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ПРЕДГОВОР 

 

Ова књига, под називом Записи из српске синтаксе: узајамне везе 

форме и значења, састављена је од раније објављених радова (податак о 

месту првога објављивања налази се у фусноти везаној за наслов 

свакога текста), који за ову прилику нису само прилагођени формату 

монографије већ су неки од њих претрпели значајну дораду, како би се 

изнете опсервације ускладиле са савременим стајалиштима у науци о 

језику. Сабрани на једном месту треба да документују вишегодишњу 

ауторову потрагу за одговором на питање у каквом су односу форма и 

значење језичких израза, или прецизније, да ли постоји стална веза 

између граматичких образаца, с једне стране, и њима изражених 

значења, с друге. Јасно је да је у фокус пажње постављена синтаксичка 

семантика, али њу није могуће до краја докучити без уважавања 

значења лексичких јединица, чиме се опет враћамо фундаменталном 

истраживачком начелу које је слеђено кроз целу књигу, а то је да 

лексика и граматичка чине континуум. Последње не чуди јер су неретко 

управо лексичке јединице те које, саме за себе или удружене, носе 

различита граматичка обележја или пак податке о лицу, прелазности и 

непрелазности, стању, перспективи, модалности итд. Због тога је 

вишеструко корисно откривати и описивати прелазне случајеве међу 

граматичким категоријама, чије се границе премошћују одговарајућим 

избором и распоредом лексичких јединица. Зато је, и више него 

симболички, у духу овога радног начела уводна глава књиге и названа 

Ка јединству лексикограматике, јер ова идеја као лајтмотив прожима 

све текстове. 

Када је пак реч о теоријским и методолошким основама 

спроведених истраживања, главне истраживачке координате пружају 

депенденцијална, конструкциона, когнитивна и функционална 

граматика, чиме се опет показује тежња да се истраживачки проблем 

може и мора сагледати у својој целовитости, а то је могуће применом, 

или променом, различитих истраживачких перспектива, које треба да 

нам дају одговор на питање о саставу какве структуре и хијерархијским 

односима унутар ње, затим о категоријалном или општем значењу дате 

граматичке форме, онда о законитостима мишљења које изражава и, на 

крају, о месту унутар система сродних комуникативних јединица које 
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заузима. Наведено осликава профил савременог истраживача који у 

центар увек поставља предмет анализе, према коме одређује и 

истраживачке поступке и методе. 

Књига има четири главе, а то су Ка јединству лексикограматике, 

Значењски ресурси реченичних чланова, Падежне форме и њихови 

значењски ресурси и Значењске везе међу реченичним члановима. У 

наставку ћемо понеку реч рећи о темама обрађеним у свакој од глава. 

1. Прва глава, названа Ка јединству лексикограматике, обухвата 

четири текста – Интерфејс лексике и граматике: узрок слабљења 

граница међу језичким категоријама, Форма значења и значење форме: 

проблем интерпретације значења реченице и њених чланова, О 

комплементарности синтаксичких и семантичких јединица реченице и 

Утицај лексичке селекције на значењску структуру конструкције. 

Уводни текст прве главе, Интерфејс лексике и граматике: узрок 

слабљења граница међу језичким категоријама, проблематизује појаве у 

језику које се налазе на граници између лексике и граматике, а које се у 

основи тичу језичке способности да се неке типичне граматичке 

категорије изразе лексичким или лексичко-граматичким средствима, 

као што су, на пример, персоналност, дијатеза, транзитивност, 

предикативност итд. Тако, захваљујући томе што се персонална 

парадигма реченице може варирати и без промене глаголскога лица, 

пасивност изразити активним глаголским формама а транзитивност 

непрелазним глаголима, одговарајућом лексичком селекцијом могуће је 

подједнако успешно надоместити ограничења неких граматичких 

образаца, нпр. имперсоналних: Иде ми се на пецање, али и неутралисати 

потребе оних других, нпр. транзитивних: Добио сам температуру, што 

открива немале компензаторне могућности лексичког система. 

Другим текстом ове главе, Форма значења и значење форме: 

проблем интерпретације значења реченице и њених чланова, скреће се 

пажња на не тако ретке и неуобичајене појаве одступања у значењу 

основних реченичних чланова, која су у основи мотивисана слабљењем 

лексичког потенцијала личног глагола. Иако лични глагол представља 

структурно језгро реченице, његова нелексичка употреба захтева 

померање семантичког језгра реченице (или предикативности) на неку 

другу позицију у њој, што је врло често узрок ‛тектонских’ поремећаја у 
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реченици, у којој субјекат више не означава носиоца процеса, или 

вршиоца радње (агенс), објекат трпиоца радње (пацијенс) а адвербијал 

ситуациону околност. 

Трећи текст прве главе, О комплементарности синтаксичких и 

семантичких јединица реченице, промовише начела којима се брани 

постојање два реда аутономних језичких јединица, које фигурирају на 

два различита нивоа језичке структуре – синтаксичком и семантичком, 

међу којима, полазећи од семантичког профила синтаксичких и 

функционалне дистрибуције семантичких јединица, постоји висок 

степен комплементарности.  Ипак, значајна пажња је посвећена и тзв. 

функционално-семантичкој колизији, што потврђује да се 

комплементарност ова два језичка плана, синтаксичког и семантичког, 

не темељи само на идеалној спојивости њихових елементарних 

јединица већ и на различитим комбинаторичким могућностима, 

условљеним како лексичком селекцијом тако и променом перспективе 

саопштавања о ситуацији. 

И коначно, у четвртом тексту прве главе, Утицај лексичке 

селекције на значењску структуру конструкције, полази се од два типа 

непрелазних и два прелазних реченичних конструкција, чија се 

пропозициона структура изводи из остварене лексичке селекције а не 

граматичког значења конструкције. Иако се не може порећи да је 

значење конструкције мотивисано самим конструкционим обрасцем, 

овде је указано на два феномена: (а) функционалну употребу речи – 

како финитног глагола тако и лексичких јединица на позицији 

глаголских аргумената (ући у разговор, место сусрета слависта), и (б) 

појављивање пропозиционог предиката и његових аргумената на 

зависним синтагматским позицијама (тема разговора учесника). 

2. Друга глава књиге, Значењски ресурси реченичних чланова, 

садржи шест текстова: Оглед о значењу граматичког субјекта, Објекат – 

од форме ка значењу, и обратно, Адвербијали – у светлу синтаксичких, 

семантичких и валенцијских критеријума класификације, Конструкциона 

стабилност (транс)адвербијала, Начела  структурне и семантичке 

организације глаголских перифраза и Функционална употреба речи: 

глаголи између лексичке и граматичке службе. 
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Другу главу отвара текст Оглед о значењу граматичког субјекта, 

чији је најважнији задатак да се знања о значењском потенцијалу 

субјекта допуне, при чему централно место припада значењима која се 

могу оценити као потпуно несвојствена овој граматичкој категорији. 

Иако се само региструје да је за субјекат типично да изрази значења у 

пољу семантичког субјекта и објекта, прво углавом у активу а друго у 

пасиву, нешто више пажње је посвећено сирконстантним значењима 

граматичког субјекта, месту, времену, узроку и начину, али и 

предикативности, модалности те квалификативности, нпр. Нови Сад је 

место сусрета музичара; Пролеће је време цветања багрема; Киша је 

узрок раста водостаја река; Расте интересовање за малине; Њу краси 

доброта. 

Следи текст Објекат – од форме ка значењу, и обратно, где се 

посебно испитује значењски потенцијал граматичког објекта. Премда 

осврти на граматички статус објекта и критеријуме његове 

класификације нису могли бити изостављени, у тексту се нарочита 

пажња посвећује способности објекта да изрази необјекатска значења, 

нпр. вршиоца радње, као и чињеници да се пацијенс не појављује само у 

границама директног објекта, који може дати податак и о адресату. Циљ 

овога испитивања, дакле, јесте установљавање међузависности између 

структурних, с једне, и семантичких ликова објекта, с друге стране, што 

укључује неопходност разликовања синтаксичког и семантичког 

објекта. Немало простора је посвећено и феномену функционално-

семантичке колизије на основним граматичким позицијама у реченици. 

Трећи текст друге главе, Адвербијали – у светлу синтаксичких, 

семантичких и валенцијских критеријума класификације, најпре указује 

на типолошке одлике као и на прелазне случајеве адвербијала који у 

већој или мањој мери одступају од свог типичног синтаксичког или 

семантичког профила, а потом прелази на испитивање поузданости 

критеријума испустивости, на основу којег се адвербијали, али и не само 

они, разврставају у две валенцијске класе – допуне и додатке/одредбе. У 

истраживању се истиче да је обележје  форме, односно формалне 

специфичности – [ФОСП +/–], кључно за разумевање синтагматских 

односа успостављених на релацији главна реч – зависна реч. Зато, 

полазећи од Белићевих начела да зависна реч има падежну или пак 

придевску/прилошку форму, указано је да се управо на основу обележја 
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[ФОСП +/–] може доследније спровести валенцијска класификација 

зависних синтаксичких јединица. 

Четврти текст ове главе, Конструкциона стабилност 

(транс)адвербијала, који се природно наставља на претходни, 

проблематизује однос између адвербијала и трансадвербијала, где се 

ови последњи дефинишу као адвербијалне форме без стварног 

адвербијалног значења. Губитак основног конструкционог значења у 

непосредној је вези с потребом да се овим формама изрази неко 

централно значење, било актантно било предикаторско. Зато рад 

проверава значењске ресурсе ове језичке категорије, и то у погледу 

могућности да обезбеде значењски профил читаве конструкције, и тиме 

себи осигурају и стабилно место и стабилну форму у њој. 

Пети текст, Начела  структурне и семантичке организације 

глаголских перифраза, за тему има предмет који у синтаксичким 

истраживањима, нема сумње, заузима централно место, а то су 

глаголске перифразе. Баш зато, испитивање није могло бити 

мотивисано неопходношћу да се прошири или битније допуни инвентар 

те структурни модели глаголских перифраза, тј. декомпонованих или 

перифрастичних предиката у српскоме језику, већ много више потребом 

да се укаже на принципе структурне организације и из ње проистекле 

семантичке односе унутар датих граматичких конфигурација. Како би се 

циљ и остварио, анализирани су примери само једног типа глаголских 

перифраза, и то они чије је структурно језгро један од конверзних 

глагола, дати или добити. Овом приликом је показано како иста 

структурна схема служи за изражавање различитих пропозиционих 

значења, чији су регулатори – именице. 

Последњи текст ове главе, Функционална употреба речи: глаголи 

између лексичке и граматичке службе, у први план ставља потребу да се 

прави разлика између лексичке, граматичке и функционалне употребе 

речи. Након описа и дефинисања појаве, на одабраним примерима 

анализирана је граматичка и семантичка позиција функционалних 

глагола у глаголским перифразама. Као најважнији циљ овога 

истраживања наметнуло се питање значењских ресурса функционалних 

глагола, при чему су доказане барем две ствари – функционални 

глаголи нису синсемантичне речи и глаголске перифразе су јединице 

синтаксичког подсистема језика. Доказ за први став јесте чињеница да 
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се један пропозициони предикат може изразити различитим 

перифразама (нпр. убацити се/увући/укључити се/умешати се/ући у 

разговор), а за други да се глаголске перифразе могу подвргнути 

различитим граматичким трансформацијама (нпр. Анализа је 

спроведена). 

3. Трећа глава књиге, Падежне форме и њихови значењски ресурси, 

садржи три текста, а они су: Граматички оквири падежне 

идентификације агенса, Један специфичан семантички тип аблативног 

генитива и Субјекатски локатив и локатив семантичког субјекта: 

сличности и разлике, предности и недостаци у класификацији. 

Ову главу књиге отвара текст Граматички оквири падежне 

идентификације агенса, у коме су изложени главни граматички обрасци 

у којима се појављују падежне форме са значењем агенса. Резултати 

истраживања су систематизовани према граматичким службама које ове 

форме остварују, водећи рачуна како о лексичкосемантичким 

обележјима допуна и додатака/одредаба тако и глагола који 

структурирају одређени реченични модел. Основни закључак јесте да се 

практично на свакој позицији у реченици, са изузетком глаголског 

предиката, може под одговарајућим условима увести податак о агенсу 

радње, што зависи од конкретног реченичног обрасца али и од 

различитих мисаоних механизама који су одговорни за обликовање 

реченице. 

Други текст ове главе, Један специфичан семантички тип 

аблативног генитива, усредсређен је на испитивање значењских 

специфичности аблативног генитива, с посебним освртом на његову 

улогу уз један тип каузативних глагола. Генитив уз глаголе типа 

заштитити, одвратити, одговорити и сл. непосредни је експонент 

пропозиције којом се износи последична ситуација, на отклањању чијих 

ефеката је непосредно ангажован агенс-каузатор, именован 

граматичким субјектом. Као што се може претпоставити, ефекат 

деловања каузатора односи се на лице именовано на позицији 

директнога објекта, које има двоструку улогу у догађају – најпре улогу 

објекта каузације, а потом и субагенса, будући да је ангажовано у обема 

корелативним ситуацијама – и узрочној и последичној. 
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Трећи текст у овој глави, под насловом Субјекатски локатив и 

локатив семантичког субјекта: сличности и разлике, предности и 

недостаци у класификацији, посвећен је једном, у бити, периферном 

значењу локатива које нам је послужило да се изведу неки општији 

закључци у погледу обраде падежних значења у србистици – прво, да се 

укаже на методолошку недоследност и недостатност актуелних 

граматичких описа падежа са субјекатским значењем, с једне стране, и 

друго, полазећи од субјекатског локатива, да покаже мањкавости 

трансформационог метода као кључног теста за утврђивање 

пропозиционе структуре реченице и у њој функције и значења 

синтагматских реченичних чланова. У својим коментарима се ослањамо 

на резултате падежне и функционалне граматике, јер је и у једној и у 

другој полазна тачка у анализи идентификовати реченичну 

пропозициону структуру. 

4. Последња глава књиге, Значењске везе међу реченичним 

члановима, укључује три текста: Граматика синтаксичке 

кореференцијалности, Комуникативни и прагматички регулатори 

синтаксичке кореференцијалности и Принципи синтаксичке 

кореференцијалности осим-структура у српскоме језику. 

Први текст четврте главе, Граматика синтаксичке 

кореференцијалности, проблематизује питање језичких механизама 

којима се успоставља синтаксичка кореференција унутар реченице. 

Како су појмови семантичке и синтаксичке кореференцијалности у 

појмовно-терминолошком и теоријском смислу добро познати 

лингвистичкој јавности, истраживање је усмерено на једно главно 

питање – како се потоњи тип везе међу граматичким јединицама у 

реченици материјализује. У том смислу, утврђено је да од структурне 

позиције примарног синтаксичког домена, његовог формалног лика или 

пак значењских обележја зависи конкретан језички механизам којим се 

сигнализира да су две форме, не нужно различите, повезане истим 

значењем, односном истом семантичком улогом, за шта је непосредно 

одговорна – једнака пропозициона функција коју остварују. 

Други текст ове главе, Комуникативни и прагматички 

регулатори синтаксичке кореференцијалности, такође за свој главни 

предмет има синтаксички кореферентне структуре, с том разликом да је 

посебна пажња посвећена случајевима чија је интерпретација могућа 
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једино након идентификације реченичног фокуса. Док семантички 

кореферентне структуре функционишу као истореферентне јединице 

међу којима не постоји функционална условљеност, синтаксички 

кореферентне структуре почивају на принципу различите референције, 

уз остваривање исте семантичке улоге и базне синтаксичке функције у 

координираним реченичним структурама. Међутим, у околностима када 

у реченици постоје две јединице које се могу појавити као примарни 

синтаксички домен, зависна кореферентна јединица синтаксичко-

семантичку везу успоставља само са оном фокализованом, нпр. Осим 

њега, и Ана је дала књигу Марку и Осим свеске, Ана је дала Марку и књигу. 

И коначно, у последњем тексту књиге, Принципи синтаксичке 

кореференцијалности осим-структура у српскоме језику, основни 

задатак јесте утврђивање кореференцијалног домена осим-структура у 

српском језику, при чему је од посебне класификационе важности било 

идентификовање граматичких образаца у којима се ове структуре 

појављују, а потом и критеријума за диференцирање значења 

изузимања и додавања, која су део семантичког потенцијала предлога 

осим. Овом приликом су анализиране конструкције и структуре чији је 

саставни елемент предлог осим, управо због различитих образаца 

граматикализације у којима се појављује, те због своје 

енантиосемичности. Закључено је да се могу уочити три модела осим-

структура: рекцијски (у конструкцији осим + генитив), аналитички 

(осим + прилог / прилошка реченица / (предлошко-)падежна 

конструкција) и реченични с везником осим што. 

5. Након овог краћег прегледа најважнијих тема обрађених у 

књизи и главних резултата сваког појединачног истраживања, није на 

одмет дати неку општу оцену о смислу и целисходности оваквог 

истраживачког подухвата. У том смислу умесно је за сам крај издвојити 

оне општелингвистичке домете. 

У књизи смо истрајавали на тези да лексика и граматика чине 

нераскидив континуум, што значи да су лексичке и граматичке 

варијације не само резултат потребе да се неки садржај формулише већ 

и когнитивно-комуникативних фактора који регулишу улогу и циљеве 

учесника у комуникацији. Постојање алтернатива у језику одговор је на 

тежњу говорника да његов исказ не представља само пуки отисак 

стварности већ буде и пример субјективног поимања и доживљаја 
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односа у његовом  унутрашњем и спољашњем свету. Зато, ни круто 

постављене граматичке категорије просте реченице нису препрека да 

се, на пример, информација о радњи даје формом субјекта или објекта, а 

да се податак о вршиоцу радње смести у окриље адвербијала или 

атрибута. 

Значењске варијације реченичних чланова утолико су 

драгоценије јер указују да веза између форме и значења није увек ни 

стабилна ни предвидива. Управо лексички избор доводи до значењске 

блискости или чак идентичности различитих реченичних модела у 

језику. Реченица је, дакле, оквир у ком се различита значења могу 

реализовати на више алтернативних начина, те се готово свако значење 

среће у оквиру сваке реченичне функције, с мањом или већом 

учесталошћу. 

Посматране реченичне конструкције следе неке важне принципе, 

а они се у бити своде на структурну шематичност, с једне стране, те 

полисемичност и метафоричност, с друге. Полисемија и метафоризација 

граматичких израза доказују у којој је мери адекватна лексичка 

селекција одговорна за значењску интерпретацију реченице, али и 

њених појединачних делова. Варијантност конструкционог значења 

непосредно се постиже неким од следећих лексичко-граматичких 

механизама, који се неретко активирају удружени: (а) номинализацијом 

пропозиционог предиката, (б) слабљењем лексичког значења 

финитума, (в) увођењем операторских речи, и (г) атипичним 

распоредом пропозиционих јединица. 

Из вида не смемо изгубити ни прагматокомуникативне факторе 

који, често уз неспорну економичност, обезбеђују адекватан распоред 

информација у реченици као и значајну убеђивачку моћ говорнику, пре 

свега захваљујући сликовитости представа. 

Иако су неки текстови писани у размаку од једне деценије и 

више, сви заједно узев илуструју постојање јасног истраживачког плана, 

једне главне истраживачке теме и теоријски чврсто утемељене 

методологије рада. Зато је и било могуће релативно лако сакупити и 

објединити различите текстове у облику једне књиге, јер их све повезује 

исти мотив – узајамне везе форме и значења. 
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И за сам крај нешто о мотиву овога предузећа. Учинило нам се 

вишеструко корисним приредити овакву монографију – прво, она пружа 

поуздан увид у научни профил истраживача, што није неважан затак, и 

друго, она у саму жижу лингвистичке пажње ставља значење, смисао и 

комуникативне ефекте различитих језичких израза, користећи се 

притом обилато решењима неких од најутицајнијих лингвистичких 

праваца данас. 

        

 Аутор 
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ИНТЕРФЕЈС ЛЕКСИКЕ И ГРАМАТИКЕ: 

УЗРОК СЛАБЉЕЊА ГРАНИЦА МЕЂУ ЈЕЗИЧКИМ КАТЕГОРИЈАМА1 

1. Увод 

Потпуно свесни да у наслову наведена бинарна опозиција 

лексика – граматика одступа од данас уобичајеног рашчлањавања 

језика на нивое, нпр. на фонетски, фонолошки, морфолошки, 

синтаксички, прагматички итд., то за савременог проучаваоца језика не 

представља проблем јер се одавно усталило говорити о лексици и 

граматици као о два главна појавна лика језика, и то не само у теорији 

граматикализације (Smirnova/Mortelmans 2010: 178–179), што је, 

наравно, оправдано јер се овим двама плановима, имплицитно или 

експлицитно, обухватају и други саставни делови језичке структуре, 

што се односи и на значење и смисао, који су похрањени у лексичким 

јединицама, њиховим различитим облицима и комбинацијама, 

контекстима употребе итд. 

С обзиром на то да лексика обухвата облички и значењски готове 

јединице, док се под граматиком мисли на правила формирања речи, 

промене облика једне речи, као и међусобнога удруживања речи, јасно је 

да ова два плана представљају језик у два основна појавна облика 

његова, а то су супстанца и везе, или конексије, које чине дату супстанцу 

целином или пак служе за грађење нових супстанцијалних јединица, 

нпр. синтагми, конструкција, реченица итд. Истицање у први план 

лексике говори да своје истраживање усмеравамо на (релативно) 

самосталне језичке јединице, свакако самосталније и значењски 

потпуније од фонема и морфема, које као такве налазимо пописане и 

описане у речницима. С друге стране, како лексичке јединице не ʻживе’ у 

речницима већ у реченицама, односно исказима, потпунији опис језичке 

                                                           
1 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2016). „Интерфејс лексике и граматике: узрок слабљења граница међу 
језичким категоријама‟. У: Шмуља, Саша (Ур.). Србистика данас 1. Проблеми и 
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20 

структуре је немогућ без увида у контекстуално окружење у којем се 

појављују, чинећи тако најразличитије конструкције, пре свега 

реченице. 

Премда реченица није једина граматичка јединица, она се 

оправдано сматра основном јединицом језика, а разлога за ово је више. 

Лексичке јединице су морфосинтаксичке речи, чија обличка и 

значењска својства зависе од речи, или се усаглашавају с речима, с 

којима ступају у различите везе у реченици. Мада је синтагма основно 

окружење једне речи, тек реченица чини какву заокружену мисаону 

целину, чак и када синтагма и реченица имају исти садржај. Ако 

упоредимо синтагму Марков долазак из Париза с реченицом Марко 

долази из Париза, можемо приметити да обе језичке јединице реферишу 

о истом стању ствари, тј. имају исти семантички садржај – пропозицију, 

али то чине битно другачије. Наиме, синтагме одликује јединство 

функције и значења, дакле сталност, због чега их Белић назива 

статичним јединицама (Белић 1998 [1941]: 123). С друге стране, 

реченицу одликује динамизам, између осталог и због аспектуално-

темпоралне парадигматичности њеног предиката. Синтагма, дакле, не 

реферише о, у неком тренутку, актуелној радњи или ситуацији, за 

разлику од реченице, она представља само концепт какве радње или 

ситуације који тек треба да се укључи у неку конкретну радњу, нпр.: 

Марков долазак из Париза нас је све изненадио.  

