслободуприликомњиховеинтерпретације,којајепонекадихипо-
тетична.

Кадајепоменутиглаголлексикализованкаопрепричати,илисета-
коинтерпретира,упосматраномкорпусусеудружујесдопунамакојимасе
неуказујенинасадржај,нинањеговуформувећнајчешћенаквалифика-
цијуупогледуистинитости,аутентичности,познатостиујавности,неми-
новности,обухватностиитд.(препричатитајне,туђасећања,преклапа
ња,трагичнепризоре,својусудбину,испричатинечијуисторију),аретко
сеексплицирасадржајувидунепосреднедопуне,каонпр.:Подсмеваосе,
ироничнопрепричавајућиза бри ну тост стар цазасексуалниживотуму
шкимколеџима(Селенић,3)-Онзастадепредвојводамакојисупричали 
бит ке(црњански,82)50,штопоказујуиследећипримери:

Моглабихдавампрепричамсва мо гу ћа пре кла па ња(Селенић,33)
Онанијезналадапричаоњојстра шне гад не тај не(црњански,44)
Причашемутај не (црњански,87)-Онисусанарочитомнасладом
постотипутпрепричавалипо је ди не дир љи ве или тра гич не при зо
ре(Андрић,71)-Укасаби,којајестолећимапамтилаипрепричава
ласва ко ја ке до га ђа је(Андрић,18)-ОнодговараАлихоџинањегове
добреречиипричамусво ју суд би ну (Андрић,320)-Томприликом
мујеиспричаоисто ри ју јед ног ма то рог ку сог па цо ва(Сремац,57)-
Разговараипричаимсво ју му куиовузбогкојејекренуонапуткаои
све оста ле му ке сво га жи во та(Андрић,99)-Познатпотомешто
јевишеволеоданадугачкопричату ђа се ћа ња(Андрић,162)

50Уовомпримеру је уместоочекиване тематскедопунеулокативу (причатиобит
кама),реализованакузатив,захваљујућивероватнопишчевомдоживљајуовогобјекатског
појмакаодинамичногсмењивањаратнихдогађаја.
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Вербално-каузативниоднос

Глаголикојимасеобележаваговорничинспроведенрадианимаци-
јеперципијентаињеговогподстицањана саговорништво (ословити, по
здравити),каоинадругеневербалнеактивности(зватинекогаданешто
уради,нудитинекогаданештоузме)заобјекатскудопунудобијајупојам
персоналнеприроде.Такавобјекат јеагенсдубинскепредикацијекојасе
имплицирауздатиперформативниглагол(Ostin1994),нпр.позваојекел
нера[дадође],нудиојегосте[дасепослуже].

Не бих се усудио де вој ку ословити (Селенић 57) -Да би,.., позвао
кел не ра(Селенић,22)-Одлучиоједаипакзовебер бе ри на То му(цр-
њански,41)-Онмезовесеби(Андрић,303)-Одошедадозовуго спо
да ра свог(црњански,84)-Вој ни кепочешепоулицамапоздрављати
клицањем(црњански,60)-Инепоздравига(црњански,10)-Онага
јејеткоопомињала(црњански,46)-СамојегосподарПера,немило
срдноиподмуклонудиого ста(црњански,46)-Чимприметидаје
некоуплашенилирастуженвишеодосталих,онмуприлази,разго
варага(Андрић,324)

У овој групи примера интересантан је последњи у којем се као
управниглаголреализујеглаголаразговаратичијауобичајенарекцијапод-
разумевапојавулокативаиинструментала(разговаратиснекимонечему)
(пеТроВић1989: 96).Међутим, у овом случају дати глаголнема значење
укојемједругиживиактантсоцијативнадопуна,већпојампотпунообу-
хваћенимпликативнимпроцесомкаоефектомдатевербалнеактивности.
Другимречима,радисеокомуникацијикојакодсаговорникакаузираод-
говарајућерасположење:Онгаразговара[←Онмунештоговориинатај
начингазабавља](упоредизначењауРМС,6,разговарати).

Уколикосеодперципијента,којијепознатилиуопштен,свеликом
вероватноћомможеочекиватиангажман,што јеочигледнонаосновусе-
мантикеперформативногглагола(проповедати,командирати,наредити,
диктирати), у објекатској улози се реализује тематска допуна (светски
мир)илиформавербалногсадржаја(писмо),којидиректноилииндирект-
нообелодањујуочекивануактивност,каонпр.:

Новинебехубашобјавилескупљањеновцазаспоменикједномвлади
циштојепроповедаосвет ски мир(црњански,61)-Идозивакелне
раинаређујемуне што не мач ки(Андрић,194)-Адмиралјеобича
ваодасам,делиикомандирани шан то по ва(црњански,58)-Такоје
негдадиктираоипи са нопи смо(Сремац,28)
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Користећи своје когнитивне и емоционалне потенцијале, говорник
покушававербалнимсадржајем,алииначиномњеговогформализовањада
усмерипонашањедругихлицаусвојојоколиниидаиницираразневер-
балнеиневербалнеодговоре,иако јењиховисходнеизвестан.Такосеу
забележенимпримеримаузглаголе(у)питати,(за)молити,консултовати
допуномуакузативуидентификуједругиучесникуоваквојкомуникацији,
асентенцијалномдопуном,која јеобичноексплицирана, јерсумогућно-
стимногоструке,садржајпитањаилимолбе.Јединосеузглаголизмолити
објекатскомдопуномоткривасамсадржај,адругиактантможебитизасту-
пљенпредлошкимгенитивом,каонпр.:Елизабетаинепомишљанагод
бамаиулагивањемодсуровогестаблишментаизмолитиопро штај гре ха
(Селенић,93).


ПоследругечашицепортаРобертме је ...упитао (Селенић,27)-
Поручникодмахнурукомиизађе,упитавшипретходнослу гукакосе
зовеградукојемсу(Павић,150)-Молимедаостанем(Селенић,30)
Господине...молевас дадођете(Сремац,10)-Премапланукојије
Робертбрижљивосастављао,консултујућиме(Селенић,20)-Од
махсеприбереизамолиста рог Оре сти ју ко ва чададржионуњего
вупевницу(Сремац,16)-Онаих јесаветовалада…(црњански,44)

Вербално-квалификативниоднос

Једномгрупомперформативнихглаголаговорникизносисвојпози-
тиванилинегативан став о објекту, инициран насталом ситуацијом, или
самосаопштавадапостојитакавстав(коментарисати).Формаизреченог
садржаја,наосновукојесуовиглаголилексикализовани,узабележеним
примеримачешћејенегативна(нпр.прекор,грдња,опомена,псовка),чија
материјализација подразумева и повишен тон, брзину и одговарајућу ге-
стикулацију.Улогуправогобјекта,иницијатораговорниковеемоционалне
реакцијеимачовек,својимнепосреднимилипосреднимделовањем.Онје
понекадисамучесникговорногчинакаопрималацпоруке,мадатоније
увекправило.Објекатскуулогуобављапонекадинеживипојам–некапо-
јава,особина,радњакојасеприписујесамомговорникуилинекомизњего-
веоколине,акојанањегаостављаснажанутисак.

Вујановићнијекоментарисаоод лу ку ко а ли ци о ног парт не ра(Поли-
тика,5)НикоуДемократскојстранцинекоментаришеЛа бу со ву 
из ја ву(Политика,8)ИсамЈеленкопрекореваојеједанпутМи о ну
збогтога (Глишић, 163) -Акадби гањеговидругови корили (цр-
њански,10)-Кунетете про кле те спи са те ље и њи хо ве књи ге (Сре-
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мац,65)Проклињемисе бе и шприцкроф не(Сремац,19)Мрзео
јеигрдиосво је слу ге(црњански,74)-Сво гакара,туђемприговара
(Селенић,87)-Опсовапро во да џи ју(црњански,25)-Обилазилајеи
псовалацр кве, и на род и ра то ве и двор(црњански,87)-Пакадсу
чуликакохулимај ку бо жи ју и же не(црњански,83)-Уживањеиве
штинасакојомјеопањкаваооста ле ста на ре(Селенић,23)-Дајош
сјајнијеопањкавањи хо во по на ша ње(Селенић,85)-Одохнизстепе
нице...ружећисе бесурово(Селенић,78)-Пецнућеонњих(црњан-
ски,50)-Горкопребацујемсебине до ту пав ност(Селенић,78)-Oна
бивеличаласе о скупе сму(црњански,44)-Натегнебокалипохвали
ви но(Сремац,27)-АпопСпирагајехвалио(Сремац,60)-Јасносу
циљалеунесретногАрчијакадабихвалилепри ста лост Ри чар да и 
со лид ност на ме ра ва ног бра ка(Селенић,87)

Иакојеунекимаодпримераперсоналниобјекатуједноиперципи-
јент,његова језичкаекспликацијауморфолошкомобликуправогобјекта
можесеобјаснитичињеницомдасерадиопојмукојиједиректнообухва-
ћенемоцијомговорника,абудућидајевербалнисадржајукљученулек-
сикуглагола,онсеинасинтаксичкомпланупојављујекаопрва(директна)
допуна(упутитигрдњунекоме→грдитине ко га).Заразликуодпримера
којисекаснијеразматрају,ауовомрадусуприкључениоБјекаТскимсин
ТаГмамаинТерперсоналноГодноса,овдесерадиопримеримаукојимасе
међуљудскиконтактостварујесамонавербалномплану(грдитинекога),
доксудругемогућностиискључене(вређати,понижаватинекогасвојим
поступцима,анепрвенственоонимштојеизговорено).

Интересантнисупримериукојимасеелизијомглаголасазначењем
радњечијуреализацијуговорниквербалнојамчи(обећати),унепосредну
везу доводи дати перформативни глагол и објекат предочене активности
укористперципијента(обећаојенекомебла го[←обећаоједаћедонети
некомеблаго]).

НовитренерРајхардје,..,обећаодрес сбројемдевет(Спортскижур-
нал,13)-Онамујеобећалабла го(црњански,87)-Првацисуобећали
све као и ла не(Андрић,54)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕИНТЕРПРЕТАТИВНОГОДНОСА

Радње заступљене глаголима типапеватии свирати спадајумеђу
човековеактивностикојимаониспољаванесамосвојуприроднунадаре-
ноствећизнањеиспособностдаовладаодређенимвештинама.Сциљем
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да своје вокалне и инструменталне способности вишеструко искористи,
поредговора,онприбегаваидругачијимначинимакомуникацијесоколи-
ном–певањуисвирању.Таквенамересубјектавезанесузаекспликацију
допуне,чијимбимуиспуштањемрадњабилаприписанасамокаовештина,
способност,занимање,дакле,каоквалификација(онсвира,онапева),ане
каоактуелнаинтерпретацијамузике.Увексутопознатеформемузичких
остварења,најчешћепесма, алиукорпусуи сватовац.Нањихуказујеи
индиректно,помињањемаутора(свиратиХајдна)илиодређеногсценског
ликаучијојулозијеизвођач(певатибогове).Оваквипојмовисусамоде
терминаториодговарајућегобјекатскогпојма,односноњеговесемантичке
улогенасинтаксичкомплану,51нпр.:свираХајдна[←свираму зи кукојује
компоноваоХајдн/Хајдновумузику](ivić1983:138):


Илепоје(песму)заједноумејуотпевати(Селенић,82)Свираоје
сасвимтихоњи хо ву пе сму(Павић,183)Отеруменесељанкепе
валебисва тов це (црњански,44)ИновиучитељпеваојеХе ру ви ку
(Сремац,54)-Певатебо го ве и бо ги ње(црњански,83)Аонамује
веселопевалање не уло ге(црњански,26) Овогапутанеко јесви
раоХајд на (Павић,191) -Одсвирајуту жну ме ло ди ју аустриј ског 
по ве чер ја (Андрић, 307) -Данас здружени српски хорови изводе у
СпоменхрамуСте ва на Мо крањ ца, Кор не ли ја Стан ко ви ћа и дру ге 
срп ске ком по зи то ре (Новости,23)

Кадасесглаголомсвиратикомбинујеименицакојомјеозначенму-
зичкиинструмент,онабезобзиранасинтаксичкуулогуиграматичкуфор-
му52увекимаистусемантику–обележавапредметкојиу„човековимрука-
ма“производизвук.

Такође, беспредлошки акузативниобликније увекиндикаторобје-
катскеулоге,јерсепојављујеиуквалификативнимконструкцијама,сасу-
бјектомкаоносиоцемособине,умећа,например,оннесвиравиолину,већ
гитару,гдесетумачи‘оннеумедасвиравиолину,већгитару’.Објекатска
обележја,пресвегадиректноангажовањеовогпојмакаопасивног,азатим
и типични граматичкиоблик, добија у активној констукцији, например,
Онакла вирсвираиподмуклос’смије(ГорТанпремк1971:105).

51Сличносезапажаувезисаглаголимаперцепције,нпр.:слушаХајдна[←слушаму зи
кукојујекомпоноваоХајдн].

52ДоизвеснихзакључакаувезисадопунамаглаголасвиратидошаојеЕ.Фекете,аони
сетичупојавелокативнедопунеуколикојеузглаголкаообјекатреализованпредметизво-
ђења(свиратисонатунафлаути),затимпојавеакузативнепредлошкеконструкцијекада
сеуулозиобјектаналазепретежнодувачкиинструментииудараљке(свиратиутрубу)и
појавебеспредлошкогакузативакадајеинструментдетерминисанкао„соло“(фекеТе1967).
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Звучниефектинисукарарактеристичнисамозачовека,алијеонје-
динињиховтипичниагенс,јергапоредфизичкогангажманаодликујепо-
стојањеинтенциједасеониреализују.Музичкеинструментеиразнеуре-
ђајекојимасепроизводизвук,каонеживеентитетенекарактеришеиста
особина.Ефектињиховогделовањаприписујусенекомдругомсамоактив-
номсубјектукојијесемантичкомконверзијомпостаоимпликативан,каоу
примеру:Кадзвоназазвонишепод не(црњански,29),гдесеподразумева
дасузвонабилапасивнасведокихнијепокренуочовек(пачакикадајеу
питањумеханизамкојипроизводизвоњаву),илиприроднасила.Понекад
јеупитањуметафоричкопредстављањетипичнихактивно-пацијативних
ситуација(Кишадобујесвојутужнупричу).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАКАУЗАцИЈЕ

Каузалносткаоважнаонтолошкакатегоријаимасвојодразиусрп-
скомкаоиудругимјезицима53.ПотумачењуА.Вјежбицке,ујезичкомспо-
знавањучовекамогусепојавитидваначинапосматрањареалногсвета–је-
дануправозаснованнаодносуузрокаипоследице,којијеиовомприликом
интересантан,идругисубјективан,импресионистички,гдедоизражајадо-
лазивишефеноменолошкастранасвета(ВјежБицка1996:71).

Усинтагмамаскаузативнимглаголимауспостављасеодноскојисе
премаБелићевомтумачењуових глаголанајједноставнијеможепредста-
витикао„чинитида“,докТ.Батистићкаузативностдефинишепресвега
каопрелазност глаголскерадњенаобјекатиздвајајући тзв. двоагентивне
каузативекојису„принудно-манипулативни“,ауовугрупуубрајаглаголе
типанатерати,присилити,наговорити,заповедити,забранити,дозволи
ти,наредити,наговоритиисл.,којисемеђусобноразликујупотомеда
лиимплицирајуистинитост,односно,извршеностдопунскерадњеилине
(Batistić1978:75-76).Свипоменутиглаголиукључујудваживаактантаод
којихјеонајусубјекатскојпозицијииницијатор,ауобјекатској–вршилац
захтеванеакције.

Собзиромнатоданекиодзабележенихглаголаовесемантичкека-
тегоријеозначавајукаузацијутранслокацијеобјекта(уп.Стимулативно-мо-
циониодноси),анекикаузацијууоквирувербалне(Вербално-каузативни
односи),одређенибројпримерајевећранијеразматранитомприликомје

53Касирерпомињечињеницудамногијезицикојинеразликујуактивипасивуместото-
гапрецизирајустепенеделовањаивећуилимањупосредност.Пасечестопоредкаузатива
првогстепенапојављујуикаузативидругогитрећегстепена,гдесеодпрвобитногнепрела-
зногглаголаизводедвострукоитрострукопрелазниглаголи(Kasirer1985:186).
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истакнутњиховкаузативникарактер.Наовомместућесенаћиосталипри-
мериовогсемантичко-синтаксичкогодноса.Бићеразматранесинтагме:ка
узативноманипулативниходноса(принудеимотивације);каузативноин
телектуалниходносаикаузативноемоционалних(афективних)односа.54

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКАУЗАТИВНО-МАНИПУЛАТИВНОГОДНОСА

Каузативно-манипулативни семантичко-синтаксички однос јесте
онајукојемучествујубаремдваактанта–номинативни,каузатор,којиоба-
вљафункцијусубјектареченицеиакузативни,најчешћеизвршилац(носи-
лац)55каузиранерадњеуулозиобјекта.

Комплексност синтаксичке релације између субјекта, предиката и
објектапотврђујесеитрансформационимтестомукојемсеоткривајуба-
зичназначењадвајуактаната.Убилокојемодовихпримерауочавасенети-
пичностобјекатскесемантикекоја,поредпацијативноукљученогактанта,
истовременопокриваињеговуагентивнуулогу:Попбиихућуткивао[←
Попбиутицаонањихдаонићуте](црњански,47).

Очигледно јеприсуствоидвејупредикацијаусубординираномод-
носу,надређене–каузативнеиподређене–каузиране.Обичносуобекон-
дензованеуистом,управномглаголу,тј.каузативнајеимплицитнаузону
којукаузира(ућуткати–учинитиданекоћути;нахранити-учинитида
некоједе).Међутим,кадајекаузацијаидодатноспецификована,например
принудом,илинанекидругиначин,експлицирајусеобаглагола:Онегана
терашедадржиговор(црњански,59);Johnје...изазиваобу ран смех[←
Johnјеизазиваопријатељедасесмеју](Селенић,34).

Интерперсонални контакт у каузативним структурама не остварује
сеувекувидувербалногакта,такодасубординиранупредикацијусубјекат
иницираинадругеначине.Например,пробудитинекогаможемогласним
обраћањем,алиифизички,додиром,каоштоиуверитинекогаможемовер-
балнимобразложењем,алииматеријалнимдоказимаилинадругеначине
–деловањемприроднихсилаилистицајемодговарајућихоколности,каоу
примеру:ОгледалоназидупревременапробудибелиномиблескомСо фро

54Веомадетаљанописглаголакојисадржекаузативнусемантичкукомпонентуињихо-
вихдопунаналазимоустудијиМ.Алановића(2011),којајеобјављенакадајеовајрукопис
већбиоприпремљензаштампу,пастогаовогапутанијекоришћенаувећојмери.

55 Термином релантексперијенсер (субјекатносилац односа/стања) Всеволодова и
Јанчжен(1996:151)обележавајусубјекатузглаголеемоционалногодносаукојемучествује
јошједанживиактер.Натајначинпоказујудајеулогаексперијенсеразасновананарела-
цији,штојеслучајикоднекихсубјекатасубординиранепредикацијечијијеповршински
експонентобјекаткаузације.
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ни ја и Је ри се ну(Павић,164).Понекадсекаузацијаиспољаваиодређеним,у
датојкултуридобропознатимгестом,којипратисинтагмуућуткатинекога.

Субординираниглаголикојисепојављујуупримериматогтипаод-
носесеинанекеелементарнеживотнеактивности,карактеристичнепре
свегазачовека,каоштосуузимањехранеипића,кретање,говорисл.и
којесурегулисанесамоманиматномприродом.Међутим,унекимоколно-
стимаисамчовекможебитиподстицаннањих,а јошчешћеживотиње.
Такваспољашњаиницијативаимаразличитеефекте.Например,утицање
наредовностспровођењанекогприродногпроцесапозитивноћесеодрази-
тинадатиобјекаткадајеупитањунпр.храњењедетета,појењекоња,док
објекатподстакнутнабилокојуврстунеприродногпонашањаилидовође-
њаунеуобичајеностање,каоусинтагминапитинекога,трпинегативне
последице.

Семантика каузативно-манипулативних глагола регулише значење
објекатаињиховуулогууреализацијиимплицитнихпредикација,такода
онинисуувекагенси,каоузглаголенапојити,напити,дојити,нахранити,
већмогубитииносиоцинекогстања,каонпр.узглаголепробудити,ућут
кати(учинитидаонбудебудан;…даонћути),паиафективног,којесе
манифестујеиуфизичкомсмислу,журити(…даонжури),бунити(нпр.
...дасенародбуни).Појављујусеикаосубјектирелационогодноса,поне-
кадсасоциолошкомосновом,кадасеглаголом,каоупримеруоженити
синаозначавастварањезаједнице(‘учинитидасинступиубрак’–РМС,4,
оженити).

Појилисуне ке ко њевином(црњански,22)-Чуојекакосуихопи
ли(црњански,39)ДајтемичашуданапијемЖи до ву(црњански,
31)Нанкинапредностјесвакакобилаутомештојемоглададоји
ино во ро ђен че Цве ту(Селенић,39)-Пробудиосамте(црњански,
16)Сведокгамајканепробуди(Андрић,7)-Огледалоназидупре
временапробудибелиномиблескомСо фро ни ја и Је ри се ну(Павић,
164)Попбиихућуткивао(црњански,47)-Брзогосподине,брзо,
журигаАркадије (Сремац,16) Опујићободеко ња (Павић,180) -
ГосподарКалоперовићнајуризло ћуизрадње(Павић,100)-Идокје
билобарута,...устављалисуТур кепушкама(Селенић,45)-Почели
су ...бунитина род (црњански,59) Вар вар ска пле ме на у Евро пи
усталасалисуХуни(Историја,51)-ПедантниЈапанциупослилису
по ли ци јузасузбијањеСАРСа(Политика,6)Преселилисуга(цр-
њански,49)-Јасамганавикладаперезубе(црњански,19)Акад
једочекалатоиоженилаГа вру(Сремац,54)-МустајбегХамзићје
ожениоси на(Андрић,113)-Решиосемојсупругдаотворикадизу
дајемона шу Ју цу(Сремац,62)
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Подложност каузативно-манипулативном деловању, као што се из
примераивидело,карактеристичнајепресвегазапојмовеживеприроде56
који немају увек слободу избора за извршавање каузиране радње.Док у
некимслучајевимарезултативностзависиодвољедатогобјекта(журига
Аркадије),удругимајеонпринуђеннаизвршењезадатеактивности,или
јефокуспажњена резултату каузације без вођењарачуна оинтерперсо-
налнимодносимаивољностиучешћаобјекатскогпојма(натерашегада
говори).

У забележеним примерима каузацијом су ређе обухваћени неживи
појмови.Овдесутоделовителасамогсубјектакојипредузетимактивно-
стимаутиченањиховуфизиологијуистање,каоупримерима:Даћосави
патер...пустибра ду и бр ко ве(Сремац,16);Укојојјејошњенабабаодма
раласво је ста ре ко сти(Сремац,26).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКАУЗАТИВНО-ИНТЕЛЕКТУАЛНОГОДНОСА

Каузативниодносизмеђусубјектаиобјекта забележен јеуприме-
римасасубординираномпредикацијомчијијесемантичкипотенцијалба-
зираннаинтелектуалнимпроцесима.Иуовомјеслучајуутицајсубјекта
усмереннаперцептивно-когнитивнеспособностиобјекта.Узабележеним
примеримасереализујуглаголисвршеногинесвршеногвида,каоштосу:
подсетити,уразумити, залуђивати,уверавати,учити57,који,осимобје-
катскедопунеуакузативу,укључујуидругу,индиректнудопунукојомсе
денотирасадржајобухваћенкогницијомилисенањегаупућује:

Даме поновоподсетина јерархијскуразлику ... увиђаосам,много
већуијаснију(Селенић,22)-ДапокушаколикојеуњенојмоћиUn
ckle Ро бер тауразумити(Селенић,91)Седитакокакавгладницаи
маминовцеизалуђујемла деж(Сремац,74)-УверавамвасдаЕли
забетинатајанственостниједеоженскекокетерије(Селенић,79)
Штојеуверилољу ба зну мо ју га зда ри цу(Селенић,16)Уовомтре
ћемстеме уверили(Селенић,79)-Повелисмосуманутразговоркоји
ме нијезбуниовећразбеснео(Селенић,51)-Заклеомејеотац...да
сенеотрујем(црњански,85)-Училиихдасепретварајудасума

56СпецифичанјепримерБогјеуслишиомојемолитвепославшибашкадтребаан ђе
ла спа си те љауликуRobertaRackhama(Селенић,18),укојемјеизвршенаметафоризација
живогобјекта.

57Овдејеглаголучитиобележенфактитивношћу,тј.означавапроцескојимсеутичеда
некоусвојиодређенознање,анеузначењусамогкогнитивногпроцеса.
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лоумниилидахрамљу(Андрић,15)-ХоћешлидаучишДу њу и ме не
(Павић,84)

Појавудвејуакузативнихдопунаузглаголемолити,питати,учити
исл.,одкојихјеовдеинтересантанпоследњи,помињеД.Гортан-Премк,
тумачећињихово повлачење чињеницом да се наместу једне од допуна
налазиоекспликативниакузативкојијекаснијезамењенпредлошкомкон-
струкцијом(ГорТнапремк1971:119-121).Јединосусеузглаголучитиза-
држалаобаакузатива,например,учитиученикаматематику(пеТроВић,
дудић1989:119),мадасе,каоштотоиследећипримерпоказује,једанод
њихобичнозамењујенекимдругимпадежнимобликом:Нисамихнаучила
ниједнојсрпскојречи(Селенић,82).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКАУЗАТИВНО-ЕМОТИВНОГ(АфЕКТИВНОГ)ОДНОСА

Субјекатско-објекатскиодносупримеримасглаголимаемоционал-
ног стања као управнимпредикатима представљапосебан тип каузације
збогтогаштоуовомслучајунисамукаузацију,аниреакцијунањуни-
јеувекмогућеконтролисати.Међутим,безобзиранасубјектовуспознају
ефекатасвогделовања,онобјектуприступасвесноисодређеномнамером,
изазивајућикодњегаразличитереакције.

Каузацију стања и испољавања особина који су реално или према
очекивањусубјектазаобјекатпозитивни,штосепонекадиспољаваиуње-
говомфизичкомизгледуипонашању,илуструјуследећипримери:


ПајенапопСпиринименданобрадовалата ту (Сремац,58)Одне
кудсубаштиљуди...желелидамеодобровоље(Селенић,15)Уми
рићујате бе (црњански,19)-Храбрилаје,незнамдаливишеса му 
се бе, или ме не(Селенић,47)-Куражиламеје(Селенић,47)-Тешио
гаје(црњански,84)-Којимјехрабриои се бе и хо џу-Акоинијепод
стицалађач ку до се тљи вост,ценилајује(Витезовић,74)-Нанка...
нијепричалапричедабинасзабавила(Селенић,24)-Мустајбегга
јеутомепомогаоиподржао(Андрић,107)

Унаведенимпримеримапозитивниефектисубјектовогангажовања
очигледнисујединонаобјектимаглаголазабавитииобрадовати,којису
свршеногвида.Уосталимслучајевима, гдепредикатскуулогуимајуне-
свршениглаголи,тоувеликојмеризависиодреакцијесамогобјекта,тако
дадобранамерасубјектаможебитиафирмисана,каоштосвеликомверо-
ватноћомтопоказујепример:ПопНикола,нашавшиопетсвојосмејакод
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златнихискаракојимјехрабриои се бе и хо џу [←храбриојесебеињегаи
охрабрио)(Андрић,137),алиинемора(тешиогаје,алијеонидаљету
жан).

Упримеримакоји следеилустрована је каузација објектовихнега-
тивнихстањаиреакцијасаобразнихситуацијиукојојсенашао:

ТадабиТома,самодаједига зду,почеодапитаоЈапанцимаируском
цару(црњански,38)-Кћићеганаљутити(црњански,49)-Помисао
дабисеприча...моглараширитиБристолом...толикомепрепла
шила(Селенић,30)-Каодасмоубојуидаду шма на требапрепла
шити(Селенић,47)-Плашиојеже недаћеоболети(црњански,76)
-Одлучнаважносткорака...,неплашиме(Селенић,73)-Препадо
шењеговуслу шки њу и слу гу(црњански,10)-Даме не, про вин циј
ска чи стун ца,запањиипостиди(Селенић,71)-Стеванедраги,без
намередавасобесхрабрим,рећићувам једнуистину (Селенић,7)
-Заријекојисвојиммргоднимизловољнимлицемразоружаваиобес
храбрујеинај бе шње пи ја ни це и сва ђа ли це(Андрић199)-Пролази,
паунесрећавасвет(Сремац,12)

Ређесеиспољавасамостањеафективностибезспецификацијеопо-
зитивномилинегативномодговорукодсубординираногсубјекта,каонпр:

Међутимсветонијеузбудилого ста(црњански,46)-Абилоихје,
хвалабогу,таквихдачо ве каизненадесвојоммаштовитошћу(Селе-
нић,90)Узалудсугамамилежене(црњански,76)Мамиобиихи
дражиопричом(црњански,76)

Усвимпосматранимсинтагмамакаузативногодносаобјекат јено-
силацнекеспољашњеиницијативе58, ањеговангажмансекрећеодоног
изразитоактивног,кадасепојављујекаореализаторнекефизичкерадње,
доексперијенсера-когнизера.

Упоследњојгрупипримераимаонихкојибисеевентуалномогли
тумачитиидругачије.Уколикошириконтекстуказујенанесвесноучешће
граматичкогсубјектаудатојкаузацији,односнонањеговоприсуствокао
насвојеврснуоколностукојојсеобјекатнашао,целаситуацијаможеимати
имедијалникарактер.ТакавбибиопримерЖенесугамамилеутумачењу

58Кадасеоовојиницијативиразмишљакаооелементумодалнеситуације,штојеупра-
воучинилаДушанкаЗвекић-Душановић(2011)усвојојстудијипосвећенојфеноменумо-
далности, предикатпредстављамодалнииндикатор, субјекат јемодалниизвор, а објекат
испунитељпропозицијекоју заступасубординиранапредикација,наравноузкомплексно
транзитивнеглаголе.
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‘Онсеузбуђиваоуприсуствужена’.Међутим,упримеруизкорпусаУзалуд
сугамамилеженеглаголскидетерминаторузалуд,поредтогаштодетерми-
шедатурадњусобзиромнањенрезултат,субјектуприписујеулогуагенса,
јерјејаснодасусеженесвесноангажовалеуанимацијиовогобјекта.
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II ТРАНЗИТИВНОСТПРОцЕСУАЛНИХГЛАГОЛА

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕ
СГЛАГОЛИМАПЕРцЕПцИЈЕ

Подпрелазнимперцептивнимглаголимаподразумевајусеоникоји-
масеозначавачовековактиванодноссоколином,итоангажовањемчула
вида, слуха,мириса, укусаидодира.Његово спонтанорегистровањеви-
зуелних,аудитивнихиликаквихдругихутисакаближејестатичкомодре-
ђењу, јерсе самаперцепција заснива самонафизичкимифизиолошким
процесимапредодређенимпојединиморганима.59Међутим,упреузимању
идекодирањуспољашњихрефлексијадоизражајадолазеинтелектуалнеи
емоционалнеособине,искуствокаоикреативност,пабисезацеопроцес
перцепцијемоглоконстатоватидапостојеиелементидинамизације.Дру-
гимречима,перцепцијанијеједносмеранпроцесзаснованпростона„при-
мању“или„давању“информација,већдвостраноусмеренарелацијакоја
укључујеичовекакаоперципијента,сасвимњеговимљудскимособинама,
иобјекатњеговеперцепције(radman1988:22-24).