Осим разлике између синтагме и реченице, последњи пример 

нам показује још нешто врло важно: прво, да су глаголске именице 

језичке јединице које се налазе на преласку из система именица у 

систем глагола – оне означавају какав процес, или прецизније концепт 

процеса, али зато не конституишу предикат; и друго, да глаголи попут 

јесам/бити, али и изгледати, чинити се, моћи, почети, завршити итд., 

иако представљају конститутивне елементе предиката, не дају (увек) 

податак о процесу, тј. радњи, стању или каквој особини, већ то чини 

њихова обавезна лексичкограматичка ʻпратња’, или допуна, нпр. 

именица, придев или прилог, односно други, централни глагол: Она је 

учитељица; Чини се врло паметним; Изгледаш уморно; Морамо 

пазити; Почињем да седим итд. 
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Успостављена дихотомија између лексике и граматике, дакле, 

имплицира постојање два комплементарна реда језичких јединица које 

им одговарају, а то су лексичке и граматичке јединице. Међутим, као 

што смо видели, има и примера где између једних и других није могуће 

повући јасну границу, као уосталом ни међу појединим лексичким 

јединицама. 

Ипак, оправданост разликовања лексике и граматике није 

пољуљана чињеницом да иста језичка јединица може имати и лексичку 

и граматичку, или функционалну, употребу. Штавише, свест о постојању 

прелазних категорија управо оправдава настојања да се утврде границе 

између ова два плана, односно формулишу правила или околности 

преласка лексичких јединица у граматичке, или функционалне. Управо 

зато смо се определили за примере који показују да међу поменутим 

плановима постоји тесна веза, те да једна те иста реч може фигурирати 

и на нивоу лексике и на нивоу граматике, неретко у истим 

контекстуалним околностима. Настојаћемо, дакле, да покажемо како 

примарно лексичке јединице носе или преузимају кључне граматичке 

информације у реченици, односно како лексички састав одређених 

конструкционих јединица регулише њихово значење, тј. пропозициони 

садржај. Зато полазимо од претпоставке да нам граматика задаје шеме 

по којима језик функционише, а да њих попуњавају лексичке јединице 

дајући им садржај, при чему конкретно значење зависи не само о типа 

конструкције већ и од реализоване комбинације речи у њој. Налази до 

којих смо дошли говоре нам да оштре границе међу граматичким 

категоријама, понајпре морфолошким и синтаксичким, бивају значајно 

ослабљене, нарочито онда када се лексичка селекција одвија мимо 

уобичајених правила избора. 

Како бисмо остварили пред себе постављени циљ, кретаћемо се у 

теоријским оквирима које нам нуде конструкциона, функционална и 

депенденцијална граматика, те когнитивна лингвистика.  

Конструкциона граматика нас учи да је конструкција основна 

језичка јединица, па  ћемо стога, полазећи од одређених 

конструкционих образаца, показати шематску природу језика, која иде у 

прилог тези о ритуализацији језичкога понашања. Како, међутим, у овој 

теорији прихваћено начело по ком конструкција нема свој центар или 
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главу сматрамо веома проблематичним, ослањајући се даље на 

депенденцијалну граматику указаћемо на чињеницу да тип 

конструкције и њен састав зависе управо од њене главе или центра, чија 

је улога да омогући увођење, или барем присуство, других зависних 

чланова конструкције. Ипак, није редак случај да се семантички центар 

конструкције налази изван њеног граматичког центра, што указује да је 

понекад важно утврдити функционално-семантичку природу сваког 

појединачног језичког знака у конструкцији, што у крајњем води 

промени семантичког профила лексичко-граматичких јединица. 

Коначно, настојаћемо да покажемо да у основи језичког стваралаштва 

стоје когнитивни фактори, који откривају и законитости мишљења, али 

и то да се само мишљење конструише језиком. 

Полазећи од поменутих теоријских начела, у наставку ћемо 

детаљније размотрити следеће појаве: 

 

(а) лексичку и граматичку/функционалну употребу речи; 

(б) постојање граматичке и пропозиционе/семантичке структуре 

реченице; 

(в) могућност идентификовања структурног и семантичког 

центра конструкције/реченице; 

(г) утицај лексичке селекције на значење конструкције или 

реченице; 

(д) везу језика и мишљења, односно да структура реченице 

изражава одређену комуникативну перспективу.  

2. Конструкциона природа језика 

У уводном делу смо сасвим успут поменули конструкције а да се 

при томе нисмо позабавили појмом ових јединица. Иако ово 

истраживање није утемељено на начелима конструкционе граматике, 

неке се тековине овога правца ипак врло успешно могу применити и на 

структуралистички или чак функционално заснованим испитивањима. 

У конструкционој се граматици полази од начела да се било која 

језичка јединица сматра конструкцијом, од морфеме, речи, па све до 

синтагме, реченице или текста (Smirnova/Mortelmans 2010: 137). Став 

који конструкциону граматику супротставља генеративној граматици 
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јесте негирање модуларности језика, што се, сасвим поједностављено, 

може разумети на следећи начин: језик се усваја учењем готових целина 

или структура, тј. конструкција, при чему се правила њиховога 

конституисања усвајају имплицитно и интуитивно. Како је и сама реч 

конструкција, а реченица састављена од речи нова конструкција, у овој 

школи се полази од тога да простије конструкције чине оне сложене, 

при чему међу њеним елементима не сме постојати конфликт 

(Smirnova/Mortelmans 2010: 138). То, на пример, значи да се уз прелазне 

глаголе не могу појавити два номинатива, попут *Ана воли Марко, или 

да се у саставу речи не могу појавити само две деривационе морфеме, 

као -овски. 

Језичко стваралаштво се, следећи начела овога правца, не 

заснива на прављењу нових конструкција, јер су оне унапред задате, већ 

на специфичном начину попуњавања постојећих конструкција у језику. 

То би, у контексту нашег истраживања, значило да се помоћу релативно 

ограниченог броја конструкција може извести неограничен број 

лексичких комбинација, при чему неке од тих комбинација сматрамо 

одговорним за промену значења конструкције.  

Узмимо као пример конструкције (1)–(6) које конституише 

глагол јесам/бити. Нпр.: 

 

(1) Ана је лепа. 

(2) Ана је добро. 

(3) Ана је у соби. 

(4) Ана је права лепотица. 

(5) Ана је тема нашег разговора. 

(6) Ана је узрок наше свађе. 

 

У традиционалном граматичком приступу за свих шест примера 

би се рекло да је реч о копулативним конструкцијама, именским или пак 

прилошким, јер се полази од става да је глагол јесам/бити граматичка 

јединица без икаквог лексичког значења, што се свакако односи на 

примере (1), (2) и (4). Ова констатација, међутим, не односи се на 

пример (3), где се јесам/бити употребљава у значењу ʻборавити, 

налазити се’. Непосредна последица ове чињенице тиче се статуса 

реченичног члана у соби за који се у том случају не може без резерви 

рећи да је предикативна допуна већ пре прилошка одредба с 
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просторним значењем, о чему ни у србистичкој/сербокроатистичкој 

литератури не постоји опште јединство (Silić/Pranjković 2007: 290; 

Станојчић/Поповић 2014: 242). 

С друге стране, иако примери (4)–(6) следе исти конструкциони 

образац, по моделу NP + Vcop + NP, само се у примеру (4) субјекатском 

појму приписује какво својство, док се у примерима (5) и (6) он доводи у 

везу с радњама ʻразговарати’ и ʻсвађати се’. 

Уочене специфичности у примерима (3), (5) и (6) недвосмислено 

оправдавају закључак да: 

 

(а) глагол јесам/бити може бити употребљен и као лексичка и 

као граматичка јединица; 

(б) лексичка употреба глагола јесам/бити од непосредног је 

утицаја на граматичку интерпретацију његових рематских 

конституената; 

(в) лексички састав предикативне допуне непосредно регулише 

пропозициони садржај реченице коју конституише глагол јесам/бити.  

 

Ипак, након свега једна чињеница остаје непромењена: 

граматичка организација реченице зависи од валенцијске способности 

глагола, а у свим наведеним случајевима глагол јесам/бити везује два 

члана, без којих би реченица била неграматична.  

Иако је структурна идентичност примера (1)–(6) више него 

очигледна, исто је тако приметно да лексички састав конструкције у 

великој мери регулише не само значење њених саставних елемената већ 

и конструкције у целини. Управо се сада налазимо на кључном месту, а 

то је потреба да се укаже како се лексичким средствима премошћују 

недостаци или празнине у граматичком систему, те како лексичка 

комбинаторика регулише значење и смисао граматичких структура.  

Како бисмо што боље показали улогу лексичких јединица, најпре 

ћемо указати на неке специфичне типове конструкција, а потом и на 

њихове значењске варијације, условљене избором и распоредом 

лексичких јединица у њима. 

Иако не постоји јединствен критеријум класификације 

конструкција, с обзиром на то да се овде бавимо реченичним 
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конструкцијама, сасвим је очекивано да их разврстамо с обзиром на 

категоријална обележја глагола који их конституише, те на 

лексичкосемантички тип коме припада. Стога ћемо се надаље бавити 

копулативним конструкцијама, непрелазним конструкцијама с 

глаголима кретања и прелазним конструкцијама насталим као резултат 

просте и сложене глаголске рекције. 

Утврђивање лексичког састава и лексичке комбинаторике 

унутар појединих типова конструкција треба да нам омогући стицање 

увида у начине изражавања персоналности у имперсоналним 

конструкцијама, прелазности у непрелазним и непрелазности у 

прелазним конструкцијама, као и у различите синтагматске реализације 

пропозиционих чланова итд. 

2.1. Лексички регулатори персоналности 

Главно обележје реченице јесте обавезно присуство финитног 

глагола, који представља њен структурни центар. Један од најважнијих 

података који даје лични наставак у глаголској структури јесте 

информација о лицу као носиоцу ситуације (тј. субјекту), односно о 

редоследу или улози комуникатора у њој (говорник, саговорник и сл.). 

Иако се примарно означава морфолошки, формом личног глаголског 

наставка, персоналност се може изразити још и лексичким и 

синтаксичким средствима, нпр. личним и присвојним заменицама у 

различитим типовима структура, како персоналним тако и 

имперсоналним (Бондарко 2002: 543), тако да се појам лица не односи 

само на идентитет учесника денотиране ситуације већ и на идентитет 

учесника говорног чина (Бондарко 2002: 544), нпр. Нешто си ми блед. 

Проблем на који желимо да скренемо пажњу тиче се могућности да се и 

у имперсоналним реченицама идентификује носилац перспективе, при 

чему ћемо се углавном бавити саставом копулативних конструкција. 

Копулативне конструкције, сама реч каже, конституише 

копулативни глагол јесам/бити у нелексичкој употреби. Дакле, примере 

реченичних конструкција са овим глаголом реализованим у значењу 

ʻборавити, налазити се’ тренутно не разматрамо. 
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Глагол јесам/бити сврставамо у двовалентне регенсе, при чему 

конституише како персоналне тако и имперсоналне реченичне 

структуре, попут: 
 

(7) Она је ученица/добра/добро. 

(8) Овде/сада је хладно. 

 

За пример (7) кажемо да је примарни образац у ком се глагол 

јесам/бити појављује, и то онда када служи за повезивање носиоца 

својства и неког његовог трајног или привременог својства. 

С друге стране, у примеру (8) немамо идентификованог носиоца 

својства већ просторни или временски оквир на који се какво својство 

или околност ограничава или за који се везује. Иако одредбе овде и сада 

могу бити изостављене, сматрамо да се једна или чак обе ове одредбе 

могу сматрати импликатурама од комуникативног значаја, будући да се 

исказ Хладно је неминовно односи на доживљај каквог простора у 

тренутку говорења. 

Ипак, провера граматичности реченице Хладно је није нам циљ. 

Оно што јесте наш циљ тиче се могућности увођења информације о 

носиоцу доживљаја какве околности, с обзиром на то да је у примеру (8) 

реч о имперсоналној реченици у којој није отворено место за 

граматички субјекат. 

Општа одлика нашег језика јесте да се агенс радње, односно 

носилац ситуације у имперсоналним реченицама реализује у форми 

логичког субјекта, у генитиву, дативу или акузативу, нпр.: 

 

(9) Има свакаквог света на улици. 

(10) Овде ми је хладно. 

(11) Стид ме је. 

 

Како се управни глагол налази у неутралном облику, у 3. л. јд. (с. 

рода), његов наставак није у стању да идентификује неког од 

комуникатора, али та могућност стоји на располагању логичком 

субјекту, и то онда када ту функцију обавља лична заменица за 

одговарајуће лице, нпр. ми, ти, му/јој/њој или ме, те, га/ју/њу итд. Ова 

специфичност показује да изостанак граматичког субјекта у 
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имперсоналној реченици ипак не доводи у питање могућност варирања 

персоналне парадигме реченице, што оправдава ставове да лични 

наставци и личне заменице чине центар категорије персоналности, а 

зависни падежни облици ових заменица најближу периферију 

(Бондарко 2002: 548, 577). Ово правило, међутим, важи и за персоналне 

реченице с логичким субјектом, нпр.: 

 

(12) Боли ме/те/је глава. 

 

Примери типа (10)–(12) илуструју компензаторни пренос 

обележја персоналности с граматичких на лексичке (или лексичко-

граматичке) јединице, тј. с наставака на заменице, без обзира на 

функцију коју оне имају у реченици, нпр.: Погодила ме/нас је ова вест. С 

обзиром на то да у примеру (12) субјекат означава не-лице, лична 

заменица у улози допуне логичког субјекта непосредно регулише 

персоналну парадигму реченице, према Имам/имаш/има главобољу. 

Нису, међутим, личне заменице једини носиоци персоналне 

перспективе реченице. То могу бити и присвојне заменице, које, попут 

личних, идентификују одговарајуће лице као носиоца посесије, будући 

да се налазе на пресеку категорија персоналности и присвојности 

(Бондарко 2002: 549), нпр.: 

 

(13) Мој/твој/његов циљ је освајање медаље. 

(14) Наш/ваш/њихов задатак је припрема материјала за седницу. 

 

У примерима (13) и (14) присвојне заменице су део синтагми које 

конституишу именице циљ и задатак, чија је улога да одреде модални 

оквир за  пропозициони садржај реченице. Да присвојне заменице служе 

за варирање персоналне перспективе реченице, показују еквивалентни 

примери с модалним глаголима, или конструкцијама, у одговарајућем 

лицу, нпр.: 

 

(15) Намеравам/желим да освојим медаљу. 

(16) Треба/морамо да припремимо материјал за седницу.  

 

Компензаторни пренос обележја персоналности с личног 

наставка на присвојну заменицу, или уопште присвојни атрибут (нпр. 
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циљ мога доласка), условљен је чињеницом да се на позицији 

граматичког субјекта у (13) и (14) налази експонент пропозиционог 

предиката, нпр. ʻосвојити’ или ʻприпремити’. С обзиром на то да субјекат 

не идентификује вршиоца радње већ управо саму радњу, тада ни он ни 

лични наставак финитума не дају податак о лицу као носиоцу ситуације. 

Тај податак нам даје синтагма која је регулатор субјективне модалности 

исказа, а која укључује неки од посесивних атрибута, нпр. 

његов/Марков циљ итд. 

Осим у наведеним примерима, присвојни атрибути ову улогу 

имају и у номинализованим изразима, нпр.: 

 

(17) Мој долазак га је изненадио. ʻдошао сам и то га је изненадило’ 

(18) Гледам његову муку. ʻгледам како се мучи’ 

 

За разлику од примера (12) и (13) где су модални оквир и 

пропозициони део реченице јасно раздвојени, у реченицама под (17) и 

(18) издвајају се по две пропозиције, једна коју означава 

номинализовани израз и друга коју уводи управни глагол, нпр. ʻја сам 

дошао’ и ʻон се изненадио’, односно ʻја гледам’ и ʻон се мучи’. 

Без обзира на пропозициону структуру реченице и њену 

граматичку форму, све досад речено недвосмислено потврђује да личне 

и присвојне заменице представљају компензаторне персоналне 

операторе у реченици, посебно у случајевима када ни лични глаголски 

наставак ни граматички субјекат не дају податак о лицу као носиоцу 

ситуације, односно једном од непосредних комуникатора, што нам 

говори да се граматичка ограничења појединих структурних образаца 

могу надоместити одговарајућим лексичким саставом.  

2.2. Лексички регулатори дијатезе 

Једно од кључних глаголских категоријалних обележја које у 

значајној мери обликује структуру реченице јесте – дијатеза. Иако се 

дијатеза примарно дефинише као семантичко-синтаксичка категорија – 

будући да регулише однос између радње и у њој укључених учесника, с 

једне стране, те међусобни однос учесника у радњи, с друге, што се 

непосредно одражава и на структуру саме реченице (Стевановић 1961–
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1962: 5; Гортан-Премк 1971: 20; Бондарко 2002: 590–591; Арсенијевић 

2012: 16), типични граматички израз одређеног вида дијатезе јесте 

форма глагола у функцији предиката, која може бити активна и пасивна, 

као и присуство објекта, нарочито директног (Бондарко 2002: 593, 603). 

Овом приликом се нећемо посебно бавити питањем односа директног и 

индиректног објекта као ни проблематичношћу у нашој лингвистичкој 

традицији одомаћеног става да су индиректни објекти допуне 

непрелазним рекцијским глаголима (Станојчић/Поповић 2014: 247). 

Као што смо већ рекли, дијатеза и транзитивност као њен 

посебан израз углавном се везују за специфичну форму предиката као и 

за могуће присуство објекта у оквиру реченице, што значи да ове 

категорије превасходно доживљавамо као морфолошке, односно 

синтаксичке. Ипак, нису усамљени ставови у лингвистици који полазе 

од тога да се и лексичким средствима (Бондарко 2002: 604; Алановић 

2009: 127), чак и у граматички непрелазним конструкцијама, може 

регулисати транзитивност, при чему је заједничко обележје и 

граматички и лексички регулисаних пасивних конструкција да им је 

субјекат – објекат радње (Бондарко 2002: 603). 

Као врло илустративан пример могу нам и у овом случају 

послужити копулативне конструкције по моделу  NP + Vcop + NP, нпр.: 

 

(19) Инфлација је тема расправе. 

(20) Мета напада је била амбасада. 

(21) Његов нестанак је предмет истраге полиције. 

 

С обзиром на тип реченичне конструкције, није потребно 

посебно доказивати да је у примерима (19)–(21) реч о интранзитивним 

структурама, што, међутим, не значи да у њима није могуће 

идентификовати објекат радње као и прелазну радњу која га обавезно 

укључује. У примеру (19) то су инфлација и ʻрасправљати’, у (20) 

амбасада и ʻнапасти’, а у (21) то су његов нестанак и ʻистражити’. 

Интерпретација или значење претходних примера може се представити 

овако: Расправљамо о инфлацији, Напали су амбасаду и Полиција 

истражује његов нестанак. Приметно је да у трансформацијама које 

представљају значењске еквиваленте примера (19)–(21) нема речи 

тема, мета и предмет које, гледано структурно, представљају главе 
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или главне речи именичких синтагми тема расправе, мета напада и 

предмет истраге полиције. Њихов ʻнестанак’ показује да им је улога 

граматичка а не лексичка, иако није реч о неком специфичном 

граматичком обрасцу. Наиме, именице тема, мета и предмет  

представљају дијатетичке операторе у датим реченицама јер указују да 

је субјекат у сва три примера објекат радње коју идентификује 

одговарајући падежни атрибут у синтагмама тема расправе, мета 

напада и предмет истраге полиције. Осим тога, у оквиру именичке 

синтагме чија је глава дијатетички оператор може се појавити и податак 

о агенсу радње, нпр.: 

 

(22) Ова златара је била више пута мета пљачкаша. 

 

Нпр.: ЕУРО 2016 могућа мета терористичких напада (РТС); Слобода 

медија није предмет расправе са Турском (РТС); Најнижа плата није 

тема разговора (Глас Српске); И вијагра предмет расправе Сабора СПЦ 

(Ало).2 

 

Све наведено уверава да је сасвим утемељено говорити о 

семантичкој транзитивности (De Swart 2007: 17; De Matia-Vives 2009: 

101; Алановић 2014: 279), проистеклој из лексичког значења глаголских 

допуна а не категоријалних обележја глагола и синтаксичке структуре 

реченице, као типичних израза граматичке транзитивности (Бондарко 

2002: 617). 

Не располажу, међутим, само копулативне конструкције овом 

могућношћу. Готово се истоветна појава да уочити и у примерима 

глаголских перифраза које конституишу неки од глагола кретања 

(Алановић 2014: 280), нпр.: 

 

(23) Несмотрено је ушла у разговор о незнанцу. 

(24) Нисмо дошли до неких сазнања о злочину. 

(25) Пошао сам од претпоставке да су необавештени. 

(26) Упао је у дугове. 

                                                           
2 Изворни примери преузети су из следећих електронских извора: Ало, Ана, Б92, 
Блиц, Вести, Глас Српске, Информер, Крагујевачке, Курир, Наслови, Независне, 
Пинк, РТС, Телеграф, Хербафаст, 24 сата. 
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И примери (23)–(26) потврђују да се транзитивност заснива на 

лексичком саставу конструкције а не на њеном граматичком облику. 

Наиме, сасвим би било несмотрено закључити да су глаголи ући, доћи, 

поћи и упасти развили секундарну транзитивност. Штавише, они у 

датим реченицама фигурирају као функционалне јединице, углавном 

указујући на почетну или завршну фазу радње, будући да конституишу 

перифрастичне предикатске изразе типа ући у разговор, доћи до сазнања, 

поћи од претпоставке и упасти у дугове, чије је семантичко језгро 

именица, нпр. разговор, сазнање, претпоставка и дуг. Како поменуте 

именице, иначе глаголске, стоје у творбеној вези с прелазним глаголима 

разговарати, сазнати, претпоставити и дуговати, информација о 

објекту радње може се везати само за њих, те стога тај податак у облику 

одговарајуће морфосинтаксичке или реченичне допуне улази у састав 

именичких синтагми: разговор о незнанцу, сазнање о злочину, 

претпоставка да су необавештени. У примеру (26), напротив, тај 

податак потпуно изостаје. 

Јасно је, дакле, да је веза између значења и састава конструкције 

нераскидива, те да је и њена евентуална транзитивност лексички 

регулисана. Тако примери типа: 

 

(27) Ушао је у озбиљне године. 

(28) Није могла доћи до даха. 

(29) Упао је у депресију. 

 

иако перифразе, не садрже лексичку јединицу као регулатор 

транзитивности, будући да именице или синтагме озбиљне године, дах и 

депресија дају податак о својству или стању субјекатског појма.   

 Сасвим супротно, примери типа: 

 

(30) Ушао је у стан. 

(31) Дошла је до врата. 

(32) Упао је у јаму. 

 

указују да су глаголи ући, доћи и упасти употребљени као лексичке 

јединице, те да именице стан, врата и јама морају бити узете као 

локализатори одговарајућег кретања. 
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У којој је мери лексичко значење важно за интерпретацију 

значења конструкције, показују примери где су у колизији семантичка и 

синтаксичка транзитивност (Алановић 2014: 279–281). Реч је, насупрот 

претходном, о интранзитивној интерпретацији транзитивних 

конструкција, нпр.: 
 

(33) Испунило га је задовољство. 

(34) Притисле су га године. 

 

Граматичку транзитивност у реченицама (33) и (34) потврђује 

способност управног глагола да веже објекат, нпр. испунити план, 

притиснути дугме итд., као и да се појави у пасивном облику, нпр.: 

Испуњен је задовољством и Притиснут је годинама. Кључна одлика 

примера (33) и (34) јесте да изражавају  метафоричне сценарије, 

засноване на супстанцијализацији и персонификацији процеса (Wildgen 

2008: 81–82), које идентификују именице задовољство и године. Чак и у 

овом типу конструкција проналазимо лексичке регулаторе 

транзитивности, нпр.: 

 

(35) Притисле су га црне мисли. 

(36) Притисла га је брига за децом. 

 

Све што смо до сада рекли наводи на једно једино питање: Ако се 

податак о објекту налази у оквиру именичке синтагме, каква је онда 

функција управног глагола? 

Још је Л. Тенијер скренуо пажњу да се структурни и семантички 

центар конструкције не морају наћи у оквиру исте језичке јединице 

(Tesnière 19692: 45). Он, додуше, не анализира примере глаголских 

перифраза, али се овај принцип и на њих може лако применити. Осим 

тога, он указује и на потребу разликовања граматичке и семантичке 

структуре реченице, где је примарна улога какве структуре да изрази 

одговарајуће значење (Tesnière 19692: 40, 42). Структурни и семантички 

план реченице, истиче он, нису идентични већ паралелни (Tesnière 

19692: 42). Међутим, Тенијер није прецизно дефинисао семантичку 

структуру реченице, али су то, на пример, учинили руски семантичари и 

функционалисти. 
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Семантичка структура реченице је, иако конструкт, у ствари 

логички садржај реченице, односно пропозиција (Кронгауз 2001: 233; 

Кобозева 2004: 218, 220), коју у првом реду чини логички предикат који 

окупља своје аргументе – логички субјекат, логички објекат итд. И Ч. 

Филмор истиче да се дубинска реченица, односно пропозиција, састоји 

од предиката и једног или више именских израза, који су у некој 

падежној вези са управним глаголом (Fillmore 1968: 30), што говори да 

се и на дубинском нивоу успостављају нека синтаксичка правила. 

Међутим, превођење семантичке структуре у граматичку, по Филмору, 

регулисано је, између осталог, и прагматичким факторима који 

говорнику помажу да формира исказ поштујући све расположиве 

граматичке и комуникативне норме језика којим се служи (Fillmore 

1977: 73). Ако пођемо од тога да нам језик пружа различите могућности 

да изразимо своју мисао, то онда значи да се иста пропозиција често 

налази у основи различитих структура, нпр.: Плаши се смрти; Страх од 

смрти уселио се у његов живот; Обузео га је страх од смрти итд. А да 

иста структура неретко има различите пропозиционе садржаје, већ смо 

видели. 

2.3. Лексички регулатори предикативности 

Да је више него оправдано разликовати синтаксички и 

семантички план реченице, доказују и примери дезинтеграције њеног 

структурног и семантичког центра (Tesnière 19692: 45; Арутюнова 2003: 

131). 

У теорији валентности се полази са стајалишта да је глагол у 

финитном облику структурни центар реченице, а не предикат (Engel 

2009: 120). Истини за вољу, између ове две категорије се често може 

ставити знак једнакости (Welke 2011: 64), нарочито у оним случајевима 

када предикат конституише лексички, дакле пунозначан глагол. У 

таквим се примерима у једној морфосинтаксичкој јединици налазе 

обједињени и структурни и семантички центар реченице, као у Ана учи 

биологију; Павле прави питу и сл. 

Међутим, у неколико наврата смо указали на случајеве 

граматичке, или боље функционалне, употребе глагола, као што су ући, 

упасти, дати, добити, имати и сл., нпр.: 
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(37) Ушли смо у следећу фазу обнове. 

(38) Упали су у апатију. 

(39) Дала им је прилику за искупљење. 

(40) Добио је понуду за друго радно место. 

(41) Имам жељу за доказивањем. 

 

Ни у једном од наведених примера податак о процесу не даје 

финитни глагол већ лексичка јединица у саставу неког од његових 

комплемената. Не залазећи у значење глагола, његова главна улога у 

датим реченицама је структурне или граматичке природе: он реченици 

даје граматички профил или облик, али носи и информације о лицу, 

времену, аспекту, стању и сл. (Croft/Cruse 2004: 234). С друге стране, 

будући да глаголи у последњим примерима нису лексички већ 

функционално употребљени, значење реченице зависи од лексичког 

састава глаголских комплемената, нпр. Ушли смо у расправу с 

њима/озбиљне године/производњу меда.  

Закључујемо да је финитни глагол увек структурни центар 

реченице, а да ли је и њен семантички центар, зависи од тога да ли је 

лексички или функционално/граматички употребљен, јер 

функционална/граматичка употреба финитума захтева померање 

семантичког центра реченице на неку ʻпериферну’ или ʻнецентралну’ 

позицију у реченици (Тополињска 1982: 37; Алановић 2013а: 194–195). 

Будући да предикат не мора бити реализован само као 

морфосинтаксичка јединица граматичког система већ као 

функционално-семантичка јединица, то не искључује његову 

граматичку, односно синтаксичку сложеност и, што је врло важно, 

структурну дељивост или рашчлањивост (Алановић 2013а: 202). 

Погледајмо зато следеће примере: 

 

(42) Издали су наредбу о повлачењу. ʻнаредили су’ 

(43) Наредба о повлачењу је издата. ʻнаређено је’ 

 

Примери (42) и (43) илуструју да један пропозициони члан на 

синтагматској равни може бити аналитички представљен, нпр. издати 

наредбу и наредба је издата, при чему сваки члан дате предикатске  

конструкције показује известан, макар и ограничен, степен синтаксичке 
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аутономности, што се види по активно-пасивној алтернацији. Поменути 

несклад у погледу броја пропозиционих и синтагматских чланова, 

међутим, проистиче из аналитичности синтаксичких модела (Langacker 

1991: 107−108), где две граматичке јединице стоје у корелацији с једном 

пропозиционом: туга [ме] обузима → ʻтугујем’.  

Осим тога, примери (42) и (43) указују на још једну појаву, а она 

се тиче семантичког профила синтаксичких јединица. Наиме, иако 

пропозициони предикат по правилу одговара граматичком предикату, 

ова врста аналогије није и обавезна.  Тако се, на пример, непосредни 

експонент пропозиционог предиката среће на позицији граматичког 

субјекта, објекта, адвербијала или чак атрибута (Всеволодова 2000: 168; 

Золотова 2003: 143–144). Нпр.: 
 

(44) Хвата ме несвест. ʻонесвестити се’ 

(45) Најпре је узео реч председник синдиката. ʻговорити’ 

(46) Изашао је из бунила. ʻосвестити се’ 

(47) Нећу пропустити прилику за осветом. ʻосветити се’ 

 

Штавише, један те исти пропозициони предикат у начелу 

остварује различите синтагматске реализације, што директно зависи од 

типа конструкције у коју је интегрисан његов непосредни лексички 

експонент, нпр. ʻуплашити се’: 

 

(48) Обузео ме страх. 

(49) Лагано га испуњава страх. 

(50) Он је у страху. 

(51) Он је у стању страха. 

 

Иста могућност стоји на располагању и другим пропозиционим 

члановима, подједнако за пропозициони субјекат и објекат, чак и за 

адвербијале, разуме се под одређеним условима. Нпр.: 

 

(52) Потресла ме његова изјава. ʻја сам се потресао’ 

(53) То је у мени пробудило жељу за учењем. ʻја сам пожелео да учим’ 

(54) Уље је стигло у продавнице. ʻдопремили су уље’ 

(55) Дошао је до мало новца. ʻсакупио је новац’ 
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Следећи Филморова начела (Fillmore 1968), оправдано је 

говорити о поступку субјектизације или пак објектизације 

пропозиционог предиката и његових аргумената, где под појмом 

субјектизације подразумевамо корелацију између граматичког субјекта 

и одговарајућих пропозиционих елемената, док у случају објектизације 

у тај однос ступа граматички објекат. Практично говорећи, субјекат и 

објекат изражавају различите семантичке улоге, које мање или више 

одступају од њиховога семантичког профила.  Зато се у функционалној 

граматици и говори о приступачности појединих семантичких функција 

оним главним граматичким (Dik 1997: 119). 

Међутим, примери (53) и (55) илуструју поступак 

ʻадвербијализације’ чланова пропозиције, при чему под 

адвербијализацијом мислимо на распоређивање пропозиционог 

предиката и његових аргумената на примарно (или формално) 

адвербијалне позиције у реченици, нпр. у мени и до мало новца, тј. на 

позицију изван граматичког субјекта и објекта, дакле на реченичну или 

уопште граматичку периферију. У оваквим случајевима реч је о тзв. 

секундарној комплементизацији, која доводи до промене синтаксичко-

семантичког статуса иначе периферних реченичних чланова, где се дата 

промена најчешће тиче превођења додатака у допуне, односно 

сирконстаната у актанте. Сасвим упрошћено говорећи, секундарна 

комплементизација омогућује померање граматичких јединица с 

периферије ближе синтаксичко-семантичком центру конструкције. 

Мада  нема много смисла у примерима (53) и (54) тврдити да су у мени и 

до мало новца адвербијали, када је пак реч о експонентима 

логичког/пропозиционог субјекта и објекта, немогуће је занемарити 

чињеницу да сталност или стабилност граматичких модела у којима су 

реализовани зависи од семантичког профила њихових колоката. 

Насупрот реченом, и семантичка периферија, тј. сирконстанти, 

појављује се у граматичком центру конструкције. Пропозициони 

чланови околносног значења нешто се ређе срећу изван адвербијалних 

позиција, али и тада релативно често на месту субјекта (Алановић 

2012а: 159–160), нпр.: 

 

(56) Београд је скуп. ʻу Београду је све скупо’ 
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(57) Лепо време измами људе на улице. ʻљуди шетају по лепом 

времену’ 

(58) Он је узрок наше неслоге. ʻзбог њега смо несложни’ 

(59) Одрицање је начин да преживимо. ʻодрицањем ћемо преживети’ 

 

На крају овог пописа најилустративнијих примера који доказују 

постојање граматичко-семантичке колизије у реченице, није лако отети 

се утиску да нам језик пружа различите могућности да изразимо 

одређени мисаони садржај. Иако конституентска анализа, показују то и 

претходни примери, неретко не даје адекватну слику у погледу 

семантичког садржаја реченице (Золотова 2009: 16), А. Бондарко ипак 

наглашава да је итекако сврсисходно разликовати реченичне чланове 

од функционално-семантичких јединица које се изражавају различитим 

граматичким средствима (Бондарко 2002: 599). Наиме, док се 

реченични чланови међусобно разликују на основу позиције, форме и 

типа конституентске јединице (Всеволодова 2000: 328), функционално-

семантичке јединице су непосредан одраз елемената пропозиционе или 

садржинске структуре реченице (Всеволодова 2000: 75–77), при чему, 

ваља истаћи, оба приступа имају различите циљеве – конституентска 

анализа нам даје податак од типу конструкције и граматичким 

односима унутар ње, док она функционална открива семантички 

профил синтаксичких јединица те прагматичке оквире комуникације. 

2.4. Комуникативно-прагматички план реченице 

Граматичка организација реченице одражава концепт мишљења, 

док га лексика испуњава конкретним садржајем (Курганова 2011: 10; 

Казарян 2006: 74), те се стога и каже да непосредну везу са садржинским 

планом реченице остварују лексичке јединице а не оне граматичке. 

Зато, селекција и распоред лексичких јединица одређује значењски 

оквир оних граматичких, што је важна способност језика која нам, 

између осталога, олакшава указивање на информативно тежиште у 

реченици, као и  давање специфичног смисла исказу. 

Досад наведени примери се могу узети као врло илустративни 

показатељи когнитивних механизама помоћу којих се конструише наше 

мишљење. Иако се за све њих у начелу дâ рећи да је реч о когнитивним 

метафорама, сликовност представа изражених поменутим реченицама 



 

38 

темељи се најчешће на три поступка, а то су персонификација, 

супстанцијализација и оријентација (Wildgen 2008: 80–82). Типичан 

пример за персонификацију јесте реченица Хвата ме несвест, где се 

појму ʻнесвест’ дају атрибути живога бића, док се у примеру Узео је реч 

појму ʻреч’ придодају особине ствари. С друге стране, оријентација 

подразумева разумевање и објашњавање света помоћу просторних 

односа, нпр. Дошао је сам до решења; Пошли смо од претпоставке итд. 

Метафорична интерпретација анализираних примера лежи у 

немогућем сценарију који је одговоран за промену перспективе из које 

се саопштава. Тако се, на пример, на овај начин драстично мења концепт 

одговорности за какав процес, посебно радњу или стање, нпр.: 

 

(60) Притисли су нас дугови. ʻдугујемо’ 

(61) Обузела га је туга. ʻтугује’ 

(62) У мени све кува од беса. ʻбесан сам’ 

 

Субјектизација (или тематизација) пропозиционог предиката, 

омогућена углавном поступком персонификације, регулише 

процесуалну перспективу реченице, али и драстично ограничава или 

чак потпуно укида концепт одговорности агенса, или носиоца ситуације, 

за радњу, нпр.: 

 

(63) Обузела ме паника. 

(64) Прати нас несрећа кроз живот. 

(65) Не попуштају ме болови. 

(66) Мучи ме несаница. 

(67) Ова идеја ми не излази из главе. 

 

Последично, остали се пропозициони аргументи распоређују на 

преостале позиције у реченици, које је отворио управни глагол. И ту је 

ипак могуће утврдити неке правилности, нпр.: 

 

(а) адвербијалне позиције су погодне да именују ʻсадржатеља’ 

(Klikovac 2004: 190), тј. носиоца, каквог процеса, радње, стања или 

осећања, нпр.: У њој се родила идеја/све кува од беса итд., појам као 

примаоца каквог садржаја, нпр. Ова вест је стигла и до нас, или појам у 

сфери циља/резултата деловања, нпр.: Дошли су до сазнања/новца; 
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(б) објекатске позиције упућују на невољно учешће у процесу, 

губитак контроле над њим или пак потпуну паралисаност насталу 

деловањем датог процеса, нпр. Сустигао нас је умор; Дрма га пубертет; 

Заслепела га је мржња; Напустила их је свака нада; Мучи ме овај 

податак; И даље их води та идеја итд. 
 

С друге стране, драгоцене податке о пратећим околностима 

настанка и уопште одвијања процеса, кључне за разумевање смисла 

исказа, даје нам сам управни глагол. Тако, на пример, овај 

функционално употребљени глагол указује на: 

 

(а) интензитет и обухватност процеса, нпр. дрмати, (не) 

попуштати, расти, слабити, обузимати, мучити и сл.: 

 

И дан-данас ме дрма трема (Блиц); Јелену Карлеушу бол не попушта, 

закована је за кревет! (Вести); Расте интересовање за румунске 

производе (Б92); Слаби интересовање за Гугл+ (Б92); Кад снимам, 

обузме ме страх (Блиц); Већ неко време вас мучи несаница […] (24 сата). 

 

(б) трајање процеса, нпр. пратити, водити, не излазити, живети 

итд.: 
 

Њих баш прати несрећа […] (24 сата); Влада Србије води тајну преписку 

са Хашким трибуналом (Ало); Лепо васпитање не излази из моде 

(Курир); Живи сећање на Trilla in Manila (Б92). 

 

(в) настанак или престанак процеса, нпр. родити се, јавити се, 

нестати, напустити, изгубити (се) итд.: 

 

Када се вратио кући, родила се жеља да усаврши карвинг до перфекције 

(Крагујевачке); Идеја за њен увоз јавила се јер је она једна од 

најмлечнији оваца на свету […] (Б92); […] потреба за слаткишима је 

потпуно нестала (Хербафаст); Срећа напустила Бечејце (Наслови); […] 

наводно је изгубила памћење […] (Пинк). 

 

(г) изненадност у појављивању, нпр. избити, искрснути итд.: 

 

У Америци само што није избио рат (Блиц); Докази искрснули након 

двије године (Независне). 
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(д) истрајност и резултативност, нпр. доћи (до), довести (до) и 

сл.: 

 

До овог сазнања форензичари су дошли детаљном обдукцијом 

Јелениног тела […] (Информер); Шутеви су Звезду довели до испадања 

(Ало). 

 

(ђ) неповољан утицај процеса, нпр. увалити се, упасти, извући се, 

ослободити се итд.: 

 

Изгубио сам посао, увалио се у дугове […] (Телеграф); Оболео је од ХИВ-

а, а сада је упао у огромне дугове (Блиц); Како се извући из депресије 

због свега? (Ана); ЕУ да се ослободи америчког утицаја […] (Вести). 

 

(е) заједништво у деловању, нпр. укључити се и сл.: 
 

И Орбан се укључио у предизборну кампању у Србији (Наслови). 

 

(ж) институционални домен деловања, нпр. поднети и сл.: 
 

Поднесите захтев на време (РТС). 

 

(з) компоненту вербализације, нпр. изразити итд.: 

 

Руски министар је изразио забринутост због активности НАТО-а у 

близини руских граница […] (Ало). 

 

(и) активно или пасивно учешће у процесу, нпр. дати, добити, 

примити итд.: 
 

Партизан ми није дао прилику […] (Блиц); Добио сам информацију да је 

наручено моје убиство (Блиц); ЕУ је примила значајан ударац […] 

(Вести). 

3. Закључак 

 Примери које смо анализирали сугеришу да лексика и граматика 

стоје у нераскидивој вези, те да су лексичке и граматичке варијације не 
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само резултат потребе да се неки садржај формулише већ и когнитивно-

комуникативних фактора који регулишу улогу и циљеве учесника у 

комуникацији. Стога постојање алтернатива у језику одговор је на 

тежњу говорника да његов израз не представља само пуки отисак 

стварности већ буде и пример субјективног поимања и доживљаја 

односа у његовом  унутрашњем и спољашњем свету. Зато, ни круто 

постављене граматичке категорије просте реченице нису препрека да 

се, на пример, информација о радњи даје формом субјекта или објекта, а 

да се податак о вршиоцу радње смести у окриље адвербијала или 

атрибута. То не значи да је и у тим околностима немогуће спровести 

граматичку анализу реченице, само су огромна, готово непремостива 

одступања у семантичком профилу граматичких јединица, што у 

крајњем води промени њиховога значења, али и смисла целе реченице. 

Стога се као сасвим утемељен закључак намеће да је не само 

могуће већ и неопходно у поступку анализе укључити барем три 

перспективе: (а) конституентску, (б) функционалну, и (в)  

комуникативну, при чему свака од њих омогућује да се посебан аспект 

језичке структуре осветли. Тако нам конституентска, или 

конституентско-депенденцијална, анализа даје податак о граматичкој 

организацији реченице, тј. о броју њених чланова и односима међу 

њима; функционална, или функционално-семантичка, анализа пружа 

нам увид у пропозициону структуру реченице, односно у функционални 

аспект употребе лексичко-граматичких јединица; и коначно, 

комуникативни аспект анализе реченице указује на евентуалне промене 

у њеној информативној структури, тј. тематско-рематској организацији. 

На овај начин се, применом еклектичког метода, избегава једностраност 

у приступу језичким чињеницама, а истовремено обилато користе оне 

најплодотворније тековине различитих лингвистичких праваца. 
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ФОРМА ЗНАЧЕЊА И ЗНАЧЕЊЕ ФОРМЕ: 

ПРОБЛЕМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЗНАЧЕЊА РЕЧЕНИЦЕ И ЊЕНИХ ЧЛАНОВА3 

1. Увод 

Иза овог, помало интригантно формулисанога, наслова крије се 

један од основних задатака савремених лингвистичких истраживања, а 

то је потрага за значењем језичких јединица, односно инвентаром 

језичких јединица којима се изражава неко значење. Пошто смо у 

другом делу наслова увели појмове реченице и њених чланова, сасвим је 

јасно да нам је синтаксичка перспектива, иако не и једина, у овом 

случају примарна. Међутим, овако постављен проблем захтева смео 

искорак према семантичком и лексичком плану језичке структуре, што 

више не треба да чуди јер, премда делује грубо и сасвим условно тачно, у 

значењу реченице не учествују њени чланови, као субјекат, објекат, 

предикат и сл., већ речи које их попуњавају. Зато реченице исте 

структуре, састављене од готово истих или сродних лексичких 

елемената, имају сасвим различито значење, тј. упућују на различите 

ситуационе типове (Всеволодова 2000: 121), нпр. Ухватио сам шарана и 

Ухватила ме трема; Напустио је град и Напустила га је срећа. 

Зато здатак овога истраживања јесте да, полазећи од неких 

сасвим уобичајених примера, скрене пажњу на замке у интерпретацији 

реченице и њених чланова, а подједнако и на начине превазилажења 

ових проблема, који се у бити своде на напуштање стереотипних 

представа о органској вези између језичких форми и њихових значења, 

попут оних да је субјекат увек вршилац радње или да једино лични 

(финитни) глагол даје податак о процесу, тј. радњи, стању или збивању 

итд. 

Када је пак реч о теоријско-методолошким начелима која ћемо у 

дискусији следити, то су фундаменталне поставке функционалне, те 

                                                           
3 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2018). „Форма значења и значење форме: проблем интерпретације 
значења реченице и њених чланова‟, Прилози настави српског језика и 
књижевности 7: 19–35. 
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депенденцијалне и конструкционе граматике, од којих прве омогућују 

да се докучи значењски и комуникативни карактер језичких израза 

(Золотова 2003: 168), док оне друге скрећу пажњу на унутрашње 

устројство, или структуру, датих израза (Croft/Cruse 2004: 257; Croft 

2009: 18; Engel 2009: 70), чиме смо имплицитно објаснили кључно 

програмско начело које овом приликом желимо да заступамо, а то је да 

иста форма може имати различита значења, као и да исто значење може 

задобити различите форме. Нпр.: 

 

(1) Имам телефон/температуру/идеју/жељу да те пољубим. 

(2) Ана је тема нашег разговора // Разговарамо о Ани. 

(3) Сусрели смо се на Јахорини // Јахорина је место нашег сусрета. 

 

Поменуто програмско начело одавно се наметнуло или као један 

од важнијих аксиома сваког озбиљнијег синтаксичко-семантичког 

истраживања или као чињеница коју у свакој фази оваквога подухвата 

треба имати у виду. Захваљујући овој позитивној еволуцији у 

лингвистици, дошло се до сазнања, или пак спознаје, да се, на пример, 

значење узрока може изразити најразличитијим језичким средствима 

(Kovačević 1988: 19–21; Пипер 2005: 792–793), подједнако лексичким и 

граматичким, што имплицира да се ова семантичка категорија 

формализује на сасвим различите начине – именице типа узрок, разлог и 

сл. редовно се јављају у једном типу структура, нпр. у копулативним 

попут Она је разлог његовог одласка, глаголи типа изазвати, узроковати 

и сл. у другом, нпр. у прелазним с директним објектом попут Лед је 

узроковао нестанак струје, упркос томе што је прва асоцијација на узрок 

увек прилошка одредба (тј. адвербијал), било у морфосинтаксичком 

било у хипотаксичком облику, нпр. Вратио се због мајке; Шетајући 

гологлав добио је сунчаницу; Посвађали су се јер се лудо воле итд. Иако 

ни изблиза нисмо исцрпли све системске могућности којима се може 

изразити узрочно-последична веза међу двема ситуацијама, неколико 

последњих примера на веома уверљив начин подупиру ставове да је у 

језику оправдано говорити о семантичким пољима у којима се разликују 

центар и периферија (Всеволодова 2000: 76–77), где се од центра ка 

периферији распоређују јединице с обзиром на критеријум типичности, 

односно атипичности изражавања одређенога значења. 
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Мада и неки од претходних примера доказују да се узрочни 

чинилац ситуације не мора нужно наћи на позицији адвербијала, нпр. 