Осимтипичнихглагола,каоштосувидети,чути,мирисати,пипати,
подперцептивнимглаголимамогусесматратиионикојимасенепрецизи-
раначиничулоперцепцијекаоштосурегистроватииосећати(овајгла-
голсеуглавномнеодносиначулавидаислуха).циљкојемјеусмеренан-
гажманперципијентапредстављасадржајперцептуелногпоља(пеТроВић
1992:163),аулитературијепознаткаоперцептив(ВсеВолодоВа,2000:144).

На транзитивност ових глагола не утиче статичка или динамичка
природа перцептуелног поља, као и ни линеарно (у свом трајању: гледа
улицу)илипунктуалнопредстављањеперцепције(каотренутниутисак:ви
демуњу) (маркоВић 2007),већприродаучешћањиховогсубјекта.Битно

59R.Grzesiak(1983:13и14)делиглаголеперцепцијенаглаголестањаиактивнеперцеп-
тивнеглаголе.Премапоставкамаоситуационимтиповима,којејенасрпскеглаголевидети
игледатипримениоЖ.Марковић,првиглаголјеобележенкаоглаголстања,јеробележава
трајнеситуацијебезунутрашњихразвојнихетапа,илителичкогдогађањакадаобележава
ситуацијукојаобухвататренутнупроменуинекакаврезултат.Глаголгледатијеуовојвр-
стикатегорисањаглаголнетеличког,алиителичкогдогађањакадаиобјекатперцепције(као
нпр.филм)представљадогађањесапочетномикрајњомтачком(маркоВић2007).
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једасеонсвесноангажујеобухватајућисвекомпонентеперцептивногса-
држаја.Например,кадакажемогледам/видимпрелепуптицу,мислимона
сложенпроцескојимјеперцепцијаповезанасдекодирањемвизуелногути-
ска,безобзиранатодалијепланиранаилине,икојисесвакакоразликује
одпростогусмеравањапогледаканекомпојмуизоколине(гледауводу),
одгледањабезтаквогусмеравања(гледаудаљину),апоготовоодњеговог
несвесногусмеравања(бленеузид)(арсенијеВић2003:155).

Дакле,објекатскуулогуимасвакиперцептивкодкојегсеангажман
перципијентанесводисамоначула.Чуласуспроводнициспољашњегви-
зуелног,аудитивногиликаквогдругогутиска,арадисеознатносложени-
јеминтелектуално-емоционалномпроцесу.60

Појавадвојакогобјектаузглаголеперцепцијеприпадаиндоевропском
наслеђу,такодаданасусрпском језикуможемо„слушатинекога“и„слу-
шатинешто“.Нанекадашњуразликуизмеђуизворазвуказаступљеногге-
нитивномдопуномисамогзвукауакузативууказујестањеугрчкомјезику,
гдесеовомдихотомијомправиразликаизмеђуперцептивакојиимазначајза
перципијентаипукеакустичкепојаве(ГрицкаТ2004:232).Преосмишљавање
изворааудитивног/визуелногсигналауциљниобјекат,којемсуусмереначу-
лаперципијента,довелоједоизједначавањагенитивнедопунесправомаку-
зативномдопуномузначењупојмакојинастајеурезулататудатогделовања.

Пажњупривлачичињеницадасеперцепцијаможепредставитикаоре-
верзибиланпроцесукојемсучулаусмеренаодсубјектакаобјекту,аперцеп-
туелнисадржајобрнуто–одобјектакојигазаступакасубјекту.Узабележе-
нимпримеримаграматичкирепрезентобјектајеименица,праваидеверба-
тивна,узависностиодтогадалијеуфокусупажњеизвораудитивногефек
таилисамефекат,односно,далијеувидномпољуселектованпојединачни
појамкаотакавилицелокупнаситуацијаукојојсенашао(ivić1983:137).
Поштујућихијерархијуусловљенукомуникативномситуацијом,објекатће
битизаступљенилиперцептивомкојианимиранашачула(перцептивани
мације)илиперцептивомкојијесамоформа,оквирперцептивногсадржаја.

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСПЕРцЕПТИВОМАНИМАцИЈЕ

Подперцептивоманимацијеуовомрадућесесматратиизвор(фо-
кус)спољногутиска,заступљенживимилинеживимпојмомкојинаизве-
станначинпривлачипажњусубјекта,анимирагакаопосматрача,слушаоца

60З.Радмана(1988:20)усвомрадуистиче:„Акоједантеистиподражајрегистриран
осјетилимаможепроузрочитиразличитеперцептуелнеслике,ондапоузданоможемотвр
дитидасеперцепцијанезбиваподтуторствомосјетила.…Изсвегаседадезакључити
дапутперцепцијенијеједносмјерануправцуизванаунутра,идасенедаједноставнопро
тумачитипресликавањем,прималаштвом,одразом“.
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иуопштепримаоцаспољашњихефеката.Каоштојевећречено,приликом
регистровањанекефизичкепојавеусвомвидномпољу,аудитивнихефе-
ката–онихпроизведенихгласомилинанекидругиначинунепосредној
околини,мирисакојидопиредоњега,илиукусакојисумунарасполагању,
субјекатангажујенесамосвојачулавећсеусмераваидуховноиинтелек-
туално.

Уразматранојграђивећинапримераилуструјевизуелнуиаудитивну
перцепцију,па јеидескрипцијаовомприликомсразмернатојчињеници.
Ипак,интересантнобибилопозабавитисезначајемчулавидаислухауод-
носунаосталерецепторе,посебнокодчовекакаосвесногбића.Проучава-
њекојимбисеутврдилетачнечињеницеизлазиваноквиралингвистичких
разматрања,заправо,завређујеинтердисциплинарниприступ.

Иакојеочигледанпаралелизамизмеђуглаголавидети/гледатисјед-
нестранеичути/слушатисдруге,извеснаразликаизмеђувизуелнеиауди-
тивнеперцепцијеипакпостоји.

Пресвега,свакиконкретнипојамизоколинекојијеучовековомвид-
номпољувећсвојимфизичкимприсуствомнањегаостављаутисак.Поне-
кадјевизуелнаперцепцијазаснованаинадистинкцијиизмеђуоногашто
представљапојавнавредност(видимчовека,алиивидимтелевизор,уличну
светиљку)исадржајакојиемитујунекиодоваквихизвора(гледамтеле
визор/гледамфилм,гледатисветлост),анереткосадржајперцептуелног
пољаимаикомплекснијуструктуру,патимеитаквујезичкурепрезента-
цију,јерзаступапојавууњеномтренутномангажману(посматрајуулазак
трупауград).

Сдругестране, глаголичути/слушатиозначавајуиступерцепцију.
Увекјетосамоаудитивниефекатаниматнонемаркиранихемитера.Напри-
мер,безобзиранатоштосејезичказаступљеностобјекатаузовеглаголе
разликује–једномтуулогуимаизвор,адругипутаудитивнисадржај,пер-
цепцијом јеуобаслучајаобухваћенодређенизвук (чујем/слушамрадио,
каоикадакажемочујем/слушаммузику).Кадајеуулозиобјектаизворауди-
тивногсадржаја,најезичкомпланујеонпоредперцептуелногглаголапра-
ћениимпликацијомаудитивногстварања(слушамЈун га[←слушамЈунга
какоговори]),илиекспликацијомтаквогглагола(чуосамПе рудапричас
неким).

Такође,требаскренутипажњунамогућностправљењапаралелемеђу
паровимаглаголачути/видетиислушати/гледатијерједниозначавајуне-
планирано„примање“звучног,односно,аудитивногутиска,докседругима
свесноусмеравајучуласциљемдасеоствариперцепција,ауобаслучаја
резултатјеисти–перципијентсвеснорегиструје,декодираперцептивани-
мације.Дакле,разликамеђурегистрованимглаголимаперцепцијеуочава
сеустепенуангажованостисубјекта,такодаослушкивати,посматрати,
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мотрити,осмотрити,загледатизаступајуперцептивнерадњекојимасе
означаваобичнопланирано,интензиванопраћењеизворакојиједиректно
илииндиректнозаступљен,докјеглаголиматипаослушнути,разабирати,
приметити,запазитиидругимаозначенпроцессвесне,алипонекадспон-
тане,непланиране,ненаданеактивностикојомјеобухваћениодговарајући
објекат.Објектиовакодиференциранихглаголаперцепцијемоглибисеи
терминолошкиразликоватикаоциљниперцептиванимацијеилиспонтани
перцептиванимације.

Визуелно-перцептивниоднос

Дабинекипојамбиообјекатвизуелнеперцепције,потребноједасе
нађеувидномпољупосматрачаанимирајућигасвојомпојавомкаотаквом.
Околностиукојимасеобјекатналазиилисунебитнеилисупотиснутеу
другиплан.Усмеравајућипажњукаобјектукојијеуфокусупажње,пер-
ципијентствараискуственуформудатогпојма(radman1988:8).Одабрани
примериилуструјутаквеситуације:

Усвимприликамаукојимасамјекришомпосматрао(Селенић,57)-
Међутим,вишепутасамимаоприликудаихпосматрам(Селенић,
85)-Будносумотрилисво ју жр тву(Павић,44)-Посматраоје...
ку лу(Павић,59)-Осмотривој нич ки кре вет(Павић,41)-Почеше
загледатитра ве и ли шће(црњански,55)-Кадарсам,дакле,гледа
тимла ду Ен гле ски њу(Селенић,8)Гледалајесвог му жанеразуме
вајућиштајојговори(Павић,206)-Хтелаједагледаград,анесамо
ње га(Витезовић,202)ПрекинулабитеткуПеникоја,погледајући
ме не, ...ро ђа ку Сте лу, ...Ар чи је ву мај ку, ...илиоца(Селенић,88)
-Гледаопа сно уза вре лу мор ску пу чи ну(Селенић,12)ЈерисенаТе
нецкијегледаласасвогпрозорауЗемунуво ду Ду на ва(Павић,109)
Даугледанегдепр ви зе ле ни лист(црњански,62)-Тадаугледана
Дуњинимколенимацр вен ка сте пру ге(Павић,92)-Угледавшипла
мен усвојимкандилима(Павић,56)Запањеносамгапогледао(Се-
ленић,29)-Погледаме(Павић,102)-Иданепогледабе ли пла кат
(Андрић,124)Онпонововидеде вој ку (Павић,151)Видеоједру ге 
вој ни ке(Павић,47)Кадвидемла ди ћа,падепредњим(црњански,
86)-Невидизе мљу(Павић,112)-Мен текоједотаданисувидели
(Новости,18)-НекадабиЛизапрекоњеговогдоброћудногподсмеха
прешлакаодаганепримећује(Селенић,85)-Алисадајенаслици
приметиоиле по жен ско по пр сје(Павић,55)-Већмијеприметио
сто па ла(Павић,194)
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О јединственојперцепцији сведочеи случајевиу којима је објекат
праћенситуационимдетерминатором,61премакојемоннадубинскомплану
успостављасубјекатско-предикатскиоднос, заузимајућипозицију субјек-
та–дескриптиваименскепредикације,каоуследећимпримерима:Аликад
угледаукулиде вој кушћућуренуипреплашену(Павић,77)-Видеосам је
пијану(црњански,17)-Миланугледасво ју њи ву,онакопоорану(Андрић,
155)-Кадјеидућегпутамогаоопетдајеугледаокруженудругарицама
(Андрић,106).

Ситуационимдетерминатором заступљена је и предикација дубин-
скогагенса,односносинтаксичкогобјектауправногпредикатакаоуследе-
ћимслучајевима:

ЈесивидеонекаданафресциХри стакакопричешћује(Павић,130)-
Опазиојемр љу какосешири(Павић,16)-Видеогајекакостојипред
мајором(црњански,42)-Имногисусеклелидасувиделисеј ме не
какопоселиматражетакавпардеце(Андрић,27)-Угледаодједном
не ја сан ликкакоидедрумом,скрећеизастајепоредњеговеограде
(Андрић,152)

Аудитивно-перцептивниоднос

Именскелексемесазначењемнекогконкретногживогилинеживог
појмаобјекатскуулогуузглаголеаудитивнеперцепциједобијајусразмерно
својимприродним, структурниминадругеначинеостварениммогућно-
стимадабудуизворизвука.

Човековооглашавањеобичнојесвесно,најчешћевластитимгласом
иуциљуостваривањакомуникацијесоколином,алиможебитиипотпуно
несвесно,ненамерно,присутночакиондакадагакаонепожељноособапо-
кушаваприкрити,анастајеутокуреализацијеразличитихфизичкихрадњи
(чутиЕлизабетинкорак[←чутиЕлизабетукакокорача]штозначи‘чути
звуккојисепроизводидокЕлизабетакорача’).

Осимаудитивнихтехничкихуређаја,неживиентитетисамипосеби
неемитујузвук,такодањиховооглашавањеуглавномпратиосновнианга-
жмануспецифичнимоколностима.Изискуствазнамокојезвучнеефекте
могустваратипојединипредметииукаквимситуацијама(чутиврата,про
зор [←чутиврата,прозоркакошкрипе, ландарају, ударају, лупају/чути

61Оовојврстиадјектива,опроблемуњеговеидентификацијеитерминолошкенеујед-
наченостиписано јеурадуЉ.СуботићиВ.Петровић„Апозитивнии/илипредикативни
атрибут“,гдеједатифеноменсагледаниздијахроно-синхронеперспективе(суБоТић,пе
ТроВић2000).
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шкрипу,ландарање,ударање,лупуврата,прозора]значи ‘чутизвуккоји
производевратапрозоридоксепомерају’):

СлушамYoun ga,пратимсасвимприбраноњеговопредавање(Селе-
нић,77) Слушао је пти це (Павић,13) -Ослушнуњи хо ве гла со ве
(Павић,45)Чујеипо је ди не про ла зни ке(Андрић,222)-Чујемиза
себеЕли за бе тин корак,паондаиглас(Селенић,78)-ИсторичарМ.
Гавриловићкажедајевећиначулапр ву срп ску бан дукојајесвирала
маршевеодсрпскихаријаипесама(Новости,18)Чулисмоула зна 
вра та(Павић,89)-Најпрејечуопро зо реуормарима(Павић,136)-
Ослушнунебиличуове тарсјуга(Павић,136)Илиослушкујестрах
(Павић,20)

Захваљујућисвојимфизичкимспособностима,интелигенцијиикре-
ативности, човеку семогу приписати различите улоге у аудитивној пре-
зентацији,одизворазвука–којипроизводивластитимгласомилинанеки
другиначин,докретивногствараоцамузичкогдела.Збогтогасеузперсо-
налнеобјектеперцептивнихглаголапонекадексплицирајуиоколностиу
којимасеиспољаваједнаоднаведенихмогућности,аонисепојављујукао
субјектипоменутихактивностиаудитивногрезултата,штопоказујуисле-
дећипримери:

ЧуосамЕли за бе ту даизјављује(Селенић,65) Јединосамна шег 
Ми хај лачуо...дакаткадкаже(Селенић,8)-Никонијечуого спо да
ра Пе рудавиче(црњански,40)-ЧулајеСо фро ни јакакосеотима
(Павић,206)-Ислушалајеса му се бекакопева(Андрић,108)-Чи
стога јечуокакопочињепредставу (црњански,41)62 -Пролазећи
ходникомчухону исту Су сан нугдезабринутопита(Селенић,65)

На појаву издвајања предметног појма и његово истурање у први
план,каоуовимпримерима,већјеуказаноунашојлингвистичкојлитера-
туриукојојсенаоколностиукојимасетајпојамналазипримењујетермин
ситуационидетерминатор(ivić1983:138).Оваквомекстракцијомелемен-
тазависнеобјекатскереченицедобијасењенамаркиранаверзија(пеТро
Вић1994:55).

62Допунеглаголачутидетерминисанесунајчећепропозитивномструктуром,међутим,
забележенјеиједанпримерсинфинитивнимдетерминатором,штојенеуобичајенозастан-
дарднисрпскијезик(Ivić1972а):некачујуТо му Са пу напричатионосаженом(црњански
41).
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Осталиперцептивниодноси

Неизненађујечињеницадајенајвишепримераукојимасузабележе-
необјекатскедопунеузглаголевизуелнеиаудитивнеперцепције.Уодносу
навеомаширокспектарпојмовакојерегиструјемопосебночуломвида,па
ислухом,иналакоћукојомсвојеутискетомприликомјезичкииспољава-
мо,знатнојемањепојавакојенашупажњупривлачепријатнимилинепри-
јатниммирисом.63

Захваљујућичулумириса,човекперцепираодређенееманације,па
секаообјекатскадопунаузнеутралниглаголосетитиочекујелексематог
значења,осетитимирис/смрад,каоупримерима:Ћорканвећосећаватру
имирисновогапића(Андрић,204)-Кадјечулатајречнишумиосети
ламирисневидљивихтрава(Андрић,298).Еквивалентнуглаголскулексе-
мунамирисати‘осетитичуломмириса’(РМС,3,намирисати)допуњују
појмовикојисуизворкарактеристичног,људскимчулималакопрепозна-
тљивогмириса,каонпр.осетиоје(мирис)/намирисаоједим,лук,сумпор,
мемлу,парфем.Премаефектукојииманаперципијентанемаркиранјегла-
голмирисати(помирисати,омирисати)собјектомкојимсеидентификује
извортееманације.

Узабележенимпримеримаоваквипојмовимогубитидиректнииз-
вори–природниемитеримириса/смрада(омирисао јецрнилук),илиин-
директникоји,локализујућиизвореманацијеилиудодирусњим,исами
преузимајуипреносеутискевернедатомизвору(мирисаојебочицу).

Тенецкијеосетиодим(Павић,76)-Ницр ни лукдаосетим(Огње-
новић,101)-Последругефлашицерумаосетими ри сни ве тар(Ан-
дрић,210)-Отваралисубочице,мирисалиих(Огњеновић,227)

Најмањибројпримераилуструјеперцепцијучуломдодираиукусас
управнимглаголимаосећати,пипати,пробати.Штосетичесубјекатско-
објекатскетактилневезеаниматностобјектанијерелевантна,јерунормал-
ним,уобичајенимусловиманепостојиограничењеучовековомфизичком
односупремаокружењуилипремасамомесеби,докзаперцепцијучулом
укуса(осећати,пробати)нисутипичниперсоналниобјекти,осимумета-
форичкомсмислу.

63Oсрпскајезичкимфактимаувезисаутисцимакојисестичучуломмирисаписалаје
М.Ивићураду„Релевантнаулогачуламирисаегземплификованасрпскимјезичкимфак-
тима“,ЗборникМатицесрпскезафилологијуилингвистикуL,НовиСад2007:297-303.О
истомпитањутребавидетииукњизиМ.КовачевићаУзрочносемантичкопоље,Сарајево
1988:99и100;икодLj.Jonkea„Nekiproblemiglagolske rekcije“,Književni jeziku teoriji i
praksi,Zagreb1965:436.
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ОсећаојеРас ти ну, ње не пр сте и ње на устанасеби.(Павић,75)-
Осећаојеже нуикроззидове(црњански,9)-Иранијеседешавало…
даосетиср це какоигратамогдемунијеместо(Андрић,343)На
смејасеинапипабрксвежеуплетенкаобич(Павић,139)-Апрсти
јадни...пипалисугну сне чво ро ве(црњански,31)-Миланјеопипао
пажљивока мен (Андрић, 157) -Опипао јепу шку (Андрић, 167) -
Осећаојеукуспрашине,подханомтру леж(Павић,183)

Перцепцијатактилногкарактерапредстављаједанодначинанакоји
субјекатрегиструјесебеисвојеокружењеитофизичкимконтактом–до-
диром,обичноруком(нпр.напипаојебрк,камен,пушку),мадајечулнидо-
живљајоваквогодносамогућеостваритиидругачије(Осећаоје Растину,
њенепрстеињенауста;жену;срцекакоудара),гдесеуулозиобјеката
налазеизворитактилнихдоживљајакојисупонекадзаступљениситуацио-
нимдетерминатором.

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСПЕРцЕПТИВОМЕфЕКТА,
фОРМЕПЕРцЕПТИВНОГСАДРЖАЈА

Наосновуоногаштојевећпознатоопроменамакомуникативногди-
намизмаињиховомсемантичко-синтаксичкомодразу,аписанојеиунашој
лигвистичкојлитератури(ivić1983),можесепретпоставитидаулогасин-
таксичког објекта уз посматране глаголе није резервисана увек за имен-
скепојмове,нитиониувекимајуистусемантичкуулогу.Узависностиод
усмеравањапажњепосматрача/слушаоца,објекатћебитиреализованили
каоупретходнимпримеримаилисентенцијалномдопуном,односно,одго-
варајућимкондензатором(ivić1983:135-136).

Каорезултатчовековогуживљавањаудогађајекојигаокружујупер-
цептивјечестопредстављенпојмомдинамичкеприродекаоефекатауди-
тивногиливизуелногсадржаја.Језичкирепрезентјеобичнодевербативна
именицакојомседенотиракомплетанпроцес,ситуациониоквир–визуел-
нидоживљај(улазак,вешање),илијеуфокусупажњезвучниефекат(рет-
комирис,укусидодир)различитогинтензитета,произведенгласомани-
матногносиоцаилинањеговуиницијативуузпомоћинструмената(урлик,
шапутање,завијање,гуслање),односноефекатзвучногиликаквогдругог
доживљајапричијемемитовањунијерелевантаннепосредниутицајани-
матногсубјектанапредметеипојаве(откуцај,шкрипа,варничење,мирис,
укус,бол).
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Тај ур ликнијечуо(Павић,100)-Чуојетих при гу шен ша пат, смех, 
по љуп це(црњански,49)-ИданекоодсуседалакоможечутиРо
бер то во уз бу ђе но и не та ко ти хо ша пу та ње (Селенић, 30) Че
стооннеразабирење но glo u ce ster shi re sko за ви ја ње (Селенић,19)
Пажљивојеослушнулара ње ни ко во ди са ње(Павић,135)-Слушали
сугу сла ње сле па ца(Павић,31)Чујемот ку ца је зид ног ча сов ни ка
(Селенић,5)Кадасамнаспратучуоот кљу ча ва ње и шкри пу не
под ма за них шар ки(Селенић,30)-Јајесамзапазионекунапетост
у ваздух, чуопри кри ве но вар ни че ње (Селенић, 34) -Не слушајући
ништадругодосвој ро ђе ни плач(Андрић,182)
Којаскривенуизазавесегледаула зак аустриј ских тру па у Бе о град 
(Селенић,46)-Гледамве ша ње се дам на е сто го ди шњег Ми хај ла Ра
дој чи ћа (Селенић, 53) - Гледао једе ди не те шке по кре те (Павић,
39)-Каоутимприликамадоксампосматраоувек исти halfcrovn 
ри ту ал Ро бер то вог пла ћа ња(Селенић,22)
Софронијеосетињен ми риснабадемипотомемирисупознадесво
јуматер(Павић,49)Осећаојеукус пра ши не,подханомтрулеж
(Павић,183)Осетитуп уда рац у гла вуибол под ко ле ни ма и у ле
ђи ма(Андрић,340)

Одговарајућомдетерминацијомистакнутогобјектаунекимаодпри-
мера идентификован је живи или неживи извор перцепираног садржаја,
итообликомпосесивногпридева(гледаоједединетешкепокрете,ослу
шнулајерањениководисање,осетињенмирис),илипосесивноггенитива
(слушалисугуслањеслепаца,чујемоткуцајезидногчасовника,гледалису
улазакаустријскихтрупа,осећаојеукуспрашине).

Објектомсенештоређесаопштаваокарактерузвучногефекта(чу
типророчанство, доказе, питања), или визуелног доживљаја (запазити
напетост,оклевање),такода јеквалификацијаперцепираногсадржајау
забележенојграђизаступљенамањимбројемпримера:

Чујепро ро чан ство свог дру гог га та ра (Павић,97) Саслушалаби
мо је му дро ва ње, ана ли зо ва ње(Селенић,47)Слушамње го ве до ка зе
обихевиористичкојприродизакона(Селенић,55)Једнооднајенгле
скијихпитањако јеможетечути(Селенић,80)
Јајесамзапазионе ку на пе тост у ва зду ху(Селенић,34)-Никадаје
нисампиталадалисамправилноуочилање но окле ва ње(Селенић,
89)-Оборенапогледаслушалино вин ске ве сти(Андрић,216)



90

НадаАрсенијевић

Понекад је објекат перцепције отелотворен именском лексемом са
значењемнекеустаљенеформе(песма,виц,реч,музика;дуел,меч,пред
става),штоилуструјуследећипримери:


Првипутчујетете ре чи,зарне(Селенић,81)-Дасепотуљеноза
смејукаопубертетлијекадачујума стан виц или што год ска ред но
(Селенић,34)-Туристизастају,слушајуму зи ку,сликајусесатру
бачима(Новости,16)Јерисенајеисамаслушалапе сму(Павић,212)
Бившатенисерка,МартинаХигинс,гледала једу елсрп ске и ру ске 
ле по ти цесатрибина(Спортскижурнал,23)-Публикаћеовај меч
гледатисвеликиминтересовањем (Политика,1) -Отишаодавиди
пред ста ву некогпутујућегпозоришта(Павић,95)

У последња три примера перцептивност има само функционалну
улогуприспровођењуимплицитногинтелектуално-емоционалногпроце-
са.Објекатскипојмовипредстава,меч идуелденотирајуинституциона-
лизовануситуацијуодређеногпросторно-временскогоквираинамене,те
управнимглаголимаприписујузначењеперцепцијеуциљуњиховогпра-
ћењаиевентуалнепроценеквалитета.Примерисинонимичногзначењаби-
либиониукојимајеперсоналниобјекатактеродређеногкултурногили
спортскогдешавања,сличногкарактеракаоупретходномслучају,каонпр.:
КраљицабиВасрадогледала(штозначи‘краљицажелидавасгледадок
глумитеупредстави’)(црњански,74),гдесезначењеможепрецизиратина
основуширегконтекста.

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАКОГНИцИЈЕ

Подглаголимаинтелектуалнихиемотивнихпроцесаирадњиподразумевају
сеоникојимасу,премајунговскомтумачењу,обележенерационалнефунк-
цијечовека.Прематеоретичаримакогнитивногразвојаљудскеспособности
пратеразвојмозга,такодамишљење,узависностиодживотнедоби,свеви-
шеидеодконкретно-стварногпремахипотетско-могућем.Расправљајућио
људскомзнању,Расл(1980:145)напомињедасе„знањеоономештопостоји
ограничаванаоноштоможемонаучитиизискуства–аненаоноштомо
жемостварнодаискусимо”.Поњеговоммишљењунашеинтуитивнознање
изворјецелокупногнашегзнања,азаснованојенаемпиријскомзнањуопо-
стојањуикарактеристикамапојединачнихпојмовасакојимасмоупознати,и
начистоаprioriзнањукојеомогућавадаизводимозакључкенаосновувезе
измеђуопштостиичињеницаемпиријскеприроде.
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Познатоједачовековеинтелектуалнеспособности,којеукључујуне
самоконкретно-опажајнеимоторичкепроцесевећихипотетичко-дедук-
тивнорасуђивање,имају свој одразиу језику. Језик сенепојављује са-
моуулозиносиоцамисаоногсадржаја,којисенајчешћеиспољавабашна
овајначин,већикаосведочанствочовековеметакогнитивнеспособности
(мишљењаосопствениммислима).Когнитивнимглаголимаразличитесе-
мантичкеизнијансираностииспољавасеуправочовековасвесностсвојих
сопственихмисли,такоштоњиховудиференцијацијуисказујеупотребом
различитихлексема.

Каопосебанвид знањаиздваја сеуправо језичко знањеукојемсу
акумулиранесвеванјезичкепредставенекекултурнезаједнице.Проучава-
њем језичкихсредстава заобележавањекогнитивнихпроцесаирадњии
њиховихдопунаупотпуњујесесликаоперцепцијимишљењаизнањауоп-
штеудатојјезичкојсредини(Grin1978:76-94).

Мишљењеизнањеувећојмери је језичкеприроде,негошто јето
изражавањеосећања.Глаголименталногзначењаукључујусеубазнилек-
сиконјезика.Онисесемантичкимогукласификоватипремаиспољавању
интелектанаглаголекојимасеобележавамогућносткреативног(ствара
лачког)процеса(перцепирањаодноса,концептуализације,апстраховања)
заснованогнаспособностимакогнитивнеобраде,инаглаголесазначењем
когнитивногоперативногпроцеса(присећања,препознавања,репродукци
је), заснованог,махом,нанашемпохрањеномзнању–познавањусубјек-
тивнихиобјективнихчињеница(декларативномзнању)изнањувештина
(процедуралномзнању).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКОГНИТИВНО-КРЕАТИВНОГОДНОСА

Познавањесубјективнихиобјективнихчињеницапредстављасамо
једанвидзнања,ачовековекогнитивнеспособностииспољавајусеипри-
ликомусвајањановихсазнања–учењем,иприликомсавладавањавешти-
на,каоштосучитање,писање,рачунање.Различитаденотацијаглаголако-
јиобележавајузнањеунајширемсмислупоказујеповезаностпсихолошког
слингвистичкимпланом.

Сапсихофизиолошкогстановиштастицањезнањасепосматракао
процесобогаћивањачовековогменталногплананањемусвојственначин
–перцепирањемсветакојигаокружујеузпомоћвластитихчула.Таквости-
цањезнањајезичкијеобележено,пресвега,глаголимавизуелнеиаудитив-
неперцепције,алиионимакојимаседенотираперципијентоваактивност
придепоновањуперцептуелногсадржаја(сазнати,дознати,упознати).
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Њиховимобјектимасенеидентификујеувекперцепиранипојам,већ
самонекањегова,задатиконтекст,релевантнапојединост.Понекадсе,по-
ред квалификације садржаја коју већ носи именска лексема, он и додат-
нодетерминишепремапроценињеговог значаја,улоге, ефекта (дознати
мрачнеоколности,битанподатак,сазнатиправуистину).Такавјеслучај
снекимаоддопунаглаголасазнатиидознатикојимасеоткривајупоје-
диначнечињеницевезанезапојединеособе,догађаје,пределе,пасеови
глаголинекомбинујусправимобјектимаконкретногзначења(*дознаоје
Роберта,*сазнаојеклавир),штоилуструјуиследећипримери:

Дознавши у основним цртамаРо бер то во по ре кло (Селенић, 23) 
Аликадму(тојесттомеклавиру)дознатеисто ри ју(Сремац,55)-
Међутим,кадсамодрастаодознаомрач не окол но стисредкојихсе
нашлаНанка(Селенић,38)Тенеможечовекникакодасазнапра ву 
исти ну(Сремац,57)-Алисигурносмосви,...дознали... је дан би тан 
по да так из ње ног жи во то пи са (Селенић,56) -Избогтихговор
кањако ја самнеизравноиспритајеномустрепталошћудознавао
(Десница,17)-Имадаћемосамонеколикоминутакасниједознати
раз ло ге са ко јих је она оди ста же ле ла да ме упо зна(Селенић,58)
-Уњојће,дакле,читалацсазнатијошне ке по дроб но сти(Сремац,
111)-Дознаваосам,изсугурнедаљине,кру те по је ди но сти до га ђа ја
(Десница,109)

Заразликуодпретходнихпримера,допунеглаголаупознати64,који
означаваусвајањерелевантнихчињеницавезанихзаидентификацијуоб-
јекатскогпојма,најчешћеунепосредномконтактномодносуиобичноуз
визуелнуперцепцију,управосуконкретнипојмови.

Имадаћемосамонеколикоминутакасниједознатиразлогесакојих
јеонаодистажелеладаме упозна(Селенић,58)-Послејеупознао
Је лу(црњански,12)-Јерјебрзоупозналатај свет(Андрић,190)-
КаовојниккојијеупознаоБо сну(Андрић,164)-Вероватноникадне
бихБри столиоколинутакодоброупознаоданијебилопредусре
тљивограчунополагача(Селенић,20)-Изњихсумоглидаупознају
…сва круп ни ја де ла свет ске књи жев но сти(Андрић,261)

64Самоуједномодзначења,којасенаводеуречнику–‘стећизнањеонекомеилинече-
му’,овајглаголсеприкључујетипичнимкогнитивнимглаголима,докуосталадвазначења:
а.‘(когасчим)учинитикомештопознатим,учинитиданекостекнесазнањеонечему’;б.
‘(когаским)представитиједногдругом’(РСЈ,упознати,1404),онбисемогаоокарактери-
сатиикаоглаголкаузације.
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Процесупознавањаипакнемораувекбитизаснованнавизуелном
опажању,тј.наусвајањучињеницавезанихзафизичкиизгледобјекта,већ
седорелевантнихподатакакојиомогућујуидентификацијудолазиипо-
средно,усвајањемчињеницавезанихзањеговзначај,улогу,карактер,рад
итд.Например,кадасекажедајенекоупознаоБристол,тимесеможеоб-
ухватитиновосазнањеоњеговојисторији,алииопривреднимидруштве-
нимприликама,културиислично,панијенеуобичајенодасеуоваквим
примеримакаообјектиреализујуиоваквиобјекти,нпр.:Икадчовекупозна
ов да шњи жи вот(Андрић,10).Истотако,упознатиЈелунезначисамос
њомостварити контакт имеморисатињенфизичкиизглед, него и друге
квалитете,например,карактер,интелигенцију,каоисвеоноштојевезано
зањенживотирад.Отудасеусинтагмисдатимглаголом,осимнаведених
објеката,којиуосновисветозаступају,могунаћииапстрактнипојмовико-
јимасеоткривајупојединачнечињенице(Његоважељадаупознаста ње, 
при ли ке, про бле ме ра зних кра је ва, ра зних сре ди на (Десница,156)-Вје
роваосамдајенајпогоднијичасзамотрењељудинавечекадлијежу.Тад
упознајемоњи хо во ду бље, тај но, пра во свој ство(Десница,18)).

Глаголимасхватити,разумети,увидетиобележавасепроцесменталне
обрадеперцепираногсадржаја,којимможебитиобухваћеносвеоношточини
нашусликусвета,пасуидопуненаведенихглаголаразличите,алионоштосе
уочавауовојгрупипримерајестечињеницадасеуодносунаосталеобјекте
именицасмисао,захваљујућисвомзначењу,истичеичешћомпојавом:

Ништа,амабашни штанисамсхватаоодоногштосуми...говори
ликондуктери(Селенић,15)-Кадаонакажештоиотац,нечујеш
стихимузику,већразумешсми сао (Селенић,46)-Агре шкубихсхва
тиотекпоштосеразлегнеосмех(Селенић,13)Сакојимабих,мо
жда,биокадарсхватитипо за ди ну су ко ба(Селенић,34)Изгледа
дајесадсхватиодо ма шај попЋи ри них за је дљи вих ре чи(Сремац,
102)-Унапредодређеновољомимишљутоликонадмоћномнадна
шомдајојнисми сао ни уве ре њесхватитинеможемо(Селенић,61)
НесхватајућикаконипрофесорБожовићнесхватање го ву бри гу
(Витезовић,65)-Тадајеупознаоисхватиовеликисми сао штед ње
(Андрић,333) -Некасенечудимштонеразумем го спо ђу Tric key
(Селенић,19) -Неразумешсрп ске ју на ке и њи хо ву жр тву (Селе-
нић,46)-НајпрејеразумелаизпеванихпесамаЈу ли но рас по ло же ње
(Сремац,125)-Започедачитаидаразумевазна че ња ми ри сакао
штосечитајуписма(Павић,40)-Робертнијепропуштаоприлику
дамеподсетинајерархијскуразликуизмеђумогињеговогположаја,
уЕнглеској,увиђаосам,многоја сни ју и ве ћу[разлику] негоунашим
друштвенимприликама(Селенић,22)
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Дасупојединиобјектисамозаступнициреченичногсадржаја,најја-
снијесевидиупримеримагдесуониперсоналнеприроде.Процесомсхва-
тањаиразумевањаобухваћенисупоступци,понашањеикарактертаквих
објекатскихпојмова.Топоказујеипример:Откриосамдаволимженуко ју
никаконеразмем(Селенић,72)укојемсемислинанеразумевањењених
жеља,ставова,њеногпонашања.Нијенеуобичајенанидопунакојомсеекс-
плициракреаторперцепираногсадржајаилисамсадржај,којисепрвофи-
зички – чулом слуха, преноси до субјекта, а затим препушта когницији:
Знамсамоданеразумемни јед ну је ди ну речмојесапутнице(Селенић,17).
Дасерадиообјектукогнитивне,анеообјектуаудитивнеперцепције,све-
дочишириконтекст,каоупримеру:Ини шта неразумем,мадаразумем
сва ку реч коју јерекао (Селенић,50), гдесе јасноразграничавафизичка
странаусвајањаинформацијеодонементалне.

Посебан вид интелектуално-стваралачке делатности представљају
глаголитипаоткрити,пронаћи,изумети,установити,разрадити,одго
нетнути,чијисуобјектипродуктидатихпроцеса–урускојлингвистич-
којлитературипознатикаоеврикативи(ВсеВолодоВа2000:144).Малиброј
забележенихпримераупримарномкорпусурезултатјевезаностињиховог
специфичногзначењазатематскисуженесадржаје,пасузатодопуњени
примеримаизразличитихизворадоступнихуелектронскомиздању.

Групаенглескихнаучникаоткрилајеусојима те ри јуслич ну са по ни ну
(Политика,20)-Ерстедјепрестогодинаоткриоделић„вечнеисти
не”кадајеоткриомаг нет ско деј ство стру је(Пупин,105)65Даћу
мождаизуметивозкојијеједнакслицаиналичјаилилут кекојесе
самепокрећу(Ћопић,24)66-Изумеоје,конструисаоинаправиока ли
бра тор на из ме нич ног на по на, стру је и сна ге(Годишњак,350)67Да
пријатељинебимоглидаодгонетнуње го ве на ме ре и пла но ве(Вите-
зовић,41)-Устимаизкојихсечуларечкојомјепокојникмождаод
гонетнуосвој бе сми сао(Ћосић,419)68-ДанилоКишразрадиоиједну
осо бе ну ки шов ску по е ти ку пе снич ког пре во да(ЗборникМС,197)69

65MichaelIdvorskyPupin.Сапашњакадонаучењака.ИзабранаделаМихајлаПупина,
том1.Заводзауџбеникеинаставнасредства.1996.

66БранкоЋопић.Дечијиписциосеби.ВеселинМаслеша.1969;Годишњак,том103.СА-
НУ.1997.

67Годишњак,том103.САНУ.1997.
68ДобрицаЋосић.Времесмрти.ДелаД.Ћосића,том3.ФилипВишњић.2001.
69ZbornikMaticesrpskezaknjiževnostijezik,том54,издања1-3.НовиСад:Матицасрп-

ска.2006.
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Могућностимагинацијеистварањаодређенихконцепатамоглибисе
довестиувезусглаголомсмислити,којисеупримарномзначењудопуњу-
јесамонеживимобјектима,тј.појмовимакојинеобелодањујусамсадржај
мисаоногпроцеса,већнекуодњеговихкомпоненти:форму,улогу,врсту
релацијеислично,доксусамсадржајилињеговаближадетерминацијапо-
знатиизширегконтекста(нпр.смислиојепланкакодапреваристражу).


Инесачекавшидасмислиод го вор (Селенић,51) Тидокониљуди
смислилису…чи та ву при чу(Андрић,209)-Још...самувозусми
шљаоен гле ску ре че ни цу(Селенић,14)Знам,сасвимпоуздано,да
Лизанијекадрата кву лу кав шти нусмислити(Селенић,84)-Сми
слио[је]планкакодапреваристражу(Андрић,173)


Стварањемисаонесликевезанезаглаголзамислитинијезасновано

самонаоживљавањуобјективнихчињеницакарактеристичнихзанекипо-
јамињеговуретроспекцијуупознатимоколностима.Ончестоозначаваи
слободнусубјективнуинтерпретацију,уновимзамишљенимусловима,70на
претпостављенимпозицијамаисадругачијимкарактеристикама,штосена
језичкомплануиспољаваобавезномекспликацијомкомпоненатакојепрате
датиобјекат(ivić1983:136-137):

Замислившипротивсвојевоље,се бе,наместуиуположајутрта
вогИталијанчића(Селенић,30)ЛакосаммогаозамислитиЕли зу
накњижевнимчајанкама(Селенић,68)Поштонисаммогаозами
слитира чу но по ла га чамлађег(Селенић,19)-Режисерјезамислио
пред ста вусмноштвомдетаљаупредстави(Политика,19)-Тешко
могузамислитиумјет ни кадрукчијенегокаоконтемплативнупри
роду(Десница,247)


Глаголомпредвидетиденотирасепроцесзаснованнаперцепцији,са

могућношћуњенедвојакеинтерпретације:каопроцесаокренутогунутраи
усмереногнапосматрањевластитементалнеслике,антиципиранеуодносу
надативременскитренутак,створенемождаиинтуитивно,иликаопроце-
саусмереногнапосматрањеобјективнихчињеницаињиховихмеђусобних
односа,наосновукојихседоновогсазнањадолазирасуђивањем.71Уулози
објекатскихконституенатаузабележенимпримеримауглавномјереализо-
ванасинтагмасглаголскомименицомкаокондензаторомдубинскепреди-

70Једноодзначењаовогглаголајесте‘засновати,представитиумислима’(РСЈ,зами
слити,402).

71Премаречничкојдефиницијиовајглагол,измеђуосталог,значии‘унапредвидети,
погодити,казатиштаћеседеситиилиштатребадаседеси’(РСЈ,предвидети,1006).



96

НадаАрсенијевић

кације,тј.каоповршинскимзаступникомодговарајућегпроцеса(ствара
ње,пипање,дејство,операција):

ВероватнобиМилутинушаоуподухватпресељења, ...чакидаје
могаопредвидети1918. и ства ра ње Ју го сла ви је(Селенић,41)-Ја
сам већтамо ... предвидеомо је сле пач ко пи па ње по не по зна том 
пре де лу (Селенић,75)-Гдесупоређанифијакерииtaxiаутомобили
чекалипутнике,сазебњомпредвиђалина сту па ју ће не при јат но сти
(Селенић,75)-Владајепредвиђалауспех опе ра ци је „Са бља“(Поли-
тика,8)-Тувечитуњиховутежњудапредвидедеј ство при род них 
си ла(Андрић,14)

Интересантанјеглаголнаслутити,којисеобичнодоводиувезуса
глаголимапредвидетиипредосетити(РСЈ,наслутити,793),чимемусе
приписујукарактеристикеперцептивногсазнањаиемоционалногприхва-
тањаоногаштојеобухваћеноовимпроцесом.Његоватранзитивностможе
битидоведенаупитањеакосеуобзирузместепенагентностисубјекатског
аргумента.Међутим,управопостојањесвестиоинтуитивноприпремље-
номсадржајуможесесматратиобележјемрелевантимзаприхватањењега
као„агенса“иовогглаголакаотранзитивног.Утомсмислућебитиилу-
строваниследећипримери:

Сталагласноивеселовикатинекереченицечијезна че њениотпри
ликенисаммогаонаслутити(Селенић,15)Невидимдасамтада
унашемпријатељевањумогаонаслутитираз логкојићедовестидо
прекида (Селенић, 23) Макар смомоглинаслутити је дан би тан 
по да так(Селенић,56)-Уњојћевећчитатељнаслутитису коб и 
за плет(Сремац,35)–Иуњој[колони]јошједномнаслутилеро ђе но 
де текојеимгинеизочију(Андрић,16)

Наведенипримерипоказујудасеузглаголепредвидетиинаслутити
углавномнереализујуименскелексемекојеозначавајуконкретнепојмо-
ве,јерглаголскомзначењупрекогницијенијекоресподентнастатичност,тј.
онинепредстављајусамоантиципацијуперцепцијепојмоваипојавакао
таквих,већименталнуобрадузаснованунаповезивањуобјективнихили
субјективнихчињеница.Чакиопштаименицакојасепојављујеупримеру:
Иуњој[колони]јошједномнаслутилеро ђе но де текојеимгинеизочију,
комбинована с глаголомнаслутити немафактивно, већфиктивно значе-
ње,тј.онанаговештавамогућипроцесвизуализациједатогентитета,ане
његовустварнупојавуувидномпољусубјекта(шириконтекстпоказуједа
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мајкенејасновидесамоколонудецеисаместварајуфиктивнусликусвог
детета).

Процеспреношењаискуствасгенерацијенагенерацијупознаткао
учење,подразумеваприкупљање,конституисањеиповезивањечињеница,
појмоваипојавапреманекимкритеријима,каоисавладавањеодређених
вештина (Grin 1978:16и17).Типичнимрепрезентомоваквог значењау
српскомјезикуможесесматратиглаголучити.Собзиромнасемантичку
издиференцираност,преанализекојомћебитиобухваћенањеговатранзи-
тивнаупотреба,неопходнојеизнетинеколиконапомена.

Узимајућиуобзиртодајесемантичкипотенцијалглаголарезултат
еволутивногпроцеса,сасвимсеумеснимчиникренутиодчињениценако-
јуупозораваИренаГрицкат(2004:221),атичесенеадекватногсхватања,
тј.недовољногосећајапреводилацазасемантикугрчкогоригиналногтек-
ста са којег супреводилинадруге језике.Наиме, ова ауторка упозорава
дајеистиглаголунепрелазнојупотребиуоригиналуимаозначење„бити
ученик“,докњеговпрелазнипарњакобележавафактитивизацијуистесе-
мантике,анезначење„подучаватидруге“,„чинитидадругизнају“.

Данашњаупотребаглаголаучитиобухватасвепретходнонаслеђено,
пасеусемантичкомпотенцијалуразвијајуиновазначења72уочљиваупра-
вонаосновуразличитихрекцијскихмогућности(РМС,6,учити;пеТроВић,
дудић1989:119).Будућидасетренутнаанализаодносисамонапримерес
предикатомкогнитивногкарактера,разматраћесеискључивообјектикоји-
маседенотиратакавпроцес.

Објектимаглаголаучитинајчешћејеидентификовананаучнаобласт
чији се сегментусваја, тј. обично јепојмомширег значења заступљени
садржајукљученупосматранукогницију,каоисавладавањевештинавеза-
нихзанаведенуобласт.Такосуобјектомупримеруучитимузикуобухва-
ћенеитеоријскаипрактичнастранамузике,укључујућиитехникесвирања
ипевања.

ПахонијеТенецкијеучиому зи ку(Павић,64)-Онаихјесаветовала...
ислалаихдаучеле ка ри је(црњански,44)ИћићеуПештуилиБеч,
даизучихи рур ги ју(Сремац,85)-Ијаникаднисамбиоубогослови
ји;нисамјеучио(Сремац,33)-Најпрејеучиомо ли твеовајхоџаса
брега,аливоданијеникакоодступала(Андрић,75)-Онјеужасном
енергијомнаучиозатримесецама ђар ски(црњански,21)-Аговори

72Тренутнонисууфокусупажњепримериукојимаглаголучитиобележава‘похађање
каквешколе,илизаната’,например:КојијеуЋесаријиучиово је ну ака де ми ју(Ненадовић,
4)-Обојицаучилила тин ску шко лу(Сремац,123),илигдејеовајглаголдеоизразасазначе-
њем‘описмењаватисе’:Хајдедавамнајпрекажемкакосамкњи гу учио(Ненадовић,11),а
углавномсузабележениустаријимизворима.
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лајепогрешно,јерникаднијенаучиладобросрп ски(Андрић,189)-У
Енглескусамстигаосалепшиммишљењемосвомпознавањујезика
ко јисамуБеоградуучио(Селенић,15)-Итамонаучиламно геза
младудевојкувр ло ко ри сне ства ри(Сремац,56)

Иакоунаведенимпримериманематаквихилустрација,савладавање
одређеневештинеможебитиијезичкипрецизиранонавођењемодговара-
јућедевербативнеименице,узнеобавезнуекспликацијуобјектаилисред-
ства неопходног за реализацију (учи писање, учи свирање [клавира], учи
вожњу[бицикла]).Функцијуобјекатскогконституентаглаголаучитиможе
преузетииобјекатњеговесубординиранепредикације,итоакојеупитању
музичкиинструмент(учиклавир),јеронсамзасебевећпредстављаспеци-
фичнуобластизучавања73,иутаквимситуацијамајеувекзаступникдате
вештине(учиклавир[←учидасвираклавир]),аненекедругеукојуможе
битиукљученкаообјекат(учиклавир≠учидаправиклавир).

Забилокоједругосредствонијекарактеристичноданаовајначин
репрезентујеобјекатглаголаучити,јерсесуштинскинајезичкомплануне
разликујеуодносунадругемогућеобјекте(учивожњубицикла,аутомо
била,глисера).целокупанпроцесукојемучествујуовапревознасредства
сводисенасавладавањефизичкевештине,пасеонаинепојављујусамо-
сталноуулозиобјектаузовајглагол(*учитиоловку,бицикл),штосеразли-
кујеодизучавањанекогмузичкогинструментакојинијесамосредствочију
јевештинунеопходносавладативећјерепрезентпосебненаучнеобласти.

Некадасекаоповршинскиекспонентобјектареализуједетермина-
торимплицитногименскогпојма, као упримеруучитимађарски, којим
сеувекупућујенауобичајени,очекиванипојам–језик.Допуњавањеовог
глаголанекимдругимобјектима,детерминисанимнаистиначин,подлеже
њиховојобавезнојекспликацији(нпр.учитимађарскифолклор, мађарску
историју).Сдругестране,именицомјезикзаступљенјеувекодређеније-
зичкисистемчијаидентификацијанијенеопходна,уколикојетојасноиз
контекста,каоунаведеномпримеру:УЕнглескусамстигаосалепшимми
шљењемосвомпознавањујезикако ји самуБеоградуучио.

Такође,данасјеприхватљивотумачењетранзитивностиовогглагола
каосубјекатско-објекатскекаузативнерелације(в.упоглављуоБјекаТске
синТаГмекаузаТиВноинТелекТуалноГодноса),например:Настројица
младаучимоде цукакосеваљакрстити(Ненадовић,16),штооваквеслу-
чајевеискључујеизгрупеобјекатскихсинтагмитипичнихсазнајниходно-
са.

73Примеретипавежбатискалу,вежбатиШопенаД.Гортан-Премк(1971:92-93)поми-
њекаоварваризме,мадаимонапризнајелегитимитетсобзиромнатодасусесвојимсеман-
тичко-синтаксичкимособинамауклопилиунашјезичкисистемиимајуширокуупотребу.
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Глаголомпроучавати/проучитиозначавасетемељанпроцесучења
којимседолазидопотребнихсазнањарасуђивањем,наосновупознатих
чињеница,алиионихприкупљенихвластитомперцепцијом,такодасекао
објектиузовеглаголемогупојавитипојмовисазначењемнаучнихобла-
сти(проучаватифилозофију),алииразличитиапстрактнипојмови(про
учаватилучењепљувачке),затимконкретнинеживи(проучаватинемачки
шлем), илиживи, персонални [±] (проучавати човека, винову лозу), који
истотакомогубитисамоповршинскиекспонентидубинскогобјекта,као
штоје,например,ауторрепрезентсвогадела(проучаватиШекспира[←
проучаватиШекспировадела]).

РускифилозофПавловпроучаваојелу че ње пљу вач ке(Биологија,58)
ВишенедељасампроучаваоуПаризу,удржавнојбиблиотеци,не
мач ки шлемса једнеслике (црњански,71) -ОбратиосамсеБри
танскоммузејуипроучиошле мо ве(црњански,69)-Краљицакњи гу
проучи(Ненадовић,121)-Читалаберзанскеизвештајеипроучавала
про спек те(Андрић,192)Везир,Шашинпаша,проучитај фер ман
(Ненадовић,9)-Кадијапроучиве зи ро ву бу рун ти ју(Ненадовић,20)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКОГНИТИВНО-ОПЕРАТИВНОГОДНОСА

Декларативниоднос

Денотација „познатости на основу виђења“, али и на основу вла-
ститограсуђивањакарактеристична језаглаголзнати,чији јесемантич-
кипотенцијалоформљеннаосноваманекадашњегперцептивног глагола
*вěдěтииглагола*знатикаоглаголаинференцијалногзнања,тј.оногкоје
јеактивниносилацстицаорасуђивањем(ГркоВићмејџор2006).Захваљу-
јући свом комплексном значењу, овај глагол остварује везу са објектима
различитеприроде.Можесекомбиноватисапојмовимакојиозначавајуна-
учнеистручнеобласти(знатиисторију),појмовимакојисамоквалифику-
јудатисадржај(знатиистину,трач,тајну),именскимречимакојеслуже
заноминацију(знатииме,надимак),апонекадсууулозиоваквихобјеката
именскеконструкцијекаоповршинскиекспонентидубинскогреченичног
садржаја(знативред ност нов ца[←знатиколиконовацвреди]).Полисе-
мичностовогглаголаилуструјуследећизабележенипримери:

Све визнатесамонезнатеисто ри ју(Витезовић,106)Зналајесве 
тај не(црњански,12)Пабизнаои по не ки трач(Селенић,24)Већ
је знала јед но став не и про сте али не по ме ри ве исти не (Селенић,
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47)Даконачноисти ну незнам(Селенић,57)Алисвејенањемуу
томчасуговорилодазнавред ност нов ца(Селенић,22)-Одсилна
понављањавећсамнапаметзнаоре до след ре че ни ца(Селенић,61)
-Знашњи хов је зик и њи хо ве ма ри фе тлу ке(Андрић,30)-Јошјојни
именезнам(Селенић,54)-ЈединоПетарКоцијаннијеимаонадимка
илигабарразреднијезнао(Витезовић,36)-Зналисусве мај стор ски 
из ре за не обли не и уду би не,каоисве при че и ле ген де(Андрић,5)-
Знамогаодавнокакавјехајдукипоганац(Андрић,92)

Такође,објекатобухваћенпроцесомкогнитивнеобраде,чијирезул-
татможебитистицањезнањаонекомеилинечему,односно,свестопосто-
јањуилинепостојањуразликеуодносунапретходноискуство–свесто
подударањуилиопотпуномразмимоилажењуобјективнихчињеницаису-
бјективногсадржаја,комбинујесесглаголимапознавати/познати,препо
знати.Њимасеуказујенамогућностаниматногсубјектадаусвојојсвести
створисликунекогодпојмоваиситуацијасакојимајенабилокојиначин
уконтакту,илијемеђуњимапретходнооствареннекакаводнос.Следеће
објекатске синтагмеилуструју случајевеукојимаулогуобјекатаимајуи
живиинеживипојмовикаоносиоцисвојихкарактеристичнихособинако-
јесубјекатденотиранаосновутренутнихилиранијеусвојенихчињеница
(стеченихнајчешћеперцепцијом):

Јасамдобро знаоње го ву се стру Јо ва ну (Павић,131) -А јамуне
знамку ћу ни се ло(Андрић,37)-Даихзнаш,небирадиоовоштоси
урадио(Андрић,119)-Млађинараштајгазнасамооваквогкакавје
сада(Андрић,158)-Оњојсвакаконисамимаоштарећипоштоје
нисампознавао(Селенић,27)-ЈаШек спи расвакакобољепознајем
негомојажена(Селенић,74)-Софронијеосетињенмириснаба
демипотомемирисупознадесво ју ма тер(Павић,49)Опрости,
нисамтеодмахпрепознао(Витезовић,130)-Алисамуједнојодњих
ипакпрепознаореч „Ме да ко вик“(Селенић,15)Толикојевремена
прошлоинисамтеодпрвепрепознао(Витезовић,13)Наонекоје
разумеминаонечијуни јед ну из го во ре ну реч нисамкадарпрепозна
ти(Селенић,15)Већразумешсмисао,препознајешсва ку по је ди ну 
реч(Селенић,46)

Интересантно је да се негацијом управног глагола препознати не
елиминишеспровођењементалногпроцеса,нитикогнитивнемогућности
приписанесубјекту,каонињеговопретходноискуственознање,већпози-
тиванефекаттаквогпроцеса.Например,негацијаупотребљенауречени-
ци:Нисамтепрепознаонедоводиупитањементалнипроцескаотакав,
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башнапротив,датимпроцесомсеустановљаванеподударностпретходног
итренутногискуства.Или,упримеру:Вибистетотакопосрбилидага
вишениједанСефарднебипрепознао(Селенић,81)несаопштавасеотоме
даједанСефарднемапотребнументалнуспособностинекапретходназна-
њаообјекту,већдаседатиобјекат–вербалнисадржај,којијепосрбљен,по
својимновимособинаматоликоразликујеуодносунаоноштоусубјекто-
војсвестипостојикаоматрицададоводидодругачијегисходаодоногкоји
сеочекује.Запрепознавањенекогобјектапонекадједовољнасамоједна
типичнаособинаурезанаунашојсвести,пајеонанајезичкомплануобич-
ноиексплициранакаотаква,штоилуструјепример:Софронијеосетињен
мириснабадемипотоммирисупознадесвојуматер.

Менталнипроцесчувањастеченогзнања,каоигубљењетаквеспо-
собностиозначавају глаголи (за)памтити и заборављати/заборавитиуз
којесереализујудопунеразличитогзначења.Некеодименицауобјекат-
скојулозимогузаступатиконкретнеживеинеживепојмове(рођак,обала,
маслиновоуље),апстрактнепојмове(датум,догађај),одкојихнекиуовом
корпусу служе за квалификацију (свадљивост, спољњи изглед, муцање),
илиобележавајувербалнисадржај(прича,разговор).Узависностиодкон-
текстапојединимдопунамасекондензујеиреченичнисадржај(нпр.пам
титираз го вор[←памтитидајеобављенразговор];незаборављајума
сли но во уље[←незаборављајудапрепоручемаслиновоуље]).

Поштојаиданаспамтимод лом ке пе са ма(Селенић,46)-Укаса
би, која је столећима памтила и препричавала сва ко ја ке до га ђа је
(Андрић, 18) -Било је ... нестрпљиве свадљивости,ко ју самтада
запамтио (Селенић, 33) -Барију се Јунгова омашка учинилатако
безначајнадаје нијенизапамтио(Селенић,56)-Запамтиојека ме
ни ту оба лу(Андрић,16)-Ужаснутиродитељинисумоглизабора
витида ту мекојисутамоПапилиномрукомбилиубележени(Павић,
94)Имногадругаместако јасамзаборавиоипомешао(Селенић,
21) Каодајепотпунозаборавионаш раз го вор,ро ђа ка Ар чи бал
да, Бе о гра ђан ку Ра ше лу(Селенић,65)Мадасамму имезбаоравио
(Селенић,77) Зарстеме заборавили (црњански,74) -Лекарине
заборављајуиобич но ма сли но во уље (Вива,50)-Ивећприпрвом
додирусањимсвакјезаборављаоње гов спољ ни из глед и ње го во му
ца ње(Андрић,118)
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Процедуралниоднос(вештине)

Каопосебанвидзнањамогусеиздвојитивештинестеченеучењем,а
испољавајусекаоспособностчитања,писања,бројања.Сматрајусепроце-
симакогнитивнеприродезбогтогаштонеозначавајусамофизичкуактив-
ностувидувербализацијеписаногтекстаилињеговематеријализације,на
пример,напапиру,већиразумевањењеговогсадржаја.Објектиозначава-
јуформетихсадржајакореспондентнеуправнимглаголиматипа:читати,
писати,бележити,бројати,сабирати,одузимати,можити,делити:74

Ипочечитатиине ке до пи се и но ви не(црњански,20)-Johnјечи
таоиз ве штај или ко мен тар из ве шта ја(Селенић,33)-Сачините
листуичитајтејесвакогдана(Вива,10)Онајепомночиталаили
глумиладачитали стусако ла чи ма(Селенић,66)-Иисподклупе
читане ко шти во(Селенић,77)-Икрозсузепрочитао»цар ске ри је
чи«(Андрић,139)-Почешебележитине ка сло ва и бро је ве(црњан-
ски,55)-Гринјесво је де лоисписаопосленастанкадела(Политика,
18) -Идући путнемој да пишешлек ти ру шифровано (Витезовић,
75)Дага(писмо)јетребалонаписати(Селенић,94)Професорице
нисамнаписаосе ми нар ски рад(Витезовић,88)-Онсеђашеизаписи
вашецеленоћибро је ве и ре чи та јан стве не(црњански,75)-Тахир
пашапрвистаодабројику ће(Андрић,162)-Новинарјенастадио
нупребројаогле да о це, њих68(Политика,4)-Првопажљивоодброји
ка пљи це ва ле ри ја не(Андрић,331)-Потпуноутонулиупосао,мно
же,делеи сабирају; нижубро је ве (Андрић,195) -Бележику би ке 
ме ре ног др ве та,апослеихуканцеларијисабираиуносиуспискове
(Андрић,255)-Илиудараутамбуру,илипреписујеПе сма ри цу(Сре-
мац,93)75-Тесупомагаликон цеп тепреписивати(Ненадовић,146)

Дакогнитивневештинечитања,писањаибројањаимајуувекнеки
иманентнициљнијеспорно.Међутим,поменутопроцедуралнознањене
остаје увек само у сфери субјекта, већ се усмерава и на друге аргумен-
те,којисуобичноидентификованиобликомдатива,каоуреченицама:Ми
летаПродановић је записао у предговору каталогапо све ту читаоцима

74Глаголиблиски глаголубројатикомбинују сесаобјектимачијаприродаукључује
таквуврстуманипулације:бројатипрваке,дугмад,дане;сабиратибројеве,множитираз
ломкеитд.

75Сличнипримеримогу се двојако тумачити.Собзиромна значење глагола,његово
местојеовдемеђуосталимпримеримаукојимаседенотираједнаодчовековихинтелекту-
алнихспособности.Међутим,тренсформационимтестомуочавасеидругачијамогућност
тумачења:преписујеПе сма ри цу [←преписујетекстовеизПесмарице], покојемобјекат
ималокализаторскуулогу.
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(Политика,18)Изтекартечиташмомоцујед но,аменинештосасвим
дру го(Павић,38)-Избројисељакуно вац(Андрић,295).Усвимовимпри-
меримаприсустводругедопунеобелодањујециљспровођењакогнитивне
вештине,који јеуочљивнарочитоупоследњемслучају,захваљујућиим-
плицитнојпредикацији(Избројисељакуно вац [←избројиновацдабига
даосељаку]).

Блискипретходнимасуипримерисауправнимглаголимаобјашња
вати/објаснити,(про)тумачити,гдесепроцедуралнознањеодносинаде-
шифровањенекихдругачијекодиранихсадржајаињиховоприближавање
својојилитуђојменталнојапаратури.