Поледицаузрок је узрок ланчанога сударапоследица, наш задатак је да 

утврдимо значењске варијације на позицијама основних реченичних 

чланова, које у основи подразумевају мање или веће одступање од 

значењског профила субјекта, објекта или адвербијала. Док се као један 

од основних узрока поменутог значењског померања јавља лексички 

избор, дотле као непосредан резултат целога процеса настају реченични 

садржаји који означавају различите ситуационе типове.  

2. Семантички профил реченичних чланова  

Иако је свака реч у реченици на известан начин и њен члан, овде 

правимо строгу разлику између реченичног и синтагматског члана, где 

у прву групу спадају само непосредни сателити управног, личног 

глагола, као и сам тај глагол, тј. субјекат, предикат, објекат, предикатив 

и адвербијал. Атрибути су тако зависни чланови синтагми, односно 

другостепени реченични чланови (Engel 2009: 79; Пипер/Клајн 2013: 

302). 

Сваки се од поменутих реченичних чланова одређује провером 

одговарајућих морфосинтаксичких критеријума и обележја. Тако улогу 

предиката, у каноничком смислу, преузима лични глагол који се, у 

складу с начелима депенденцијалне граматике, сматра центром или 

душом реченице (Engel 2009: 120). У духу исте теорије, сви други 

чланови су или његове допуне или додаци (Engel 2009: 119), који 

попуњавају леву валенцију глагола, у случају субјекта, или пак десну, у 

случају осталих чланова, при чему допуне одликује формална 

специфичност (ФОСП/+/), тј. падежни израз, а додатке формална 

неспецифичност (ФОСП/–/), тј. прилошки израз (Белић 1998 [1941]: 129, 

157; Àgel 2000: 204–206), што сумарно представљено изгледа овако: 

 

(а) субјекат – уведен као резултат категоријалне рекције, у 

форми номинатива именске речи и у конгруентној вези с личним 

глаголом; 

(б) објекат – уведен као резултат лексичке рекције, никада у 

форми номинатива именске речи нити у конгруентној вези с личним 
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глаголом, а када је у облику слободног акузатива, након пасивне 

трансформације реченице алтернант граматичког субјекта; 

(в) адвербијал – уведен као резултат семантичке, и евентуално 

синтаксичке, валентности глагола, углавном факултативан и без 

специфичног падежног израза. 
 

Ове минималне дефиниције сателита личног глагола није 

потребно даље ширити, мада је корисно подсетити се да се под 

категоријалном рекцијом подразумева рекцијска способност целе 

категорије, дакле свих глагола, што значи да сваки глагол у српском 

језику добија субјекат у номинативу именске речи (уз евентуално друге 

комбинаторичке варијанте). С друге стране, лексичка рекција 

произилази из лексичкосемантичких специфичности појединих глагола, 

тако да једна група глагола везује објекат у генитиву, друга у дативу и 

тако редом, нпр. сетити се нечега, плашити се некога, дивити се 

некоме, обрадовати се нечему и сл. (Eisenberg 2013: 32). 

Када је пак реч о адвербијалима, њихово присуство није 

регулисано рекцијском способношћу личног глагола, чак ни у 

случајевима, истина ретким, када су синтаксички обавезни, што само 

доказује да су семантичке околности одговорне за њихово, необавезно 

или пак обавезно, укључивање у реченицу. 

Како нам намера није да превише дискутујемо о синтаксичкој 

позицији и специфичностима појединих реченичних чланова, овај 

невелик увод смо желели да искористимо да покажемо да се 

синтаксичке јединице дефинишу посредством граматичких 

критеријума, при чему је њихов семантички профил сасвим у другом 

плану. То наравно не значи да је значење синтаксичких јединица 

неважно. Напротив. У граматичким приручницима српскога језика, 

дефиниције које не садрже податак о општем значењу одређене 

синтаксичке јединице су незамисливе, при чему се може говорити о 

високом степену значењске предодређености, односно функционално-

семантичке спојивости или компатибилности, што се посебно односи на 

глаголске сателите, тј. зависне реченичне чланове. 

Тако М. Стевановић за субјекат каже да је „најчешће вршилац 

радње, односно носилац стања или особине која му се приписује‟ 

(Стевановић 19793: 23–24), Љ. Поповић на сличан начин да се субјектом 
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„означава носилац ситуације именоване и приписане предикатом‟ 

(Станојчић/Поповић 2014: 235), док И. Прањковић истиче да је у питању 

„подмет од којега полази каква радња или као предмет који покреће 

радњу, као покретач радње, као ознака за оно о чему је реч у реченици‟ 

(Silić/Pranjković 2007: 293). И М. Миновић у први план ставља улоге 

вршиоца радње, узрочника збивања, носиоца стања и другога „чему се 

предикатом нешто приписује‟ (Minović 1987: 32). Но, знатно већи 

инвентар улога граматичког субјекта наводи В. Ружић (Ружић 2005: 

488), где значењима агенса и пацијенса додаје и она попут реципијенса, 

перципијента, егзистента, посесора, каузатора, носиоца особине, објекта 

локализације итд. Све досад речено заједно узев показује да је улога 

субјекатског појма за процес означен предикатом од централнога 

значаја јер се с њим доводи у непосредну везу, као његово исходиште у 

најширем смислу те речи. 

За објекат се, с друге стране, предвиђа нешто другачија, 

пасивнија улога – то су појмови „на којима се или у вези с којима се 

глаголска радња врши‟, онда „бића, односно предмети којима се радња 

намењује, средства којима се врши‟ (Стевановић 19793: 74–75), затим 

оно „шта је обухваћено глаголском радњом, односно шта је предмет 

радње‟ (Minović 1987: 41), тј. „предмет у вези с којим се та радња врши‟ 

(Silić/Pranjković 2007: 299), при чему се, ваља додати, разлика у значењу 

између правог и неправог објекта углавном темељи на непосредности 

учешћа у радњи (в. Silić/Prnjković 2007: 300–301). 

И коначно адвербијали, који се готово увек једнозначно 

дефинишу, тако да у литератури и нема битнијих разлика. Ови се 

чланови одређују као језичка средства којима се глаголска радња 

ситуира по месту, времену, начину, узроку и сл. (в. Стевановић 19793: 65; 

Minović 1987: 44; Станојчић/Поповић 2014: 255). 

На самом крају смо, и то с добрим разлогом, оставили предикат и 

његово значење, које се увек конципира из перспективе везе са 

субјектом, будући да се предикатом именује конкретна ситуација, тј. 

процес приписан субјекту (Станојчић/Поповић 2014: 236–237), било 

особина, било стање, било радња (Стевановић 19793: 34), једноставно, 

њиме се изражава „оно што се у реченици износи као ново у вези са 

субјектом‟ (Minović 1987: 34). Премда се у домаћој литератури 
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независност предикату још увек оспорава (Станојчић/Поповић 2014: 

237), оно што ову јединицу чини посебном из перспективе синтаксичке 

методологије јесте што ју је структурно, објективности ради, немогуће 

једнозначно одредити, при чему мислимо на различите типове 

сложених предиката. Ово је један од важнијих разлога зашто се у 

депенденцијалној граматици појам предиката посебно не разматра, већ 

се искључиво говори о глаголима, глаголским комплексима и 

перифразама (Engel 2009: 120; Mrazović 2009: 520), што не изненађује 

јер су сложени предикати организовани као компоноване 

конфигурације, састављене од више морфосинтаксичких јединица. 

Дакле, реч је о синтаксичким конструкцијама у којима један елемент, 

често неглаголски, даје податак о конкретном процесу, због чега га и 

називамо предикатским језгром (Арутюнова 2000: 131). 

Међутим, како се носилац предикатског значења неретко не 

поклапа с личним глаголом, управо нам структурна сложеност 

предиката може послужити да покажемо како се предикатско језгро 

помера на различите реченичне позиције, које формално одговарају 

субјекту, објекту или адвербијалу, чиме се и концепт семантичке 

предодређености ових синтаксичких јединица значајно нарушава. Нпр.: 

 

(4) Ухватила их је паника. 

(5) Потпуно је изгубио сваку наду. 

(6) Упали су у велике дугове. 

 

У примерима (4)–(6) најпре уочавамо њихово структурно језгро, 

личне глаголе ухватила је, изгубио је и упали су, који, међутим, не 

одређују тип ситуације исказане наведеним реченицама, јер се у њима 

не говори о успостављању или губитку контакта или везе, заузимању 

каквог простора и сл. С обзиром на то да именице паника, нада и дуг, 

свака у одговарајућој форми, непосредно означавају процес о којем је 

реч и који се приписује његовоме носиоцу, то онда значи следеће: како 

тип означене ситуације одређују именице, оне неизоставно улазе у 

састав предикатске конструкције, без обзира на то који је структурни 

образац у питању. С друге стране, иако наведени лични глаголи не 

означавају конкретан процес, предикат без њих није могуће граматички 

конституисати, јер су му потребна обележја лица, броја, времена, 
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начина, стања и вида. Зато у (4) предикат чини конструкција паника је 

ухватила, у (5) изгубио је наду а у (6) упали су у дугове. 

Ипак, оно што искрсава као питање, или барем дилема, јесте да 

ли предикатске конструкције у посматраним примерима представљају 

синтаксичке интеграте, тј. конфигурације састављене од барем две 

(релативно) аутономне синтаксичке јединице. Потврдан одговор се сам 

по себи намеће (Алановић 2017: 96). Као доказ за ову тврдњу могу нам 

послужити варијантни облици примера (4) с другим лексичким 

носиоцима значења предикативности, нпр.: 

 

(7) Ухватио га је неки бес. 

(8) Ухватило их је неко лудило. 

 

Реченице (7) и (8) сасвим недвосмислено указују на то да је веза 

између именица бес и лудило, односно синтагми које конституишу, с 

једне стране, и глагола ухватио/ухватило је, с друге, конгруентна, из 

чега произилази да су поменуте именице распоређене на субјекатским 

позицијама. 

За разлику од претходних, пример (5) могуће је подвргнути 

другој врсти трансформације, и то пасивној, нпр.: 

 

(9) Свака нада је потпуно изгубљена. 

 

Граматичка алтернација примера (5) и (9) поуздан је показатељ 

да је глагол изгубити прави прелазни, те да је синтагма са именицом 

нада у (5) на позицији правог објекта а у (9) граматичког субјекта. 

Међутим, ниједан од поменутих критеријума или тестова није 

могуће применити на пример (6), а разлог је што је овај проистекао из 

транспозиције примарног просторног значења, какво управо имамо у 

(10), нпр.: 

 

(10) Упали су у велику бару. 

 

Премда се адвербијали за место, нпр. у велику бару, релативно 

лако своде на показни прилог, овде просторно тамо, овој врсти замене 

не подлеже конструкција у велике дугове у (6), за шта препрека није 
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њена форма већ само значење – у велике дугове не означава ни место, ни 

време, ни начин, ни узрок, већ сам процес – ʻдуговати’. Како адвербијале 

примарно класификујемо с обзиром на значење, а међу адвербијална 

значења не спада предикативност, то стога конструкцију у велике дугове 

сматрамо трансадвербијалом (Алановић 2018а: 184). Трансадвербијали 

су носиоци неадвербијалних значења, при чему задржавају примарну 

адвербијалну форму, као и у: 

 

(11) У њој се родила идеја о продаји имања. 

(12) До мене ова вест још није стигла. 

(13) Из њега зрачи нека патња. 

 

Тако у примеру (11) локативом у њој означен је носилац 

когнитивне радње, у (12) генитивом до мене упућује се на адресатни тип 

објекта укључен у комуникативну радњу, док у (13) конструкција из 

њега даје податак о носиоцу стања. 

Напред наведени примери врло сликовито говоре о: 
 

(а) слабљењу лексичког значења управног глагола, 

(б) померању предикатског језгра на глаголску периферију, 

(в) именичкој регулацији ситуационог типа. 

 

Тачке (а), (б) и (в), сматрамо, захтевају додатно појашњење. 

Када говоримо о слабљењу лексичког значења, тада мислимо на 

појаву да управни глагол не даје податак о процесу означеном 

реченицом, а такви су ухватити, упасти, изгубити, родити се итд., као у 

Ухватила ме паника; Упао је у депресију; Изгубио је жељу да учи; Тада ми 

се родила ова идеја и сл., чија је улога да означе неку пратећу 

компоненту релевантну за развој каквога процеса, а то су почетна, 

развојна или завршна фаза, интензитет, изненадност у појављивању, 

изостанак очекиваног исхода радње, циклична смена улога у радњи, 

затим активно, пасивно, паралишуће или омамљујуће дејство и сл. 

 

(14) Ушли су у дијалог с побуњеницима. 

(15) Изгубили смо сваку наду. 

(16) Тај разговор је текао до самога јутра. 

(17) Тада је испољио велику борбеност. 
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(18) Избегао је директан одговор. 

(19) Изменили смо неколико речи. 

(20) Упутио је свима похвале. 

(21) Добио је похвале од свих. 

(22) Заинтересованост за ова збивања опада у свим медијима. 

(23) Грађански гнев је експлодирао. 

(24) Пуца од здравља. 

 

Друга особина по којој се истичу посматрани примери јесте да се 

податак о означеном процесу налази на позицији неког од глаголских 

сателита, а то су субјекат, објекат или опет формално адвербијал, нпр. 

Шири се страх од рата; Опет је узео реч; Следио се од страха итд., што је 

непосредна последица нелексичке употребе управнога глагола. 

 

(25) Расте интересовање за нове станове. 

(26) Слаби производња алкохола. 

(27) Појавио се страх од губитка посла. 

(28) Потпуно је нестао ентузијазам за рад. 

(29) Шире се вести о превременим изборима. 

(30) Неспретно је примио ударац у стомак. 

(31) Није лако примио вест о њеном отказу. 

(32) Већ годинама трпимо његове увреде. 

(33) Не улазим у разговор с непознатима. 

(34) Председник је изашао пред нас с новим предлогом. 

 

Међутим, понекад се с неједнаком лакоћом да утврдити остатак 

лексичког значења функционалног глагола, мада су значењске варијације 

очите код перифраза са истим пропозиционим предикатом, типа 

ʻдискутовати’, попут водити / кренути / мамити / претворити се / 

убацити / укључити се / умешати се / упасти / уплитати се / упуштати 

се / ући у дискусију, или пак ʻспорити се’, као довести / мешати се / 

прерасти / ступити / увести / уклизавати / укључити се / уметати / 

умешати се / уплести се / упустити се / ући у спор. 

Иако наведене перифразе обједињује исти пропозициони 

предикат, ʻдискутовати’ или ʻспорити се’, свакако не вара први утисак да 

није реч о синонимским изразима, барем не оним правим или потпуним, 

што уверава да су функционални глаголи, заправо, модификатори или 

пак конкретизатори значења целога израза. Тако, на пример, уз фазну 
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модификацију радње, појединим се глаголима означавају различите 

модалне категорије, као што су циљноусмерено или планирано учешће у 

радњи (кренути, укључити се, ући), неспремност, несигурност или 

невољност учешћа у радњи (упустити се), нецелисходно и ометајуће 

дејство на радњу (уплитати се, умешати се) и сл., при чему се као 

пратеће компоненте појављују и значења као накнадно или непожељно 

учешће у радњи итд. (укључити се, убацити се, уплитати се и сл.). С друге 

стране, међу операторе каузативне дијатезе, уз укључити, умешати, 

уплитати сл., који чувају напред наведена модална значења, убрајамо 

још и водити, мамити итд., од којих први додатно регулише 

резултативни а други мотивациони карактер каузације, што значи да 

радња настаје као ефекат каузације, односно да њена реализација зависи 

од воље и спремности објекта каузације да је реализује. Коначно, глаголи 

типа претворити се представљају резултативно-трансформационе 

операторе, с обзиром на то да реферишу о промени или смени стања. 

Овај екскурс о померању предикатског језгра на позиције 

глаголских сателита искористили смо да укажемо да се семантички 

профил синтаксичких јединица лако мења и релативно лако одступа од 

својих задатих или каноничких вредности.  

Примери које смо досад анализирали показују неколико важних 

језичких појава, од којих је свакако најважнија номинализација 

реченичних (или глаголских) садржаја, која је услов да глаголски 

сателити – подједнако субјекат, објекат или адвербијал, постану носиоци 

значења предикативности. 

Међутим, иако смо кренули од овог, можда најдрастичнијег, 

случаја промене значења зависних реченичних чланова, номинализација 

није једини узрок ових одступања. 

2.1. За граматички субјекат је, раније смо рекли, типично да означи 

носиоца ситуације (Станојчић/Поповић 2014: 236), тј. вршиоца радње, 

носиоца стања, осећања или расположења, као у: 

 

(35) Марко је окречио собу. 

(36) Ана је висока. 

(37) Биљана се растужила. 

 



 

52 

У (35)–(37) управни глагол у означеној ситуацији непосредно 

регулише улогу субјекта, односно сам тип ситуације. Међутим, улога 

субјекатског појма се битно мења у пасивним реченицама, било да је реч о 

граматичком било о лексичком пасиву (Алановић 2009: 127), при чему се 

субјектом означава нека од објекатских улога – подједнако пацијенс 

(обично појам захваћен конструктивним, деструктивним или 

трансформативним деловањем агенса радње) и адресат (обично појам 

коме је шта намењено, упућено или усмерено), нпр.: 

 

(38) Кућа је озидана. 

(39) Марко је задобио ударац у потиљак. 

(40) [Ја] Још нисам добио информације о времену. 

 

Попут улоге агенса, и тип објекатске улоге зависи од конкретног 

облика учешћа објекта у радњи, који на тај начин мења неко своје 

обличко или какво друго функционално својство. 

Међутим, занимљиво је да субјекат, не баш тако ни ретко ни 

неуобичајено, изражава нека типична адвербијална значења, као место, 

време, узрок, начин и сл. Нпр.: 
 

(41) Копаоник је место годишњег сусрета економиста Србије. 

(42) Јун је време зрења пшенице. 

(43) Суша је узрок слабог рода воћа. 

(44) Штедња је једини начин опстанка. 

 

Ако бисмо потражили најближе значењске еквиваленте за 

примере (41)–(44), понајпре бисмо се, нема сумње, определили за 

следеће: 
 

(45) Економисти Србије су се сусрели на Копаонику. 

(46) Пшеница зри у јуну. 

(47) Воће је слабо родило због суше. 

(48) Само штедњом можемо преживети. 

 

Да је понуђена интерпретација не само тачна већ и једина могућа, 

доказују управо реченице у којима је предикативна допуна сведена само 

на своју главу, а то су: 
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(49) Копаоник је место. 

(50) Јун је време. 

(51) Суша је узрок. 

(52) Штедња је начин. 

 

С обзиром на то да се реченице (49)–(52), као окрњене варијанте 

реченица (45)–(48), врло тешко могу комуникативно прихватити или 

пак контекстуализовати, једини закључак који се из тога да извести 

јесте да, у (45)–(48), квалификативна конструкција служи да се субјекат 

са специфичном улогом укључи у одговарајућу радњу, односно повеже с 

њом, при чему реченична структура открива намеру говорника да се као 

тема исказа уведе нека ситуациона околност – место, време, узрок или 

начин. 

Након свега реченог није тешко закључити да се, с мањом или 

већом учесталошћу, на субјекатској позицији реализују многа значења – 

подједнако она која именују учеснике (или актанте) и околности (или 

сирконстанте), затим процесе и сама својства, што се дугује чињеници 

да је субјекат структурна позиција коју отварају глаголи 

најразличитијих категоријалних и значењских обележја. 

2.2. Баш зато нам се и чини да је далеко мање примера у којима је 

објекат употребљен у нетипичном значењу, између осталога зато што 

му место у реченици осигурава тек прелазан глагол. Ова специфичност у 

великој мери ограничава необјекатску значењску интерпретацију овога 

реченичног члана, мада и за то бележимо не сасвим спорадичне 

примере. Нпр.: 

 

(53) Ова вест ме је веома погодила. 

(54) Његово понашање ме доводи до избезумљености. 

(55) Криза нас је натерала да штедимо. 

(56) Ова чињеница ми говори да је погрешио. 

 

Реченице (53)–(56) конституишу глаголи просте или сложене 

прелазности, у којима нас нарочито занима логичко-семантичка веза 

граматичког субјекта и номиналног објекта. У свим примерима, 

позицију граматичког субјекта заузимају именице или именичке 

синтагме које се не могу интерпретирати као вршиоци глаголима 
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означених радњи, а разлог је што су датим појмовима те радње – 

несвојствене. Како субјекатски појам, иако метафоризацијом 

персонификован, ни у једном од последњих примера нема творачко 

учешће у радњи, улога агенса се нужно прераспоређује на друге, 

алтернативне позиције у реченици. У прилог изнетој тези иде и 

значењска интепретација претходних примера, која гласи: 

 

(57) Веома сам растужен због ове вести. 

(58) Избезумљен сам због његовога понашања. 

(59) Морамо да штедимо због кризе. 

(60) На основу ове чињенице закључујем да је погрешио. 

 

Ако прихватимо тезу о значењској блискости или чак 

идентичности реченица (53)–(56), с једне, и реченица (57)–(60), с друге 

стране, закључујемо да у првој групи примера, који и јесу у центру наше 

пажње, субјекат означава узрочни чинилац процеса, док објекат, 

директни или пак индиректни, компензаторно његовога носиоца, што у 

основи произилази из блискости категорија каузалности, агентивности 

и персоналности. 

Оваква интерпретација је, међутим, сасвим уобичајена када се 

субјектом означава каква статична представа, а глаголом футурални 

временски план, при чему се цела ситуација доживљава као какав 

неизбежан сценарио, нпр.: 

 

(61) Очекују нас велики изазови. 

(62) Овај проблем нас тек чека.  

 

Међутим, због природе односа између глагола и објекта, на овој 

се позицији тешко развијају адвербијална значења, мада и тада преко 

примарног објекатског, нпр.: 

 

(63) Дезерт не претходи главном јелу. [← Дезерт не долази пре главног 

јела] 

(64) Биљана у стопу прати Марка. [← Биљана је стално иза Марка] 

 

2.3. Промена значењског профила није неуобичајена ни на 

адвербијалним позицијама. Уз значење предикативности, о чему је већ 
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било речи, ови чланови реченице релативно често, и лако, дају податак 

о агенсу или пак објекту радње, нпр.: 

 

(65) У њој све ври од беса. 

(66) Бацио је око на ова кола. 

(67) Пред нама су бројни проблеми. 

(68) Удубио се у овај задатак. 

 

Транспозиција адвербијалних у неадвербијална значења дугује се 

метафоризацији реченичног садржаја, при чему се углавном простор 

схвата или као исходиште или као циљ процеса, када се у првом случају 

преиначава у агентивност а у другом у пацијативност и сл., што је 

механизам који се среће и у другим случајевима промене значења, 

углавном у виду супстанцијализације или персонификације (Wildgen 

2008: 79–82), нпр. Овај проблем нас још чека; Мучи ме несаница и сл. 

Штавише, сасвим је очигледно да иза ових значењских промена стоје 

мисаони процеси који омогућују да се створи другачија слика света, и то 

она у којој, због укидања или ограничавања властите моћи и контроле, 

људима владају или управљају ствари или пак процеси, у којој су људи 

окружени или пак испуњени предметима и процесима и сл. Тако се: 

 

(а) просторни односи транспонују у агентивност, пацијативност 

или пак процесуалност када је садржатељ извор или циљ когнитивне 

активности, односно само место активности, нпр.: 

 

(69) У мени још живи ова слика. 