Нијеумелаобјаснитиод су ство сва ке му шке ба ха то сти у ње га(Се-
ленић,49)-Неумемобјаснититу за др шку(Селенић,16)-Даобја
сниша ре и пи сме на на шта пу(Андрић,83)-Не ку вр сту ус хи ће но
ститадасамобјашњаваомојимдоласком(Селенић,16)-Особито
је радотумачиласли ке у грд ним ле кар ским књи га ма (црњански,
44)-Којиимчитановине,тумачистра не из ра зеинео бич на име на
иобјашњаваге о гра фи ју(Андрић,247)-Дасамга (нашразговор)мо
гаотумачитикакомивоља(Селенић,61)-Рекаобихдатакотреба
тумачитиње ну фи ло зо фи ју(Селенић,46)-Нисамлиосетиоњену
жељуиакосам је погрешнотумачио (Селенић,46)-Нијезнаода
протумачипра ви сми сао то га по пи са(Андрић,161)

Увећининаведенихпримераобјекатскиконституентјеповршински
репрезент сентенцијалне структуре у којој заузима различите улоге,што
могуилустроватинекиодиздвојенихслучајева:Нијеумелаобјаснитиод
су ство свакемушкеба ха то сти уњега [←Нијеумелаобјаснитикакои
заштоонне мабилокаквемушкеба ха то стиусеби](Селенић,49);Даоб
јасниша ре иписменанаштапу[←Даобјасништазначе,какосунастале
ша ре,заштоимајубаштајоблик…](Андрић,83).Уколикоконтекстне
пружадовољноинформацијаовогтипа,онесеобичноексплицирајуина
површинском плану,што показују примери одабрани да би илустровали
могућностобрнутогпроцеса трансформације:Тумачио је…штабимо
глодазначиовообележавањекућабројевимаипописдецеиодраслих[→
Тумачиојеобе ле жа ва ње ку ћа и по пис де це и одраслих](Андрић,162);И
објашњаваму…,какојесветопредвиђеноуправилимаслужбе[→Иобја
шњавамупра ви ла службе](Андрић,240).
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III ТРАНЗИТИВНОСТРЕЛАцИОНИХГЛАГОЛА 76

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕЕМОцИОНАЛНОГОДНОСА

Језичко изражавање емоционалног садржаја засновано је на доми-
нантномемоциналномодносуилирационалнојпроцениситуације.Улин-
гвистичким истраживањима присутна је афирмација и једног и другог
става77.Приклоњеностсоцијално-психолошкојприродиоценекаооснови
емоционалнереакцијеЉ.Поповић(2007),например,образлаженаводећи
ипсихијатријскотумачење,покојемсеемоцијепојављујукаоврста„емо-
ционалногенгама“начијеактивирањеутичеконтактсаизазивачем.

Управокомпонентасвесногделовањаовимглаголимаобезбеђујезна-
чењепроцеса,анесамостања,штојеизвестанпредусловизањиховутран-
зитивност.Објектитаквихрадњисуживиинеживипојмовикојисвојом
појавомикарактеристичнимособинамаиницирајуангажованостсубјекта.
Већјепоменутодаузависностиодстепенаагентивностисубјектазависии
степенпацијативностисемантичкогобјекта,штоуовомслучајузначидаће
сеузнетипично-агентивнисубјекат,којисеовдеприближаваексперијенсе-
ру,реализоватиинетипичнипацијенс–мотиватор.Уследећимпримери-
маприказанисупозитивниемоционалниодносиразличитогемоционалног
набоја,заступљениглаголимаволети/заволетииобожавати:

Волеоједе те(црњански,19)-Откриодаволимже нукојуникако
нисамразумео(Селенић,72)-Којинеможедаволиниког,заволињу
(Андрић,308)-Спадамусасвиммалибројљудикојејезаволео(Се-
ленић,28)-Ивассамзаволела(Селенић,93)-Волелајепећ(црњан-
ски,14)Изаћићетеизшколе,анећетенизнатидалистејеволели
(Витезовић,40)Даволите сре бр не пред ме те(Селенић,22)-Што
волевишеја ја и ко кошодовчетине(Селенић,83)-Асвакипопчу

76Иакосеусвимобјекатскимсинтагмамаизмеђуглаголаињеговеобјекатскедопунеус-
постављаодређенивидрелације,кодВсеволодовесепојављујеипосебантерминрелациони
глаголи.Оваауторкапунозначнеглаголекласификујена:акционе,егзистенцијалне,глаголе
стања,релације,карактеризацијеиауторизације(ВсеВолодоВа2000:57-59).

77НаразличитеприступеовомпитањууказујеиД.Мирићураду„Предикатиемоцио-
налногодносажаљењаурускомисрпскомјезику“,ЗборникМатицесрпскезаславистику
71-72,НовиСад2007:500-517.
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доштоволикроф не(Сремац,9)-Атићеш,мојлепотане,волети
жи та(Павић,38)-Вишеволишжен ске ико неодмушких(Павић,
37) -Није имао никаквог разлога да воли сво ју про шлост (Павић,
114)-Твојотацвишеволиданодноћи(Павић,38)-Обожаваба ло ве, 
ма ска ра де и ва тро ме те(Павић,16)-Уопштејеонаобожаваласве 
ру ско(црњански,43)-Обожаваси на и пар ња ке свог си на(Павић,
166)

Подробнијом анализом глагола волети установљено је да језичка
фактапотврђујупсихолошкимистраживањимаустановљенекаратеристи-
ке стања и процеса који јењиме заступљен.Настао од глагола дативске
рекцијеисазначењемуправљеностиосећања,данасјеуоптицајуглагол
собјектомпотпунеобухватностидатимпроцесомзаснованимнаосећању
љубави (арсенијеВић2006),причему јеобјекатсталнииницијаторпози-
тивногделовања–добра,или,каконаводиЉ.ПоповићпремаВјежбицкој,
жељедасечинидоброзаобјекатљубави(попоВић2007:482).

Заразликуоднекихдругихсловенскихинесловенскихјезика,усрп-
скомјезикусеистимглаголомобележавајуразличитеврстељубави,пасе
онпојављујекаоуправнаречузобјектеразличитеприродеизначења.Се-
мантикаобјектауправоимарегулативнуулогууодносунасемантикугла-
гола.Објектимаживеприроденаговештавасенајчешћезначењељубавног
односасособомсупротногпола,алииемоционалниодносизмеђудецеи
родитеља.Неживипојмовиконотирајутипичнеоколностиукојимапостају
објектиоваквогпозитивноусмереногодноса.Другимречима,онисепона-
шајукаокондензаторипропозитивногсадржаја.Например,кадасекаже
данеко воли крофне, подразумева се даволи јести крофне.Имплицитна
вишезначностморасерегулисатиширимконтекстом,каоупримеруволи
сребрнепредмете,јерсеонразличитоможеинтерпретирати:волидаску
пља/има/гледа/прави/купујесребрнепредмете.

Међузабележенимпримеримауобјекатскојулозисусеуглавномпо-
јављивалеправеименице,доксудевербативне,каоупримеру:Младсвет
воли вишељу бав не сва ђе (Андрић, 297), знатно ређе.Ово семоже обја-
снитиичињеницомдасеузглаголволетиутаквимслучајевима,уколико
је то биломогуће, углавном реализује глаголска допуна (да+презент/ин-
финитив),која је,поречимаМ.Ивић (1972а:119-120),обележенавећим
степеноминформативности,нпр.:Волида њу шка(Андрић,84);Волимосви
из ги ну ти(Ненадовић,53).

Негативанемоционалниодносразвијасекаореакцијасубјекта–екс-
перијенсеранаспољњуиницијацијукојајеоцењенакаолоша,тј.каоњего-
вонегодовањепрематаквомобјекту–каузатору.Упримеримасузабележе-
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недопунеглаголамрзети,презиратиинегираниоблициглаголатрпети
иподносити78:

Мрзелајесвог ле пог ста ри јег бра та(Павић,110)-Мрзелајесво ја 
уска и ду га сто па ла,...,мрзелајеМа ка ри је ву же ну(Павић,110)-Он
јемрзеоЧе хе(црњански,42)-Онјемрзеослу шки њепредпролеће
(црњански,9)-Алиузадњедобамрзелисујесви(црњански,45)-Да
јеНанкабилавеомазахвалнаМилутину,мадагаје...малопрезирала
(Селенић,49)-Мислионаосвомчовекуипрезиреси но векаомеку
шце(Павић,165)-Дубокоих презире(Селенић,83)Биојегрданкао
ступ...предкојимсезаветоваодаћедосмртипрезиратижен ско 
те ло(црњански,75)Знашданетрпика пу та ше и обу ве не љу де
(Сремац,117)-Онанетрпини вр шња ке свог по ро да(Павић,165)
Аја,нетрпимустру ча ва ња(Сремац,48)-Оннеподносизво ња ву
(Витезовић,198) -Какомуобразнеподносиово ар га то ва ње (Ан-
дрић,24)

Емоционалниодноснајчешћенијепросторно-временскиилинане-
кидругиначиндетерминисан.Међутим,уколикопостојинекакомпонен-
таусловљености,онасеобавезноексплицира,каоупримеруМислионао
свомчовекуипрезиресиновекаомекушце, где јепрезиринициран јасно
издвојеномкарактерномцртомобјекта,илиудваслучајагдејенегативан
односсобјектомвременскиодређен:мрзеојеслушкињеупролеће;узадње
добамрзелисујесви.

Нетрпељивостпреманеживимобјектимаобичносеиспољавауси-
туацијамакојесу,каоикодпозитивниходноса,надубинскомпланузасту-
пљене реченицом, нпр.мрзим бунде може се интерпретирати каомрзим
даоблачим/правимбунде.Утомслучајуобјекатдатогглагола је заправо
објекатимплицитнепредикације.Такођеиапстрактнипојмовикаообјекти
могуиматиразличитуинтерпретацију,нпр.неподносизвоњаву[←непод
носикадачујезвоно/кадазвони].

Глаголжалити денотира различите нијансе емоционалног односа
успостављеногсобјектом79.Уосновиовакваинтеракцијакодсубјектаини-
цираувекистуврстуемоционалногодговора.Његовоосећањетуге,патње,
уједномслучајујеодразсолидарности,поправилусаживимобјектомкоји
јеобичноизложенфизичкомилиемоционалномстрадању.Утаквимслу-
чајевимасубјекатјекоексперијенсер(Уолсингемјежалиомла ди ћа←Уло

78Негативанемоционалниодносуоваквимпримеримамаркиранјенегацијом.
79Понекадјеинтранзитивностглаголажалитиконтекстуалноусловљенакаоуприме-

ру:Јаћубашнајвишежалити(Сремац,78),гдеонозначавапресвегастањесубјектаини-
цираносазнањемопрекидуемоционалногодносасадрагомособом,најчешћеуследсмрти.
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сингемјежалио(патио),јермладићпати–црњански,83),аглаголжали
ти,каоуправнипредикат,синонимичанјеглаголусажаљевати/сажалити
(Сажалипро сја каидадемуновац(РСЈ,сажалити,1184),штоилуструју
ипримерикојиследе:

Имладожења јежали,пајебрани (Сремац,213)-Нетребаме не
жалити(Андрић,68)-Опетжалимико њагдегадоведодагаТурци
џабејашу(Ненадовић,117)-Уолсингемјежалиомла ди ћа (црњан-
ски,83)-Знајућимимилостивосрценашегацаракојижалина род
(Ненадовић,188)

Удругомслучајусеистимглаголомденотирарезултатпрекидаемо-
ционалногодносаизмеђусубјектаиобјекта.Овдејеосећајсубјектоветуге
ипатњеизазванилисмрћуживогобјекта,каоињеговимнеповратнимод-
ласком,илитрајнимгубиткомнекогнеживогентитета,штојеређислучај80
(жалемосткојисуагресорисрушили).


Панекаумрем...има,фалабогу,коћемежалити(Сремц,78)-Јаим
натокажемдајаврложалиммо га оца(Ненадовић,42)-Пакакоби
ихједнододругогаукопалиисвиожалили(Сремац,85)-Ожалилаје
Ал бер такаопокојника(Андрић,287)

Емоционалнимодносомжељеихтењаобухваћенисупојмовикојипо
правилузаступајудубинскуреченицуспредикатомчијисуаргументи,или
кондензујунепосредносамупредикацију,каоупримерима:


ВишенежелимEli za bet Bla ke (Селенић, 77)  Јер се зањунашао
просацкојијеимаоисмелостидајезажели(Андрић,104)Једнако
јежелелаго сте (црњански,26)Никоменежелимсуд би ну же не у 
ту ђи ни(Селенић,93)Многисужелелиње го во ме сто у ре пре зен
та ци ји(Политика,3)Желимпротивникууспех(Спортскижурнал,
18)АкожелитеРа бот ни ке на мо ру или По след ње да не Пом пе ја 
или Пре од ни цу којујеиздалаСрпскаомладина(Сремац,59)

Парафразирањемнаведенихпримерауочаваседажељаможеоста-
тиусферисубјекта,пајеонуједносубјекатиимплицитнесубординиране
предикације(многисужелелиње го во ме сто[←Многи[они]сужелелида

80Кадасеглаголжалитидопуњујенеаниматнимобјектом,морфолошкиобликимени-
ценеодговараобликуправогобјекта.Углавномсерадиодопунамаувидуинструменталне
предлошкеконструкције:жалитиза ле том,за про пу ште ном при ли ком(пеТроВић,дудић
1989:28).
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онизаузмуњеговоместо]),доксеусмеравањемжељеванњега,таулога
приписујенекомдругомживомпојму(никоменежелимсуд би ну же не у 
ту ђи ни[←[ја]нежелимдабилокодоживисудбинуженеутуђини]).

Безобзиранауправљеностжеље,иживиинеживиобјектикојису
њомеобухваћениимајуразличитесемантичкеулоге.Ониперсоналнепри-
родеу зависностиодширегконтекстамогубити једанодтиповасеман-
тичког субјектаимплицитнепредикације (ВишенежелимEli za bet Bla ke
[←ВишенежелимдаЕлизабетБлејкживисамном](Селенић,77),или,
поредтога,једанодсемантичкихобјеката(желимго сте[←желимдами
гостидођу/дајадобијемгосте]).Уколиконекондензујепредикацију(као
штокондензујенпр.:желимпротивникууспех [←желимдапротивник
успе]), неживом објекту припада улога семантичког објекта имплицитне
предикације(желимкњи гу[←желимдакупим/прочитамкњигу]).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕИНТЕРПЕРСОНАЛНОГОДНОСА

Интересовање за интерперсоналне односе не започиње овде, јер и
уранијеанализиранимпримеримасубјекатступауконтактсаниматним
објектом, којег подвргава трансформацији, дислокацији, каузира нека од
његовихстања,илигаподстиченаакцију.Међутим,таданисуразматрани
примериукојимасеобјекатнајчешћефизичкинемења,аспецификација
односасасубјектомможесеокарактерисатикаосвојеврстансоциолошки
односсефектимакојисузањегамањеиливишепозитивниилинегативни.

Некада јеупитањусамопросторнарелација, тј.повезаностистим
локализаторомилизаједничкимкретањемупростору,апонекадистовре-
меномреализацијомактивности.Таквесусинтагмес глаголиматипаза
тећи,сретати/(су)срести,(от/до/ис)пратити,причемујесубјекатувек
свестан ове релације, иакоњегова воља није пресудна у остваривању те
могућност,већнекедругеоколности:

Падамевинистезатеклиуцркви(Сремац,17)Кодкућејезатекао
по шта ра(Андрић,256)ЈединопредАлихоџинимдућаномзатеко
шехо џу (Андрић, 338) -Али самсретаомно ге ко ле ге и садругих
усмерења(Селенић,12)-Бојаоседаћесрестињу(црњански,42)-
Сусреојетрипутане ког по па(црњански,23)-Ивећпочешесрета
тинајпрекола,апослеипе ша ке, не ке Шва бе(Сремац,166)Пред
Конакомсретошепр ве ве за не љу де (Андрић,306) -Овучашуоној
жеништоједопратиламу жа(црњански,31)Анекоодукућанага 
испратидоавлијскихврата(Сремац,138)Атакоистоиже не и 
де цуиспратилиуУжице(Ненадовић,6)Гајдашјеотпратионај
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прег. на та ро ша и гђу му (Сремац,196)Морајусутра…поздра
витигауимеграђанстваиотпратитидоучаршију(Андрић,127)

Некесеодовденаведенихсинтагмисамонапрвипогледподудара-
јусаобјекатскимсинтагмамаинтенционогодносаукојимајереализован
истиуправниглагол (затећи,пратити).Међутим,различитасемантиза-
цијанаосновукојесутакоикласификованиобезбеђујеимдасе,напри-
мер, ониу којима глагол затећи значи самопросторноповезивање, које
претходнонијепланирано(СловенисузатеклиГр ке, по ро ма ње не Или ре, 
Тра ча не и Кел те–Историја,28),нађууовојгрупипримера.

Различитстепениначинангажовањасубјектауреализацијифизич-
ких,алиидругихрадњикојимасуобухваћениживиобјекти81илуструјуи
следећи примери у којима неки од глагола (издржавати, извинити, (по)
служити, представитиитд.) осим правог објекта имају и друге допуне
(пеТроВић,дудић1989):

Својимрадомкметовисуиздржавалифе у дал це или вла сте лу(Исто-
рија,54)Апобожнипарохијанитакоимућнидасукомотномогли
недва,негодвапутаподва по паиздржавати(Сремац,4)Некаме
извинеБлејкови(Селенић,87)-Паионкажедајеизвинезаданас
јернемагласа(Сремац,213)-ПосленекогвременаЈулаунесекафу
ипослужиихсве(Сремац,62)-Могуваспослужитизаисталепим
романима(Сремац,59)-Неможемобадавате беслужити(Ненадо-
вић,97)-Мојасупруга...г.ПетарПетровић,нашновиучитељ…
представиихпопСпира(Сремац,40)-МипредставимоПе тра Чи
та ка из Му ши ћа(Ненадовић,63)


У наведеним примерима бенефактивност (десоцијативност) објек-

танијепосебномаркирана,алијеусловљенаразличитохијерархизованим
друштвенимулогамакојеимајусубјекатиобјекат.Обичнојеједанодњих
наизвестанначинподређенономдругом,штојенарочитоизраженоупри-
меримасглаголомиздржавати,гдеселингвистичкиодносзависностија-
сно испољава и на социолошком плану.Иако у осталим наведеним слу-
чајевима за субјекатско-објекатску релацију упрагматичком смислуније
релевантанњиховдруштвенистатус,субординацијаједногодпојмова,који
добијаобјекатскуфункцијууреченици,регулисанајеипакдруштвено-при-

81Узнекеодглаголакојисеовденаводемогусереализоватиинеживиобјекти,каонпр.
заштититисвојуимовину,контролисатиисправностхране,представитисвојукњигу,ко-
јиће,уколикотаквихпримераимаукорпусу,битианализиранизаједносасинтагмамаисте
релационеспецификације.
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хватљивимпонашањемудатојкултуриукојој,например,домаћинслужи
госта,човексвојепознаникеипријатељеупознајесдругимособама,тражи
опраштајодоногдокогамујесталоитд.

Интересантноједасеуразматранојграђипојављујевећибројприме-
раукојимајеобјекатусвомсоциолошкомокружењуизложеннепријатним
инањеговуштетупредузетимактивностима.Туврстуинтерперсоналних
односаденотирајуглаголитипа:варати,лагати,заговарати,понижава
ти,угрожавати,оптерећивати,вређати(уп.Вербално-квалификативни
однос),одкојихсунекиуосновиперформативи,алипоправилуспецифи-
кованиуправодесоцијативношћу(лагатинарод),илипостојањемпропрат-
нихактивностидругачијегкарактера,алиистогциља.Например,објекти
глаголапонижавати, вређати неморају бити само перципијенти, већ и
десоцијаторидругачијихврстаодноса,честоифизичкеприроде.

Министрисугаварали (црњански,62)-Тисимеђернаспреварио
(Ненадовић,7)-Настојале[су]дазаварајужан дар ме(Андрић,182)
-Густавзаговарара би јат ног и пи ја ног го ста(Андрић,197)-Аја
самвасслагала(Селенић,82)-Значи,винеможетелагатина род
(Политика,5) ПоштосуТурцинастраниитрулиусвомегоспод
ству,врлосклонисодомији,натајначинпонижавалисрп ске до ма
ћи не (Селенић,35) -Свешто јеонрадиоилиговориодражило је
Абидагуиизазивалодага грдииунижава (Андрић,29) -Аварису
угрожавалиидру ге на ро де(Историја,30)Алионинисуни ког дира
ли(црњански,37)-Недадуникакомираљудима,негоихдирајујед
накозапрождрљивостњиховихкрава(Сремац,4)-Чаксеизвињава
штомеоптерећујесвојимисповестима(Селенић,79)-Штрајкачи
сунааутопутувређалими ни стра по љо при вре де(Политика,5)-Да
немамнинајмањежељедагаповредим(Селенић,29)-Тоувредиго
спо ђи цу На ди ју(црњански,48)-Скородасениконијеусуђиваода
мупомененадимак„Гоља“даганеувреди(Витезовић,47)

Субјекатско-објекатскиинтерперсоналниодносможебитизаснован
наривалствудвајуактанатаобичноуспортској,алиинекојдругојживот-
нојситуацији.Управномглаголскомлексемомседенотирањиховапозици-
јаудатомкомпаративномодносу.Узабележенимреченицамасубјекатјепо
правилусупериорануодносунаобјекат(предухитрити,победити,савла
дати,надвикати,надмудритинекога),осимкада јеупитањуактивност
којојсејошнезнаисход,штојенајезичкомплануобележенопрефигира-
нимимперфективнимглаголом(Децанадмудрујуједнодру го):
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ПрофесорYoungје…предухитриоста си ту, цр ве но ко су де вој ку(Се-
ленић,56)-БојанЈанковићјеуфиналупобедиори ва ла(Политика,3)
–Кад виможете уједанпутпобедитиона ко сил не Тур ке (Ненадо-
вић,52)-Докићевајепобедиланај бо љу на све ту, та да шњу кра љи цу
(Спортскижурнал,23)Сауспехомјесавладаластро гу пре ми јер ну
пу бли куупредстави„ЧекајућиГодоа“(Политика,19)-Имукејеимао
везирдокјесавладаоРа ди са ва(Андрић,8)Свеихјенадвикиваоједан
тенор(Андрић,276)-ФранцузисунадигралиЈу го сло ве не(Спортски
журнал,17)-Децанадмудрујуједнодру гоуигри(Андрић,167)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕВЕРИфИКАТИВНОГОДНОСА

Уделузабележенихпримерасубјекатско-објекатскиодносјезасно-
ваннапроцесупраћења,контроле,посматрањаиформирањаставаообјек-
ту.Општуилиделимичнуквалификацијуовогпојмасубјекатиспољавана
различитеначине–вербалноипредузимењемнизаактивности,верифику-
јућитакоњиховодноскаопозитиванилинегативан,прихватњивилине-
прихватљив.Обележјеаниматностиобјектапритомнијемаркирано,пасе
оваврстаодносаиспољавауинтерперсоналномконтакту,алисерефлекту-
јеиупоступцимакојесубјекатспроводипоказујућитакосвојунаклоност
илиодбојностпремаобјектунеживеприроде.

Сампроцеспраћења, процењивања, контроле објекатскогпојмане
конотиранипозитивнунинегативнуоцену,пасетежиштеоваквеинфор-
мацијеналазиусемантичкојдопунипојединихглагола,каоусинтагмис
глаголомоценити:Пауелјеобе ћа ње алАса даоцениовеомазначајним(По-
литика,3).

Пратимо стан дард и у другим градовима (Политика, 10) - Ја све 
пратимипосматрамисвебољеувиђамдаовдјенемаживота(Ан-
дрић,302)-Пажљиворазматрапо ну де(Спорсткижурнал,3)-Ис
питајтеједнидругимаовај ре флекс(Биологија,66)-Каоштосељак
гледанањиву,кадхоћедапровериути цај вре ме нанаусеве(Андрић,
175)-Мултиетничкаполицијаћеконтролисатипут ни кенагранич
номпрелазу(Политика,10)

Позитивнаверификацијадоводидоуспостављањарелацијаукојима
субјекатиспољаванаклоностиделујеукористобјекта.Укорпусуихзасту-
пајупримерисуправнимглаголиматипа:бранити,избарати,опростити,
подржати,поштовати,ценити,препоручити,признавати,прихватити,
усвојити:
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Алибисегостсмешиоибраниоих(црњански,11)-Молимте,не
мојдамебраниш(Витезовић,158)Расправљатисанекимкојига
[хомосексуализам]...брани(Селенић,37)Избираојенај леп ше со
мо ве и ке чи ге (црњански, 120) -Продужује тим путем заувек, и
изабравшиуместоживотаал ко хол(Андрић,200)-Опроститеми
мај чин ски тоновихизјава(Селенић,93)-Ибр ко вемунемојопро
стити(Сремац,141)Зовимо,дакле,мојуодлукудаподржимваш 
бракнесебичномиразложном(Селенић,93)-Аличинимиседаје
МилутинвеомапоштоваоНан ку(Селенић,49)-Поштујемосве еко
ло шке стан дар де(Новости,21)-Пакадсусвиволелиипоштовали
ста рог учи те ља Три фу на(Сремац,29)Какобиоправдалисебеи
друштвена правилако ја сваки нараштај ствара имеђу собомпо
штује(Селенић,12)-ПовезујућитосаJollyнастојањиманињих
неценећипревише (Селенић,50)-Штобивастаријитосвевише
ценисе бе и сво ју хро ни ку(Андрић,217)-Ипробаонеколикоодела
ко је мијељубазнипродавацпрепоручио(Селенић,10)-Томприликом
мујепрепоручионе ки лек про тив па цо ва(Сремац,57)Присталице
овихтретманаихпрепоручујудвапутагодишње(Вива,14)-Кне
же ву власт признавали сужупани (Историја, 36) -Обе уметнице
признајусво је гре шке из мла до сти(Политика,18)-Персајошника
конепризнајебеч ке ди пло ме(Сремац,219)-Угледнидомаћинипри
хватилисуса вре ме ни на чин жи во та(Новости,20)-Усвојилисмо
ваш је зик, ва ше оби ча је(Селенић,81)

Проценаобјектанаосновукојесубјекатнегативнореагујеиспољава
се глаголима типадематовати, оспоравати, омаловажавати, потцењи
вати, кривити, оптужити, одбацити,што се јасније уочава у парафра-
зиовихпримера.Илустративноможебитиобразложењеслучајаодбацити
не ки прин ципгдесубјекатнаступапресвегакаопроценитељ,асобзиром
натодасукарактеристикепринципаунескладусањеговимочекивањимаи
ставовима,онпореднегативногмишљењаообјектуимаиодбојностпрема
њему,којауовомслучајурезултираодбацивањем.Сличносемогупроту-
мачитииследећереченице:

Онједемантоваона во де(Политика,3)-Евосећамсеиданас:оспо
раваојеБер го со но ву те зу(Селенић,77)Онекојису...својимфр
фљањем омаловажавали све (Селенић, 15) Умени, увек склоном
дапотцењујемсво је вр ли не(Селенић,63)-Некривимвасштосте
помислилидајетомојапријатељица(Селенић,84)-Немојте,про
фесорице,немојтесе бекривити (Витезовић,90) -Сахаб јепоново
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оптужиоСАД(Политика,3)-Мисмо...одбацилитај прин цип(По-
литика,10)

Докјесубјектовнегативанставпремаобјектуоноштоповезујеове
примере,начининакојереагујеуглавномсеразликују.Семантикасваког
управногглаголаносиизвеснеспецифичности,такодапојединенегативно
оцењенеобјектекојигаокружујусубјекатможе„потпуноодбацити“,што
подразумева елиминацију свегашто јеу вези сњима–разговора,идеја,
размишљањаоњима,алионимогубитиобухваћенииразличитимдругим
поступцима, обично пропраћеним вербалним активностима (нпр.деман
товатиикривити),којесунекадаиосновнивидсубјектовенегативнере-
акције(Онекојису...својимфрфљањемомаловажавалисве).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕКАУЗАТИВНО-ДЕТЕРМИНАТИВНОГОДНОСА

Специфичанвидрелационогодносауспоставља сеупримеримау
којимасубјекатсвојимделовањеммењастатусобјекта,навлаституиници-
јативуилиузспољњиподстицај.Таквепроменесе,понекојопштојпроце-
ни,могуоквалификоватиикаопозитивнеикаонегативнепообјекат,док
ставсубјектаотомеможебитинеутралан(небитан,немаркиран),илисе
можепоклапати/непоклапатисопштеприхваћенимставом:

Пајошипротаживикојига јевенчао(црњански,16)-Обагоспо
динапопаимађахудостапосла,...,крштавајућино во ро ђе ну де цупо
селу(Сремац,10)-Дагапокрстиипреведеунашуправославнуверу
(Сремац,16)-ГосподинЈеротејДрагановић,кадјенаписаоонајКох
бух,хтеога јењојпосветити,дашта(Сремац,19)-РеклабиЛиза,
поштоједугопокушаваладанасзаштитиодотровнихстрелица
(Селенић,88)-Комећемопружитируке,данасзаштитииумир
постави (Ненадовић,51) Дабизаштитилиин те ре се (Политика,
2) Упрвомсету је улетеона записнички стоспасавајућилоп ту
(Спортскижурнал,18)-Запоставилајехо ли вуд ску бај курадижи
вотне(Новости,29)-МногобројниповериоциотписалисуСпартаку
зна ча јан део ста рих ду го ва(Спортскижурнал,7)-Кадавећнијебио
кадарспречитипо слов ну про паст(Селенић,40)ИванМиљковић
прескочићемеч уНовомСаду (Спортскижурнал, 18) -Распореди
шегаујединицукапетанаХаралампијаОпујића(Павић,163)-Трај
ковскијепрошлогмесецапомиловаоДи мов ску(Политика,2)-Кад
повратишена чел ни ка Ма џа ра(црњански,46)-Нокадзорасвану
ослободишега(црњански,77)-Затворишегаућелијууску(црњан-
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ски,76)-Ду кљан ског кне за Вла ди ми ракрајемXвеказаробиојецар
Самуило(Историја,37)

Овојгрупипримераприкљученисуислучајевиукојимасестатус
објектаиспољавањеговимименовањем.Улитературисетакавобјекатна-
зиваноминатом(ВсеВолодоВа2000:145).Управнелексемеовихсинтагми
суобичноглаголиназивати,зватиузкојесеобавезнореализујесемантич-
кадопуна,каоуследећимпримерима:

ЧивутаникакосујепрезривоназивалиТурци(Селенић,80)Ону оте
ра нусуназивали„буљина“(црњански,25)Изаклањајућисеусвему
за»овогагосподинаФедуна«,какојесталноназиваоуговорусво га 
дру га са стра же (Андрић, 172) -Као по некој команди надређене
силе,ко ју ја радоназивампровиђењем (Селенић, 58) Назваше га
„Кестен“ (црњански,42) Повучесеу једанмалисобичакпозади
дућана,ко јионзове„табут“(Андрић,221)Намалојузвисиниве
ликакасарнако јународзовеКаменитихан(Андрић,242)-Ефен ди ју 
ефендијомзовемо(Ненадовић,60)-ТовечејетастгосподараПанте
„Пешкирић“,какогаградзваше(црњански,23)-Апаорисугазва
ли„шлајбер“(Сремац,27)-Зовимо,дакле,мо ју од лу кудаподржим
вашнамераванибрак…несебичномиразложном(Селенић,93)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕИНТЕНцИОНОГОДНОСА

Примериукојимасеуправномглаголскомлексемомденотираактив-
ностсубјектачијијециљдаобезбедидоступностнекогобјектакојимује
неопходан (тражити, наручити, чекати, следити, ловити и други) или
избегнебилокакаводносснекимнепожељнимобјектом(избегавати)ква-
лификованисууширемсмислукаоинтенциони.

Намераивољасубјектадасобјектомостваривезуукојојзадовољава
својупотребу,јерсуштинаинтересовањазаобјекатјеуправоутомедаон
субјектубуденарасполагању,некадајеусмеренанадобробитобаактанта,
анекадасереализујеинаштетуобјекта(ловити,пецати,хватати,гања
ти).

У реченицама с конкретним објектом субјекат најчешће иницира
просторноивременскоповезивање,односноимплицирасе таквањегова
интенција(наћи,сустићи),причемујеузависностиодположајаобјекта,
субјекатстатичанилидинамичан(тражити,чекати),истогилиразличи-
тог усмерења (следити, пратити, пресрести), а кретање које предузима
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можебитинепознатообјекту,прикривено,честоунапредпланирано(шпи
јунирати,вребати,пратити).

Сглаголом(по)тражитикомбинованисуконкретни(живиинежи-
ви)објектикојисусубјектунеопходнирадиспровођењаексплицитноиска-
заненамере,каоупримеру:тражипра мен ко сезауспомену,илиимпли-
циранеширимконтекстом.Активностсубјекта јенајчешћефизичкепри-
роде,штоподразумевањеговумоцију(тражитиквар тир),остваривање
говорнекомуникације(тражиојепра мен ко се),илионможебитианга-
жованинадругеначине,например,ментално(тражитиоправ да ње, реч).

Али,заштогосподинпоручникнебипотражио“Па пи ни цу”(Павић,
33)-ОдмахјепотражилаЈе ре ми ју Ка ло пе ро ви ћа(Павић,81)-Се
тегасеинађугатеконадакадагаженапотражи (Сремац,10)
Никаднијетражиодру штво,друштвојетражилоње га(Павић,
161)-Анесуђенамајкасевећтрећегданадиглаисталадатражи
де цусвудапоселу(Андрић,28)-Уовомратувашлепиполчесто
тражипра мен ко сезауспомену(Павић,194)-Ипочепогледомда
тражири ђу жен ску гла ву(Павић,150)-СадидесаРусомдатра
жиквар тир(Лазаревић,402)-Тражилисужуп ске пре де ле погодне
заземљорадњу(Историја,28)Почеоједатумарапособиидатра
жиче кић(црњански,40)Онпотражипо глед сво је же не(Павић,
212) -Упола реченицетражећиреч којами недостаје (Селенић,
13)-КапетанТенецкијетражиоправ ду(Павић,132)-Довијамсеја
итражимоправ да ње(Селенић,45)Изговараојеречи...тражећи
скло по везакојејебиосигурандаћуихразумети(Селенић,19)

Неколикоследећихпримерамоглобисепридружитивећразматра-
нимслучајевима,пресвегасинтагмамасглаголимаговорења,собзиромна
примарнусемантикууправногглаголанаручити82,алиисинтагмамакауза-
тивногодноса,јервезусобјектомсубјекатсамоиницира,ареализацијуци-
ља,тј.проналажењеобјекта,спроводиуглавномангажовањемнекедруге
особе,каонпр.онјенаручиточај[←онјетражиодаконобардонесечај].
Међутим, чини се да и интенцијом којом је обухваћен доминира управо
објекатитокаоаргументимплицитнесубординиранепредикације.Наиме,
уодносунапроцесзаступљенглаголомнаручити,чајпредстављакрајњи
циљ,јеркадакажемодајенеконештонаручиозначидајенекомедаоодре-
ђенуинструкцијусциљемдасенештодобије.Сдругестране,посматрани

82Уречникусеовозначењедефинишекао1.а.затражити,наложитидасенешто
набави,купи,поручи;затражитидасенештоурадипонаруџбини:~одело.б.затражити
(уресторану,кафанисл.)јело,пиће,поручити(РСЈ,наручити,790).
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објекатјепродуктинтерперсоналногкаузативногодноса,пасетаквесин-
тагмеуправоовдеразматрају:

ИСофронијенаручирас ко шну ве че ру(Павић,126)-Затоодмару
чакинаручимо(Ненадовић,77)-Уђеубријачницу„Кодчовека“и
наручипод ши ша ва ње(Павић,128)-Наручиојеши ша ње и бри ја ње
(Павић,132)Кадајеодкелнериценаручиваочај(Селенић,18)

Глаголимаследити,пратити,вребати,шпијунирати,гањати,гони
ти,вијати,хватати,ловити,пецатиденотирасефизичкаактивностиза
којестојипроцесменталнеобраде,којимјенајчешћеунапредиспланирана
иприпремљена,апредузимајесубјекатснамеромдасе,честоутајности,
просторнои временскиприближипредмету свог интересовањаипотчи-
нигавластитиминтересима.ПремаизвршеностирадњеГрубор(1953:41)
оваквеглаголесврставаугрупутзв.слепихглагола(verbacaeca),јерсене
можеунапредпредвидетирезултатспровођењарадњекојуденотирају,чак
напомињедадопроменесубјекатско-објекатскогодносачестоинедође.

Иупркосњеговомпокушајудамеследи(Селенић,30)-Упркосрани,
овајјекаомахнитидаљелутаопоразбојиштупратећиТе нец ког
издалека(Павић,68)-Инепримећуједагапратионајсанитетски
војник(Андрић,125)-Дознашедагакраљицавреба(црњански,10)
-Плевљаккојијевребаоње го ве ре чи и по кре те(Андрић,37)-Наср
таојенаживину,давиокомшијскепилићеивребаого лу би ће(Сре-
мац,46)Стаосамсамасе бе шпијунирати(Селенић,37)-Гањам
ми сли Ели за бет Бла ке (Селенић, 66) -Гонио самне при ја те ље и
бежаоодњи’(Ненадовић,3)-Слугаислушкињасувијалико ко ши
(црњански,9)-Дошлајебашкадсуразговаралисгостом,идоксу
тражилиихваталимач ка (Сремац,48) -Немогахутецеленоћи
ниједнури будаулове(црњански,83)Пецаојери бунаСави(Лаза-
ревић,333)


Интенцијасубјектаможебитиусмеренакаостваривањупросторног

ивременског јединствасконкретнимобјектима (сустигаоме је),илика
идентификацији одговарајућих апстрактних појмова (нађе из ра зе за ап
стракт не ре чи).Пре реализације тог циља, обележеног глаголима типа
сустићи, затећи, (про)наћи,субјекатобичноспроводиодговарајућепри-
премнеактивности(жури,тражи,следи).Собзиромнатодасеуовимпри-
меримаобухватањеобјекатаилуструјекаоостваривањепостављеногциља,
тј.каокрајњирезултатпретходнопредузетихактивности,свиглаголикоји
обележавајуовузавршнуфазусвршеногсувида:
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Када сам већ хтео скренути, ... према својој кући, сустигаоме је
Јохан(Селенић,35)-Небихжелеладамезатекнеовде(Витезовић,
216)-Апослеручкаодмахотрчапрекопутадаихзатекнезасто
лом(Сремац,12)КапетанХаралампијеОпујићнађеби вакумалом
напуштеномзамку...(Павић,140)Професоре,нистенас башлако
нашли? (Витезовић, 222) -Одмахда пронађетесоп стве ни ке (Ан-
дрић,336)-СаветовалосеРадуНеимаруданађедво је не ја ке дје це
(Андрић,6)-Мучећисеузалуддаусвомоскудномзнањутурскогје
зиканађеиз ра зе за ап стракт не ре чи(Андрић,83)

Унутарсинтагматскиодносиукојиманеманикаквепроменеобјекта,
ањеговабезбедностизаштитасуциљнакојемјезаснованаулогасубјекта,
успостављајусесглаголиматипа(са/о)чувати,спасти, (са)крити,каоу
наведенимпримерима:

Сталан одред војске,…, и који је чуваомост на Дри ни (Андрић,
81)-Даутхоџајесвечиниодаханспасеиочувауживоту(Андрић,
68)-Даправовременочо ве казаклонииспасе(Андрић,339)-Причам
оМиломиљукогасретосмоотацијагдеизнадселаКрстнаРудни
ку,...чувасто ку(Селенић,53)Дају нач ки ама нетчувамо,див но 
име и све ту сло бо ду(Селенић,47)ЈединоЗоранЗоркићнијезнао
дачуватај не(Витезовић,108)Оби ча је, је зик и на род на обе леж ја
сачувалисуАлбанци(Историја,29)Атикријешве ли ку тај ну(Па-
вић,211) -Самоихзатонавлачидасакријесво је од вирт шаф та 
ис пу ца не ру ке(Сремац,107)-Итамосву сво ју фа ми ли јусакријемо
(Ненадовић,39)

Комбинабилностглагола(до/са)чекати,сачекиватисобјектимараз-
личитеприроде говориомогућностимањихове семантичкеадаптације83.
Намерасубјектадауспоставижељениинтерперсоналниодноссаживим
објектомподразумевањиховопросторноповезивање,84накојеуказујегла-
голдоћи,у контекстунајчешћеимплицитани самопонекадматеријали-
зован:Господине, ...молевасдадођете...чекајувас (Сремац,10),каои
просторнидетерминатораблативногкарактера,обележавајућиместокоје

83УправоурадуукојеманализираконструкцијесовимглаголомМ.Ивићскрећепажњу
на Ј.Пустејовскогињегово тумачењеподспецификације лексичких јединица, тј.њихове
накнадне„дораде“подутицајемлексемесакојомјеусинтаксичкојвези(иВић,2001:10).

84О томе говори и В.Петровић када каже да прави пацијативни однос подразумева
стварноилимогућеуспостављањенепосредногфизичкогилиемотивногконтактамеђупар-
тиципантима,којиможебитиипрекинут,азаилустрацијунаводиглаголетипа:заволеога
је,чувага,чекага(пеТроВић2000:441).
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објекатнапушта:Којисусачекивалипутникесалондонскогвоза[←чекали
супутникедадођусалондонскогвоза](Селенић,14).Девербативнеиме-
ницеуфункцијиобјектауправокондензујуодговарајућупредикацију(До
чекалајемојдолазак[←дочекалаједајадођем]),доксунеживипојмови
обухваћениразличитимимплицитнимрадњама(чекаојегужвару[←чекао
једадобије/даизнесу/даједугужвару];очекиваојевећипублицитет [←
очекиваоједадобијевећипублицитет]).

Испред улазних врата ... на којимаме је чекала госпођица Trickey
(Селенић,29)Чекаоинај ма њу па у зууРобертовомговору(Селе-
нић,29)Чекаојегу жва ру(Сремац,59)-Сејменисучекалина ре ђе
ња(Андрић,44)-Токомратаималисумањеоддесетгодина;јасам
му крајдочекао(Селенић,14)-Каодајеједвадочекаламој до ла зак
(Селенић,75)-Нисумелеподочекали(Ненадовић,36)-Анадругом
крајумостасачекаогајењеговбратАлиага(Андрић,62)-Њихове
предстраже су…одмах застале да сачекају сво је брд ске то по ве
(Андрић,123)-Зарданесачекамкрај утак ми це(Витезовић)Жив
ковићјеочекиваове ћи пу бли ци тет ак ци је(Политика,5)-Каодаод
његаочекујеспас(Андрић,87)

Коликојезначајанодноссубјекта,предикатаиобјектауправопока-
зујупримерисглаголомчекатиињеговимаргументима.Назначењеовог
полисемантичногглаголаутичуподједнакоисубјекатиобјекат,тј.њихова
конкретнадистрибуционаисемантичкаобележја.Упоредимолипримере:
Морајусутрауподнедочекатиаустриј ског ко ман дан танакапији(Ан-
дрић,127)иКлеоседаће,…,приковатиупорногхоџунакапији,…,датако
дочекаШва бепротивкојихнијехтеодасебори(Андрић,121),уочавамо
другачијисинтаксичкираспоредизначењеаргуменатаглаголачекати.У
првомслучајусубјекатиматематскуулогу,апарафразаоткривадасеради
осемантициагенсакојијеукорелацијисасинтаксичкимобјектомкаосу-
багенсом,тј.агенсомимплицитнесубординиранепредикације(Ониморају
дочекатидааустријскикомандантдођенакапију).Премапарафразидру-
гогслучајасубјекатскупозицијузаузимапојамкојисеусемантичкомсми-
слуможеокарактерисатикаообјекатлокализације,независноодтогакакво
аниматно85обележјеима.Неактивностсинтаксичкогсубјектаубилоком
смислу,паиодсуствосвесногучешћаупредикатскојрадњиуказујенаин-
транзитивнуупотребуглаголачекатиуоваквимслучајевима(ружић2009).

85ТоможебитиианиматнипојамкаоупримеруЧекалесугаголежене(црњански,76),
штосеможеинтерпретиратинаследећиначин:голеженесумубиленарасполагању,каои
аниматни:Послечитањачекаих »јаузн«(Ненадовић,72),саинтерпретацијом:јаузнимје
бионарасполагању.
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циљсубјектанемораувекбитиусмеренкаостваривањупросторно-
временскогјединстваспојмомуобјекатскојпозицији,илинареализацију
оногаштојењимезаступљено,већинаизбегавањеодносасњим,каои
било какве активности коју заступа.У посматраној грађи забележене су
синтагмесглаголомизбегавати/избећикојимседенотираоваквозначење:

Било јеочигледнодаЕлизабетасколегаманеопштирадо,чакда
их избегава (Селенић, 65) Светпочедаизбегавако нак у касаби
(Андрић,69)-Почетиртасасеносилонедељом,такодајесветиз
бегаваоцр кву(Сремац,44)-Изазваојебурансмехизаправоизбегао
од го ворнаБарбаринопитање(Селенић,34)-Избегаваби ло ка кве
јав не ис ту пе(Политика,5)-Онјеизбегаваосва ки су срет и раз го вор 
са њом(Андрић,300)

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕПОСЕСИВНОГОДНОСА

Разликеупогледупосматрањарадњекаочистеактивности–субјек-
товогделовањаокренутогсебикаоцентру,ионогкојесеусмераванаре-
зултат,дефинишућитакосадржајагентивности,уосновинисувелике(Ka
sirer1985:188-193).Јединствоакцијеиактерауобаслучајасведочиоиде-
јипоседакојасеусрпскомјезикунеобележавапосебнимморфолошким
обликомглагола,каонпр.умађарском(deže1971:39-42).

Насинтаксичкомпланупредикатскитиппосесијепредстављаоднос
двајупојмовасмогућношћуњеговогдвосмерногпосматрањакојијеули-
тератури(stojanović1996:14)терминолошкиобележенкаоприпадањепо-
сесумапосесору,заразликуодпоседовањагдејесмеррелацијесупротан
икрећесеодпосесоракапосесуму.Овиаргументипритомчинецелинуу
физичкомилинекомдругомсмислу,апредикацијасенајчешћеидентифи-
кујеглаголомимати.Онкаонединамичкиглагол,уреченицамаукојимаје
предикат,агентивностсамоимплицира.Некеназнакедајеупитањуглагол
сложенеисториједајеИ.Грицкат(1961:67),којакажедасусеусрпскомје-
зикууовајглаголслиладваглагола–глаголузимањаиглаголпоседовања,
штоинијеслучајно,јерсеипредставеоњимадодирују86.

86Такосепојампоседовања,какоконстатујеИ.Грицкат(1961:69),распростровеома
давнонапредставуоодносуизмеђусубјектаинекогпредметазакојијесубјекатзаинте-
ресован,тј.имаставпремањему.Другимречима,субјекатпоседујеионоштојеусфери
његовогсазнања,посматрања,његовихпотреба,осећања,причемунијепресуданвољни
моменат,јерседатиодносостварујеимимоњеговевоље.Улингвистицисетајодносдео
-целинатерминолошкиобележавакаопартонимија.Једанодфеноменавезанзачовеково
спознавањедатогодносатичесеотуђивости–некиделовиселакоодвајајуодсвојихцели-
на,доксебездругихнеможениговоритиоцеловитости(иВић2006).Говорећионеотуђи
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Посматрајућипрасловенсконаслеђе,Ј.Грковић-Мејџор(2011)пока-
зујетокнастајањатранзитивногглаголаимати,тј.оногкојимсеисказује
предикативнапосесија.Оваауторкавеомадетаљноописуједатипроцес,
објашњавајућииморфолошкепроменекојесугапратиле.Почеводпра-
словенскогглагола*јьmĕti ‘држати’који јепопореклустативниглаголи
којијепрвобитноимаомедијалнусемантику–обележаваојестање,даби
устарословенскомдобиодвојакуфункцију–узапстрактнепојмовеуаку-
зативуобележаваојестање,аузконкретнепредикативнупосесију,штоје
последицаразвојасинтаксичкетранзитивности.Самглагол јеутовреме
разликоваодваморфолошкалика,којасусекаснијеспојилау једанкоји
сенадаљепојављујеупримеримасаразличитосемантизованимсубјектом
–оннијесамотипичанпосесор,већиреципијентипацијенс(нпр.имати
штету).Ауторкаовоградаутомевидипотпунуграматикализацијусубје-
катско-објекатскиходноса.

Иакосепосесијанајширедефинишекаорелацијадваентитета,нека
одњенихтумачењаимајуантропоцентричнуоснову87.Овимсесамо још
једномчовекуприписујецентралнаулога,пасеипосесијаналингвистич-
комплануиспољавакаоодносизмеђуњегасамогакаосвеснеисамоактив-
нејединке,његовогделовања,ионогаштогаокружујеиштојеусфери
његовогинтересовања.

Неодвојивиделовителаисталнеособине,ближипосесумукаоцен-
тру,разликујусеодосталихтиповапосесивногодносаспојмовимакоји
спадајууширикругпоседовања.Иакомеђуњиманемаформалнеразлике,
онакоја јеочигледнаможеизазватисумњуприидентификацијипримера
„ближепосесије“каообјекатских.Уопште,зареченицесглаголомимати
Ј. Грковић-Мејџор (2011: 372) наводи ставА.Вјежбицке, која сматра да
сенерадиоправојтранзитивности,јернепостојипасивниобликнитисе
предикацијавезаназаобјекатконцептуализујезасебноуодносунасубје-
кат.Ипак,човекусеиуоваквојврстирелацијенеможеоспоритиједнаод
његовихагентивнихособина,атојесвестиконтроланадсвојимтелесним
идуховнимбићем,пасвеоноштоједеоњегакаоцелинеимаподређен,иу
томсмислу„објекатски“однос.Сличнојеисаонимкарактеристикамакоје

војпосесијиС.Стојановић(1996:18)каоглавнукарактеристикуистичепартитивниодносу
којемседеодефинишепомоћуцелине,јерсамосталноинефункционише,очемусуписали
Ч.ФилмориМ.А.Журинскаја,накојеоваауторкаупућује.

87Наовојевероватноутицалачиљеницадајеподтипнекадашњепраиндоевропскеегзи-
стенцијалнеmihiestконструкцијециљнаконструкцијасапосесоромудативуипредикаци-
јомзаступљеномглаголом‘бити’,штоЈ.Грковић-Мејџор(2011:363)представљамоделом:
XпостојизаY→‘YимаX’.МогућеједаотудаИ.Грицкатзаданашњебезличнереченицеса
глаголомимати(имакућа)кажедасупопореклуперсоналнереченицетипаXимакућу,а
каопотврдудајеименицапопореклуобјекатнаводиДаничићевуконстатацијудаона„при-
падаприроку“(GricKat1961:78).
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нисуобавезноприсутнеунашојконцепцијиочовеку.Онесеулитератури
помињукаопропијертативи(паВлоВић2006:351).

Акосеимаувидусвештојеопосесивномодносупретходнорече-
но,очигледноједаразграничавањеобјекатскеулогупосесумаодњегових
осталихулогауовојврстирелацијеније једноставно.Проблемеувезис
категоријомприпадностиС.Стојановић(1996:12)види„каопоследицуме
шањапојмовнихкатегоријаприпадностисаграматичким“.Збогтогаће
сеовомприликомпрвообразложитиискључивањепојединихпримераиз
корпусакојирепрезентујеобјекатскеодносе.

Познатоједа(не)одвојивостпосесумаутичеинаграматикализацију
обликакојимјезаступљен,јероноштоулазикаообавезноупредставуочо-
векукаопосесоруилисепојављујеуразличитоминтензитету,обавезноје
експлицитноилиимплицитнодетерминисано(кашић1973:136).88Тоука-
зујеначињеницудаоваквипосесумипресвегаквалификујупосесоре.На
пример,узабележенимпримеримакаовеште,нагле,неискуснеуљубави,
слабовиде,спретне,грлатеитд.:Имашвештепрсте(Павић,142);Тажена
иманагаокарактер (Новости,30);Објасниосамдаимамнека,љубавно
сасвимневажнасексуалнаискуства(Селенић,27);Имаојесамоједнооко
(Андрић,14);Касабалијесутадаговорилезањегадаималакшурукунего
варошкиберберинМушан(Андрић,89);Имагласинук’обик(Сремац,4).
Дакле,овдеуфокусупажњенијесамапосесијаипосесум,већквалифика-
цијапосесума.

Субјекатско-објекатскарелацијанештојепрозирнијакадасуупита-
њупосесуми–предмети,чијијеобјекатскистатусочигледнији,захваљу-
јући,измеђуосталог,ињиховојприроди.Туврстуобјекатско-посесивног
односасубјекатостварујесразличитиментитетиманеживеприроде(има
ку ћу, но вац, кљу че ве),асличанјеиодноссаживотињама,нпр:Ималисуи
попЋиринимач ка(Сремац,46).

Идејаоуспостављањупосесивногодносаипроцесњеговогоства-
ривањаилипроменеувеликојмериподсећанаконверзнеикомпензационе
активностигдесепроменавласништванадобјектимареализујеузњихову
транслокацијуипосебанангажмансубјекта.Међутим,упримеримакојиће
овдебитианализиранирелацијапосесор–посесумвећјеостварена,асте-
пенинклузивностијерегулисанњиховомсемантиком,доксеоономешто
јојјепретходилосамоможепретпостављати.

88Овипојмовиселексикализујуиуколико јеевидентноњиховоодсуство,каоупри-
мерима:Заразликуоднекихколега,оннијеимаотре му (Новости,32) -Запустићешсе
иизгубитиве шти ну(Павић,67)–Никаднисамимаочул ни осе ћај вред но сти(Селенић,
22)-ДанивиниЛизанематетај дар при ла го ђа ва ња(Селенић,82)-Схватитеданемате
са мо јед ну ди мен зи ју(Вива,28)-Заразликуоднекихколега,оннијеимаове ли ку тре му
(Новости,32).
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Заилустрацијуобјекатскихсинтагмиовогатипаодабранисупресве-
гапримериукојимаконтекстилиимпликацијакојасеуњемупојављује
показуједапосесивниодносизмеђусубјектаиобјектаможебитирезул-
таткреативног,донативногиликаквогдругогпроцесакојимујепретходио
(ималисудобруземљу[<купилисуиималисудобруземљу]89;онаимамоћ
иновацпрекомужа[<онајеостварилаиимамоћиновацпрекомужа];
хоћедаиматефтеродсвега[<хоћеданаправиииматефтеродсвега].
Удаљеностпосесумаодоногаштосеможесматрати типичнимобјектом
сразмернајеудаљеностипосесораодтипичнеагентивнеулоге.Тоилустру-
јуиследећипримери:

Они су се презивали Хераци, имали су до бру зе мљу (Андрић, 26) -
ОтадПапиницапричадаимаку ћу на не бу(Павић,36)-Имаојеве
ли ку по ро ди цу и леп име так(Андрић,130)-Онаимамоћ и но вац
прекомужа(Павић,165)-ПопСпирајеимаоцр вен,апопЋирасамо
плав, оби чан по јас(Сремац,14)-Ималионаклуп че(Селенић,51)
-Акоиматекљу че веод ку ће(Павић,26)-Већинаимаштап од бам
бу са нео бич не де бљи не(Андрић,249)-ХоћеШвабодаима теф тер
одсвегапаиоднашихглава(Андрић,162)-ЈованПротићштоима
јед ну као тур ску бун ду(Ненадовић,84)

Каошто јетовећпоказано,уоваквимпримериманатројниоднос
субјекат–предикат–објекатутичуидругеоколности.Уодговарајућимкон-
текстуалнимусловимапосесивниодносможебитипотиснутудругиплан,
несамоквалификацијомпосесума(Никаданисамимаораз ред сатолико
шкартова –Витезовић,43), већињеговомпросторномдетерминацијом:
Онјеимаонајвећуби бли о те куукасаби(Андрић,131);Једанјехоџаимао
ку ћуудоњемделукасабе(Андрић,75),штобисемоглопротумачитиикао:
‘Кућа једногхоџесеналазиудоњемделукасабе’.Далићебитипроту-
маченатакоили‘једанхоџапоседујекућу…’,зависиодширегконтекста
укојемсереализује,штојерегулисанопотребамаинамерамаговорника.
Унекимаодслучајеваможебитипримарнаегзистенцијалност(ivić,1982:
10),штоилуструјуиследећипримери:Онима»ма га зу« учаршији (Ан-
дрић,109);Причалисуљудидајепоредсебеимаозвон це(Андрић,162).У
обанаведенапримера,анарочитоудругом,објекатскипојамнеморачак
нибитиупоседусубјектареченице,јернекопоредсебеможедржатииту-
ђезвонце(уп.упоглављуоБјекаТскесинТаГмелокаТиВноГодноса,Конекциони
однос).

89Знаком<обележенајепретпостављенатрансформација,заразликуодтрансформаци-
јакојесуусловљенеодносомдубинскогиповршинскогпланаиобележенезнаком←.
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Такође, власништвонаднекимаодпоменутихобјекатскихпојмова
можеутицатиинастатуспоседника,штооваквеслучајеведоводиуин-
терферентанодносспримеримаквалификативногтипа,пасепримерПоп
Ћираимаплав по јасможесетумачитикао‘ПопЋирајесвештеникодре-
ђеногранга’.

Апстрактнипојмовисуобјектиовеврстеуколикоје,например,су-
бјекатњиховкреаторилиносилац,штојеитерминолошкиобележено,па
сетакаводносназиварезултативномпосесивношћу(stojanović1996:11),
илисеиовде,каоикодпретходнихпримераможеговоритиорезултатукон-
верзије(Ималисмоин фор ма ци ју о то ме [<далисунам/добилисмо/приба
вилисмоиимамоинформацију] (Политика,3),иликомпензације(Свакије
одњихимаозасвојновацисвојудангубуње но при су ство и стал ну игру 
сво јих же ља(Андрић,190).

Ималисмоин фор ма ци ју о то ме(Политика,3)Имамјед ну мол бу
(Павић,101)-Иимамје дан је ди ни услов(Павић,101)-Аобојицасу
ималијошисво је на дим ке(Сремац,10)-КадјемногиЕвропљанин
мислиодаимане по гре шну фор му лу за оства ре ње сто лет њег сна 
о пу ном и срећ ном раз вит ку лич но сти(Андрић,184)-Свакијеод
њихимао за свој новаци своју дангубуње но при су ство и стал ну 
игру сво јих же ља(Андрић,190)-Лотиканитијерасполагаласадо
вољноготовогновцанитијеималакре дит(Андрић,283)

Каоштојевећпоменуто,сампосесивниодносукојемсубјекатди-
ректнонеиспољаваагентивностразликујеодосталихсубјекатско-објекат-
скиходноса,алитребаиматинаумучињеницудајеосновапосесивности
сједињеностакцијеиактера,тј.актерсеможесматрати„поседникомсвојих
акција“90,паиакцијеуспостављањамеђуљудскиходноса.Акосетипичне

90Кадасеупозицијисубјектанађенеживипојам,„објектност“његовогпосесумајеподзна-
компитања.Датавезајезасновананаобухватностидела–квалитетацелиномчијијесегмент,а
реализованаједеловањемнекогсамоактивногпојмаилиприроднесиле:Изделајеималаподну
мрежужљебића(Павић,85)-Иосетиоједаљудскадушаимасвојисток,својзапад,југисвер
(Павић,136)Такосаималајеседепраменове(Павић,138)-Oнјеосећаодахрамимајошједну
сенку(Павић,201)-Соковинемајувлакна,мастиипротеине(Вива,14)-Најшираулица...по
срединиимапосебнуколовознутраку(Политика,2).Формалнапопуњеностобјекатскепозици-
јепојмомкојијепосесумуодносунасубјекатуулозипосесора,подударасесасвимосталим
примеримаовогтипа,јединоштосеуовомслучајуможепоставитипитањесемантикеглаго-
лаимати,собзиромнатодасесубјектуможеприписатилокализаторскаулога,аистакнутом
појмуулогаобјекталокализације,каонпр.:Најшираулицапосрединиимаколовознутракутј.
коловознатракасеналазипосредининајширеулице,штобидопринелодасеоваквеструктуре
оквалификујукаолокационо-егзистенцијалне(Kordić2002:145-149),илиакосеприхватидаје
тотрансформреченице[←некојенаправиоколовознутракупосрединиулице],каотранзитивне
сдубинскимпредикатомкојијеуовомслучајузаступљенглаголомкреативногзначења.
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улогеагенсаипацијенсапредставекаокрајњетачкеосенакојојсураспо-
ређенесвењиховемодификације,каоидругачијесемантизованеулогесу-
бјектаиобјекта,релацијуизмеђупосесораипосесуматребасхватитикао
сегментовеосенакојојсепосесорипосесумсемантичкиприближавају
једандругомдотачкењиховогнепосредногконтакта,штоћеилустровати
следећипримери.Обичносуупитањуродбинскеилисоцијалневезе,тесе
измеђупосесораипосесумауспостављареципроцитет,јерсеукључивање
једногусферудругогрефлектује,иобрнуто(отацимасина,алиисинима
оца).

Авдагаимапетодраслихипожењенихсиноваије ди ни цу кћер(Ан-
дрић,103)-СРатиојеимаован брач ног си наАрсеницал(Павић,8)
-Каосваказабринутамамицаимаћер на уда ју(Сремац,45)-Дакле,
Шацахирургјеимаотет ку(Сремац,93)Цалер,којијеимаобо ле
шљи ву же ну(Андрић,189)-Даучитељица,…,имапет на ест го ди
на мла ђег љу бав ни ка(Селенић,24)-Стварикојебинекакоодгова
ралењеговимнајвећимжељамаизснова:даимаде вој ку (Андрић,
86)-Онимаста ре и до бре при ја те ље(Андрић,260)

Примеримапосесивног односаприкључени су ониу којима је по-
сесивностпресупонирана,апосесумпостајеобјекатглаголасазначењем
окончањапосесивнерелације,каоштосу (из)губити,прокоцкати.Одго-
ворност за ову врсту субјекатско-објекатског односа, који иманегативну
конотацију, лежинајчешће,маданијеправило,на субјекту-посесуму, јер
својимпоступцимаипонашањеминицирастварањенове,зањеганеповољ-
нерелацијесобјектом.

Убрзо,Миланјеопетизгубиосву го то ви ну(Андрић,154)-Милејеу
овојкоцкарниципрокоцкаоСо ро ше ву до на ци ју(Политика,2)-Тома
Сапунгубисто ку(црњански,41)-ОнјевероваодаћезбогАбидаге
једногданаизгубитине самохле бац и по ло жај негои главу (Ан-
дрић,30)-Таизгубићетесук њунасредпута(Сремац,114)-Пошто
јепреконоћизгубио… си лан но вац,каочудомослободиозаувексвоје
страсти(Андрић,158)-Тазбогњихсмо,штокажу,ицар ство на
шеизгубили(Сремац,63)-АпопСпираданијеизгубиоонај Ар ка ди
јин за мо ту љак(Сремац,165)-Тонијепрвинипосљедњислучајда
једнадруштвенакласаизгубисво ју под ло гу,адаонаостанеиста
(Андрић,263)

Каоштопримерипоказују,објектиоваквихглаголачестосупојмови
којимасеобележавајуновчанасредства(новац,благо,готовина,донација),
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алитомогубитиидругаматеријалнадобра,разнипредмети,којимасубје-
каттрајноилипривременорасполаже,паиапстрактнипојмови.Усинтаг-
мамасовимглаголимапојављујусеиобјектикојиозначавајуделоветела,
чијадетерминацијауовомслучајунијенеопходна,јерподатакоодсуству
нечегаштојетрајновезанозачовекаиштонашупредставуоњемучини
целовитом,уинформативномсмислу јесасвимдовољна,нпр.:Јошуде
тињствујеизгубиоле во око(Андрић,95).Сличанслучајјеисаименицама
релационо-реципрочногодносакоје,кадасенађуукомбинацијисоваквом
семантичкомгрупомглагола,поправилуувекозначавајуисто–обележава-
јупотпунудеструкцијуживогобјекатскогпојма(изгубитиоца,сина,жену,
дете,пријатеља,шефа).
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Под одређеним синтаксичким и семантичким условима функци-
јуобјектаусрпскомјезикуобављагенитив,којизаједносаноминативом
иакузативомспадаупадежецентралнихфункцијауреченици(ivić1983:
198),доксепремаконцепцијиодносакојиидентификује–„представеопо
везивањудвејуиначепосебнихпојавапонекомспецифичномодносу,зајед
носинструменталом,сматрападежомконекције“(иВић1956-57).Своју
примарнуадноминалнуфункцијуовајпадежостварујекаоатрибут91,доксе
уадвербалнимсинтагмамањеговеулогедетерминатораиобјектасматрају
секундарним,перифернимулогама92.