(70) Он у томе види решење проблема. 

(71) Упао је у депресију. 

 

(б) супстанцијализацијом и нарочито персонификацијом 

значење предикативности развија на позицији субјекта или објекта, 

будући да се сам процес очовечује или опредмећује, нпр.: 
 

(72) Расте интересовање за наше производе у иностранству. 

(73) Послао јој је сигнал да крене. 
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(в) персонификацијом предмети релативно лако распоређују на 

субјекатску позицију, што нужно условљава померање агенса на, на 

пример, позицију објекта, нпр.: 
 

(74) Овај његов потез ми све говори. 

(75) Овај задатак ме мучи данима. 

 

Занимљиво је да метафорични сценарији, о којима је било речи, 

не утичу само на значењску интерпретацију појединих реченичних 

чланова већ и реченице у целини. Раније смо још рекли, ово се најбоље 

очитује када се семантичко језгро предикативности не поклапа са оним 

структурним, као у: 

 

(76) Мучи га несаница. 

(77) Упутио јој је оштре критике. 

(78) Увалио се у велике дугове. 

 

 С обзиром на то да значењска интерпетација примера (76)–(78) 

гласи 

 

(79) Не може да спава. 

(80) Оштро ју је критиковао. 

(81) Много дугује. 

 

то нам говори да се тип означене ситуације више не одређује на основу 

значења личног глагола, већ на основу именице која иступа као 

семантички центар предикативности. Оваква структурно-семантичка 

организација реченице понекад узрокује оштру колизију између 

граматичког (или реченичног) модела и његовога значења, при чему у 

првом реду мислимо на случајеве где се прелазном конструкцијом 

означавају медијалне (или непрелазне) ситуације, и супротно, где се 

непрелазном конструкцијом означавају прелазне ситуације (Алановић 

2014: 279, 282), нпр.: 

 

(82) Добио је богиње. 

(83) Несмотрено је ушао у разговор о њој. 
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 Зато у примеру (82), формално или структурно, објекат богиње 

означава новонастало стање у коме се нашао његов носилац, док у (83) 

неконгруентни атрибут о њој, као допуна именице разговор, означава 

објекатски интерпретиран појам ка коме је усмерена активност агенса. 

Ипак, најдрастичнијим примером структурно-значењске колизије 

сматрамо неке копулативне конструкције у којима је тематизацији 

подвргнут сам објекат радње (Алановић 2009: 127), нпр.: 

 

(84) Министар је био мета напада атентатора. 

(85) Буџет је тема скупштинске расправе. 

 

 Примери (84) и (85) верно илуструју способност језика и неких у 

њему расположивих образаца да се на позицију субјекта помери објекат 

радње а да при томе реченицу не конституише прелазан глагол, 

нарочито не директно прелазан, што не омета пасивну или пак само 

прелазну интерпретацију реченице: Министар је нападнут од 

атентатора и Скупштина расправља о буџету. Дакле, иако 

копулативне конструкције примарно служе за квалификацију, 

категоризацију и идентификацију појмова и појава, као нпр. Ана је 

висока, Ана је учитељица и Ово је Ана, овим се реченичним обрасцима 

неретко указује на специфичну улогу појмова у означеним ситуацијама, 

в. (84), (85) и сл., када се раскорак између форме и значења превазилази 

– адекватним лексичким избором, захваљујући чему податак о процесу 

више не даје глава предикативне синтагме већ управо њен 

неконгруентни атрибут – мета напада и тема расправе.  

3. Закључак  

Премда нам намера није била да промовишемо начела 

депенденцијалне граматике, на више места смо указали да је лични 

глагол структурно језгро реченице као и да слабљење његовог 

лексичког значења изискује померање семантичког језгра реченице, 

или предикативности, на неке друге позиције у њој, које структурно 

одговарају субјекту, објекту или адвербијалу, чиме се непосредно мења 

значењски профил ових а последично и других реченичних чланова. 

Без обзира на то, на основу свега до сада реченога ваља истаћи да 

је више него оправдано, барем у наставној пракси, у виду имати увек 
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основне значењске вредности реченичних чланова, посебно што се и у 

случајевима мањих или већих одступања граматички профил ових 

синтаксичких јединица не мења. 

Такође, сматрамо да су значењске варијације анализираних 

реченичних чланова утолико драгоценије јер указују да веза између 

форме и значења није увек ни стабилна ни предвидива, што је 

непосредно регулисано одговарајућим лексичким избором. Управо 

лексички избор доводи до значењске блискости или чак идентичности 

различитих реченичних модела у језику, што учвршћује ставове да је 

број ових модела у језику ограничен, али и да су њихове значењске 

могућности готово неограничене. 

Поменуте значењске могућности граматичких јединица свој 

корен налазе у различитим мисаоним механизмима који често 

откривају личну спознају света и односа у њему, при чему понекад 

оштре границе међу језичким категоријама бивају неутралисане или 

барем значајно ублажене, што нас немали број пута доводи до саме 

ивице апсурдности строгих и педантних граматичких анализа. 
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О КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ                                                               

СИНТАКСИЧКИХ И СЕМАНТИЧКИХ ЈЕДИНИЦА РЕЧЕНИЦЕ4 

1. Увод  

Другу половину двадесетог века у лингвистици је обележила, 

нема сумње, генеративна граматика, међу чије, непосредне и посредне, 

изданке сврставамо  генеративну семантику и падежну граматику, а 

потом и когнитивну лингвистику. Ове последње се могу сматрати 

посебно заслужним за афирмацију когнитивног и логичко-семантичког 

приступа у анализи реченице, који за полазну тачку има јасно 

разграничење два реченична плана – синтаксичког и семантичког, те 

томе следствено и два реда аутономних јединица – синтаксичких и 

семантичких. 

Када се говори о синтаксичким и о семантичким јединицама, 

тада се имају у виду чланови два комплементарна и нераскидива плана 

језичке структуре: синтаксичке функције остварене у једној реченици, с 

једне стране, и њима реализоване семантичке улоге или функције, с 

друге, где се оне прве односе на план форме, тј. граматике или синтаксе, 

а ове друге на план денотативног садржаја, или значења датих 

функционалних јединица. Да је оправдано говорити о њиховој 

комплементарности, потврђује и то да спрам сваке семантичке улоге 

стоји одговарајућа, мање-више типична, морфосинтаксичка форма, 

односно да свака морфосинтаксичка форма (треба да) има свој одраз у 

нејезичкој стварности. Међутим,  појам комплементарности треба 

схватити као сталну везу међу језичким плановима, или нивоима, а не 

као нужну везу међу њиховим елементарним јединицама (нпр. субјекта 

и агенса, директног објекта и пацијенса и сл.). Наведено упућује на 

исправност разликовања нивоа синтаксичке и семантичке структуре 

реченице (Арсенијевић 2009: 188), чија комплементарност, дакле, не 

подразумева нужну, или сталну, већ очекивану везу међу функцијама и 

семантичким улогама (Ристић 1999: 159; Алановић 2011: 15). Ипак, 

                                                           
4 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2012). „О комплементарности синтаксичких и семантичких јединица 
реченице‟, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LV/1: 149–175. 
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унутрашња организација јединица синтаксичког и семантичког нивоа 

показује висок степен подударности. Тако, док се за структурно  

чвориште реченице узима да је финитни глагол у функцији предиката, 

који за себе везује (или пак не везује) одређен број аргумената (Дува; 

Ветар данима дува), дотле се на нивоу семантичке структуре реченице, 

коју чини пропозиција, говори о тзв. логичком (или пак семантичком)5 

предикату као структурно-семантичком језгру пропозиције6 и његовим 

логичким аргументима (Helbig 1992: 143; Кронгауз 2001: 237; Фомичева 

2009: 136; Тунч 2009: 95−96). Овај формални паралелизам проистиче из 

релационих веза које се успостављају како међу синтаксичким тако и 

међу логичко-семантичким јединицама реченице, односно пропозиције, 

где ове последње (треба да) представљају фрагмент стварности, 

ситуацију чији је непосредни одраз такође каква предикатско-

аргументна или релациона структура (Кобозева 20042: 219).7 

                                                           
5 На овоме месту треба напоменути да се појмови логички субјекат и 
семантички субјекат често напоредо и синонимично употребљавају, што је 
оправдно будући да именују једну логичко-семантичку јединицу. Ипак, треба 
додати, на другачији начин. Логички субјекат је, прихватамо уверљиву 
аргументацију, елементарна или структурна јединица пропозиције, као што је 
то, уз друге аргументе, и логички објекат, док је семантички субјекат 
хиперулога која се у пропозицији распоређује на позицију логичког субјекта 
(Кронгауз 2001: 239). Ова терминолошка диференцијација је, чини се, посебно 
важна јер се семантичке улоге третирају као дубински падежи који се очитују и 
на синтагматској равни, док на дубинском плану чине аргументну структуру 
базичног предиката. С друге стране, логички предикат је језгро пропозиције, те 
не остварује, логично, ниједну, у ужем смислу, семантичку улогу, што иде у 
прилог ставовима да је сасвим сврсисходно разликовати пропозициону 
структуру, с једне стране, и семантичке улоге, с друге. 
6 Г. Хелбиг свој став о централности глагола у семантичкој структури реченице 
аргументује тиме да семантичке улоге именица нису унапред одређене, већ их 
стичу у реченици, у зависности од значења управног глагола. На тај начин су и 
семантичке улоге релације на семантичком плану, као што су и реченични 
чланови релације на синтаксичком (Helbig 1992: 36). 
7 За обележавање синтаксичких функција користићемо симболе S (субјекат), P 
(предикат), O (објекат), док за аргументе пропозиције резервишемо симболе 
LogS (логички субјекат), LogP (логички предикат), LogO (логички објекат). 
Изузетно, при обележавању фунције конституената у индексу дајемо симболе 
subj, obj, dat, akuz, caus, које сматрамо сасвим прозирним и уобичајеним.  Без 
обзира на то да ли је реч о синтагматској или пропозиционој структуру, њихове 
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S    +    P    +    O 

LogS + LogP + LogO 

 

Синтаксичка структура реченице, према депенденцијалном 

моделу, резултат је примене одређених граматичких правила у низању 

морфосинтаксичких јединица с конституентском вредношћу, при чему 

се на непосредан или посредан начин сви зависни реченични чланови 

као депенденси везују за један управни, тј. за лични глаголски облик у 

функцији предиката, тј. реченичног регенса. Веза између регенса и 

депенденса је регулисана регенсовом валентном способношћу, при чему 

се она најбоље види у односу између финитног глагола, с једне стране, и 

субјекта и објек(а)та, односно осталих рекцијских допуна (нпр. 

предикатива: сматра га успешним), с друге. Спознаја да је веза 

предиката са субјектом и објектима ‘посебна’ подстакла је и Л. Тенијера 

на разврставање реченичних чланова на актанте и сирконстанте 

(Tesnière 19692: 102−103), који управо субјекат и објекте убраја међу 

актанте. Ово није случајно. С једне стране, наведене синтаксичке 

јединице остварују чвршћу везу с предикатом и, с друге, њима се 

именују непосредни учесници у ситуацији, које Л. Тенијер назива 

актантима (Tesnière 19692: 102), Г. Хелбиг партиципантима (Helbig 1992: 

143) итд., чиме стичу статус централних аргумената или комплемената 

(тј. допуна). Сирконстанти, међутим, именују просторне, временске и 

друге околности под којима се одвија радња, те стога не спадају међу 

централне већ периферне аргументе, или суплементе (тј. додатке). 

Другачије речено, везу између актаната и сирконстаната треба схватити 

на следећи начин: они први именују централне фигуре сцене, док ови 

последњи упућују на њену позадину. Имајући у виду њихов валентни 

статус, тј. централност и периферност, а полазећи од учења Манхајмске 

(Engel 20094: 130) и Лајпцишке школе теорије валентности (Helbig 1992: 

75), актанти имају статус допуна, док сирконстанти, у принципу, статус 

                                                           
елементарне јединице које допуњују предикат, синтаксички или логички, 
сматраћемо аргументима (Arg). Под полунаводницима без почетног великог 
слова наводимо пропозицију, док трансформацију дајемо у угластим заградама. 
Осим наведених, за именски израз користимо симбол NP, за предлошко-
падежну конструкцију PP, за предлог Prep, док за глагол V, a копулу Cop. 
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додатака. Ови последњи се у србистичкој/сербокроатистичкој 

литератури стога традиционално и дефинишу као прилошке одредбе 

или адвербијали (Стевановић 19793: 65; Станојчић/Поповић/Мицић 

1989: 228; Ружић 2005: 499; Silić/Pranjković 2007: 304), управо полазећи 

од обележја детерминативности и њихове факултативности, чију 

периферност доказује чињеница да су формално непредодређене, што 

потврђује могућност њихове замене другом истозначном формом (нпр. 

Седим испред поште/пред поштом), те способност мултипликације (нпр. 

Седим у парку, поред фонтане, на зеленој клупи). 

Као што се може видети, Л. Тенијер у своме учењу није занемарио 

ни формалнограматичку ни значењску компоненту при разврставању 

глаголских сателита на актанте и сирконстанте. Готово исти приступ 

уочавамо и када погледамо само граматичке дефиниције ових 

реченичних чланова, чији незаобилазни део јесте и њихово значење. 

Тако се за субјекат, између осталог, обично наводи да именује вршиоца 

радње или носиоца стања (Стевановић 19793: 23; 

Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 207; Ружић 2005: 487−488; 

Silić/Pranjković 2007: 294), за објекте да именују појмове на којима се 

или врши или ка којима је управљена глаголом именована радња 

(Стевановић 19793: 74; Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 217; Ружић 

2005: 501; Silić/Pranjković 2007: 299). Ове су дефиниције прихватљиве, 

чак оправдане, зато што полазе од семантичког профила или 

предодређености појединих синтаксичких јединица, што поткрепљује 

ставове да се и самом синтаксом настоји кодирати каква ментална 

слика. Међутим, чисто семантички мотивисана интерпретација 

синтаксичких јединица је недостатна, често и погрешна, јер, прво, нема 

потпуне кореспонденције између тзв. дубинских падежа и површинских 

функција (Corder 1968: 17) и, друго, она занемарује прагматичку 

перспективу, итекако релевантну за конституисање реченице (Fillmore 

1977: 18; Welke 1988: 191), што је очито у свим оним случајевима где су 

у оштрој функционално-семантичкој колизији синтаксичке и 

семантичке јединице, што се региструје као одступање од њиховога 

семантичког профила. На тај начин се, на пример, граматички субјекат 

појављује експонентом и логичког објекта, и логичког предиката, те 

других, условно говорећи, периферних логичких аргумената, а да је реч 

о два аутономна језичка система илуструју и следећи примери. 
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а. Ана    је добила    награду. 
S    +    P    +    O 

LogО + LogP  

 

б.  Несаница     мучи     Ану. 

S    +    P    +    O 

LogP + LogS 

 

в. Мраз брине пољопривреднике. 

S    + P +    O 

LogАrgcaus + LogP + LogS 

 

1.1. Семантичка структура реченице, иако конструкт, треба да 

представља непосредан одраз ванјезичке ситуације или сцене о којој се 

реферише, при чему се као референтна тачка не узима синтагматска 

реченична структура, премда се она не може ни занемарити јер, заправо, 

и сама у основи представља језички одраз каквог стања ствари, већ 

логичка или логичко-семантичка структура реченице, односно 

пропозиција као какав објективни садржај или објективна константа 

(Кронгауз 2001: 233; Кобозева 20042: 218), што се нужно одражава и на 

примењену појмовно-терминолошку апаратуру: логички 

субјекат/објекат/предикат или, пак, прецизније агенс, пацијенс, 

инструмент, каузатив, темпоратив, локатив и сл. Тако је, гледајући 

логичку структуру реченице, њено семантичко и структурно језгро 

управо логички предикат (Кобозева 20042: 220), који минимално везује 

један аргумент, логички субјекат (‘он трчи’, ‘она спава’, ‘она је 

побледела’), док од типа радње зависи да ли ће и колико логичких 

објеката бити ангажовано (‘он једе сарму’, ‘она поклања намештај 

сиромашнима’, ‘он свима говори о њој све најбоље’). Да се аргументни 

састави ова два плана могу наћи у колизији, сликовито показује 

реченица Обузима ме страх. Премда се у датом примеру ради о 

двоаргументној синтаксичкој структури, Arg1 + P + Arg2, на логичко-

семантичком плану је реч о једноаргументној, где је реализован модел 

LogArg + LogP, коме одговара пропозиција ‘ја се плашим’. Разлика у броју 

аргумената се заснива на аналитичности синтаксичког модела (што је 

често и у енглеском, нпр. to render help према to help [Langacker 1991: 

107−108]), где две функционалне јединице стоје у корелацији с једном 
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логичко-семантичком: страх [ме] обузима → ‘плашим се’, што проистиче 

из чињенице да је синтаксичка транзитивност на семантичком плану, 

заправо, неутралисана.  

1.3. На основу претходнога намеће се логично питање: Зашто се 

једна синтаксичка структура објашњава неком другом, односно, зашто 

се и семантичка структура реченице организује применом одређених 

синтаксичких правила? Будући да се, у духу генеративне граматике, и 

структура речи може разумети кроз формулисање правила 

колокабилности фонема и морфема, онда је више него јасно да је и 

семантичка структура реченице, односно пропозиција,  конфигурација 

чије елементарне јединице на окупу држе каква граматичка правила 

која регулишу њихову селекцију, распоред и интерну хијерархију. Стога 

се и пропозиција, из наведенога следи, мора по важећим граматичким 

правилима неког језика устројити, или се барем помоћу њих односи у 

њој могу разумети, само се у том случају морају обезбедити услови за 

идеалну, тј. каноничку спојивост структурних и семантичких јединица, 

што подразумева да је тако формулисана реченица пример логичко-

семантичке профилисаности функционалних јединица.  Тако и 

пропозиција као семантички модел у својој основи интегрише какав 

синтаксички концепт, фиксиран структурном схемом просте реченице 

(Селеменева 2010: 123). С друге стране, полазећи од нераскидиве везе 

између језика и мишљења, сасвим је оправдано тврдити да се каква 

ментална слика о стварности, као начин уопштавања човековог 

искуства (Кураков/Дементьева 2003−2004: 100), устројава поштујући 

граматику језика, која се, по правилу, поклапа са структуром и 

границама пропозиције, али није претерано рећи ни да нам језик 

помаже да схватимо свет око себе, посебно односе у њему (Беседина 

2006: 469), што је у основи функционалног приступа у анализи језичке 

структуре (Welke 1988: 209). Наиме, док граматичке структуре реченице 

одражавају структуру мишљења, односно представљају когнитивне 

схеме које предетерминишу перцепцију стварности (Курганова 2011: 

10), дотле лексика служи да га испуни конкретним садржајем (Казарян 

2006: 74). 

 1.4. Зато у наставку немамо намеру да представимо исцрпан и 

свеобухватан, посебно не нов инвентар семантичких јединица, тј. 

семантичких улога или функција, већ ћемо настојати да укажемо на 
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правилности и одступања у функционалној, или прецизније, 

синтаксичкој дистрибуцији централних семантичких улога у српском 

језику. Имајући у виду задати циљ, неопходно је утврдити, на пример, на 

којим се све синтаксичким функцијама могу реализовати најважније 

актантне и сирконстантне семантичке улоге, агенс, пацијенс, адресат, 

локатив, темпоратив, каузатив и сл.,8 али и сам логички предикат, те 

утврдити услове, лексичке и граматичке, који узрокују одступања у 

логичкој конгруенцији између синтаксичких и семантичких јединица 

реченице, односно услове који нарушавају логичке законе у семантичкој 

синтагматици (Шацкая 2008а: 63). Дакле, гледано из перспективе 

синтаксе, овде ћемо дати одговор на питања која се тичу значења 

субјекта, објеката, адвербијала или атрибута, али и померања граница 

предиката, тачније измештања његовога семантичког језгра из окриља 

управнога глагола. Стога је и разумљиво што трагање за значењима, 

односно денотативним садржајем реченичних чланова, намеће потребу 

да се барем у најкраћим цртама осврнемо на теоријске основе падежне, а 

потом и функционалне граматике.  

2. Семантичке улоге  

Појам семантичке улоге као логичко-семантичке категорије, или 

боље речено релације (Helbig 1992: 24), израз је настојања да се, 

полазећи од пропозиционе структуре реченице, формулише улога 

учесника коју има у процесу означеном глаголом (McRae et al. 1997: 137). 

Стога, ако се има у виду да је, према Џекендофу, пропозиција 

концептуална структура, онда се и семантичке улоге могу дефинисати 

као њене елементарне конфигурације (Jackendoff 1987: 378). Чарлс 

Филмор, родоначелник падежне граматике, по први пут је у једној 

систематизованој форми дао прегледан и оперативан инвентар 

тематских или семантичких улога, тј. дубинских падежа, како их је сам 

назвао. Ч. Филмор, уз опаску да понуђени инвентар није коначан, јер је, 

како наглашава, у великој мери зависан од лексичке селекције именица 

и глагола (Fillmore 1968: 34),  наводи следеће дубинске падеже: агентив, 

                                                           
8 Термине који идентификују сирконстантне семантичке улоге преузимамо из 
функционалне граматике (Всеволодова 2000). 
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инструментал, датив, фактитив, локатив и објектив (Fillmore 1968: 

31−32). Предочена падежна граматика је семантички мотивисана, што је 

сасвим разумљиво, будући да представља концептуалну интерпретацију 

падежног система, у којој се полази од јасног разграничења површинске 

и дубинске структуре реченице (Fillmore 1968: 27). Ово се чини 

сврсисходним тим пре што се различити дубински падежи могу 

представити на исти начин на површинском нивоу (нпр. питати некога 

нешто или jemanden etwas lehren [Fillmore 1968: 28]). Стога, гледано из 

перспективе синтаксичких функција, Филмор наглашава да у самом 

глаголу мора бити регистровано када ће субјекат имати улогу објектива, 

датива или локатива (Fillmore 1968: 43, 49). То подразумева, на пример, 

да је субјекат пасивне реченице семантизован као објектив или датив, 

док је у улози локатива у реченицама где је евидентан поступак 

субјектизације овог дубинског падежа (нпр. У Чикагу је хладно → Чикаго 

је хладан). Зато Филмор, образлажући и коригујући своје ставове, 

прихвата сугестије депенденцијалиста да се дубински падеж може 

посматрати као израз семантичке валентности глагола, за разлику од 

површинских који су регулисани његовом синтаксичком валентношћу 

(Fillmore 1977: 60). 

Развојем и ширењем утицаја падежне граматике постало је очито 

да је већи број семантичких улога могуће објединити у неке општије 

категорије, тако се појављују појмови семантички субјекат и семантички 

објекат (Бондарко 2002: 624), протагониста и пацијенс (Всеволодова 

2000: 135), протоагенс и протопацијенс (Dowty 1991: 572) или актор и 

трпилац (Van Valin/La Polla 1997: 127, 146), као својеврсне хиперулоге 

или макроулоге, у оквиру којих се реализују одговарајуће микроулоге. 