Оношто јеодавнопривлачилопажњуистраживачатичесеуправо
пореклаобјекатскоггенитива,његовогодносасинваријантномформомди-
ректногобјекта–акузативом,иисторијскихпроменакојесууследилена
штетугенитива93.

Данашњигенитивкојииобличкиизначењемобухватастаригенитив
истариаблатив(Белић1999)овосвојепореклоиспољаваиуобјекатској
улози,стимдаулогуправогобјекта,замењивогакузативом,имајуједино
партитивни генитив94 и генитивузнегиране глаголекоји је, каоодлика
словенскихјезика,добионазивсловенскигенитив(сТеВаноВић1979:204).
Радисеоонимгенитивнимоблицимакоје,заразликуодакузативакаопа-

91Генитивкаопримарноадноминалнипадеж,прематумачењуЗ.Тополинске,обележава
„падежниодносчијисуобличкиекспонентипоказатељиграматичкезависностиизмеђу
двејуименичкихсинтагми(анепредикатскогизразаиименичкесинтагме)“(Тополињска
1996:3).

92М.ИвановићнаводиЈакобсоновообјашњењепокојемјегенитив,уодносунаноми-
нативиакузатив,уадвербалнимсинтагмамасведеннаобележавањеоногштојемањеод
целовитог обима, тј. или „делимичног“ или „негативног“ обухватања, чиме се испољава
његоваограниченостучешћа(иВаноВић2006:18,нап.3).

93УтомсмислуинформативнајестудијаогенитивуМ.Ивановић(иВаноВић2006).
94Партитивнигенитивнијеискључивообјекатскиоблик,тј.улогасинтаксичкогобјек-

тасамојеједнаодњеговихулога(арсенијеВић2007а).Тоје,пресвега,конструкцијаимен-
скелексемеиразличитихформалних јединицасобележјемквантификације,којомсеис-
казујеодносдео–целина(пиперидр.2005:140).Собзиромнатодафункционишесамоу
датојструктури,анекаоизолованипадежниоблик,уреченицисеможенаћиубилокојој
позицији(укомбинацијисбројевимаизнаддвадоводисеупитањеисамгенитивињегов
статусуоквируконструкције).
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дежапотпунеобухватности,карактеришеделимичнаилипотпуна„необу-
хватност“.

Акосеакузативно-генитивнипаралелизампосматрауоквирукоре-
лацијеобухватност–необухватност,којасепрвенственоуспостављау
сферииступањаобјекатскогпојмаусвојојукупности,даклекаоцеловитог,
акузативћесе,поредпотпунообухваћеногпојма,проширитиинапотпуно
необухваћенипојам,докћесферапарцијаностиостатиискључивообележ-
јегенитива.

Варијантниодносбеспредлошкоггенитиваибеспредлошкогакуза-
тивадиректногобјектаусрпском,алиидругиминдоевропскимјезицима
(фелешко 1995:54), требапосматратиуисторијскимоквирима.Остању
превирањадопунареализованихразличитимпадежнимоблицима,какона-
водиЈ.Грковић-Мејџор(2007),сведочемногобројнипримерињиховена-
пореднеупотребеустарословенскимспоменицимаузглаголементалних
стања, глаголеперцепцијеикогниције.Сдруге стране,медијалност гла-
голаемоционалногстањакаоштосу:плашитисе,бојатисе,стидетисе,
маркиранајерефлексивизацијом,којасеокончаладопојавестарословен-
ских споменика.Насупрот субјекту, који не контрошиле дати процес, уз
поменутеглаголереализујесеадвербијанигенитивексплицирајућиизвор
субјектовогстања.95Наосновусвихрасположивихчињеницаоваауторка
констатуједаје„уразвојутранзитивнихструктураглавнипокретачбила
семантикаглагола“(ГркоВићмејџор2007:426).

Променесхватањаунутарсинтагматскихсемантичкиходносазапо-
следицусуималеекспанзијуакузативанарачундругихпадежнихоблика,
међукојимајеигенитивкојиседелимичноилипотпуноповукаоизмногих
синтагми,паиизонихукојимајеобјекатпрвобитноибиоугенитиву–
опажајно-сазнајнихициљних(ГркоВићмејџор2001:47).

Акузативно-генитивнипаралелизампроучаваојеКриско,посматра-
јућиовајодносхронолошкиивеомадетаљносанавођењемодговарајуће
стручне литературе за руски језик. Том приликом овај аутор уз примере
типа„человекубилзверя“,сједнестране,и„дверьдома“,„домбрата“с
друге,говориоњиховојјединственојинактивнојулозиуодносунауправ-
нипојам(крысько1997:156-159).Формалнаифункционално-семантичка
повезаностовихоблика,тј.праакузативаипрагенитива,којисумоглипо-

95Собзиромнатодапојаваморфемесеискључујеакузативнуиусловљавапојавуге-
нитивнедопуне,некиистраживачиглаголетипасетитисе,прихватитисесматрајупра-
вимтранзитивнимглаголима.Међутим,уовомслучајусенеможеговоритиосемантичким
корелативима,већоформалнојусловљеностисменеједногпадежногобликадругим(ivić
1983:116).Знакнеправетранзитивностиглаголасморфемомсејестеинемогућносталтер-
нацијегенитиваиакузатива,такодапримерисауправнимглаголиматогатипанећеовде
битианализирани.
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тицатиизистогизвораили је једанукљученуформирањедругог, у ин-
доевропскомјезикујеочигледнагдесаноминативомкаопадежомсубјек-
тастварају генитивно-акузативнуопозицијупопринципуактив-инактив.
Међутим,генитивомје,заразликуодакузатива,даклеиморфолошки,ис-
такнутопреусмеравањепажњесасадржаностисамогинактивногпојмана
односпремањему.Тозначидагенитивинијебиоуфункцијиобјекта,већ
средствазапрецизирањерелационогодносаизмеђупредузетеактивности
иопштесликеообјекту–типолошкиповезанихобјекатаилипојединачног
објектасагледаногуњеговојукупности.

ПрематумачењуВ.Б.Криска(1997:159)генитивукомбинацијиса
транзитивнимглаголомобразујесинтагмуукојојсеуправномглаголском
лексемомденотирачистаактивностсинкорпориранимнеексплицираним
објектом,доксезависнимделомконкретизујеприпадностдатомобјекту,тј.
питивина–„нештоодвина“.АналогијомпрематаквимслучајевимаКри-
ско(премаБругману)објашњаваипојавугенитиваузперцептивнеглаголе
каоупримеруслышуматери–„слышуголос“.

ИД.Гортан-ПремкнаводиоваквотумачењеА.Мејеа,којинекепри-
мерегенитиваобјашњавакаопоследицуморфолошкогизједначавањааку-
зативне и генитивне форме и код неживих појмова (ГорТанпремк 1971:
102).Међутим,стањеусрпскомјезикупотврђујенепобитнучињеницуда
јепроцесповлачењагенитиваутоку,посебноизанегиранихглагола96осим
изаглаголанемати97,идајенекадашњисемантичкипаралелизамуодносу
наакузативданасзнатносужен98.

Поредмаркирања (не)обухватности негираног и партитивног обје-
катског појма, генитив с акузативом корелира и на морфосинтаксичком
плану.Њиховусинтагматско-сентенцијалнурелацијузаступајугенитивни
адноминалнидетерминатор (читањекњиге)премаакузативнојадвербал-
ној(објекатској)допуни(читатикњигу).Наиме,узависностиодтопика-
лизациједатепорукеконкретнасемантичкакатегоријаимаразличитесин-

96М.Ивановићсвојоманализомсавременогкорпусаовучињеницупоткрепљујеистати-
стичкимподацимапокојимачак32,4%примерасловенскоггенитива(изузевоногузглагол
немати)чинеустаљениизрази(недатимира,нескидатиока)одкојихсесамо24,3%могу
реализоватиискључивоугенитиву(иВаноВић2006:19).

97Усинтагмамасглаголомнематигенитивсејошдоброчува,међутимпремаподацима
којеизносиД.Гортан-Премк,седамдесетихгодинапрошлогвека,употребагенитивајебила
око90%,докјеакузативбиозаступљенсамоса10%случајева(ГорТанпремк1971:76),а
четрдесетакгодинакасније,ситуацијасезнатнопроменилаитонаштетугенитива–према
подацимаМ.Ивановићгенитивпреовлађујеса60,7%случајевауодносунаакузативса39,
3%(иВаноВић2006:27).

98ОтомеговореподацикојеседамдесетихгодинаизносиД.Гортан-Премк,покојимасе
ујезикурегиструјеприближно17%генитиваи83%акузатива(ГорТанпремк1973:291),док
сечетрдесетгодинакаснијегенитивпојављујесамоу7,4%случајева(иВаноВић2006:19)
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таксичкереализације,такодасесемантичкиобјекатпроцесомноминали-
зацијеможедовестиувезусаименскимпојмомипостатињеговдетерми-
натор,каонпр. оснивачестет ске хи рур ги јеуБразилуједрИвоПитанги
[←дрИвоПитангијеосноваоестетскухирургију](Вива,27);апрепоруч
љивојеистварањеуме ре не про ма је укући[←препоручљивоједачовек
ствараумеренупромајуукући](Вива,44).Будућидагенитивнесинтагме
укојимаједатисадржајкондензованименскимлексемамаnominaagentis
илиnominaactcionisнисуобјекатскевећатрибутске,овогапутанећебити
разматране99. Такође,њихов дубински коресподент, заступљен типичним
објекатским морфосинтасичким решењем – беспредлошким акузативом,
представљенјеупретходномпоглављукојеобухватаовакведопунеузсе-
мантичкиразличитеглаголскелексеме.

Како јена основулитературе већ констатованода је генитиву ко-
релацији с акузативомпотпуне обухватности, каопадежнегације таквог
значења,примерисемогукласификоватипремастепенууправодатогобе-
лежја–наонекодкојихјеобјекатскипојамсасвимискључен–сло вен ски 
ге ни тив,ионекодкојихјепрематомобележјугенитивпарцијалноанага-
жован–пар ти тив ни ге ни тив.

Собзиромнаспецифичностовихдвајутиповагенитиваинатакву
традиционалнуподелу,овдесеприкласификацијипримераукрштајукри-
теријизаступљеностиобјектаисемантикеуправногглагола.Такосеобје-
катуједномидругомгенитивуреализујеузрелационеглаголе,првенстве-
нопосесивне(немапа ра;имајупо сла),доксесловенскигенитивумањем
обимубележиузглаголеразличитесемантике(незнамнире чи,недоноси
мипи ћа),апартитивнигенитивјошузакционеглаголе,пресвегаузглаголе
манипулацијекојаукључујетранслокативниодносузмоционеглаголе(до
сипативи на,донетимле ка),глаголеконверзије(узетине што ба ру та),
компензационе(накуповатиру бља)итрансформативнеглаголе(јестиси
ра,питиво де).

Што се тиче природе субјекатског аргумента у посматраним при-
меримасезапажадоминацијапојмоваживеприроде,којисупонекадме-
тонимијскомтрансформацијомзамењенинеживимпојмовима(Црквабога
та;иматоликедућане,земље),докјепремаобележјуаниматностиобјекат
претежнонеживеприроде,причемугаобичнозаступајуименицесазна-
чењемконкретнихиапстрактнихпојмова,авеомареткојеутојулозиза-
меница(осимпотврде...ни чегстекаонисам),штопотврђујеилитература
(ГорТанпремк1962:141;иВаноВић2006:22-23).

99Овајтипгенитиватрадиционалносеназиваобјекатскигенитивипонекадсеприкљу-
чујеосталимобјекатскимсинтагмамазахваљујућифункцијиубазичнојструктури(пипери
др.2005:132–135).
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Релационеглаголедопуњујуготовопоправилуапстрактнеименице
каодеоустаљенихизраза(немавре ме на,немасна ге,немапро бле ма;има
сре ће, имапо сла), а таквима би семогла сматрати и већина синтагми с
конкретнимпојмовима(неманов ца,немаде це;имапа ра),снапоменомда
суосталемалобројнеконкретнеименицеуфункцијидопунеовихглагола
забележенеујезикуписацастаријегпериода–НенадовићаиСремца(Не
иманича ра па у чизмама;има…, зе мље)и једанпримеркодцрњанског
(Слич них шле мо ванашаосамдоцније).

Акционеглаголеодкојихсунајчешћиглаголикретања,давања,кон-
зумирањадопуњујуобичноградивнеименицемеђукојимасеиздвајазна-
чењетечнематерије(вода,вино,млеко,зејтин,рум,ракија),аузњихсеим-
плицираилиексплицираколичинскидетерминатор(сасушемуугрло[мало]
вина, попијетакосатљиквинаиводе).

Схематскиприказобјекатскихдопунаугенитивузабележенихупо-
сматраномкорпусуизгледаобиовако:

I ТРАНЗИТИВНОСТРЕЛАцИОНИХГЛАГОЛА

оБјекаТскесинТаГмепосесиВноГодноса
Посесивне синтагме с глаголомнемати (нема деце; нема страха
   одуласкаудуеле;немапаразатаконешто)
Посесивнесинтагмесглаголомимати(имаразлога;имаземље;

имапосла)

IIТРАНЗИТИВНОСТНЕГИРАНИХГЛАГОЛАРАЗЛИчИТЕСЕМАНТИКЕ

Њихилуструјупримеритипа:
(ниједизаоглаве;незнамниречинемачког;нијеплатионипфенинга;ни
самвидиоонаквогбуквара)

III ТРАНЗИТИВНОСТАКцИОНИХГЛАГОЛА

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАМАНИПУЛАцИЈЕ

оБјекаТскесинТаГмеТранслокаТиВноГодноса
Моциониоднос(вуклисуводе;бациопунушакукрајцара;уносите

    штовишемлечнехране)
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конверзниикомпензациониоднос(датиракије;даватимилостиње;
наследионештолепеземље;накуповаосилесијурубљаичипака)

оБјекаТскесинТаГмемодификационоГодноса(вечераракијеибомбона;
јеојежуташећера;образовалисувишеварварскихдржава)
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I ТРАНЗИТИВНОСТРЕЛАцИОНИХГЛАГОЛА

Поредпосесивног,каонајтипичнијегрелационогодносаукојемсе
запажаалтернацијаобјекатскоггенитивасобјекатскимакузативом–ууло-
зи посесмума, спорадично се бележе синтагме и другачијих релационих
односасобјектомугенитиву.Например,таквисуодносиверификације:
Такав ага узмене ко ли ко мо ма ка („одабере“ неколикомомака) (Ненадо-
вић, 16) и интенције:Слич них шле мо ва нашао сам доцније (црњански,
70)-Упркостомемораћенаћивре ме на за опу шта ње(Вива,60)Мораће
дасачувајуонома ло оскуд не вла ге(Моћприроде,12)-Откриваојемалим
тицамапо ма ло зе мље(црњански,61),собјектомзаступљенимискључиво
партитивнимгенитивомкаојединимморфолошкимрешењемзаденотаци-
јуделацелинекојијеобичноексплициранодговарајућимдетерминатором.

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕПОСЕСИВНОГОДНОСА

Немаркираностформеобјекатскогконституентауовимсинтагмама
незначиувекипроизвољноступотребеакузативногилигенитивногобли-
ка.Наосновурезултатакојисеизносеунашојлингвистичкојлитератури,
атопоказујеипосматранаграђа,можесезакључитиданаформуобјекта
утичевишефактора.Иакоузнегиранихабеоглаголуодносунаакузатив
преовлађује генитив, присуство или одсуство негације није увек од пре-
судногзначаја.Пореднегацијерелевантно је значењеименскелексемеу
објекатскојулозиињенадетерминисаност(ГорТанпремк1962:145;кашић
1973:135и136;иВаноВић2006:27).

Традиционално, словенски генитив се доводи у везу са негираном
формомпосесивног глагола,доксепартитивнивезује заистиглаголбез
негације.Међутим,уобаслучајаобјекатјемаркиранпремаобележјуобу-
хватности,алисеовообележјесамокодсловенскоггенитиваиспољаваи
каокомплетна„необухватност“(ЈединоПетарКоцијаннијеимаона дим
ка)икаопарцијална(не)обухватност(Београдскивезирнемадо ста вој ске 
= обухваћен јемали део војске одоногшто је неопходно/није обухваћен
део војске од оногашто је неопходно), док је партитивност јединствено
обележјеистоименоггенитива.Овајгенитивувекносиобележјепарцијал-
ности,безобзиранатодалићесеонапротумачитикаоделимична„обу-
хватност“иликаоделимична„необухватност“онихпојмовакојисемогу
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партитивносхватати.Отудасеподпартитивнимпосесумомможесматрати
свакионајпојамкојијеобележенпарцијалношћу,безобзиранатодалије
управнихабеоглаголнегиранилине.Појаваглаголасанегацијомилибез
њерегулисанајеодносомпремаквантитетупосесума,којипрелазиилине
прелазиминимумочекиваног(неопходног)делацелине(имаојенов ца = 
имаоје„довољно“новца/нијеимао нов ца =нијеима„довољно“новца).

Посесивнесинтагмесглаголомне ма ти

Собзиромнатодајеудопунихабеоглаголасловенскигенитивне-
маркиранпремаобухватности,јерсењимеможеденотиратинесамопојам
којиимапартитивнуинтерпретацију,већикомплетнонеобухваћенпојам,
онсеукорелацијисакузативомпонашакаогенеричкидеопара(немакуће/
немакућу).Местоусистемумуобезбеђујеиимпликацијаквантитативности
негираногпојма,којасеиспољавакаоњеговапарцијална(нема[довољно]
пара)ипотпуна„необухватност“100(немакњиге),доксеизостанкомнега-
цијенедељивихпојмовастварајуусловитипичнизаправиобјекатуакуза-
тиву(*имакњиге/имакњигу).Следећимпримеримаилустрованајеупотре-
басловенскоггенитивасобележјемкомплетне„необухватности“:

Никаднијеимаосво је ку ће ни по ро дич ног име на ни од ре ђе ног за ни
ма ња(Андрић,95)-О,Елвиро,зарнемајухле ба?(Киш,60)-Нема
гла ве, пред њег де ла гру ди од трбу ха, као ни обе но ге(Киш,142)-Но
тобешедавно...кадјеплакалајернемаде це(црњански,12)Двоје
већостарелихљудинемајуде це(Андрић,207)-Анемампи са ра ни 
дру ги уче ни љу ди(Ненадић,27)-Ипродајукаолековитпрахжена
макојепослепорођајанемајумле ка(Андрић,7)-Дугонемаммира
ни кро ва над гла вом (Маројевић,176)–Амојсиннемаслу ха (Ог-
њеновић,155)-Толикисветнемаму зич ког слу ха(Огњеновић,158)
-Онсамнијеимаовишенигла са нислу ха,каоштонијеимаоме ста 
на зе мљи (Андрић,339) -Виуопштенематезва ња (Андрић,263)
-Жоржнијеимаони ка квих аван ту ра (Киш,148) -ЈединоПетар
Коцијаннијеимаона дим ка (Витезовић,36) -Нијехтеодаимани
раз го во ра нидо ди ра(Андрић,14)-Дру го га пу танемамо(Андрић,
26)-Никозатонијеимаодо ка за(Андрић,150)

100Д.Гортан-Премктоформулишенаследећиначин:„Глаголне ма тизначиодрицање
имања(најчешћепоседовања)објекта,итоодрицањејепотпуно–одричесеимањеи нај
ма њег де ла, и тра га, и трун ке објекта.Тимејесемантичкиусловљенапартитивност,а
самимтимтојеосновазачувањеупотребегенитива“(ГорТанпремк1962:145).
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Осимгенералногизузимањапосесумауоквирупосматраногрелаци-
оногодноса,каоунаведенимреченицама,негацијаможебитивезанасамо
заодређенуситуацијуукојојсеможенаћиобјекатскипојам,штојеувеки
посебнодетерминисаноупримеримакојисенаводе:

Неиманича ра па учизмама (Ненадовић,12) -Човек ...немапро
бле мадаоствариштобољерезултате(Спортскижурнал16)-Не
мајућисвог лич ног ло шег ис ку ства,децанеустрашивотрчеусу
сретсвакомпсукогавиде(Моћприроде,55)–НионнињеговаОлга
Скрипка,…,предкојомнијеимаотај ни(Огњеновић,161)-Онтако
рећинеманикаквих„рат них ци ље ва“(Киш,44)


Наведенипримерипоказујудајеуизвесномсмислулимитиранооп-

штезначењегенитивногпојма,пакадасекажеданеконемасвогличног
лошег искуства у сусрету сживотињама, немисли се да је дата особа
потупнонеискуснаутаквимоколностима,већсепроцењуједајекванти-
тетлошегискустваминималан.Истотако,кадасеконстатуједанеконема
проблемадаоствариштобољерезултате,незначидајеончовекбезпро-
блема,већсамодаонинеометајуостваривањедобрихрезултата.

Оводоводидозакључкадасеуоваквимусловимаобјекатнеинтер-
претираусвомопштемзначењу,већсенегацијаодносипресвеганањегову
посебнуквалификацију,илисењеговквантитетпроцењујесамоуодносу
наодређене,јаснонаглашенеоколности.Тојејошуочљивијеупримерима
гдесеквантитативнимодмеравањемобјекатскогпојмапремаконтекстом
задатомкритеријуимплицираиоценадатемерекаодовољна,неопходнау
датимоколностима:

Марићнијеимаовре ме назаобјашњавање(Витезовић,49)-Нећете
имативре ме назајединочимесебавите(Маројевић,22)-Нијевише
имаосна ге(црњански,36)-Тојеподручјезакојенијеимаони сми
сла ни во ље(Огњеновић,177)-Међутим,унашојземљиниконема
ис ку ства сатаквимподлогама(Моћприроде,17)Првиоперативац
тима...уД.Миличићанемапо ве ре ња(Спортскижурнал,16)Сло
боднидуховинемајупо тре ба замистификацијама(Новости,23)-А
минемамопа разатаконешто (Вива,24)

Комбинацијомнегираногглаголаигенитивногобликаунаведеним
примеримаденотирасеситуацијаукојојпартитивностобјектаиманега-
тивнуконотацију,тј.деокојигазаступанедосежедонеопходногминиму-
ма.Например,кадасекажеданијеимаовре ме назаобјашњавање,мисли
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сенатода‘количинавременакојомнекорасполаженепрелазиминимални
интервалнеопходанзадавањеобјашњења’.

Дабипојамуулозиобјектадобиопрвенственопартитивнотумачење,
његоваопштостјесуженаодређеномситуацијом,каоупретходнимприме-
рима,илисетопостижеобавезномекспликацијомквантитативногдетер-
минатора,каоупримеримаБеоградскивезирнемадоставојске(Ненадић,
19);Псинемајудовољнонегеикретања(Киш,44),гдебисењеговимизо-
стављањемпосесивнарелацијаупотпуностипроменила(Београдскивезир
немавојске;Псинемајунегеикретања).

Уследећимпримеримаовакавдетерминаторјеексплициран,мадасе
удатимоколностимаподразумева:

Многи власници немајудо вољ но нов ца да прехране ни себе (Вива,
70) Понуђачрадоватренутнонијеимаодо вољ но нов ца(Мароје-
вић,156)-Окојацијеиграсепрекиде,јерниконијевишеимаого то ва 
нов цаприсеби(Андрић,152)-Ниуштаодтогаштосупропове
далинијеимаонинај ма ње по ве ре ња(Огњеновић,177)–Немамни
трун ке во љедазагледамсветеобурванеторњеве(Огњеновић,135)
Немазањихни ка квог ин те ре со ва ња(Киш,152)

Посесивнесинтагмесглаголомима ти

Очешћојпојавигенитивауоквируустаљенихизразавећјебилоре-
чи,ауосталимпримеримањеговакорелацијасакузативомзаснованајепр-
венственонаопозицијипартитивност/непартитивносткојаможебитиим-
плицитнасобзиромнаприродуобјекатскогпојма(имаземље,новца),или
сепосебноексплицираузависностиодконтекстаукојемједатигенитив
употребљен(имадовољнознанаца).Посесивнесинтагмесглаголомимати
илуструјуследећипримери101:

Имамодив них но вих ко ма да(Огњеновић,178)-Нашјеидеалимати
хле ба(Огњеновић,50)УкућиВолинихсеживелопокознакадус
постављеномреду,којијемаломодификовансамокадимајуго сти ју
(Огњеновић,186)Аличовекимаидру гих го спо да ра(Андрић,127)
-Ималисуипро сла ва(Огњеновић,187)Јерсезањунашаопросац
којијеимаоисме ло стидајезажели(Андрић,104)-Добросмосе
дохватилиионјеимаосре ће(Маројевић,200)-Иму кејеимаовезир
докјесавладаоРадисава(Андрић,8)-Иакосуималераз ло га(Маро-

101Бројнаконстукцијауфункцијиобјекатскедопунепојављујесеиузглаголпоседова
тикаоупримеру:Поседоваојеје дан број келн ских рас тво ра(Огњеновић,115).
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јевић,56)-Увеконаимаиз го во ра и раз ло гадасештовишезадржи
наовојгрешнојземљи(Сремац,41)-Адаимашпа ме ти,небинити
(Андрић,311)-Далијеимаоне ких не при ли ка?(Киш,70)-Далије
имаоне ког до ка за?(Киш,40)Изгледадамомакимано ви нар ског 
ис ку ства(Маројевић,24)-ОддоласкауЗемунтешкодаХ.Босима
по слов не ко ри сти(Маројевић,28) -ОнјесаАвдагомимаоодувек
за јед нич ких по сло ва (Андрић,106)-ТуМеланијаимаза ба ве и про
ва ђа ња(Сремац,219)

Понекадјегенитивно–акузативни102паралелизамодразсемантичке
дистинкције.Генитивомсе,заразликуодеквивалентнеакузативнесинтаг-
ме(иматипосао)(фелешко1995:56),фокусираквантитет(имати[мало]по
сла),илисеизбегаваконкретизација,пасеприбегаваовомобликуузкојисе
удатомконтекстуимплициранеодређенидетерминатор(имати[некаквог]
посла),каоуследећемслучају:Збогблизинеподунавскогградића,којиимје
биоважанзаистраживање…намађарскојстрани,гдесутакођеимали
по сла(Огњеновић,37).Међутим,обележјегенеричности(неодређености)
унекимаодпримерајеипосебноексплицирано,нпр.:Далијеимаоне ких 
не при ли ка;Далијеимаоне ког до ка за?

Такође,појавапојединихдетерминаторалимитиразначењеименских
лексемауфункцијиобјекта(каоштојенпр.искуство)пасеизкругадатих
ентитетаиздвајајусамоонимаркираникаоупримеру:Изгледадамомак
имановинарскогискуства.

Уколикоуфокусупажњенијезаступљеностобјекатскогпојма(уим-
плицитнојмери)већуправоквантитет,експликацијомодговарајућегкван-
тификаторадатамерасеипосебнопрецизира(мало,доста,довољно,то
лико,још),каоуследећимпримерима:

Нов цаимавишенегораније(Андрић,22)-Имамто га ко г...(Маро-
јевић,200)-Далијејошимаобра ће и се ста ра?(Киш,37)-Сигурно
тајС имадо вољ но зна на ца (Маројевић, 206) -СвиХамзићи има
јумно го де це (Андрић,105)Надамседајошимашто ли ко ср ца
(Киш,120)-Човекимаве ли ког са мо по у зда ња(Спортскижурнал,16)
- Можебитидаћештијошмно го сла ве и успје хаимати(Андрић,
275)-Иобагосподинапопаимађахудо ста по сла(Сремац,10)-Ав
дагајеупоследњевремеимаознат них гу би та ка(Андрић,106)

102Услучајевимагденепостојиформалнаразликадвајупадежнихоблика,илијеона
прозодијскеприроде(ствâри~ствáрū),накарактеристичнаобележјагенитивауказујеши-
риконтекст,каоштосеможевидетиуследећемпримеру:Имаојества ри[←некеод
ствари]изпочетнефазефабрикеГелен,итоделаславногмајстораБернијеа,јошиз1825.
(Огњеновић,115).
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Изборгенитивног,анеакузативногобликадопунеунекимпримери-
маусловљенјепресвегаприсуствомквантификатора,којисеинекомби-
нујесакузативом,авезујесезаодређенеусловезаступљенеодговарајућим
језичкимсредством,нпр.АлитакавјеМихајловић,имасу ви ше по слада
бимогаодаседетаљнобавиједнимМ.(Маројевић,199).Чакиимпицитни
квантификаториоваквихобјекатскихдопунаостварујуистуврстуодносас
контекстомукојемсуреализовани:

Алијојпрезимениједалодаозбиљноутврдиимализатопра вог да
ра(Огњеновић,131)-Садјаимамдру гих, ва жни јих по сло ванего
даслушамговоре(Андрић,310)Ималибистесве тлапоцеодан!
Усло вазаобјективноновинарство(Маројевић,199)
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Осимнегације,напојавусловенскоггенитива,којисесматраједном
однајстаријихособинасловенскихјезика,утичујошиупотребаречцени,
чимесепојачаванегација,каоиодричниприлогнигде,затимизражавање
овогобјектаодричномзаменицомничег,присуствонеправогобјектазасту-
пљеногодричномзаменицомникоме,теприродаобјекатасимплицитном
партитивношћу (недоноси пића).Топоказујуи следећипримериреали-
зовани у синтагмама с глаголимаманипулације, акустичке презентације,
каузације,перцепцијеикогниције,каоисанекимаодрелационихглагола.
Сглаголимаманипулације:

Алиниједизаогла ве(црњански,10)-Доносимијела...недоносими
пи ћа(црњански,85)-Нијемиплатионипфе ни га(Маројевић,111)
-ДаИванодњеганијеизвукаонипо да ткаоКарен(Маројевић,164)
-Осимпотврде...ни чегстекаонисам(црњански,70)-Иданедаду
никоменинај ма њег зу лу маданародучини(Ненадовић,18)

Сглаголимаакустичкепрезентације:

Нијерекаонире чи(Киш,96)-Окренуосепремаполициивишеније
прозборионире чи(Огњеновић,136)-Немојтемногопомињатимо
ли тве око по вод ња(Андрић,75)-Видећидасаслушањеспороидеи
данеобећавапло да(Андрић,38)-Непроговорившиникадниским
ни јед не ре чиојадузбогкогајеумирао(Андрић,112)

Сглаголимакаузације:

Сведокгамајканепробудиитаконеослободимуч ног сна(Андрић,
7)-Адапустимогласкаковиларушиграђевинуинедамо стаДрини
(Андрић,26)-Инедајмуду ге вла сти!(Андрић,48)
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Сглаголимапрецепцијеикогниције:

Јоштнигденисамвидиоона квог бу ква ра(Ненадовић,20)-Затоона
нањојневидииз ла за(Андрић,109)-Даникадвишеневидини сво је 
ку ће ни ка са бе (Андрић,136)-Незнамнире чинемачког (Мароје-
вић,105)-Нијајојли је канезнам(Андрић,119)-Нијеразумеони
јед ног зна ка(Огњеновић,123)-Томаснијеразумеонире чи(Огњено-
вић,149)-Налицу,којенепознајеосмеј ка(Андрић,157)

ЗабележенјеипримерТо га узро канисмодознали(Ненадовић,143),
којисеуодносунаситуацијууданашњемстандардномјезику(уп.пеТро
Вић,дудић1989:26)можесматратиархаичним.

Сглаголимарелације:

Акакосељудинепридржавајунинај спа со но сни јих упут ста ва(Ан-
дрић,98)-Каојавнодоброкојенетражина ро чи тог из др жа ва ња 
и не до но си при хо да(Андрић,115)-Неналазећивише но вих из ра за
(Андрић,119)-Нијенашаони ка кве теч но сти(Киш,80)-Ненашав
шидру гог ре ше ња,станепоновонакапији(Андрић,110)-Немогу
изгубитионо ли ко енер ги је(Киш,114)


Какопоказујуиовипримери,аулитературијетовећранијеконста-
товано (иВаноВић 2006: 20, нап. 8), детерминисаност додатно негираног
објектанепредстављаувекконфликтнуситуацију.Мислисепресвегана
онуукојојбипревагнуоутицајодређеностиобјектатакодаонбудеисказан
акузативом(иданедадуникоменинајмањегзу лу маданародучини;Јошт
нигденисамвидиоонаквогбу ква ра;незнамнире чинемачког).
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Заступљеностобјекатскоггенитиваусинтагмамасакционимглаго-
лима ограничава се углавном на пољеманипулативних радњи којима се
вршитранслокацијаилитрансформацијанекогњеговогдела.Захваљујући
могућностима партитивне интерпретације, градивни појмови су и најче-
шћитаквиобјекти(донесиводе,делиимнештодухана,вечерашећера).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕТРАНСЛОКАТИВНОГОДНОСА

Моциониоднос

Транслокацијаобјекатаугенитивуиспољавасекаоњиховопомера-
њеупростору,апошто јенајчешћеупитањутечнаматерија,ондањено
допремање,смештање,сампроцесконзумирања:

Цуцо,донесиво де(црњански,16)Онисувукливо десареке(црњан-
ски,62)-писаојеписао,досипаови наушаке(црњански,38)-Госпо
ђаМилеваје...наточиламле ка(црњански,12)Сасушемуугрло
ви на(црњански,76)-Ушољутоплеводедодајтеице ђе ног ли му на
(Вива,16)Уводудодајтеикруп не мор ске со ли(Вива,16)-Акадсе
добронаручаивратикући,донесесва че га: и пе шки ра, пе шки ри ћа и 
ша ре них тор би ца и нов ца(Сремац,10)Причасвојимнакарадним
српскимјезикомиуносиша ле и сме хаусуморнодруштво(Сремац,
13)

Осимпримераукојимаквантитетнијепосебноисказан,већсамоге-
нитивнимобликомименице,којајеуједниникадаобележаванекудељиву
масу,илиумножиниакотонијеслучај,забележенесуиконструкцијесекс-
плицираномколичином.Улогуквантификатораимајунумеричкиинену-
меричкиоблици(двадесетграма,двекашике,пунашака,неколико,мало):

Понесезеј ти на и по ла ту це та бри ја ча(Сремац,93)Додајтеоко
два де сет гра ма ба де ма у пра ху(Вива,16)Укадутребасипатидве 
ка ши ке ли му но вог и исто то ли ко ру зма ри но вог уља (Вива, 15) 
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Додајтене ко ли ко ка пи етер ских уља ли му на или жал фи је(Вива,
74)Кадјекумнеколикопутабациомеђусветпу ну ша ку крај ца ра, 
дво гро ша ка, па чак и не ко ли ко сек се ра(Сремац,13)-Скидапар че 
сви ње ти не(Киш,38)-Можетеуовајнапитакдодатиима ло ру ма
(Вива,16)-Усокдодајтема ло ше ће ра(Вива,16)Онјесвакичас
насипаома ло ви на или во деушаке(црњански,37)-Ипотомопет
сркнема ло ви на (Ненадовић, 23) -Насу јошма ло мле ка (црњан-
ски,13)-ДајеЦрнаГоспастављаланабледеобразема ло ру ме ни ла
(Киш,66)-Акостенапланини,уноситеуорганизамшто ви ше мле
чне хра не, по вр ћа, во ћа(Вива,52)

Поредвећпоменутеквантификацијеименскелексемеуобјекатској
улозипонекадсуипосебнодетерминисане(додајтеокодвадесетграма
бадемаупраху;уноситеуорганизамштовишемлечнехране).Такође,у
примеримакојисуилустрованизапажасеитодајеусемантичкомпотен-
цијалууправнихглаголакомпонентазначењатранслокацијеобјектапове-
занаснекимдругимсемантичкимкомпонентама(додати,сркати).

Конверзниикомпензациониоднос

Када се говори о конверзним и компензационим односима унутар
синтагмисобјектомугенитиву,ондасемислинапримерезачијусуилу-
страцијуизабраниследећислучајеви:

УНародномпозориштуприкупилајејошпа ра(Политика,15)-Али
какосенабирајуек се раизпожара(Ненадовић,11)-Дајра ки је (цр-
најнски,18)-Војникепочешепоулицамапоздрављатиклицањеми
делитиимду ха на (црњански,60) -Ицрквими ло сти њекаоума
настиредавали(Ненадовић,26)-Узметене ко ли ко зре лих пло до ва 
(Вива,12)-Пасамузеоне што ба ру тауједандобош(Ненадовић,
13)-Захваљујућисрећнојоколностидајенаследионе што ле пе зе
мље(Моћприроде,5)-Итејесенионјебиозакупиове ли ке ко ли чи
не шљи ва и ора ха(Андрић,74)-КадаМихаилоодлучидаједовољно
пљачкањаикадајеприкупиомно го пле на и за ро бље ни ка(Историја,
38)-Накуповалајеси ле си јуру бља и чи па ка(црњански,26)-Како
бимогаопозајмљивати… не што нов ца, бра шна, или ду ва на(Киш,
140)

Иуовомслучајуобјектисупојмовикојејемогућесегментиратии
датимсегментомдаљеманипулисати.Количинакојајеуоптицајуизмеђу
даваоцаипримаоца,односноонакојамењапоседника,илизакојуседа-
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је надокнада, обично је приближнопредстављена (нешто,мало,много),
илисеимплициранаосновуконтекста(набирајуексера–обликомглаго-
лаконотираседовољнаколичина),апонекадсеипоредекспликације,о
количинидодатноинформишеуоквируконтекста,тј.управнимсативним
глаголомсугеришесепостојањевећеколичинеоногашто је заступљено
објектомугенитиву(накуповалајесилесијурубљаичипака).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕМОДИфИКАцИОНОГОДНОСА

Заразликуодмногобројних, семантичкиразличитих синтагмимо-
дификационогодносаукојимајеобјекатреализовануакузативу,уграђи
језабележенмањибројпримераукојиматуулогуимагенитив.Ограничен
јеибројсемантичкихкатегоријауправнихглаголакојисоваквимобјек-
томостварујумодификациониодносисводисепрактичнона глаголеса
значењемконзумирањанамирница,јестиипити,ипојединачнеслучајеве
са глаголимакреације (образовати, стварати, прецртати), и глаголко
риститикојибисе(упоследњемпримеру)могаопротумачитикаоглагол
деструкције,тј.елиминације,асинонимичанбимубиоглаголтрошити
(децакористедалековишеенергије=децатрошедалековишеенергије):

Сасиидругагерманскаплеменаобразоваласуви ше вар вар скихдр
жа ва (Историја,51) Акохипофизаудетињствунелучидо вољ но 
овог хор мо на(Биологија116)103-Покушаоједапрецртане ко ли ко 
узо ра ка зид них мр ља(Киш,96)Вишепутавечера ра ки је и бом бо
на (црњански,19)-Икашљао,једнакојеожу та ше ће ра(Сремац,
29)-Полилајесве же во де(Киш,80)-Потребнојезатолетиузи
мативи ше во ћа и по вр ћа(Вива,46)Саветујутакмичаримада...
утокуигрепопијуне ко ли ко гу тља ја во де (Вива,31)Истотаконе
требапопитине ко ли ко ча ша теч но сти(Вива,80)Можешдопо
ла ча шепити(Ненадовић,24)Докпрочитановинеипопијетако
са тљик ви на и во де(Сремац,30)-ГосподинПераузеипопипо ла ча
ше(Сремац,60)-Запотребеорганизмадецакористеда ле ко ви ше 
енер ги је(Биологија,95)

103Собзиромнатодасеуовомпримеруимплициракреативниглаголстварати,он
јеприкљученосталимпримеримаукојимасууспостављенимодификациониодноси,ане
примериматранслокативног,тј.моционогодносакојиседенотираексплициранимглаголом
лучити,којиуовомслучајупремаречникуимазначење„испуштатиизсебе(састојке,че-
стице)“(РМС,3,лучити).
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Уз објекте којима се денотира нека материја није увек реализован
квантификатор,мадасеодређенаколичина,тј.деоимаувиду.Експлицира-
њемдетерминаторасаопштавасеоприближнојколичиникојајенајчешће
везана за сампроцес конзумирања.Обично се ради о количини једнакој
запреминипосуданамењенихзатусврхуилизадржањенамирница,ако-
јеслужеикаоњениуобличивачи–чаша,сатљик,илијетоколичинакоју
одједномчовекможеприхватити–гутљај,односно,количинакојасеодме-
равапрематренутноконзумиранојколичини,например,јестивишевоћа,
штобизначило‘јестивоћавишенегоштосетотренутночини’.Понекад
сематеријаинепомиње,онајеимплицитнаузодговарајућиглаголидетер-
минатор:попиполачаше.
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КРАТАКПРЕГЛЕД

Ипоредтогаштоспадауједнуоднајчешћихсинтаксичкихтема,обје-
катјеидаљепредметлингвистичкихинтересовањаиједноодактуелнихпи-
тањасинхронихидијахронихистраживањакоднас,измеђуосталог,избог
тогаштодилемепридефинисањуобјекатскогпојма,његовихсинтаксичких
исемантичкихособинајошувекнисуупотпуностиразрешене.Проучавање
објектасвакакопредстављаисвојеврстанизазов,који јепотврђенитоком
анализеукојојсусепојављиваленоведилемеипитањавреднапажње,аре-
зултатитренутногсагледавањаствариизнетисууовојстудији.

Собзиромнатода јеширењесинтаксичкетранзитивностипроцес
којитраје,аусловљенјестепеном„агентивности“,с једнестране,исте-
пеном „пацијативности“, с друге, можемо констатовати да је транзитив-
ност семантичко-синтаксичкакатегорија карактеристична за глаголекоји
каопредикатиповезујудваразличитохијерархизованааргумента–једног
агентивногкојиизазива,контролишеиусмераварадњу,идругогпасивног
којијеуњуукључендиректноилииндиректно.

Правиобјекат,којијепредметовогистраживања,самојеонајкојије
директно,апритомпотпунообихваћен,односнопотпуноилиделимично
необухваћенглаголскомрадњом,штосеиформалноиспољаваразличитим
морфолошкимоблицима–акузативомигенитивом.

Према примерима ексцерпираним из корпуса овог истраживања,
транзитивниглаголикојиседопуњујуобликомАКУзАТиВАбезПреД-
ЛОгАКАОПАДежАПОТПУнеОбУхВАТнОСТиОбјеКТАразвр-
станисуна:акционе,процесуалнеирелационеглаголе.

IТРАНЗИТИВНОСТАКцИОНИХГЛАГОЛА испољавасеусинтагмамасгла-
голимаманипулације,акустичкепрезентацијеиглаголимакаузације.

У ОБЈЕКАТСКИМ СИНТАГМАМА С ГЛАГОЛИМАМАНИПУЛА-
цИЈЕобјектиостварују:транслокативни,локативниимодификациониоднос.

оБјекаТскесинТаГмеТранслокаТиВноГодносакласификованесуу
неколико групапримерапрема томеда ли сењимаобележава:моциони,
сепаратномоциони, стимулативномоциони, конверзнии компензациони
однос.Могућносткомбиновањаобјекатасразличитоспецификованиммо-
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ционим глаголима – обележенимиаблативношћу иадлативношћу, уну
трашњошћукаоиспољашњошћу,сусмерењемнадолеинагоре,говорио
немаркираностирадњекојомсенекиобјекатпомераупростору.

Транслокативниммоционимпроцесомобухваћенисунајчешћепојмо-
ви–предметичијимпомерањемсубјекатможе,алиинеморабитиувекза-
хваћен(бацитикамен;однетикњигуубиблиотеку),каоиприпроменилока-
цијеживихобјеката(бацитирибууводу,носитидетепрекоулице).Трансло-
кацијоммогубитиобухваћенииапстрактнипојмови(пренетистранеречи).
Нужностекспликацијелокализатораусловљенајесемантикомглаголакаои
објекта.Например,одевнипредметизаштитнуфункцијуостварујусмешта-
њем(натакнути,обути,обући,свући,изути)иношењем(носити)наодгова-
рајућемделутелакојисеимплицира(обутичарапе[наноге]),илијепримар-
насамадислокација,анеилокализатор(бацитичарапе[напод]).Локализа-
цијунекихдругихпредметаувекпратиподатакоделутелакаолокализатору
(ставитипудерукосу),штосеодносиинанеспецификованулокализацију
којоммогубитиобухваћениразниобјекти(ставитидогледнаоко,положи
тикрунупредњу).Даселокализаторможеимплициратиприродомобјекта
показујуислучајевиукојимаобјекатскуфункцијуимајупојмовисазначе-
њемтечнематерије(прелитивиноизчашеучашу,налитизејтин[уфлашу]).
Објекатскаулогапојмова–инструменатаиоруђавезанајеуправозањихову
транслокацију(забостисабљууземљу,шорнутипушку),докуманипулацији
којомостварујусвојуосновнунаменуимајуулогуадвербијалнедопуне.

Транслокацијааблативногусмерењакојомсеобјекатпресвегаодваја
оддоташњеглокализаторасакојимчиниједнуаперцепцијуспецификована
је као сепаратномоциони унутарсинтагматски однос (одстранити ла
старе,откинутипуце).

Утранслокативномстимулативномоциономпроцесуангажованасу
дважива(илибаремсамоактивна)појма,једанусубјекатској,адругиуоб-
јекатскојулози.Првијеувекиницијаториагенсфизичкеактивностикојом
сеподстичемоцијадругогактантаилињиховозаједничкопомерањеупро-
стору.Узависностиодутицајасубјектаоваквиобјектисустимулисанина
спонтано(неконтролисано),обичноминималнопомерање(гурнутинекога,
привућинекога),илинатранслокацијуукојојовајагентивно-пацијативни
паростварујепсеудосоцијативниоднос(одвестидетекући[←ићиичини
тидаидетеидекући]).

Односукојемсетранслокацијаобјектаодвијанарелацијиизмеђупо-
шиљаоцаипримаоца,причемуулогасубјектанијемаркирана,пасеупре-
дикатскојулозипојављујуглаголикојимаседенотираиједанидругисмер
његовогкретања(онједаокњигудругу/онједобиокњигуоддруга),узим-
пликацијуњемуконверзногглагола,пајеуовомрадуназванконверзнимод
носом(онједаокњигудругузначи‘онједаокњигу,адругједобиокњигу’).
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Понекадјеосновнозначењепроменевласништванадобјектомпраћенодру-
гимсемантичкимкомпонентама,најчешћезначењемукојемсемаргинализу-
јеједанчланконверзногпара(дати),јердопреносавласништвадолазибез
воље,честоизнањавласника,понекадчакнасилнимпутем(украстикоња,
истргнутиперо),затимутајности(дотуритипапире),аможесеодносити
нарасподелувећембројупрималаца(делитилетке),наконверзијудирект-
нимконтактом (носитисписе)илииндиректнимпутем (слатиколаче),на
променувласништвакаосоциолошкукатегорију(наследитиимање).

У синтагмама компензационог односа појављују се објекти чија се
транслокацијареализујеупроцесузаменесаодговарајућомнакнадом,што
сеувећинипримераиспољавакаоробоновчанатрансакцијаузглаголепро
дати–купити(продативинограде;купитикола),алииузглаголекојиде-
нотирајунештодругачијукомпензацију,прикојојобјекатможезаступатина-
кнадусубјекту(зарадитисребрнепредмете;заслужитицрвенипојас,или,
акојеперсоналнипојам,можебитиносилацпредикацијекојасекомпензује
(оправдатићерку[←датиоправдањезатокакосећеркапонаша]).

УоБјекаТскимсинТаГмамалокаТиВноГодносаобјекатјеобухва-
ћенкаостатичанбилодасесањимуспостављаконекциониодносбилода
онпреузималокализаторскуулогу.

Премазабележенимпримеримаобјекатконекцијеможебитипојам
сазначењемцелине(држатикутију),илиједногњеногделасакојимсе
остварујеконтакт(ухватитиручкукофера).

Локализаторскуулогуимајуобјектионихрадњикојесубјекат,кори-
стећинајчешћевластитотелокаоинструмент,реализујеуфизичкомкон-
такту обично с живим објектом (миловао је краву).Место локализације
можебитииужеспецификованоувидуједногделаобјектакаоцелине,а
насинтаксичкомплануексплицираноуулозидетерминатора(пљеснуоме
порамену).Такође,објектисангажованимунутрашњимилиспољашњим
деломобухваћенисуглаголскомрадњомкаолокализаториразличитихма-
теријаипредмета,којисуобичноиексплицираниузабележенимпримери-
ма(дамурукавицомзапушиуста[←дамузапушиустатакоштоћему
ставитирукавицуууста];намазашемекатраном[←намазашекатран
помени]).Обухватностобјектаглаголскомрадњомможесеиспољаватии
ангажовањемједнеилисвихњеговихстранапремакојимасевршиоријен-
тацијаагенсаупокрету(онјепрешаопраг[←онјепрешаопрекопрага]),
илинекогдругогпојма(косомвезативрат),којијепонекадимплицитан
(окопатикукуруз[←окопатиземљуококукуруза]).

оБјекаТске синТаГме модификационоГ односа укључују две врсте
објеката,онечијајепроменарезултатњиховогпомерања,пајетакавунутар-
синатагматскиодносназванмоционоформативним,ионеобухваћенеквали-
тативномиквантитативномпроменом,названтрансформативнимодносом.
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Моционоформативним процесима обухваћено је најчешћељудско
тело,чијисепојединиделовипомерајунадоле/нагоре,унапред/уназад,или
сеокрећуисавијају(подићируку,исплазитијезик,нагнутиглаву),каои
одевнипредмети(задићиногавице,накривитифес),апроменаформеили
положаја,каорезултатпомерања,уочавасеикодпредметаизчовековене-
посреднеоколине(подићикревет,окренутијастук,отворитиврата).

Правимтрансформацијамаобухваћенисуобјектикојисеупроцесу
реализацијеглаголскерадњемењајутакода јепроменауочљива (бојити
ципеле,осветлитисобу)илисуњенирезултативидљивинакнадно(лечити
зубе,влажитикожу),такође,мењасеосновниобликилиструктура(упли
татикосу,размутитишећер),илисеквантитативномпроменоммењане-
каоддимензијаобјекта:дужина,густина,тон,боја,киселост,температу-
ра,темпо,количина,атимеињиховквалитет.Квантитативнапроменаје
усмеренакаповећањудатогобележја(закиселитивино,повећатистомак),
иликањеговомсмањењу(трошитибарут,поткресатибркове).Такође,
постојеислучајевиобјекатскихтрансформацијакојезадирууњеговинте-
гритет,какодеструктивнотакоикреативно.

Деструктивнимпроцесимаобухваћенисуобјектикојимасенарушава
структураипросторнадетерминација(дезинтегративи)илипотпуноуништа-
ва(елиминативи).Актуелнедеструктивнерадње,којеусвакоммоментумогу
битизаустављене,заступљенеуглавномнесвршенимглаголима,дезинтегри-
шуобјекатуграницамапрепознатљивости(плевитизубачу,разаратизубно
ткиво),каоинекесвршенерадњечијимспровођењемнијенарушенасуштин-
скаприродаобјекта,иакојеонсегментиранилиделимичнооштећен(преки
нутиконац,поцепатирукавице).Сдругестране,потпунанегацијасуштинске
природеобјекта,његоваелиминација,испољавасеусинтагмамасглаголима
којиденотирајутакведеструктивнепроцесеукојимајенамерноилиненамер-
но,најчешћеодређеномманипулативномрадњом,обухваћенобичнонеживи,
конкретниилиапстрактнипојам(полупатипрозоре,прекинутиштрајк),алии
живи–честоисамчовек(стрељатипљачкаше,заклатићурана).

Креативниоднос се успостављау ситагмамау којима се глаголом
означавафизичкиилименталнипроцесинтегративнеприроде, а објекат
који је резултат такве активности спецификује се као креатив. Општим
креативним глаголима типа:правити, градити, производити, стварати,
оснивати,формиратиисл.заступљенојевишесукцесивноповезанихма-
нипулативнихрадњи,чијаприрода зависинајчешћеодобјекта (правити
браве/правити хаљину, образовати екваторијалну плочу/образовати ко
мисију),анекадиодсубјекта(човекправисокове/биљкаправисокове).У
интерперсоналномодносујединосеглаголомродитиденотирастварањеу
физичкомсмислу(изродитидецу),асвимосталимглаголимајеобухваће-
надуховнаприродаобјектаузкојисеувекимплицираодредба(направити
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[доброг]човека).Креативнипроцеснемораувекбитизаступљентипичним
глаголом,већједнимодглаголакојиденотиранајкарактеристичнијуактив-
ност,обичноонуузавршнојфазиуобличавањаобјекта(уместосинтагме
правитицигаретупојављујесесинтагмазавијатицигарету).Собзиром
натодадатиобјекат–креативпредстављарезултатексплициранеманипу-
лације,самимманипулативнимпроцесом,тј.динамичкомпредставомобу-
хваћенјеимплицитниобјекат(завијатицигарету[←завијатидувануоб
ликуцигарете]).Специфичностједневрстекреативнихглагола,каоштосу
цртатиисликатиогледасеучињеницидасеудружујусасинтаксичким
објектимакојинепредстављајурезултатрадње,јерјеонпроцесомреифи-
кацијеуграђенусамомглаголу(цртатицртеж),већпојамкојијењима
репрезентован(цртатимушкикрст[←цртатицртежмушкогкрста]).

ОБЈЕКАТСКЕ СИНТАГМЕ С ГЛАГОЛИМА АКУСТИЧКЕ ПРЕ-
ЗЕНТАцИЈЕкласификованесупремаврстиинамениаудитивногутиска,
којиможебитипроизводљудскоггласанамењенкомуникацији,пајеоднос
у синтагмама с глаголима који денотирају такав чин идентификован као
комуникацијскиоднос,докје,запотребеовогарада,односусинтагмамау
којимасекаоизворзвукапрепознајенекиинструмент,илијеууметничке
сврхеупотребљенљудскиглас,обележенкаоинтерпретативниоднос,тј.
односмузичкеинтерпретације.

оБјекаТскесинТаГмекомуникацијскоГодноса.Узависностиодна-
мередаоствариодређенукомуникацијуговорниксаопштава,информишеи
упознајесаговорникаснекимсадржајем,штосенајезичкомплануиспоља-
вастварањемсинтагмисвербалноинформативнимодносомукојимасекао
управни глаголи реализују типични глаголи вербалне комуникације:рећи,
казати,саопштити,говорити.Онисекомбинујусобјектимакојимасене
откриванепосреднисадржајвећформа(рећипатетичнуфразу)иквалифи-
кација,нарочитокадајеобјекатзаступљензаменицом(говоритибезначајно
сти;рећинештобестидно,нештоважно).Објекатскомконструкцијомсе
можеупућиватиинаставкреатора(излагаосамсвојемишљење[←излагао
самоноштојамислим]).Такође,кадасеуправниглаголлексикализујеили
тумачикаопрепричатињеговобјекатсаопштавао(не)истинитостисадржа-
ја(препричавампреклапања)ињегове(не)познатостиујавности(причати
тајне).Именскаобјекатскадопунатипа:песма,анегдота,прича,којомсе
формализујеизговоренисадржајсложенекомпозицијеобележенединамич-
ношћу, забележена је упримерима с глаголима говорити ипричати,чија
семантизацијазависиуправооддопуне.Иглаголикодкојихјепримарнагла-
совнаматеријализација - интензитет и разговетностизговора, каошто су:
изговарати,довикивати,мрмљати,тепати,комбинујусесобјектимакоји
денотирајуформусадржајареализованогукомуникацији(промрмљатипо
здрав)илиприликомувежбавањаизговора(изговаратиречи).
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Кадаговорникподстичесаговорниканавербалнукаоиневербалну
активност,онгаобухватаиуобјекатскомсмислу,штосејезичкииспољава
остваривањемтзв.вербалнокаузативногодноса.Активносткојусубјекат
каузираочекујућидањенреализаторбудесаговорник(синтаксичкиобјекат)
најчешћејеимплицитна(позватикелнера[←позватикелнерадаондође]),
каоикадајезбогуопштеностиипознатостиперципијентаидругачијегхи-
јерархијскограспореда,конотиранасвојомдопуномуобјекатскојпозицији
(проповедатисветскимир[←проповедадаусветузавладамир]).Само
сеузперформативетипа(у)питати,(за)молити,консултоватиинаповр-
шинскомплануидентификујуисаговорниккаообјекатипланиранаактив-
ност,којауовомслучајунијелакопредвидива(упитаојеслу гукакосезове
град;молиомеједаостанем).

Усинтагмамавербалноквалификативногодносауулозиобјекта је
појамокојемсубјекатизносисвојемишљење(коментарисатинечијуизја
ву),позитивнуилинегативнуоцену(хвалити,проклињатинекога/нешто).

оБјекаТске синТаГме инТерпреТаТиВноГ односа чине глаголи му-
зичкеинтерпретације,каоштосупеватиисвирати,собјектима,каопо-
тврдомњихове транзитивне употребе.Поредформемузичког остварења
(певапесму,свирасватовац)улогусинтаксичкогобјектамогуиматиипој-
мовисазначењеминструмента,реализованиузглаголеуреференцијалној
употреби(управосвираклавир),каоиауторауметничкогделакојесеин-
терпретира(свираХајдна[←свираму зи кукојујекомпоноваоХајдн/Хајд
новумузику]).

УОБЈЕКАТСКИМСИНТАГМАМАСГЛАГОЛИМАКАУЗАцИЈЕ
објекатсеподстиченафизичкуактивност,кодњегасепокрећуинтелекту-
алнипроцеси,илиседоводиуодређеноемоционалностање.

уоБјекаТскимсинТаГмамакаузаТиВно-манипулаТиВноГодноса
каоносилацкаузативноманипулативнихрадњиобјекатзаузимаулогусу-
бјектаинициранефизичкеактивности(брзогажуриАркадије[←Аркадије
утиченањегадаонжури]),доксууоБјекаТскимсинТаГмамакаузаТиВ
ноинТелекТуалниходноса радњама типа:подсетити, уразумити, залу
дети,уверити ангажованењеговеперцептивно-когнитивнеспособности,
причемујепонекадексплициранињимаобухваћенисадржај(дамепоново
подсетинајерархијскуразлику[←даутиченаменедасе(ја)сетимјерар
хијскеразлике]).

КаузацијакојомјеобухваћенобјекатуоБјекаТскимсинТаГмамака
узаТиВноемоТиВноГодносарезултираиспољавањемњеговогафективног
стањапозитивне(онајеобрадовалатату[←онајеутицаланатодасе
(он)обрадује]),илинегативнеконотације (кћи га јенаљутила [←кћи је
утицаланатодасе(он)наљути]).
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IIТРАНЗИТИВНОСТПРОцЕСУАЛНИХГЛАГОЛАиспољавасеусинтагмамас
глаголимаперцепцијеисглаголимакогниције.

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАПЕРцЕПцИЈЕ.Прела-
зниперцептивниглаголи,којиозначавајучовековактиванодноссоколи-
номангажовањемчулавида,слуха,мириса,додира,укуса,алииискуства,
креативностииинтелектауопште,допуњујусепојмовимакојимаседено-
тираперцептуелнисадржај.Уочавајусеуглавномдватипатзв.перцепти
ва,патимеидватипаобјекатаузглаголе,којисупретежновизуелноги
аудитивногзначења.

оБјекаТскесинТаГмесперцепТиВоманимације.Једнимајезаступљен
перцептиванимације,којипривлачипажњу,анимираперципијентаитокао
семантички различит извор (агенс, инструмент, експеријенсер) аудитивног
(слушатипевачицу,чутирадио),визуелног(посматратиреку,гледатисли
ке),ређенекогдругогефекта(осетитицрнилук),узмогућностекспликације
ситуационогоквира(чутинекогадаизјављује;видетинекогакакодолази).

Другу врсту синтагми чинеоБјекаТске синТаГме с перцепТиВом
ефекТа,формеперцепТиВноГсадржаја,тј.самогаудитивногефекта(слу
шатимузику,чутимудровање,чутивиц),односно,комплетнеситуацијеу
којујесмештенанекарадњапраћенавизуелно(гледатидединетешкепо
крете,уочитинапетостуваздуху,гледатимеч).

ОБЈЕКАТСКЕСИНТАГМЕСГЛАГОЛИМАКОГНИцИЈЕ.Мишље-
њеизнањенакојемјезаснованаосновакогнитивнихобјекатскихсинтаг
миувеликојмеријеуправојезичкеприроде,акаопосебанвидзнањаиз-
двајасебашјезичкознањеукојемсуакумулиранесвеванјезичкепредставе
одређенекултурнезаједнице.Глаголименталнихпроцесамогусекласифи-
коватипремаиспољавањуинтелектанаглаголекреативногодноса(перце-
пирањаодноса,концептуализације,апстраховања)инаглаголекојимасе
обележавамогућностоперативногодноса.

ПодкоГниТиВнокреаТиВнимпроцесомможесеподразумеватичо-
вековообогаћивањементалногпланаперцепирањем,тумачењемисхвата-
њемсветакојигаокружује.Оваквоконципирањементалногпланајезички
се испољава постојањем одговарајућих глаголских лексема. Такви су, на
пример, глаголи сазнатии дознати, чији су објекти углавном квалифи
каторисадржајаподвргнутогменталнојобради(сазнаосамједанбитан
податакизњеногживота,дознаосамразлогњеногнедоласка,дознаоје
мрачнеоколности)или,например,узглаголупознати,идентификатори
свихрелевантнихчињеницавезанихзаобјекат,којиуовомслучајуможе
битииживипојам(упознаојеЈелу,упознаојеБристол).Когницијазасту-
пљенаовимглаголимазаснованајенасубјектовојнепосреднојперцепци-
ји,алињеноупориштемогубитииразнидругиизвори(упознатиградиз
нечијеприче).Допунеглаголасхватити,увидети,разуметипредстављају
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углавномекспонентереченичногсадржајаукојеммогузаузетиразличите
улоге(схватилајегрешку[←дајепогрешила];увиђаосаммеђунамараз
лику[←дамеђунамапостојиразлика];неразумемсрпскејунакеињихову
жртву[←заштосесрпскијунацижртвују]).

Посебанвидинтелектуално-стваралачкеделатностиобелодањујуглаго-
литипа:открити,пронаћи,изумети,одгонетнути,чијиобјекти,еврикативи,
представљајупродуктедатихпроцеса(групанаучникаоткрилајеусојимате
ријусличнусапонину).Сличнојменталнојобрадиподрвргнутисуисадржаји
обухваћенипроцесомкојиозначаваглаголсмислити.Међутим,његовиобјек-
тинепредстављајудатисадржај,већгасамоквалификујуупогледуформе,
улоге,типарелацијеисл.(смислиојеодговор,смислиојереченицу,смислиоје
лукавштину).Могућностиирезултатиимагинацијеиспољавајусеусинтагма-
масглаголомзамишљати,које,поредобјекатаобухваћениховимпроцесом,
обавезноукључујуиоколностиипретпостављенепозиције(замислитиЕлизу
накњижевнимчајанкама).Глаголипредвидети,наслутити,предосетити,ко-
јиусвомсемантичкомсадржајуимајуелементепрекогниције,некомбинујусе
саконкретнимобјектима,јерсенерадисамооантиципацијиперцептуелног
статичногсадржаја,већоменталнојобради(расуђивањуселементимаинту-
иције)низаобјективнихилисубјективнихчињеницаињиховихмеђусобних
односа(могаојепредвидетистварањеЈугославије;сазебњомјепредвиђаона
ступајућенепријатности).Прикупљање,конституисањеиповезивањечиње-
ница,појмоваипојавапремаодређенимкритеријимазаступљенојеглаголом
учити,чијимседопунаманајчешћеидентификујенаучнаобласткојојприпада
садржајовогкогнитивногпроцеса(учитиисторију,учитимузику),причему
нијепрецизираннепосреднисадржајусвајања.Акосеиманаумуизвеснаве-
штина,уколикојеионадеодатеобласти,уобјекатскојулозисепојављујупој-
мовитаквогзначења(учипевање,писање),илисенањих,односно,помогућ-
ностинацелуобласт,указујеиндиректнопојмом–инструментом(учиклавир
[←учидасвираклавир],тј.учимузику).