Тако се, на пример, у оквире поља семантичког субјекта смештају агенс, 

експеријент и егзистијент, док се под семантичким објектом сматрају 

пацијенс и адресат. Наведене макроулоге, свака за себе, представљају, 

дакле, семантички континуум у ком се може уочити једна прототипична 

и више периферних улога. Стога је Г. Хелбиг сасвим у праву када каже да 

је могуће говорити о више врста агенса, већ према специфичној 

комбинацији обележја човек /+/, намера /+/, вољност /+/ и 

трансформативност /+/ (Helbig 1992: 68). 

2.1. Филмор у средиште својих опсервација поставља сцену, која 

је у значењској основи одређене реченице, а коју чине радња, учесници у 
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радњи те околности под којима се она реализује, што, ваља приметити, 

подсећа на Тенијерово учење о актантима и сирконстантима. И још 

нешто. Сам Филмор је изричит у ставу да се и дубинска реченица, 

односно пропозиција, састоји од предиката и једног или више именских 

израза који су у некој падежној вези са управним глаголом (Fillmore 

1968: 30), што поткрепљује ставове да се и на том нивоу, дубинском, 

нужно успостављају нека синтаксичка правила. Ипак, како ће неки исказ 

бити формализован зависи и од прагматичких фактора који регулишу 

који ће елементи пропозиције бити избрисани а који реализовани на 

површинском нивоу (Fillmore 1977: 73). Зато ћемо у даљем току овога 

истраживања поћи од типичних реченичних модела у којима је 

остварена логичка конгруенција између, у смислу Филморовог учења, 

површинских и дубинских падежа, односно синтаксичких функција и 

семантичких улога, али и површинског и дубинског предиката, што је 

оправдано остало изван сфере интересовања падежне, али не и 

функционалне граматике.  

Функцију предиката има, у прототипичном смислу, лични 

глаголски облик и он је структурно језгро или чвориште реченице, те га 

стога сматрамо језгреним и независним чланом реченице. Формално 

разврставање осталих синтаксичких функција на централне и 

периферне, како је већ речено, оправдано је и с обзиром на њихову 

семантичку предодређеност, која предвиђа да су субјекат и објекти, по 

правилу, непосредни експоненти у ситуацију укључених актаната или 

партиципаната, док се за адвербијале у првом реду везују 

сирконстантна, тј. типична околносна значења, као што су простор, 

време, узрок, начин и сл. Да се, међутим, површински и дубински план 

јављају и у колизији, показују нека новија истраживања која доказују, на 

пример, да се семантички објекат у српском језику може реализовати на 

свим синтаксичким позицијама у реченици, укључујући ту и 

адвербијалне детерминаторе (Арсенијевић 2009: 182). Када је, пак, реч о 

атрибутима као зависним члановима синтагми, и њима се актантне 

семантичке улоге непосредно могу идентификовати, али у 

номинализованим структурама, где функцију предикатског језгра, или 

предикатора, има именица, најчешће глаголска, или придев.  Дакле, 

посебну пажњу заслужују и одступања у погледу функционално-

семантичке спојивости ова два реда јединица, а то подразумева трагање 



 

68 

за одговором на питање када централне синтаксичке функције 

означавају сирконстантне семантичке улоге, и обрнуто, када се на 

периферним функцијама, тј. примарно адвербијалима, уводе типичне 

актантне семантичке улоге.  

3. Синтаксичке функције  

Субјекат представља један од централних реченичних чланова, 

чију централност може потврдити, на пример, неиспустивост у језицима 

аналитичког типа или конгруентна веза коју номинални тип субјекта 

успоставља с предикатом. Без обзира на конкретан теоријски приступ, 

нпр. чињеницу да се у генеративном опису реченице именски израз у 

функцији субјекта не подређује непосредно предикату, што је управо 

случај с депенденцијалном граматиком где стиче статус глаголске 

допуне, његова централност проистиче из још једне правилности, а то је 

да је управо субјекат типично место у активној реченици где ће се 

појавити агенс (Бондарко 2002: 624; Копров 2008: 6). Управо због тога, 

како сам Филмор примећује, номинативу као једином падежу 

граматичког субјекта и није било придавано превише важности, а цео 

опис се сводио углавном на његову синтаксу, што се, и када је у питању 

србистика, значајно променило (Антонић 2007: 102−113).Треба, 

међутим, додати да је за Филмора субјекат категорија површинске 

структуре, која може репрезентовати све дубинске падеже (Fillmore 

1971: 22), што ће се показати тачним и када је српски језик у питању. 

3.1. Семантичке функције које остварује неки реченични члан, па 

тако и субјекат, зависе од лексичке селекције, како именица у функцији 

субјекта тако и глагола у функцији предиката. Зато семантички 

прототип агенса чине именице са обележјем човек /+/ и живо/+/, чији 

се агентивни потенцијал у најчистијем облику остварује уз предикат с 

неким од акционалних глагола, где је интенционалност актанта 

евидентна, међу које се убрајају глаголи кретања (ићи, трчати, шетати 

и сл.), говорења (рећи, јавити, поручити, обавестити и сл.), давања и 

узимања (дати, послати, отети, узети и сл.), перцепције, аудитивне и 

визуелне (гледати, посматрати, разгледати, ослушкивати, слушати), 

мишљења (мислити, разматрати, процењивати и сл.), те 

конструктивне (изградити, озидати, направити и сл.), 
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трансформативне (окречити, офарбати, поправити) и деструктивне 

делатности (развалити, порушити и сл.) итд. Међутим, треба истаћи да 

и неживи појмови остварују улогу агенса, али у случајевима када се 

њима именују људски колективи (нпр. Факултет штрајкује). Спорно 

питање у литератури, међутим, и даље остаје у којој мери се неживи 

појмови (нпр. са обележјем предмет /+/ и самоактивно /+/), али и они 

живи који се тако језички доживљавају, нпр. биљке, могу сматрати 

агенсима, при чему се у првом реду у виду имају инструменти или какве 

природне појаве, где и једни и други могу бити одговорни за каква 

фактивна дејства (Трамваји су се сударили; Вода је однела мост), када 

није толико упитна њихова агентивност колико евентуално њен степен 

(Ивић 2002: 55). С обзиром на то да је у литератури о поменутој појави 

вођена опсежна дискусија, ми се нећемо детаљније бавити овим 

питањем, али треба напоменути да, када је реч о инструментима, њихов 

агентивни потенцијал долази до изражаја у приликама када ‘преузимају’ 

контролу над ситуацијом (Welke 1988: 199), док је стварни агенс 

истовремено губи, што је евидентно у случајевима где намере и циљеви 

агенса стоје у колизији с крајњим исходом радње (Воз је искочио из 

шина). 

3.1.1. Осим улоге агенса, субјектом се, као експонентом логичког 

субјекта,  именују још експеријент, или носилац каквог стања 

(доживљаја, осећања или расположења) и егзистијент, тј. носилац или 

именитељ постојања (Всеволодова 2000: 141, 143; Копров 2008: 6), чија 

је дистрибуција регулисана и условљена значењем управнога глагола. 

Глаголи чији се субјекат са обележјем живо /+/ и човек /+/ реализује 

као експеријент припадају класи медијалних или стативних, а то су 

превасходно глаголи физиолошких (поцрвенети, разболети се, 

убледети, умрети и сл.), физичких (окренути се, савити се, пасти, 

спотаћи се), те психичких и афективних стања (заволети, изнервирати 

се, мрзети, наљутити се и сл.). Када је, с друге, реч о егзистијенту, он се 

остварује уз егзистенцијалне глаголе, а може имати и обележје живо /+/ 

и живо /–/ (Био једном један краљ; Има тамо једна брза речица; Постоје 

земље поносне). 

3.1.2. Наведене микроулоге се могу сматрати типичним за 

граматички субјекат, док су остале, по правилу, условљене лексичко-

граматичким варијацијама семантичке структуре реченице (Копров 
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2008: 7). Стога се типичним за граматички субјекат, у првом реду из 

перспективе глаголскога стања а не само значења, могу сматрати и 

улоге које одговарају семантичком објекту. Субјекат пасивне реченице, 

опште је познато, именује објекат радње, при чему се тај објекат 

углавном реализује у две семантичке варијанте: као пацијенс и као 

адресат. Док се на пацијенсу, у прототипичном смислу, очитује 

трансформативно дејство агенса (Кућа је окречена), дотле је адресат 

најчешће у улози примаоца информације или каквог материјалног 

објекта (Она је награђена за свој рад; Он је о свему редовно обавештаван). 

Аналогно ситуацији у активној реченици, остаје отворено питање да ли 

ову функционално-семантичку спојивост у пасиву треба сматрати 

нормом или само правилношћу. Ако се има у виду да пасив представља 

својеврсни граматички конверзив, јасно је да распоред улога у пасивној 

реченици представља инверзију стања у саодносној активној. Стога, 

пођемо ли од активне реченице типа Ова га је идеја заслепела, чији је 

пасивни еквивалент Он је заслепљен овом идејом, примећујемо да 

субјекат ове пасивне реченице није објекат радње, будући да се он ни у 

оној активној не именује акузативним објектом, већ је у питању носилац 

стања, тј. експеријент. Из тога следи да је при пасивизацији, у 

конкретном примеру, тематизацији подвргнут експеријент а не 

пацијенс, што потврђује да је реч о чисто граматичкој а не семантички 

условљеној трансформацији. Други проблем лежи у могућности да се 

активним глаголским формама оствари пасивно значење, о чему је било 

доста речи у литератури (Ивић 1995: 184; Бондарко 2002: 604; Пипер 

2005: 625; Алановић 2009: 127). Наиме, глаголске перифразе типа 

добити шамар или добити информацију представљају лексичко-

граматичке еквиваленте пасивних облика бити ошамарен/обавештен, 

при чему је у првом случају субјекат у улози пацијенса (Он је добио 

шамар од другарице), а у другом у улози адресата (Она је добила 

информацију о своме оцу). Још су сликовитији примери типа Стиже нови 

диск Мирослава Илића, где не постоје никакви лексичко-граматички 

показатељи пасивности већ само логичко-контекстуални, који се 

примарно ослањају на наше искуство и на основу њега одговарајући 

доживљај стварности. Ипак, последња реченица је и пример 

експресивности исказа и емпатије, где се у први план истиче управо 

објекат чије креативне делатности. 
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3.1.3. У претходним параграфима смо се осврнули на главне 

актантне семантичке улоге, те је и било донекле очекивано да се оне 

под специфичним условима лексичке и граматичке селекције реализују 

на позицији субјекта. Мање типично за субјекат јесте да се њиме 

идентификују нека околносна значења, односно сирконстантне улоге, а 

ту у првом реду мислимо на значења простора, времена, начина, за 

разлику од значења узрока, инструмента и предикатског значења, која 

показују висок степен компатибилности с функцијом субјекта. 

3.1.3.1. Значење узрока или денотативна улога каузатива, како је 

уобичајено у теорији функционалне граматике (Весоволодова 2000: 

150), показује висок степен компатибилности с функцијом граматичког 

субјекта. Без обзира на то што се адвербијална значења у принципу 

смештају у рематски оквир реченице, тематизација узрочнога значења 

је омогућена и комплементарношћу значења агенса и каузатива. Наиме, 

премда сваки агенс није истовремено и каузатор, аниматни каузатор, 

међутим, јесте агенс, што се најбоље види на примеру семантичке 

валентности каузативно-манипулативних глагола. 

Семантички прототип каузативних глагола који регулишу 

односе у интерперсоналној сфери јесу они манипулативни типа 

натерати, омогућити и подстаћи (Алановић 2011: 64). Субјекат уз 

наведене глаголе је каузатор каквог процеса, с тим да се само лица могу 

схватити и као делујући агенси. Тако, упоредимо ли примере Супруга ме 

је натерала да штедим и Криза ме је натерала да штедим, затим 

Директор ми није омогућио да уђем и Снег ми није омогућио да уђем, те 

Сестра ме је подстакла да сликам и Ова изложба ме је подстакла да 

сликам и сл., јасно је да неживи појмови остварују улогу ситуационих 

каузатора, где под тим појмом подразумевамо околност која непосредно 

узрокује какву последицу, и чији је непосредни експонент управо појам 

реализован на субјекатској позицији (Ова изложба ме је подстакла да 

сликам [← Био сам на изложби и захваљујући томе сам почео да 

сликам]).  С друге стране, лица као каузатори уз наведене глаголе 

представљају агенсе јер, иако њихову делатност глагол не денотира, она 

је увек имплицирана, а у реченицу се непосредно може увести преко 

факултативне инструментне допуне (Својим говором нас је натерала да 

променимо став [← Она је говорила и ми смо морали да променимо 

став]). 
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Узрочну семантичку компоненту у реченици тематизују и 

општекаузативни глаголи, нпр. изазвати, узроковати и сл., те 

копулативни предикати са именицама типа разлог, узрок итд. на 

позицији њиховога именског дела (Новац је увек узрок свађе). Другачија 

перцепција улоге каузатора у реченицама са општекаузативним и 

каузативно-манипулативним глагола види се и на следећим примерима 

– реченице типа Ана је изазвала шумски пожар и Тропске температуре 

су изазвале шумски пожар упућују на аниматног и неаниматног 

каузатора, при чему је и код оног првог компоненту намере у деловању 

могуће искључити, тако да последице настају као посредни ефекти 

каузирајуће ситуације. Намера у деловању лица постиже се увођењем 

перифразе подметнути пожар.  

Именице типа разлог, узрок и сл. у функцији именског дела 

копулативног предиката омогућују тематизацију улоге каузатива, а ова 

способност проистиче управо из структурног лика предиката којим се и 

иначе обезбеђује квалификација, идентификација или категоризација 

субјекта. Оно што је, међутим, типично за овај модел јесте да се именице 

разлог или узрок, по правилу, не појављују самостално на позицији 

именског дела предиката већ заједно са својим неконгруентним 

атрибутом, којим се денотира садржај последичне радње. Дати атрибут 

се јавља у форми слободног генитива или датива, предлошког акузатива 

(Она је разлог наше свађе; Он је разлог томе/за то), или зависне 

допунске реченице (То је разлог што те волим; То је разлог да боље 

учиш). Без обзира на реализовану форму атрибута, управна реченица 

фигурира као својеврсни фокализациони презентатив којим се 

најављује или наговештава какав пропозициони садржај у ком је 

узрочна компонента комуникативно наглашена, фокализована [→ Због 

тога те волим; Због тога треба да учиш боље]. 

Специфичност каузативних конструкција уопште, па тако и оних 

горенаведених, јесте да се заснивају на тематизацији каузатора радње 

или стања, који, међутим, увек стоји у регуларној алтернацији са 

одговарајућим рематским адвербијалним детерминатором (Морали смо 

да променимо свој став због њеног говора; Шумски пожар је избио због 

Ане/тропских температура), а каткад и самим објектом, по правилу 

неправим (Она ме љути : Љутим се на њу; Он ме задивљује : Дивим му 

се).  
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3.1.3.1.1. Ова регуларна алтернација је непосредни резултат 

промене перспективе исказа: од узрока ка последици или од последице 

ка узроку (Њен долазак је узрок наше свађе/њен долазак нас је посвађао : 

Свађали смо се због њеног доласка). Такав поступак, међутим, није, барем 

без већих трансформационих захвата, могуће применити ако се субјекат 

јави у улози консеквентива, када позицију именског дела предиката 

заузима именица последица (Опште незадовољство је последица њихове 

неслоге), што је у тесној вези са одсуством кондензационих средстава за 

исказивање последичног значења или улоге консеквентива 

(Всеволодова 2000: 150). Ипак, реченицу с тематизованим 

консеквентивом могуће је једино преиначити у структуру с 

тематизованим каузативом, будући да узрок и последица стоје у односу 

регуларне логичке комплементарности (Њихова неслога је узрок општег 

незадовољства). 

3.1.3.2. У истом структурном моделу, тј. NP + Cop + NP, појављују 

се и субјекти са улогом локатива и темпоратива (Всеволодова 2000: 

148−149), тј. у значењу просторног и временског локализатора. Овај 

реченични модел, сасвим је јасно, захтева увођење именица с 

просторним или временским значењем на позицији именског дела 

предиката, а то су место, простор, позиција, те време, моменат, 

тренутак и сл. (Ова улица је место нашег првог сусрета; Галерија је 

простор у ком се најбоље осећам; То је моменат када смо се први пут 

разумели; То је тренутак нашег разлаза).  

Овај продуктивни граматички образац, дакле, обезбеђује 

тематизацију периферних, адвербијалних значења захваљујући томе 

што се на позицији именског дела предиката појављују именице у 

функцији категоризационих одредаба. Осим тога, читава конструкција, 

будући да има функцију презентатива, служи за посебно истицање, тј. 

фокализацију, управо неког од адвербијалних значења. Да је о томе реч, 

показује и могућност увођења одговарајуће појачајне партикуле уз 

адвербијални детерминатор у конкурентном моделу без презентатива 

(Управо/баш на том месту смо се први пут срели; Управо/баш тог 

тренутка смо се први пут разумели и сл.). 

3.1.3.2.1. Тематизација улоге локатива среће се и у моделима с 

малобројним пунозначним глаголима као што су садржати или 
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састојати се: Ова књига садржи три поглавља; Ова књига се састоји из 

три поглавља. Измештање ове улоге са субјекатске позиције омогућује 

увођење егзистенцијалног или сродног глагола у саодносном 

реченичном обрасцу: У овој књизи постоје/налазе се три поглавља. 

Више је него очито да се другачијим реченичним обрасцима постижу 

различити перспективизациони ефекти, који обезбеђују да се својство 

ентитета сагледа или из перспективе његове целовитости и јединства 

или из перспективе његових интегралних делова. 

3.1.3.3. Када је пак реч о другим адвербијалним значењима, нпр. 

средству или начину, при конституисању презентативног реченичног 

модела на располагању нам стоји осетно мањи инвентар именица у 

функцији категоризационих одредаба, а то су инструмент, средство, 

начин, модел, поступак и сл. Специфичност ових именица, посебно оних 

типа начин, јесте што показују виши степен апстракције и уопштавања, 

што доказује неопходност да се експлицитно детерминишу, посебно ако 

их упоредимо са именицама типа место и време које могу означити неке 

конкретне реалије (Врати се на место; Он је на месту; Дођи на време; 

Време је да пођем; *Поступком/начином ћеш то решити [→ Овим 

поступком/начином…]; *То ћеш уклонити средством [→ …овим 

средством] и сл.). Без обзира на ову лексичкосемантичку специфичност, 

тематизација значења инструмента и модуса као сирконстантних 

семантичких улога остварује се по већ наведеним правилима, те са већ 

описаним прагматокомуникативним ефектима (Новац је средство за 

придобијање гласача [→ Управо/баш новцем ћеш придобити гласаче]; 

Лаж је начин да придобијеш гласаче [→ Управо/баш путем лажи ћеш 

придобити гласаче]). 

3.1.3.3.1. Изван описаног граматичког модела којим се постиже 

ефекат фокализације инструмента, тематизација је типична и у 

моделима с пунозначним прелазним и непрелазним глаголима, у којима 

је могућа супституција агенса инструментом на субјекатској позицији, 

што је често била тема расправа у лингвистичкој литератури (Овај кључ 

отвара сва врата; Аутобуси превозе децу до школе; Ова оловка пише 

лепо; Камион је дошао по смеће). Алтернација агенса и инструмента на 

овој синтаксичкој позицији омогућена је заједништвом и јединством 

које ова два актанта имају при реализацији какве радње (Ивић 2002: 52), 

при чему се тематизацијом инструмента или ограничава контрола 
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агенса (Пушка је случајно опалила), или се за инструмент везује какав 

квалитет, који не проистиче из функционалне везе са агенсом а који је 

пресудан за реализацију дате радње (Овај нож прецизно сече). 

3.1.4. У падежној граматици се сасвим оправдано није посебна 

пажња посвећивала синтаксичкој реализацији логичког предиката, 

будући да се на базичном, дубинском нивоу он увек репрезентује неким 

личним глаголским обликом, што значи да се, без обзира на површинску 

организацију реченице, у анализи  полази од њеног идеалног, 

каноничког лика, јер се само на основу њега може утврдити логичка 

веза између радње и учесника у њој. Овде пак полазимо управо од 

синтагматске равни, тј. од површинског облика какве дубинске 

реченичне структуре, јер не трагамо само за значењима синтаксичких 

јединица већ и за комуникативним и прагматичким ефектима који се 

постижу различитим структурним варијацијама. У томе нам је од велике 

помоћи  функционалнограматички приступ, где се полази од става да, 

иако је категорија предикативности тесно везана с глаголношћу, глагол 

није једино средство за изражавање предикатског значења (Попова 

2010: 39), те да се и актантним формама може идентификовати 

предикат (Всеволодова 2000: 168), што је правило у случајевима где ове 

позиције заузимају апстрактне именице као носиоци предикатског 

значења (Золотова 2003: 96, 143), па се стога и сматрају експонентима 

логичког предиката (Арутюнова 20033: 123). Ова чињеница наводи на 

оправдан и утемељен закључак да су у таквој реченици њен 

синтаксички и семантички центар раздвојени (Арутюнова 20033: 131), а 

то подразумева да је управни глагол и даље структурно језгро реченице, 

јер су сви реченични чланови подређени његовој синтаксичкој и 

семантичкој валентности, али информацију о процесу носи неки од 

његових аргумената, нпр. субјекат или објекат. 

3.1.4.1. Када се тврди да се на позицији субјекта може 

реализовати семантичко језгро предикације, то значи да је управо 

субјекат непосредни корелатив логичког предиката. Овај се поступак 

релативно често среће у тзв. перифрастичним предикатским изразима 

(Тополињска 1982: 35). Без обзира на различита терминолошка решења, 

декомпоновани предикат (Радовановић 1977: 53), перифрастични 

предикатски израз (Тополињска 1982: 35), глаголска перифраза 

(Mrazović/Vukadinović 1990: 166) или декомпоновани глагол (Танасић 
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1995: 158), сва она се тичу, у основи, истог језичког феномена, који треба 

сагледати кроз призму аналитичности и кроз призму номинализације – 

реч је о двочланим структурама с глаголским и именичким делом, где је 

глагол употребљен функционално, док именица са обележјем 

процесуалности представља семантичко тежиште конструкције или 

израза (Золотова 1994: 704). При томе ваља имати на уму да се под 

семантичким тежиштем или језгром сматра управо именица, јер се њом 

даје информација о конкретној радњи, стању или збивању, док је 

функционални глагол, или глагол оператор (Просвирина 1983: 85), и 

даље структурно језгро реченице, те сходно томе и носилац 

граматичких информација (лица, броја, времена, стања, начина), али и 

других семантичких компоненти релевантних за реализацију каквог 

процеса, а то је трајање, интензитет, фаза и сл. Улогу функционалног 

глагола преузимају како непрелазни тако и они примарно прелазни, док 

се на позицији одговарајуће семантичке допуне реализује редовно каква 

апстрактна, најчешће глаголска именица. 

У перифрастичним изразима, у којима је на субјекатској позицији 

реализовано семантичко језгро предикације, ту функцију заузимају 

апстрактне именице које именују каква когнитивна, психофизичка или 

емоционална стања. Структурно језгро датих израза чине како 

непрелазни глаголи, од којих се по правилу срећу они егзистенцијални 

типа јавити се, настати, појавити се, родити се и сл., тако и они 

прелазни, најчешће глаголи физичког контакта типа држати, обузети, 

запосести, ухватити и сл. (У њој се јавило зрнце сумње; Потпуно га је 

обузео страх од смрти). Разликовање прелазних од непрелазних 

конструкција оправдано је и стога што се носилац осећања или 

доживљаја у овим моделима различито граматикализује. Док се уз 

непрелазан глагол тек периферном, тј. примарно адвербијалном 

(Антонић 2008: 9−10) или атрибутском формом (Танасић 1996: 80) 

идентификује семантички субјекат (У њој се родила идеја…; Родила јој се 

идеја…), дотле се уз прелазан то најчешће остварује преко објекатске 

допуне, редовно оне директне. Ова два вида граматикализације имају 

значајне реперкусије и на ефекат стања на семантички субјекат, а то је 

посебно уочљиво код прелазних конструкција где је дејство стања 

паралишуће, омамљујуће или онемогућивачко. Оно што је овим 

изразима заједничко јесте да се неретко аргументна структура 
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синтагматског и пропозиционог модела битно разликују. Ова разлика 

проистиче из промене хијерархије аргумената на синтагматској равни 

реченице. Наиме, у изразима типа У њој се јавила жеља за победом 

препознајемо следећу синтаксичку организацију: NPsubj [NP + PP [Prep + 

NP]] + V + PPadv. Наведени структурни модел одговара реченици Проблем 

се јавио у граду, у којој је, за разлику од перифрастичног израза, 

остварена идеална спојивост синтаксичких и семантичких јединица 

реченице. Полазећи, с друге стране, од семантичке структуре 

анализиране перифразе, као саодносни синтагматски модел јавља се 

реченица Она жели победу, која се симболички може представити: NPsubj 

+ V + NPobj. Ако пак упоредимо модел с примарно прелазним глаголима, 

типа Ану је обузео страх, са одговарајућим непрелазним моделима, типа 

Она се плаши, очито је да се тзв. фигуративност израза заснива, гледано 

из синтаксичке перспективе, на дебалансу између синтаксичке и 

семантичке транзитивности (De Swart 2007: 17), што у конкретним 

примерима значи да спрам синтаксички непрелазне структуре стоји 

семантички прелазна (У њој се пробудило интересовање за књижевност : 

‘она се почела интересовати за књижевност’), односно да спрам 

семантички непрелазне стоји одговарајућа синтаксички прелазна (‘она 

се успаничила’ : Ухватила ју је паника). Из наведенога следи да се и 

хијерархија реченичних чланова нужно мења, те да се примарно додаци, 

нпр. адвербијални детерминатори с просторним значењем, промовишу 

као (специфичне или секундарне) допуне јер стоје у корелацији с 

централним аргументима логичког предиката (У њој се пробудила нада). 

С друге стране, субјекат, иако зависни члан реченице, у перифрастичним 

изразима где је непосредни корелатив логичког предиката стиче 

извесну аутономност у погледу лексичке селекције глагола: Нада се 

јавила/пробудила/родила и сл., захваљујући чему и представља 

семантичко (предикатско) језгро целога израза. Горенаведено нам 

сугерише да су у датим реченицама у колизији синтаксичка и 

семантичка валентност управног глагола, из чега следи закључак да не 

постоје никакве формалне препреке да се субјекат сматра експонентом 

логичког предиката, тј. фактивним субјектом, те да примарно додатак 

именује семантички субјекат, чиме стиче статус својеврсне агентивне 

допуне. И још нешто. Имати на уму да број, статус и форма синтаксичких 

и семантичких аргумената није нужно пропорционалан необично је 

важно, чак неопходно, пошто се неретко сви пропозициони аргументи 
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или не реализују на синтагматском плану или пак бивају померени на 

позицију атрибута, тј. зависног члана синтагме (Идеја о томе га не 

напушта ‘он стално мисли о томе’). 

3.2. Када је реч о граматичком објекту, сасвим је очекивано да се 

и на тој позицији могу реализовати различите, за објекат нетипичне, 

семантичке улоге, премда је у случају њиховог идеалног или каноничког 

распореда, усклађеног са семантичким профилом свих синтаксичких 

јединица, за објекат предодређена улога семантичког објекта, најчешће 

пацијенса или адресата (Blake 1994: 145). С друге стране, одступања од 

каноничког распореда улога углавном су сигнал, односно резултат 

несагласја у аргументној структури површинског и базичног 

реченичног модела, што се може сагледати у светлу граматичког 

варирања једне те исте семантичке структуре. Ове граматичке 

варијације непосредно су условљене детематизацијом семантичког 

субјекта, што подразумева његово уклањање с позиције субјекта, 

односно тематизацијом других значења, нпр. адвербијалних или самог 

предикатског, што доводи до тога да се управо на објекатској позицији 

реализује или семантички субјекат као носилац ситуације (Брине ме ова 

криза; Ухватила ме трема) или експонент логичког предиката 

(Извршили су велики притисак на нас). 

3.2.1. Ни само значење семантичког објекта није кохерентно, а у 

оквиру њега се издвајају барем две микроулоге – пацијенс и адресат. Док 

је пацијенс, уопштено узев, непосредно захваћен креативном, 

деструктивном, транформативном или модификативном делатношћу 

агенса (Тестелец 2001: 213), дотле је адресат семантизован као 

прималац информације или материјалног објекта (Тестелец 2001: 

213−214), што га удаљава од прототипично схваћеног ‘правог’ објекта, 

те није чудо што се у традиционалној литератури назива даљим 

објектом. Томе следствено се само акузатив без предлога сматра правим 

или директним објектом и типичном морфосинтаксичком формом за 

пацијенс, док се, с друге стране, слободни датив узима као типични 

падеж за идентификовање адресата (Van Valin 1990: 228; Blake 1994: 

145−149; Lazard 1994: 65). Ипак, ова је морфосинтаксичка шема, разуме 

се, сасвим поједностављена и крајње уопштена, гледано нарочито из 

перспективе синтетичких језика.  
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3.2.1.1. Тако, на пример, бележимо рекцијске моделе где се 

управо на позицији директног објекта, дакле акузатива без предлога, 

именује прималац информације или материјалног објекта, а то су 

реченице с глаголима типа обавестити и снабдети. Недвојбено је да се 

акузативом именује лице у улози адресата, али је захваљујући 

резултативном ефекту радње у његовој сфери евидентна каква трајна 

промена (обавестити Х → Х има какву информацију и снабдети Х → Х 

има какав предмет), при чему се цела ситуација може схватити као 

деловање агенса адресанта на задовољавању потреба адресата. 

3.2.1.2. Пацијативни карактер правог објекта може се 

релативизовати и у примерима са афективним глаголима типа волети, 

мрзети, обожавати, поштовати и сл., којима се наглашава да међу 

каквим појмовима постоји специфичан тип везе, те је, можда, 

оправданије говорити о објекту тицања (реланту), тј. објекту 

позитивног или негативног афективног односа, будући да се глаголом 

именована афективна веза представља као релација која настаје на 

импликацији какве конкретне делатности субјекатског појма, посредно 

или непосредно усмерене на онај објекатски (Не волим Анџелину Џоли 

[← Не волим да гледам њене филмове]; Волим Баха [← Волим да слушам 

Бахову музику]). Сличан тип везе уочава се и код глагола типа мислити, 

с том разликом да се предлошким акузативом идентификује објекат 

тицања (Стално мислим на њу), док је као прави објекат могуће узети 

само непосредни резултат когнитивне делатности агенса, што је осим 

промене значења праћено и променом рекцијског модела, евентуално и 

самог глагола (Мислим да није у праву; Он је то смислио).  

3.2.1.3. С друге стране, у моделима с глаголским перифразама 

неретко се формом датива, дакле индиректним објектом, идентификује 

пацијенс, нпр. задати некоме ударац, где је пацијативност пренета на 

дативни објекат захваљујући томе што је акузативна допуна семантичко 

језгро предиката, при чему долази до својеврсне хијерархијске 

инверзије између првог и другог објекта.  

Имајући горенаведено у виду, закључујемо да се синтаксичким 

објектом идентификује неко од објекатских значења ако је субјектом 

идентификован агенс, што представља пример идеалне спојивости 

синтаксичких и семантичких јединица. У супротноме, објектом се 
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идентификује и сам семантички субјекат (Бондарко 2002: 654), тј. агенс 

или експеријент. С обзиром на то да се субјекат и објекат, пре свега онај 

директни, често посматрају као синтаксичке јединице у односу 

регуларне алтернације, нпр. у активно-пасивној трансформацији, 

неопходно је установити околности под којима је управо објекат место 

реализације семантичког субјекта. 

3.2.2. Премештање или спуштање агенса, као прототипа 

семантичког субјекта,  на позицију објекта увек је условљено 

специфичном лексичком селекцијом именица распоређених на 

субјекатску позицију, али и специфичностима глаголскога значења. У 

том погледу је врло илустративан пример с глаголом показати, где 

агентивност субјекта непосредно зависи од реализације категоријалних 

обележја човек /+/ и живо /–/. Наиме, субјекат са обележјем човек /+/ 

представља прототип агенса (Он ми је показао свој рад). Међутим, ако се 

на овој позицији појави именица са обележјем живо /–/ и предмет /+/, 

то је сигуран показатељ померања агенса у оквире реме, тачније на 

позицију објекта (Ова појава нам показује стање наше економије), у 

последњем примеру индиректног, што се среће и код многих 

каузативних глагола (Криза нас је натерала да се свега одрекнемо; Ова 

књига ће ми омогућити да се спремим за испит; Његова изложба ме је 

подстакла да и сам почнем да сликам), где се субјекатски појам разуме 

као ситуациони каузатор, о чему је било речи у претходним 

параграфима. Улогу каузатора стања, схваћеног у најширем смислу, 

преузима и субјекат код каузативно-афективних глагола, типа 

интересовати, забринути, мучити, растужити и сл., које срећемо у 

примерима Ова ме књига не интересује; Забринула ме њена 

незаинтересованост; Мучи ме ова реченица; Растужила ме ова прича и 

сл., где се објекатски појам појављује у улози носиоца доживљаја, тј. 

експеријента. Наведени каузативни глаголи стоје у конверзном односу с 

глаголима типа интересовати се, забринути се, мучити се, растужити 

се и сл. (Алановић 2011: 157), за које је норма тематизација агенса или 

носиоца стања, доживљаја, те рематизација каузатора (Интересујем се 

за ову књигу; Растужио сам се због ове приче).  Иначе, рематизованост 

агенса или носиоца стања, односно доживљаја, типична је за глаголе 

типа допадати се, изгледати, свиђати се, чинити се и сл., где дату улогу 
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преузима дативна допуна (Она ми се веома допада/свиђа; Она ми се 

чини/изгледа позната). 

Поступак рематизације агенса или експеријента као носиоца 

стања, односно доживљаја, врло је чест у изразима високе 

метафоризације, где се, као по правилу, на позицији субјекта реализује 

експонент логичког предиката: Ухватила ме трема; Не попуштају га 

болови; Не напушта их нада; Испунило нас је осећање задовољства; Још 

нас прати срећа; Неко лудило нас је запосело и сл.  

Заједничко свим наведеним случајевима где је семантички 

субјекат подвргнут рематизацији јесте да се овај поступак ипак одвија 

по одређеној правилности, а она подразумева померање семантичког 

субјекта на позицију, по свом семантичком профилу, резервисану за 

аниматни објекат (Ова књига ми је помогла; Снег нас је изненадио). 

3.2.3. Осим значења семантичког објекта и субјекта, 

беспредлошки акузатив у функцији директног објекта може 

интегрисати, или боље речено, може бити експонентом и неких 

периферних јединица базичне семантичке структуре, које су померене 

на ову позицију поступком објектизације (Fillmore 1968: 49). Под 

објектизацијом се подразумева поступак померања дубинских 

адвербијалних јединица на позицију директног објекта, што је врло 

често могуће доказати напоредношћу двеју синтаксичких структура. 

Тако, према Ч. Филмору, у овом светлу треба сагледати и објаснити 

конструкције типа офарбати зид и нанети фарбу на зид, где ове 

последње, заправо, представљају перифрастичне еквиваленте којима се 

разлаже глаголско значење тако што се екстрахује појам у улози 

непосредног објекта. Од адвербијалних значења, објектизацији се 

најчешће подвргава оно просторно, затим узрочно, последично и 

инструментно, ређе временско и др.  

3.2.3.1. Примере објектизације просторних значења срећемо у 

структурама с глаголима типа засладити, посолити, затим дозидати 

или обићи, напустити, населити, пратити, препливати,  претрчати, 

проћи, следити, те окречити, офарбати и сл., где након ‘цепања’ или 

декомпозиције глаголског значења добијамо: засладити кафу [← 

ставити шећер у кафу]; дозидати кућу [← дозидати спрат на кућу]; обићи 

кога [← проћи поред/око кога]; пратити/следити кога [← ићи иза кога]; 
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проћи неко место [← проћи поред места/кроз место]; населити неко 

место [← почети живети у неком месту]; напустити неко место [← 

престати живети/боравити у неком месту]; препливати реку [← 

препливати преко реке]; претрчати улицу [← претрчати преко улице]; 

окречити зид [← нанети креч на зид]). Декомпозиција значења 

наведених глагола показује да је проходност адвербијалних значења на 

објекатску функцију могуће довести у везу с резултативношћу глаголом 

именоване радње, која се тиче промене својства објекта, нпр. супа је 

слана, кафа је слатка, кућа има још један спрат, зид је друге боје. Ипак, 

резултативност у случају кретања агенса треба релативизовати јер се не 

тиче промене својства локализатора већ је у датом случају треба 

схватити као ангажованост на савладавању простора ограниченог 

локализатором, затим на одржавању, односно промени удаљености од 

локализатора, или пак ангажованост на запоседању или напуштању 

локализатора и сл. 

3.2.3.2. Будући да узрок и последица стоје у односу логичке 

комплементарности, та се веза очитује и у реченичним моделима с 

каузативним и декаузативним глаголима, од којих ови последњи 

граматикализују перспективу од последице ка узроку (Она се наљутила 

на сестру). Наиме, док се каузативним глаголима тематизацији 

подвргава каузатор, персонални или ситуациони (Ана ме је изневерила; 

Пандемија је удаљила људе једне од других), дотле се декаузативним 

глаголима тематизацији подвргава објекат или ефекат каузације. С 

друге стране, гледано из перспективе реме, док објекат уз каузативне 

глаголе именује ефекат каузације, дакле последицу, и/или лице као 

непосредни објекат каузације (Она је подстакла побуну народа; Он га је 

изазвао на двобој), дотле објекат декаузативних глагола именује 

каузатора, персоналног или ситуационог (Стидим се брата; Плашим се 

да јој то кажем). Наведени примери потврђују да се у датим реченицама 

граматикализује комуникативно мотивисана алтернација реченичних 

структура, што је типичан израз лексичко-граматичке конверзије. 

3.2.3.3. Акузатив директног објекта идентификује и инструмент, 

аниматан или неаниматан, што је типично за глаголе типа 

искористити, употребити и сл., који као други објекат добијају циљну 

допуну (Искористили су га за предизборну кампању; Употреби ту крпу за 

прање тањира). Ова специфичност се доводи у везу с двојним 
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карактером инструмената. Они, с једне стране, остварују непосредан 

однос са агенсом при реализацији предузете радње, те их можемо 

сматрати специфичним типом објекта (Пишем оловком [→ Држим 

оловку и пишем]), специфичним јер сврха деловања агенса није у сфери 

инструмента, захваљујући коме се и постиже одређени ефекат у 

деловању агенса, усмереном ка трећем актанту. Инструменти, дакле, 

остварују јединство са агенсом из перспективе усмерености ка 

постизању неког ефекта, те стога и стоје у синтаксичкој алтернацији, 

праћеној одговарајућим прагматокомуникативним мотивима (Погодио 

га је ципелом и Ципела га је погодила). Они су, упрошћено узев, објекти у 

рукама агенса који непосредно, уместо агенса, делују на објекат, што се 

очитује и у бројним примерима с неаниматним објектима (Бацио је 

камен на пролазнике), који се, међутим, без реализоване или 

имплициране идеје о циљу не могу промовисати као инструменти 

(Бацио сам камен). 

3.2.3.4. Знатно су ређи примери објектизације значења времена, а 

срећемо их у структурама с глаголима типа предухитрити, претходити, 

пратити, следити и сл., као по правилу, у исказима где се временски 

односи развијају на метафоризацији оних просторних (Цунамију увек 

претходи велики земљотрес [← Пре цунамија догоди се велики 

земљотрес]; Отапање снега пратиће поплаве [← После отапања снега 

долазе поплаве]). Када субјекатски и објекатски аргумент (или 

комплемент) датих глагола (осим предухитрити) заузимају именице са 

значењем временских периода, природних појава и процеса или каквих 

догађаја, тада се у глаголском значењу инхерентна компонента 

просторног следа међу конкретним појмовима (Она ме по цео дан 

прати) транспонује у временску сукцесију, која, с обзиром на различите 

концепте тематизације, бележи два типа реченичне линеаризације: 

антериорно-постериорну и постериорнао-антериорну. Тако се, на 

пример, глаголима пратити и следити њихов објекат промовише као 

антериорна тачка на временској оси, док је у моделу с глаголом 

претходити реч о постериорном процесу. Специфичност глагола 

предухитрити огледа се у томе што он увек захтева аниматне актанте, 

који су, сасвим је логично, сами експоненти одговарајућих пропозиција, 

реализованих на репризи предиката (Она ме је предухитрила [← Она је 
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то урадила пре него што сам ја успео да то урадим]), које се у реченици 

граматикализоване у антерирно-постериорном следу.  

3.2.4. Примарно објекатске допуне у моделима с перифрастичним 

глаголским изразима интерпретирамо као семантичко језгро 

предикације, и то онда када непосредно реферишу о радњи коју 

предузима агенс. Типични и врло илустративни су примери 

декомпонованих предикатских израза с глаголом дати, као што су дати 

налог/наредбу/обавештење/информацију/могућност/ударац/шамар и 

сл. Наведени изрази представљају продуктивне структурне схеме 

(Пешехонова 2007: 135), тј. шематске конструкције или граматичке 

идиоме (Fillmore et al. 1988: 505), што значи да су отворени за друге 

лексичке јединице које се могу интегрисати у дати структурни модел. 

Да обе јединице, функционални глагол и глаголска именица, остварују 

висок степен синтаксичке аутономности, неспорно доказују и следећи 

синтаксичко-оперативни тестови: (а) дате конструкције не 

представљају затворене изразе (дати/добити/задати ударац); (б) 

глаголска именица је подложна прономинализацији и анафоризацији 

(Добио си је [информацију]? Обавештење које сте добили…); (в) 

глаголска именица се може подвргнути детерминацији (добити лажне 

информације; поднети писани извештај); (г) глаголска именица се може 

померити на позицију субјекта при пасивизацији функционалног 

глагола (Наредба је издата; Обавештење је достављено). Међутим, 

поменути изрази су и пример за диспропорцију између синтаксичке и 

семантичке валентности глагола. Синтаксички посматрано, реченице 

типа Она је дала Марку књигу и Она је дала Марку шамар потпуно су 

идентичне јер у основи сваке од њих стоји исти структурни образац: 

NPsubj + V + NPDat: obj + NPAkuz: obj. Разлике у семантичкој валентности 

упућују на различите пропозиције које стоје у основи датих реченица, 

при чему у основи ове последње лежи аргументно-предикатска 

структура NPsubj + V + NPAkuz: obj и пропозиција ‘она је ошамарила Марка’. 

Наведено нам говори да у претходном примеру две синтаксичке 

јединице стоје у смисаоној вези с једном логичко-семантичком. Овај 

феномен непосредно условљава промену хијерархије међу објекатским 

допунама, при чему објекат другога реда (датив) постаје објекат првога 

реда јер именује ванјезички ентитет, док објекат првог реда (акузатив) 

постаје објекат другога реда јер именује какав процес (Dixon 20052: 
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467−468), те га је стога могуће назвати фактивним објектом.9 Ова појава 

доказује да је број елемената синтаксичке структуре често различит од 

броја семантичких јединица (Белозерцева 2011: 211), што је упадљиво у 

двопропозиционим моделима просте реченице: Мој повратак с пута их 

је изненадио [← Ја сам се вратио с пута и они су се зато изненадили]. 

Иако су значења пацијенса или адресата главна обележја објекатских 

допуна, објекат је у првом реду реченични члан, и то рекцијска допуна 

синтаксички прелазном глаголу. Да његово значење не треба узимати 

као примарни критеријум класификације, показују и двопропозициони 

модели с пропозиционим и субпредикатским типом објекта (Подстакао 

је побуну војске; Подстакао их је на побуну), односно структуре са 

инфинитивним и реченичним објектима (Дозволио им је ући; Дозволио 

им је да уђу), којима се, будући допуне каузативним глаголима, 

означавају последичне ситуације.  

3.3. Адвербијални детерминатори у реченици представљају 

периферне реченичне чланове, додатке, јер се њима не именују актанти, 

непосредни учесници у ситуацији, већ околности под којима се какав 

процес – радња, стање или збивање, одвија. Стога се синтаксички и 

дефинишу као адвербијални детерминатори, или околносне одредбе, 

док се семантичке улоге које остварују обједињују под појмом 

сирконстаната. Међу најтипичнија околносна (или сирконстантна) 

значења спадају значење простора, времена, узрока, услова, средства, 

начина и др. (Ушао је у кућу; Дошао је у пет сати; Отишли су због кише; У 

случају незгоде обуците флуоресцентни прслук; Допутовао је возом; 

Гледају се испод ока), која су опширно описана у многим падежним или 

општесинтаксичким студијама и монографијама, те их овде надаље 

нећемо детаљније разматрати. 

3.3.1. Из перспективе падежне граматике су посебно занимљиви 

и значајни случајеви када се овим функционалним јединицама као 

                                                           
9 Поједини аутори акузативне допуне које се уврштавају у глаголске синтагме 
деле у две класе: објекатске и предикативне допуне (Арсенијевић 2003б: 145). У 
наведеном примеру, међутим, сматрамо примеренијим термин фактивни 
објекат. Он, с једне стране, наглашава да је реч о конкретној синтаксичкој 
функцији, док, с друге, упућује да се датом допуном не именује ентитет већ 
процес. 
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примарно додацима именују актанти (Шацкая 2008в: 190). Типичан 

пример представљају јединице с просторним значењем којима се 

именују семантички субјекат и семантички објекат. Тако, на пример, 

човека и људски колектив семантичком транспозицијом посматрамо 

као место или тачку у простору која представља извор информације (Из 

Владе стижу лоше вести; Од њега долазе ове информације), перцепције, 

когниције и афективности (У мени се пробудила нада/сумња/љубав), 

односно ка којој је усмерена информација (Те вести су стигле до мене) 

или перцепција, когниција (По цео дан гледа у жену; Гледа у папир и 

ништа не схвата) и афективност (Полажем све наде у њу), или је то пут 

којим се стиже до знања и сл. (Сазнао/послао сам то преко комшије). 