УовомрадусеподкоГниТиВноопераТиВнимпроцесимаподразуме-
вајупрепознавање,репродукција,присећање,заборављање,каоивештине
читања,писања,бројања.Управниглаголиобележавајументалнепроцесе
засноване или на перцепцији или на расуђивању, а објекти са којима се
удружујупредстављајупојмоверазличитеаниматности.Живипојмовису
углавномпосесорисвојихкарактеристичнихособина(познатиматерпо
мирису)илиауторидела(познаватиШекспира[←познаватиШекспирова
дела]),такодасуњимаиндиректнозаступљенинеживиобјекти.Упреоста-
лимпримеримаобјекатскуулогуимајуапстрактнипојмовикојимасесаоп-
штаваонекојодособинакогнитивногсадржаја,нпр.истинитости(знати
истину,светајне,понекитрач),илисеовимпојмомидентификујенаучна
област којој припада (знати историју).Процеси чувања и губљења сте-
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ченогзнања,обележениглаголимапамтитиизаборавити,удружујусес
објектимакојинајчешћекондензујуреченичнисадржајчијисудео(лекари
заборављајумаслиновоуље[←дапоменумаслиновоуље])илипредставља-
јуформудатогсадржаја(памтимнашразговор,одломкепесама).

IIIТРАНЗИТИВНОСТРЕЛАцИОНИХГЛАГОЛАтичесесинтагматскиразли-
читихлексемаповезанихзаједничкомкомпонентомзначења–успоставља-
њемодређенерелацијеизмеђу субјектаиобјекта.Издвојено јенеколико
врстатаквихрелација,атосу:емоционална,интерперсонална,верифика
тивна,каузативнодетерминативна,интенционаипосесивна.

оБјекаТскесинТаГмеемоционалноГодноса.Иакосуемоцијемо-
тивисанеспољашњимутицајемикодсубјектасепојављујукаореакција
која настаје у контакту с објектом, о транзитивности глагола емотивног
значењамогућејеговоритисобзиромнатодајесубјекат–експеријенсер,
свестансвојихемоција.Конкретнипримерипоказујудасерадиоинтерак-
тивномпроцесуизмеђусубјектаиобјекта,анесамоосубјектовомстању.
У синтагмама с глаголима волетии обожавати осећања сумотивисана
живиминеживимобјектимакојисуистовременообухваћениразличитим
емоционалнимнабојем.Објекаткаоиницијаторпозитивногделовањауин-
терперсоналномодносубиваобухваћенсубјектовомжељомдазањегачини
добро(волеоједете,обожавасинаипарњакесвогсина).Неживипојмови
конотирајуоколностиукојимасенајбољеиспољавањиховпозитиванефе-
кат,пасенајезичкомпланупонашајукаокондензаториреченичнеструкту-
ре(волевишејајаикокошодовчетине[←волевишедаједујајаикокош];
обожавабаловеиватормет [←обожавадаприсуствујебаловимаида
посматраватромет]).Инанегативнеемоције,каоинапозитивне,утиче
исамобјекатсвојомпојавомиконтактомсасубјектом.Уколикојесубјекат
наодређенуреакцијумотивисаннекомспецифичномособиномобјектаили
одређенимоколностима,онисеобавезноиексплицирају(презиресинове
каомекушце;мрзеојеслушкињеупролеће).Сглаголомжалитикомбинују
сеобјектикојисвојимнеповољнимположајем,статусом,околностимауко-
јимасусенашлиподстичусубјекатнаодговарајућуемоционалнуреакцију.
Живиобјекатисамможебитидоживљавач(експеријенсер)некогфизичког
илиемоционалногстања(Жалиојепретученогмладића,жалиојеуплака
нужену).Субјекатјеутаквомслучајукоексперијенсер,ауправномглаго-
лужалитисинонимичанјеглаголсажаљевати(сапатити).Заступници
пропозитивногсадржајасуиобјектиглаголажелети,стимданекадакон-
дензујусамупредикацију(желеојеуспех[←желеоједауспе]),анекада
имплицирајупредикацијучијисуаргументи(желеојегосте[←желеоје
дамудођугости]).Кадајежељаусмеренанекомевансубјекта,обавезнаје
његоваекспликација(желимпротивникууспех).
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УоБјекаТскимсинТаГмамаинТерперсоналноГодносанашлисусе
примериукојимасеобјекатуглавномнемења,асасубјектомјеунекојврсти
социолошкевезекојапонекадможебитиоствареназахваљујућизаједничком
локализатору(сретаојеколегесадругихусмерења).Увећинизабележених
примерадоизражајадолазибенефактивност,алијошчешћедесоцијативност
којасеиспољаванаштетуобјекта.Усвомсоциолошкомокружењуобјекат
јечешћеизложеннепријатниминањеговуштетупредузетимактивностима
(министрисугаварали;винеможетелагатинарод;Турцисупонижавали
српскедомаћине;онмеоптерећујесвојимисповестима;штрајкачисувре
ђалиминистра).Међузабележенимпримеримамогусеиздвојитиислучаје-
виукојимајесубјекатско-објекатскавезазасновананаспортскомилинеком
другомтипуривалства(предухитриоједевојку;ФранцузисунадигралиЈуго
словене;савладалајестрогупремијернупублику).

УлогасубјектауоБјекаТскимсинТаГмамаВерификаТиВниходноса
испољавасеувидуњеговенаклоностииделовањаукористобјектаилиод-
бојностипремањему.Позитивнупроцену,узабележеномкорпусу,означа-
вајуглаголитипа:ценити,поштовати,бранити,препоручити,изабрати,
подржати,прихватити,усвојити,опростити(МилутинјепоштоваоНан
ку;подржавамвашбрак;прихватилисусувремениначинживота),доксе
негативанставденотираглаголима:оптужити,кривити,омаловажавати,
потценити,оспоравати,демантовати,одбацити(поновојеоптужиоСАД;
онисуомаловажавалисве;потцењујемсвојеврлине;оспориојеБергсонову
тезу;мисмоодбацилитајпринцип).Уколикосерадисамоопроцесупра-
ћењаипроценеобјекта,верификацијанијесадржанаусемантициглагола
(Пратимостандард),већсеонапосебноексплицира(Оцениојеобећањеал
Асадавеомазначајним).

Специфичан вид релационог односа успоставља се уоБјекаТским
синТаГмамакаузаТиВнодеТерминаТиВноГодносаукојимасубјекатсво-
јимделовањем,навлаституиницијативу,илиподспољњимутицајеммења
статусобјекта.Поопштојпроцени, која сенеморапоклапатиса ставом
субјекта,таквепроменемогубитипозитивнеилинегативнезаобјекат(кр
штавановорођенудецу;помиловаојеДимовску;отписалисудеостарих
дугова;спречиојепословнупропаст;улетеојеузаписничкистоспасава
јућилопту;распоредилисугауновујединицу;затворилисуга;попгаје
покрстио).Статусможебитиизражениименовањемобјекта–номината,
пајетакавглаголобавезнодворекцијски(назавшега„Кестен“;паорису
га звали„шлајбер“).

ПодоБјекаТскимсинТаГмамаинТенционоГодносаподразумевају
сеонеукојимасеуправнимглаголомденотираактивностсубјектауобез-
беђивању доступности неког неопходног објекта (уз глаголе типа:тра
жити,наручити, следити, ловити),илидасеизбегнебилокакаводнос
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снекимнепожељнимобјектом(Елизабетасколегаманеопштирадо,чак
их избегава). Субјекат као иницијатор повезивања с објектомможе бити
физичкиангажованкаодинамичан(тражичекић,квартир)икаостатичан
(испредвратачекаламе јегоспођица),илињеговаактивностможебити
идругачијеприроде(тражиречкојанедостаје;наручиојераскошнуве
черу).Одговарајућифизичкиангажманможебитиунапредиспланирани
прикривен(вребаојеголубиће;краљицагавреба;пецаојерибу;пратиоје
Тенецкогиздалека),обичнонаштетуобјекта,алиибезтаквеконотације(на
путовањујеженапратиласвогмужа).Понекадсеактивностсубјектама-
нифестујеувидуостваривањапросторногивременскогконтактасобјек-
том(сустигаомеЈоhn;лакобистенаснашли;вистемезатеклиуцркви),
анекадајеосновнициљсубјектадазаштитипојамуобјекатскојулози(он
чувастоку;тикријешвеликутајну).

оБјекаТскесинТаГмепосесиВноГодноса.Посесивниодносдвају
појмоваповезанихглаголомиматипредстављасубјекатско-објекатскуве-
зуукојојсеагентивностсамоимплицира,стимдасеуулозиобјектапоја-
вљујусвипојмовикојисуусферисубјекта,закојејеонзаинтересован,тј.
премакојимаимастав.Објекатско-посесивниодносуспостављасесраз-
личитимпредметима(иматекључевеодкуће),паиживотињама(ималису
мачка).Понекадсеоваквимодносомдефинишеидруштвенистатуспосе-
сора(ПопЋираимаплавпојас).Апстрактнипојмовисуобјектиовеврсте
уколико је субјекатњиховкреаторилиносилац (имам једнумолбу, један
услов).Посесивниодносмеђуживимпојмовима, који сучестоповезани
односомреципроцитета(отацимасина/синимаоца),представљаспеци-
фичнусубјекатско-објекатскувезу(онјеимаованбрачногсина;хирургје
имаотетку;онаимаљубавника).

гениТиВбезПреДЛОгАКАОПАДежПАрцијАЛне(не)
ОбУхВАТнОСТиОбјеКТАкорелираакузативуправогобјекта.Онму
се,каопадежупотпунеобухватности,супротстављанегацијомтаквогзна-
чења,пагазаразликуодакузативаодликује„необухватност“,којаможе
битипотпуна–словенскигенитив,илипарцијална–партитивнигенитив.
Овиоблицисереализујуузрелационе, негиранеглаголеразличитесеман
тике и акционеглаголе.

ОсновнивидIТРАНЗИТИВНОСТИРЕЛАцИОНИХГЛАГОЛАиспољавасеу
оБјекаТскимсинТаГмамапосесиВноГодносакојисеуспостављаусин-
тагмамасгенитивомкаообјектом.Управнипредикатјехабеоглаголуне-
гираномипотврдномоблику.Семантичкаразликауодносунаакузативне-
кадајеочигледна(имапосао/имапосла).Глаголне ма тидопуњујесеовим
падежнимобликомуколикосеиманауму генеричко значењепојмакоји
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заступа(неманичарапаучизмама;немаммираникрованадглавом),или
значењевезанозаодређенеситуације,штојепосебнодетерминисано(не
мамстрахаодуласкаудуеле),односно,таквопартитивнозначењекојене
прелазинеопходну,очекивануграницу(београдскивезирнемадоставој
ске).Допунеглаголаима тиобичноимплицирајуодређенуколичину(има
либистесветлапоцеодан[←ималибистедовољносветлапоцеодан]),а
узнекеобјектеонајеиексплицирана(иматедовољнознанаца).

IIТРАНЗИТИВНОСТ НЕГИРАНИХ ГЛАГОЛА РАЗЛИчИТЕ СЕМАНТИКЕ.Појава
словенскоггенитиваузнегиранеглаголеразличитесемантикепраћенаје
појачавањемнегацијеречцомни,прилогомнигде,заменицомникоме(није
извукаониподатка;нигденисамвидеоонаквогбуквара;иданедадунико
менинајмањегзулума).

IIIТРАНЗИТИВНОСТАКцИОНИХГЛАГОЛА испољавасеуОБЈЕКАТСКИМ
СИНТАГМАМА С ГЛАГОЛИМА МАНИПУЛАцИЈЕ, у којима објекат
остваруједвеврстеодноса:транслокативниимодификациони.

оБјекаТске синТаГме ТранслокаТиВноГ односа. Транслокација се
испољавакаомоцијаикаоконверзијаикомпензација.Померањеобјеката,
којисунајчешћезаступљениматеријом,итообичнотечном,упросторусе
испољавакаоњенодопремање,смештањеиконзумирање,априконверзи-
јиикомпензацијикаопроменаконтроленадњомизаменазанекудругу
вредност,уколичиникојајеексплициранапрецизноилиприближно,или
јеимплициранаконтекстом(сипалисуводе;додајтекрупнеморскесоли;
сркнемаловина;делитеимдухана;узеонештобарута;накуповасилесију
рубљаичипака).

оБјекаТскесинТаГмемодификационоГодноса.Процесоммодифи-
кацијеобухваћенисунајчешћепојмовисазначењемнамирницачијекон-
зумирањедоводидопроменањиховефизичкеихемијскеструктуре(вечера
ракијеибомбона;попијегутљајводе),анештоређесуупитањукреативни
процеси(образовалисувишеварварскихдржава).

ОПШТИЗАКЉУЧАК

Иаконепостојиформално граматичкообележјекатегорије транзи-
тивностикод глаголскихлексема,паниусаглашеностувезиса типоми
морфолошкимобликомдопуне,наосновуспроведенеанализепотврђени
сурезултатиранијихистраживањаиизнетанекановазапажањакојамогу
послужитикаоподстицајзадаљапроучавањаовогпитања.Акосеприхвати



157

ПАДЕЖИПРАВОГОБЈЕКТАУСТАНДАРДНОМСРПСКОМЈЕЗИКУ

чињеницадајенаразвојтранзитивностиутицалапроменајезичкогтипаи
прелазакјезикаактивнетипологијенајезикноминативнетипологије,може
сесхватитиизначајпојаведопунаузглаголекакобисепрецизиралоњи-
ховозначење.Већикратакисторијскиосвртдовољноговорионужности
повезивањасинтаксичкогсасемантичкимпланом,јерјетранзитивносткао
синтаксичкакатегоријаукорелацијисалексичко-семантичкимобележјем
објектности.Другимречима,променеулексичкомзначењуглаголаимају
својграматичкиодраз,којисенеодсликаванепосредноусамојглаголској
лексеми, већ у релацији са значењем укључених аргумената. Када су се
појединиглаголи,повезиванисасубјектом(унамеридасеопишењегово
стање)почелисхвататикаопроцесикојесубјекатсвесноврши,укључујући
обавезноипојамкојисесадаконцептуализујекаорашчлањивуодносуна
радњу,започеојеисампроцестранзитивизације.Појмовикојиграматика-
лизују ово категоријално обележје представљају семантичке допуне раз-
личитогзначења,чијијесинтаксичкиликусловљенунутарсинтагматским
односом.Тајодносможебитидиректанилииндиректан,причемуједо-
пунскипојамобухваћенрадњомилијеонанањегаусмерена.Директнои
потпунообухваћени,каоипотпуноилиделимичнонеобухваћенипојмови
усрпскомјезикуобележавајусетипичнимобјекатскимформама,којесусе
утокуисторијскогразвојаискристалисалекаотакве,првиакузативним,а
другигенитивнимбеспредлошкимобликом.

Подусловомдарадњаподразумева„делотворност“субјекта,апри
томнепосреднообухвата још једанаргумент, глаголкојим је заступљена
спадауправетранзитивнеглаголе.Семантикатихдругихаргуменатараз-
личита је захваљујући чињеници да се број допуна повећаваопроменом
значењапојединихглагола.Сваконовозначењеинициралојеиграматика-
лизацијутранзитивности,тј.синтаксичкупотврдусемантичкогпомерања,
пасе,например,узнекеманипулативнеглаголепојављујуиобјектитран-
слокацијеитрансформације(копатиземљу;плестикосу),каоирезултата
манипулације(копатибунар;плестиплетеницу),илиузперцептивнегла-
голеоникојиозначавајунепосреднизвучниефекат(слушатимузику),али
иизвор(слушатипевачицу),инструмент(слушатирадио),пачакиаутора
перцепираногсадржаја (слушатиХајдна).Сдругестране,многитранзи-
тивниглаголинасталисупроцесомреификације,папослеуградњепојма
непосредноукљученогпасивногаргумента,каообележјетранзитивности
новонасталогглаголапојављујесенекидругипојам,честоадвербијалног
значења(наноситибојуна ци пе ле→бојитици пе ле;утицатина та туда
сеобрадује→обрадоватита ту).

Собзиромнатодајеочигледнамеђузависносттранзитивностигла-
голаисемантичко-синтаксичкиусловљенеобјекатскедопуне,упосматра-
њеовогфеноменаморасеувеккренутиодрелацијеглаголаињемупри-
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друженихаргумената.Какојеизборомдопунеиндикованозначењеглагола
(изгубитивољу/новац/битку;дизатикућу/руку), тако јеиглаголомусло-
вљенозначењедопуне(лечитидушу/продатидушу;правитиклавир/сви
ратиклавир).Управо,једанодциљеваовеанализејеибиодасеустано-
везначењаглаголакојасеоткривајуњиховимобјекатскимдопунама,аса
другестране,дасеутврдеосновнесемантичкекарактеристикесинтаксич-
кихобјекатауакузативуигенитиву,каопадежимареализованимузправе
транзитивнеглаголе.Анализајепоказаладасеправиобјекатреализујеуз
глаголе акције, релацијеипроцеса.Међуправимтранзитивним глаголи-
манајвише је акционих глаголакојиби семоглиподелитиу три семан-
тичкегрупе:наглаголеманипулације,аудитивнепрезентацијеикаузације.
Семантичкисунајвишеспецификованиманипулативниглаголикојимасе
денотирајурадњетранслокације(моције,конверзије,компензације),затим
локације(конекције,локализације)иразличитихтрансформацијаобјеката
(формације,деструкције,креације).Правитранзитивнипроцесуалнигла-
голисуперцептивниикогнитивни,доккодглаголарелациједоминирају
посесивнииемотивни.Радисе,дакле,оглаголимакојимасеоткриваправа
природа човека као активноги свесног социјалног бића, тј. каоносиоца
прогресивнихпроменаусвомокружењу.

Алтернацијадвајупадежнихобликанајизраженија јеузрелациони
хабеоглагол,гдегенитивпреовлађујекаопадежпарцијалнепосесијеипот-
пуногискључивањапосесума.Собзиромнаширинусхватањапосесивних
односаиисторијуразвојаглаголаиматиусрпскомјезику,нијеслучајно
штосејошиданасбашуовојврстирелацијесучељавајуовадвападежна
облика.Доминацијагенитиваузакционеглаголеповезанајетакођеснега-
цијом,посебносдвострукомнегацијом,ајединственјеиуслучајевимагде
природаобјекатскогпојмадозвољавањеговупарцелацију.

Беспредлошкиакузативкаоправиобјекатзаступапојмовенеобеле-
женеаниматностикојиимајуразличитесемантичкеулоге.Распонтихуло-
гакрећесеодправогпацијенсакаагенсу,сразмернопомерањуулогесубје-
катскогпојмаодагенсакапацијенсу.Нарелацијиизмеђуправогагенсаи
правогпацијенсаузабележенојграђиуочавајусеследећаобјекатсказначе-
њадефинисана,пресвега,семантикомуправногглагола,аондаифункци-
онално-семантичкомулогомсамогобјекатскогаргумента:

Објектив
објекатлокализације(бацитилопту;сипативино;носитидете)
локализатор(прекрититесто;истрестилулу)

Пацијентив
субагенс(водитидете;шетатипса)
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Донатив
објекатконверзије(послатиписмо;добитикаталог)
објекаткомпензације(продативиноград;осветитипријатеља)

Модификатив
форматив(задићиногавице,накривитиглаву,отворитиврата)
трансформатив(уплитатикосу,размутитишећер,закиселитивино,
повећатистомак,поткресатибркове)
дезинтегратив(прекинутиконац,поцепатирукавице)
елиминатив(разбитигусле,елиминисатислободнерадикале;убити
књаза;заклатићурана)
креатив–резултатив(правитикућу;родитидецу)
репрезент(цртатикрст)

Акустик
перципијент(позватикелнера;упитатислугу)
форма(говоритистихове)
квалификатив(препричаватипреклапања,говоритибезначајности,
рећиистину)
инструмент(свиратиклавир)
аутор(свиратиХајдна)
форма(свиратисонату)

Стимулатив
субексперијенсер(уверитидругаусвојупричу;обрадоватиоца)
субагенс(пожуритидете)

Перцептив
извор(слушатипевачицу;осетитицрнилук)
инструмент(слушатирадио)
форма(чутивиц,слушатимузику;гледатимеч)
квалификатив(слушатимудровања;уочитинапетостуваздуху)
радња(слушативику)

Делиберат
квалификатив (дознатимрачне околности; смислити лукавштину;
знатиистину,тајну)
дескриптив(идентификатор)(упознатиБристол)
еврикатив(откритиновуматерију)
радња(предвидетистварањеЈугославије)
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форма(смислитиреченицу)
аутор(познатиШекспира)
субобјекат(заборавитимаслиновоуље)

Посесум(иматинагаокарактер;иматилулу;иматипса;иматиде
те;иматиплавипојас)

релант
каузатор(волетидете;жалитимладића)
коагенс(сретатиколеге)
бенефактив(вређатиминистра;лагатинарод;помиловатизатво
реника;покрститипридошлице)
критериј(надигратипротивника;ценитидевојку;одбацитиопту
жбе;потценитисвојеврлине)
номинат(назватига„Кестен“)

Финитив
субагенс(желетигосте)
радња(желетиуспех)
објектив/пацијентив(тражитичекић;ловитирибу;пратитиТенец
ког;чуватистоку)

Започетоужељидасепресвегастудентимасрпскогјезикаовапро-
блематикаприближиидаимсеразјасненекеидугогодишњедилеме,ово
истраживањејепоказалодасерадиовеомакомплексномсемантичко-син-
таксичкомфеномену.Собзиромнатодајеанализомобухваћенсамоправи
објекат,нештопрецизнијиувидможесеочекиватинаконобрадесвихобје-
катскихсинтагми.Ипак,овомприликомтранзитивностглаголаиулогење-
говихобјекатскихдопунасагледанисушире,детаљнијеиунеколикодруга-
чијенегоштојетодосадабиослучајусрпскомјезику.Такоспроведенои
представљеноовоистраживањеможебитиодзначајанесамозапедагошку
праксувећизадаљапроучавања,анесумњивопоказујеколикооватемаза-
служујепажњулингвиста,алииширенаучнејавности.
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ПАДЕЖИПРАВОГОБЈЕКТАУСТАНДАРДНОМ
СРПСКОМЈЕЗИКУ

РЕЗИМЕ

УфокусупажњеауторастудијеПадежиправогобјектаустандард
ном српском језику налази се веома сложено и данас актуелно у оквиру
синтаксесловенскихјезика–питањекатегоријеглаголскогродауширем
смислу, односно граматичког обележавања транзитивности, као својства
глагола да укључује „предмет ван саме радње“, тј. објекатске аргументе
различитесемантике.Управосемантичкатипологијаправогобјектапред-
стављаосновуовогистраживања.

Сходноциљевимаизадацимаизнетимурадупредодређенјеикор-
пус истраживања, који својом разноврсношћу и обимом потврђује да је
проучаванијезичкифеноменсагледанпресвегауцелини,алиисаосвртом
напојединедетаље.Половинуизворачинебелетристичкаделаистакнутих
писацасрпскекњижевностипретежно20.века,допуњенаделимаписаца
19.века,докдругуполовинупредстављајуиздањадневнихинедељнихно-
винаиз2003.године.

Проблематикатранзитивностиглаголаипадежасазначењемобјек-
таосветљенајеуглавномсасинхроногаспекта,алијојједатаидијахрона
перспектива,собзиромнатодајекатегоријалнообележјетранзитивности
тесноповезаносалексичко-семантичкимобележјемобјектности,пајетре-
балоуказатинатокакосупроменеиразвојулексичкомзначењуглагола
утицалинањеговосвојстводавежеодређенеаргументе.Применатранс-
формационогтеста,којисеусавременојлингвистицитретиракаонајобјек-
тивнији,омогућилаједасеоварелацијаштобољесагледа.

Собзиромнатодајеширењесинтаксичкетранзитивностипроцеско-
јитраје,аусловљенјестепеном„агентивности“,сједнестране,истепеном
„пацијативности“,сдруге,урадусеконстатуједајетранзитивностсеман-
тичко-синтаксичкакатегоријакарактеристичназаглаголекојикаодубин-
скипредикатиповезујудваразличитохијерархизованааргумента–једног
агентивног,којиизазива,контролишеиусмераварадњуидругогпасивног,
којијеуњуукључендиректноилииндиректно.Правиобјекат,којијепред-
метовогистраживања,представљапојамдиректноипотпунообухваћен,
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односнопотпуноилиделимичнонеобухваћенглаголскомрадњом,штосе
иформалноиспољаваразличитимморфолошкимоблицима–акузативоми
генитивом.Анализајепоказаладасеправиобјекатзаступљенакузативом
реализујеузглаголеакције,релацијеипроцеса.Међуправимтранзитив-
нимглаголиманајвишејеакционихглаголакојибисемоглиподелитиутри
семантичкегрупе:наглаголеманипулације,аудитивнепрезентацијеикау
зације.Семантичкисунајвишеспецификованиманипулативниглаголико-
јимаседенотирајурадњетранслокације(моције,конверзије,компензаци-
је),затимлокације(конекције,локализације)иразличитихтрансформација
објеката(формације,деструкције,креације).Правитранзитивнипроцесу-
алниглаголисуперцептивниикогнитивни,доккодре ла ци о них гла го ла 
доминирајупосесивнииемоционални.Радисе,дакле,оглаголимакојимасе
откриваправаприродачовекакаоактивногисвесногсоцијалногбића,тј.
каоносиоцапрогресивнихпроменаусвомокружењу.

Алтернацијадвајупадежнихобликанајизраженијајеузрелациони
хабео глагол, где генитив преовлађује као падеж парцијалне посесије и
потпуногискључивањапосесума.Доминацијагенитиваузакционеглаголе
повезанајетакођеснегацијом,посебносдвострукомнегацијом,аједин-
ственјеиуслучајевимагдеприродаобјекатскогпојмадозвољавањегову
парцелацију.

Беспредлошкиакузативкаоправиобјекатзаступапојмовенеобеле-
женеаниматностикојиимајуразличитесемантичкеулоге.Распонтихуло-
гакрећесеодправогпацијенсакаагенсу,сразмернопомерањуулогесубје-
катскогпојмаодагенсакапацијенсу.Нарелацијиизмеђуправогагенсаи
правогпацијенсаузабележенојграђиуочавајусеследећаобјекатсказначе-
њадефинисана,пресвега,семантикомуправногглагола,аондаифункци-
онално-семантичкомулогомсамогобјекатскогаргумента:објектив,паци
јентив,донатив,трансформатив,акустик,прецептив,делиберат,сти
мулатив,посесум,релантифинитив.

Студијајеписанасанамеромдабудеодширегзначаја,пресвегаза
лингвистичкутеоријууопште,алидарезултатидобијуидидактичко-мето-
дичкупримену.
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THEDIRECTOBJECTCaSES
INSTaNDaRDSERBIaN

SUMMARY

InthestudyTheDirectObjectCasesinStandardSerbiantheauthordeals
withthecomplexissueofthesyntaxofSlaviclanguages,whichhasremained
relevanttothisdate–thequestionofthegrammaticalcategoryofverbaltransi-
tivityinabroadsense,asthepropertyoftheverbtoinclude“anobjectoutside
theactivity”,i.e.theobjectargument,whichcanbeofvariablesemantics.The
coreissueofthisstudyisthesemantictypologyofthedirectobject.

Inlinewiththegoalsandtaskssetinthestudy,wedeterminedtheresearch
corpus,thediversityandscopeofwhichtestifiesthatthelinguisticphenomenon
studiedhasbeenviewedfromthegeneralpointofview,butalsohighlighting
specificdetails.Halfofthematerialstudiedcomprisesfictiontextsofprominent
Serbianwriters,mainlyfromthe20thcentury,butalsocontainingworksby19th
centurywriters,whereastheotherhalfcomprisesdailypapertextsfrom2003.

The problemof verbal transitivity and object cases ismainly analyzed
fromthesynchronicpointofview,buthasalsobeenviewedfromadiachronic
perspective,inviewofthefactthatthecategoryoftransitivityiscloselyrelated
tothelexicalandsemanticfeaturesofobject,soitwasimportanttopointout
howthechangesanddevelopmentofthelexicalmeaningoftheverbinfluenced
itspropertytoattachparticulararguments.Theapplicationofthetransformation
test,which is regardedas themostobjective inmodern linguistics,enableda
closerinsightintothisrelation.

Bearinginmindthatthespreadingofsyntactictransitivityisalong-term
process,andthatitisontheonehandconditionedbythedegreeof“agentive-
ness”and,ontheother,bythedegreeof“patienceness”,theauthorconcludes
thattransitivityisasemantic-syntacticcategoryinherenttoverbs,which,asthe
deep-structurepredicateslinktwodifferentlypositionedarguments–oneagen-
tive,whichcauses,controlsanddirectstheactivity,andtheother,passive,which
isincludedinitdirectlyorindirectly.Thedirectobject,whichisthefocusofthis
study,isanotionwhichisdirectlyandcompletelycomprised,orcompletelyor
partiallynotcomprisedbytheverbalactivity.Thisisformallymanifestedindif-
ferentmorphologicalforms–accusativeandgenitive.Theanalysisshowsthat
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thedirectobjectexpressedbytheaccusativecaseisrealizedwiththeverbsof
activity,relationandprocess.Amongtherealtransitiveverbsthemajorityare
actionverbs,whichcouldbedividedintothreesemanticgroups:verbsofma
nipulation,auditorypresentationandcause.Theverbswhicharethemostfully
specified aremanipulative verbs denoting activities of translocation (motion,
conversionandcompensation);andlocation(connection,destruction,creation).
Therealtransitiveprocessverbsareperceptualandcognitive,whileamongthe
verbs of relationthemostdominantonesarepossessiveandemotiveverbs.In
otherwords,theseareverbswhichdescribethetruenatureofhumansasactive
andconscioussocialbeings,i.e.asthecarriersofprogressivechangesintheir
environment.

Thealternationof the twocases is themostprominent in therelational
habeoverb,wherethegenitivecaseprevailsasthecaseofpartialpossessionand
completeexclusionofpossession.Theprevalenceofgenitivewithactionverbs
isalsorelatedtonegation,especiallydoublenegation,anditisalsouniqueinthe
caseswherethenatureoftheobjectnotionallowsitspartition.

The accusative casewithout preposition as the direct object represents
thenotionsofunmarkedanimateness,whichtakevariablesemanticroles.These
roles range from the real patient to the agent, proportional to the shift of the
subjectrolefromtheagenttothepatient.Intheexcerptedmaterial,weobserved
thefollowingmeaningsofobjectsbetweentherealagentandtherealpatient,
defined,primarily,bythesemanticsoftheverb,thenbythefunctionalandse-
manticroleoftheobjectargumentitself:objective,patientive,donative,trans-
formative,acoustic,perceptive,deliberative,stimulative,possessive,relantand
finitive.

Thepurposeofthisstudyistobeofwidersignificance,primarilyforthe
linguistictheoryingeneral,butalsotomaketheresultsapplicableinteaching
methodology.
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