Сасвим је јасно да су датим, примарно адвербијалним, конструкцијама 

именована лица или предмети, а не и околности под којима се врши 

радња. Међутим, дати појмови се не морају увек једнозначно 

интерпретирати (нпр. лице = агенс/пацијенс), што зависи и од тога да 

ли су и које семантичке улоге још реализоване у реченици. Тако се појам 

у примарно просторној конструкцији промовише као објекат или 

носилац ситуације у зависности од тога да ли је неком другом 

граматичком формом већ идентификован агенс или, на пример, 

пацијенс, односно да ли је управни глагол прелазан или непрелазан 

(Гледај преда се; Пред нама су велики изазови; Они у мени виде слабића; У 

мени још живи нада; Из приче нису извукли никакву поуку; Из њихових 

уста све саме псовке излазе). Ово последње се може довести у везу с 

правилом међусобног искључивања, које подразумева да се у реченици 

нека семантичка улога може реализовати само једном. Како се на основу 

наведених примера види, дате реченице су изрази развијени на бази 

когнитивних метафора, најчешће оних структурних. Структурне 

метафоре се заснивају на понављању већ постојећих граматичких 

образаца реченица, које се сматрају изворним или исходишним 

доменом, чија семантичка структура, међутим, одговара неком другом 

домену који се сматра циљним ([У кући се пробудила Ана →] У мени се 

пробудила жеља за тим → ‘ја желим нешто’). Укрштање једног 

исходишног и другог циљног домена сигнализира адекватна лексичка 

селекција, која упућује на следећу смену значења: ‘простор’ → ‘носилац 

афективности’ и ‘објекат локализације’ → ‘облик афективности’. На овај 

начин се мења и хијерархија реченичних чланова јер додаци постају 



 

87 

обавезни чланови реченице, секундарне допуне, будући да стоје у 

корелацији с централним логичким аргументим пропозиције. 

3.3.2. Типичним или примарно адвербијалним формама изражава 

и семантичко језгро предикације, што је типично за глаголске 

перифразе, тј. декомпоноване предикате и перифрастичне предикатске 

изразе. Структурно језгро датих перифраза може бити или прелазни 

или непрелазни глагол, у датој конструкцији или датом изразу 

употребљен функционално, тј. као глагол оператор (довести до лудила; 

извести из такта; доћи до сазнања; поћи од претпоставке; утувити у 

главу; избацити из главе; пасти на памет; изгубити из вида и сл.). Као 

што се види, реч је о изразима високе метафоризације, где се 

именицама, најчешће глаголским (нпр. сазнање), али и не само њима 

(нпр. глава, такт), именују процеси, радње или стања (доћи до сазнања; 

поћи од претпоставке; пасти на памет; изгубити из вида; пасти у 

јарост).  

Наведени изрази су резултат синтаксичке идиоматизације, која 

се заснива на садејству једне структурне схеме с пропозиционим 

садржајем који лежи у основи друге структурне схеме (Аглеева 2008: 

112−113), што у својој основи одговара начелу језичке економије, која 

предвиђа постојање ограниченог инвентара форми којима се могу 

изразити различита значења. С друге стране, ефекат метафоричне и 

метонимијске модификације значења у реченици постиже се управо 

атипичним или неочекиваним распоредом актаната, сирконстаната и 

логичког предиката (Шацкая 2008б: 152). 

3.4. Атрибути, иако у њеном саставу, нису непосредни чланови 

реченице већ синтагми, али се упркос томе појављују експонентима 

базичних, логичких аргумената (Helbig 1992: 21), односно носиоцима 

актантних и сирконстантних значења, што је редовно у изразима 

насталим као резултат номинализације (Radovanović 1977: 102−103; 

Radovanović 1982: 99−100; Танасић 1996: 80), евентуално редукције 

субпредиката (шољица за кафу [← шољица из које пијемо кафу] 

(Арсенијевић 2009: 187)), те није чудо што се за њих везује категорија 

скривене предикативности (Шарипова 2007: 111). Номинализација се у 

датом контексту односи на смену личног глаголског облика 

одговарајућом именицом, разуме се глаголском, која за себе веже 
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одређен број атрибута, конгруентних и неконгруентних, који стоје у 

корелацији с логичким аргументима пропозиције. Тако су у литератури, 

на пример, добро познати и описани примери субјекатског и објекатског 

генитива уз глаголске именице (градња моста [← ‘граде мост’] и 

долазак професора [← ‘професор долази’]), где су генитивне допуне 

непосредни експоненти логичког субјекта или објекта (Фелешко 1995: 

25, 28). Ипак, много су занимљивији случајеви где се у 

номинализованом изразу појављује цела реченица, а не само логички 

предикат са својим субјектом или објектом. Тако се логички субјекат 

номинализацијом помера и на позицију конгруентног посесивног 

атрибута, док остали логички аргументи, по правилу, бивају 

реализовани као неконгруентни (његов долазак на власт [← ‘он је 

дошао на власт’]). На позицији конгруентног атрибута распоређени су и 

логички аргументи с просторним, временским и другим значењем 

(њихово црквено венчање [← ‘они се венчају у цркви’]; његова данашња 

победа [← ‘он је данас победио’]), али и сам логички објекат (његово 

убиство [← ‘убили су га’]; њена изградња [← ‘граде је’]). Сам логички 

предикат, међутим, у номинализованом изразу има функцију 

неконгруентног атрибута када је управни члан синтагме именица с 

фазним или процесуалним значењем (почетак/крај/ток разговора о 

визама [← ‘почињемо/завршавамо да разговарамо о визама’; 

‘разговарамо о визама’]).10 

На самом крају треба рећи да се дате номинализоване структуре, 

по правилу, срећу у двопропозиционим или полипропозиционим 

моделима, при чему је информативно тежиште управо на 

неноминализованом пропозиционом садржају (Гледам њихову тучу; 

Разговори о визној либерализацији охрабрују грађане), јер се 

номинализацијом каква ситуација не сагледава у својој развојној или 

процесуалној фази већ се перципира као јединствен и целовит догађај, 

односно концепт каквог догађаја, што и јесте примарна сврха овог 

језичког поступка. 

                                                           
10 Премда је питање односа рекцијских способности глагола и од њега 
изведених глаголских именица за дати проблем изузетно важно, ми га овде 
нећемо разматрати јер заслужује много већу пажњу и неопходно га је проучити 
на много већој и поузданијој грађи. 
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4. Закључак  

Иако се нисмо толико водили критеријумом исцрпности у 

навођењу лексичких јединица и граматичких структура које обезбеђују 

различите облике спојивости функционалних и семантичких јединица, 

од посебне важности је било утврдити барем типичне случајеве где је 

евидентно одступање у логичкој конгруенцији између ова два реда 

јединица, а затим и усмерити истраживачки фокус на утврђивање 

правила која регулишу овај вид несагласја. 

Утврђујући семантичке функције које остварују глаголски 

комплементи, закључили смо да један те исти реченични члан има 

различите семантичке улоге, односно да иста семантичка улога може 

бити изражена различитим реченичним члановима (Helbig 1992: 23), 

што потврђује да реченица не одражава само стваран догађај већ и све 

комуникативне и прагматичке параметре који су у домену 

одговорности говорника (Белозерцева 2011: 211). 

Од велике важности нам је било да укажемо да је реченица оквир 

у ком се могу реализовати различита значења на више различитих, 

алтернативних начина, што уосталом и није непознато, те да се у 

одговарајућим околностима свако значење у начелу реализује у оквиру 

сваке реченичне функцији, с мањом или већом учесталошћу. Осим 

одговарајуће лексичке селекције, не само на позицији глаголских 

комплемената већ и на позицији предиката, овај се феномен доводи у 

везу с правилима приоритетног и алтернативног избора, те правилом 

међусобног искључивања. Правило приоритетног избора семантичких 

јединица резултат је предодређености одређене функције за 

исказивање неког специфичног значења. Тако је субјекат активне 

реченице редовно у улози семантичког субјекта, тј. агенса, експеријента 

или егзистијента, док је субјекат пасивне у улози семантичког објекта, 

тачније пацијенса или адресата. У случају да семантичко кодирање 

граматичког субјекта није спроведено по правилу приоритетног избора, 

приступа се правилу алтернативног избора који, на пример, 

подразумева кодирање објекта, директног или индиректног, или 

примарно просторног адвербијала као семантичког субјекта (Криза ме 

брине; Ова песма нам показује снагу љубави; Љубав се поново пробудила у 
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нама). С друге стране, правило међусобног искључивања заснива се на 

принципу да се једна семантичка улога у истој реченици реализује само 

једном (Надалог. предикат се пробудила у људимаексперијент и Људиексперијент се 

опет надају; Песакпацијенс се превози камионимаинструмент и Камиониинструмент 

превозе песакпацијенс). 

Алтернативност различитих граматикализационих образаца у 

језику служи понајпре у прагматокомуникативне сврхе, којом се 

регулише перспектива из које се сагледава ситуација, али и вреднују с 

обзиром на информативну важност поједини делови реченице (Њен 

одлазак га није изненадио), односно ограничавају концепти контроле и 

одговорности, који се везују, пре свега, за агенс (Решавам тај задатак и 

Мучи ме тај задатак).  

Осим тога, док се неки граматички обрасци сматрају врло 

експресивним језичким изражајним средствима која нам стоје на 

располагању (У мени све ври од гнева), дотле они други спадају у ред 

економичнијих, или барем незнатно сажетијих (Мој изненадни повратак 

кући их је све забринуо), којима се више ситуација обједињава у једну 

догађајну целину. 

Премда се чини да смо у овом истраживању трагали за 

примерима граматичке синонимије, далеко ближа истини јесте 

констатација да напоредност или алтернативност језичких форми не 

значи нужно и идентичност значења. Биће да је ипак у питању 

механизам којим се модификује и преосмишљава основно значење, што 

још једном доказује да је веза између синтаксе, семантике и прагматике 

нераскидива и узајамна, јер избор конкретне језичке форме није увек и 

једино ограничен значењем које се ствара и преноси већ и говорним 

вештинама, намерама и стратегијама примереним неком ситуационом 

оквиру у коме се остварује говорна делатност. 

 

  



 

91 

УТИЦАЈ ЛЕКСИЧКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ 

НА ЗНАЧЕЊСКУ СТРУКТУРУ КОНСТРУКЦИЈЕ11 

1. Увод 

Једно од темељних програмских начела савремених 

лингвистичких теорија, међу којима се нарочито истичу когнитивна и 

конструкциона граматика, јесте да лексика и граматика чине 

континуум (Goldberg 1995: 7; Langacker 1995: 153; Wildgen 2008: 24–

26), те да се граница између ова два језичка плана не може увек лако и 

поуздано утврдити. Ова граница је оштра на крајњим половима, где се, 

с једне стране, налазе пунозначне речи, попут, на пример, именица, 

придева, прилога или глагола, док су, с друге, то помоћни глаголи, 

везници, предлози, у неким језицима и чланови итд., дакле речи које 

служе за грађење нових облика или парадигми, односно за указивање 

на граматичке и значењске односе међу пунозначним речима 

(Smirnova/Mortelmans 2010: 177–179). Прилике су, међутим, сасвим 

другачије у прелазном пољу између лексике и граматике (Алановић 

2017: 88), где налазимо лексичке јединице које дају податак о неким 

типичним граматичким категоријама, као што је дијатеза, нпр. Добио 

је ударац у леђа. На исти се феномен своди и када неки типични 

граматички глаголи, као што су то помоћни јесам/бити и хтети, имају 

лексичку употребу, што не изненађује јер се систем граматичких речи 

попуњава из лексике, нпр. Нека буде што бити не може, Биће јесте а 

небиће није или Хоћу све итд. 

У овоме истраживању ћемо се задржати у тзв. прелазном појасу 

између лексичког и граматичког система, при чему смо одабрали 

неколико типова конструкција, на којима желимо да покажемо колико 

је њихова значењска интерпретација осетљива на селекцију и 

                                                           
11 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2018). „Утицај лексичке селекције на значењску структуру 
конструкције‟. У: Драгићевић, Рајна и Вељко Брборић (Ур.). Српска славистика. 
Колективна монографија. Том 1: Језик, Београд: Савез славистичких друштава 
Србије, 37–48. 
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распоред лексичких јединица. Опредељење за конструкцију не говори 

само да се, барем у концепцијском смислу, ослањамо на теоријска 

начела конструкционе граматике већ да се у овим језичким 

јединицама може пратити логика мишљења, посебно његова 

шематичност (Croft/Cruse 2004: 308; Croft 2009: 15), чије се 

законитости препознају управо у лексичкој селекцији, подједнако 

типичној и атипичној.  

За разлику од неких других праваца у лингвистици чији се 

предмет истраживања, барем на основу назива теорије, не може 

једнозначно одредити, с конструкционом граматиком то сигурно није 

случај јер се, сама реч каже, бави конструкцијама као основним 

језичким јединицама (Goldberg 1995: 6; Smirnova/Mortelmans 2010: 

131). Ипак, синтаксичка перспектива није и једина која се овде узима у 

разматрање, тако да су конструкције и морфеме и речи, уз, разуме се, 

синтагме или реченице, које одликује јединство форме и значења 

(Croft/Cruse 2004: 257; Croft 2009: 18). Ми ћемо се ограничити на 

сложене конструкције, и то целе реченице, што нас у неку руку 

приближава депенденцијалој граматици и теорији валентности, у чија 

главна програмска начела спада побројати и описати све реченичне 

моделе једнога језика (Welke 1988: 11; Helbig 1992: 1, 126). Ово 

наводимо зато што ваља указати на делимичну блискост ових двеју 

теорија, међу којима ипак постоји значајна разлика – за 

конструкционисте глагол није центар реченице као конструкције 

(Goldberg/Devin 2006: 6; Smirnova/Mortelmans 2010: 141), док је за 

депенденцијалисте, али и не само за њих, вербоцентризам идеја 

водиља (Золотова 2003: 156; Engel 2009: 120). 

Ово размимоилажење у поимању конструкција и њихових 

унутрашњих односа у поменутим двема теоријама дугује се не толико 

исходиштима саме анализе колико њеним почетним премисама, које у 

једном случају предвиђају целовитост конструкције као језичке 

јединице, а у другом њено хијерархијско устројство (Welke 2011: 173). 

Захваљујући овим супротстављеним теоријским принципима се и пут 

настанка конструкција различито промишља – у конструкционој 

граматици оне постоје независно од глагола (Goldberg 1995: 49), док их 

у оној депенденцијалној управо глагол обликује. 
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Реченицу као конструкцију или као израз глаголске валенције 

могуће је, дакле, посматрати или интегрално или композиционо, при 

чему у оба случаја лексика одређује њене значењске координате 

(Goldberg 1995: 8). Иако не желимо да сакријемо своју склоност ка 

депенденцијалној интерпретцији односа у реченици, ипак је, сматрамо, 

слабост конструкционе граматике што је укинула централност 

финитума (Welke 2011: 198), који представља кохезивни елемент у 

реченици и од чијег граматичког облика и значења зависе и све 

реченичне преоблике, међу које спадају алтернације актив – пасив, 

персоналност – имперсоналност, као и различите валенцијске 

редукције, нпр. Рекла нам је истину – Истина нам је речена; О томе 

говори књига – О томе се говори у књизи; Она ништа не говори – Не 

говори итд. Овим не желимо да по сваку цену бранимо начела 

депенденцијалне граматике, премда се у многим савременим 

теоријама централност финитума не доводи у питање, нпр. у 

генеративној или функционалној граматици, већ нам је намера да 

истакнемо да се реченица као конструкција мора узети за јединицу 

мишљења, која се, баш због тога, не може усвајати без лексичкога 

ʻпуњења’. Дакле, и депенденцијалисти и конструкционисти полазе од 

тога да се језичка компетенција заснива на знању конструкција или 

реченичних модела, али у домен језичкога знања спада и начин 

попуњавања конструкција лексичким јединицама, што значи да ова 

два процеса нужно морају ићи напоредо. Зато је, у духу теорије 

валентности, немогуће раздвојити синтаксичку и семантичку 

валентност финитума (Helbig 1992: 7–10), које су кључне за структурну 

организацију и значењску интерпретацију реченице, док је истодобно 

неутемељено порећи њен шематски карактер, што би било противно 

законима мишљења и језичке економије. Тако, сасвим 

поједностављено говорећи, реченица представља шематски израз 

захваљујући чему показује сталност у погледу броја и облика 

елемената у своме саставу, док своје значење, или значења, дугује 

превасходно лексичком саставу (Золотова 2009: 232), при чему све 

значењске преоблике углавном покреће промена или слабљење 

лексичког значења финитног глагола (ФГ), као у У њу се уселио немир 

или Упала је у дугове и сл. 
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Већ смо рекли да шематичност подразумева сталност броја 

елемената и њихове форме, из чега произилази да се усвајање језика, 

заправо, своди на учење одређеног броја формула, свакако коначног. 

Осим тога, једно од важнијих начела конструкционе граматике јесте да 

свака конструкција има своје значење, при чему, што је веома важно, 

између плана форме и плана значења не постоји стална и нераскидива 

веза (Croft 2009: 108). Управо последња два става сматрамо 

концепцијским упориштима саме теорије, али и овога испитивања, а 

она се могу свести на питање како се постиже несталност значења у 

сталним формама, односно како исти тип конструкције добија 

различито значење. Одговор на ово, сматрамо, лежи у – лексичкој 

селекцији. Зато у наставку желимо да покажемо како се одговарајућим 

избором лексичких јединица варира реченично значење, као у Почиње 

представа [представа је на почетку] и Почиње продаја улазница за 

утакмицу [почињу да продају улазнице за утакмицу], при чему се 

разлике у значењу сасвим прецизно могу утврдити тек 

интерпретацијом пропозиционих садржаја који су у основи сваке од 

реченица (Кронгауз 2000: 233, 240), што сугерише да је универзалија, 

заправо, семантичка структура (Croft 2009: 108), коју непосредно 

представља одговарајућа – синтаксичка форма (Croft 2009: 110). 

2. Четири огледа из конструкционе граматике 

Од истраживања овога профила не треба очекивати да се бави 

свим могућим реченичним конструкцијама у једном језику. Зато ћемо 

се овде ограничити на неколико структурних типова реченичних 

конструкција, по два типа непрелазних и прелазних, а то су 

копулативна именска те непрелазна с глаголом кретања и финалним 

просторним адвербијалом, затим транзитивна с једним и с два објекта, 

нпр.: 

 

(1) Београд је насељено место. 

(2) Марко је ушао у кола. 

(3) Марко је ухватио лептира. 

(4) Ана је дала Марку књигу. 
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Конструкције наведене под (1)–(4) међусобно се разликују по 

броју и значењу реализованих елемената, што омогућује да се за сваку 

од њих формулише категоријално (Бондарко 1978: 143) или опште 

конструкционо значење (Goldberg 1995: 33–34), и то у виду граматичке 

стратегије да се субјекатском појму припише какво својство, да се, 

дакле, квалификује, категоризује или идентификује, да се укаже на 

промену места субјекатског појма у простору, затим да се два појма 

доведу у такву везу у којој је радња усмерена од субјекатског појма ка 

оном објекатском, који је на известан начин трпи, потом да се три 

појма доведу у везу, у којој субјекатски појам спроводи радњу на 

објекту који је намењен другом објекатски интерпретираном појму 

(Goldberg 1995: 32–35, 143). 

Из перспективе лексикона, структуру језичких израза чине 

лексичке јединице одређенога значења, чије је место зато углавном 

задато типом конструкције, нпр. Марко улази у кућу али никако и *Кућа 

улази у Марка. С друге стране, има конструкција у којима сличне 

модификације нису искључене, нпр. Марко говори о овој књизи и Ова 

књига говори о Марку итд., што зависи и од тога како се неки појам 

узима, да ли сам за себе или у име других. Иако примера за чвршћи или 

слободнији лексички избор има заиста много, ових неколико навода 

уверавају да формални и значењски лик конструкције чине нераскидиву 

целину. Но, ако је граматичка структура језичких израза унапред задата 

и мора се научити, онда је најпогодније место за индивидуалност и 

језичку креативност – избор речи, или лексичка селекција, што у 

крајњем води закључку да различите форме имају различита значења 

(Золотова 2009: 231), али и обрнуто – да иста или блиска значења могу 

бити изражена различитим формама (Золотова 2009: 233). Баш зато, 

посебну пажњу заслужују случајеви где се један семантички или 

пропозициони садржај изражава атипичним граматикализационим 

средством. 

2.1. Иако се од копулативних конструкција не очекује семантичка 

поливалентност, њихова значењска интерпретација, међутим, није увек 

једнозначна, нпр.: 

 

(5) Београд је место сусрета европских кардиолога.  

 



 

96 

Граматички, тј. моделски или конструкционо, посматрано, у 

примеру (5) имамо копулативну именску конструкцију типа NP + VCop + 

NP, али је проблем што у њој више не препознајемо и њено опште или 

категоријално значење, зато што се предикативном допуном (ПД) не 

износи никаква квалификација субјекта, као у Београд је 

место/насељено место/насеље итд. Одредба квалификације, именица 

место, сада служи да се субјекатски појам смести у нову радњу у којој 

има и посебну улогу – просторног локализатора. Мада именица место 

није изгубила лексичко значење, њена је функција у реченици сада 

битно другачија, операторска, и то да регулише одговарајућу 

информативну перспективу (Алановић 2017: 91–92), а она се тиче 

тематизације просторног сирконстанта (Tesnière 19692: 125; 

Всеволодова 2000: 148), или адвербијала (ПА), из пропозиције ʻевропски 

кардиолози су се срели у Београду’, која чини семантички садржај 

реченице под (5). 

Тематизацији се подвргавају и други пропозициони чланови, 

нарочито различита адвербијална значења, што је непосредно 

регулисано сменом одговарајућег лексичког тематизатора. Тако се 

именицом време субјекат промовише за временски оквир радње, 

именицом узрок за узрочни чинилац, а именицом начин за општу 

начинску околност итд. Нпр.: 

 

(6) Пролеће је време сетве. 

(7) Курс динара је узрок слабог извоза. 

(8) Промена курса је начин регулисања платног биланса. 

 

Што је још важније, именицом последица се компензује системски 

недостатак граматикализације последичнога значења морфосинтак-

сичким формама, нпр.: 
 

(9) Јачање динара је последица повећане продаје девиза. 

 

Поред адвербијалних, тематизацији сасвим регуларно подлежу и 

актантна, или партиципантна, значења (Всеволодова 2000: 134), али и 

читави пропозициони садржаји, односно предикатска значења 

(Всеволодова 2000: 134, 136), нпр.: 
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(10) Закон о приватизацији је тема расправе у Скупштини. 

(11) Квалитет воде је предмет анализе. 

(12) Профит је једини циљ инвеститора. 

(13) Одлазак је жеља младих. 

 

У последња четири примера граматички субјекат има улогу: у 

(10) тематског објекта радње ʻрасправљати’, у (11) пацијенса радње 

ʻанализирати’, захваљујући главама предикативних допуна – именицама 

тема и предмет; у (12) и (13) предикатора, тј. експонента 

пропозиционих предиката (ПП) ʻпрофитирати’ и ʻотићи’, будући да су 

именице циљ и жеља модални оператори. Осим тога, актантни 

тематизатори тема и предмет уједно су и дијатетички оператори, јер 

управљају померањем објекта радње на субјекатску позицију у 

реченици, а како је цео поступак лексички регулисан, тематизацији се 

може подвргнути и индиректни објекат, в. (10) и (17). Исправност 

изведених интерпретација потврђују реконструисани пропозициони 

садржаји (14)–(20), нпр.: 
 

(14) Сетва се обавља у пролеће. 

(15) Слабо се извози због курса динара. 

(16) Платни биланс се регулише променом курса. 

(17) У Скупштини се расправља о закону о приватизацији. 

(18) Анализирају квалитет воде. 

(19) Инвеститори намеравају/хоће само да профитирају. 

(20) Млади желе да оду. 

 

Лексички оператори у функцији тематизатора функционалне су 

речи (још и модификатори и компензатори [Золотова 2003: 157–158]), 

пошто у значењској структури реченице немају непосредне еквиваленте 

(Алановић 2017: 90) – јер регулишу реченичну перспективу, уп. нпр. (6) 

и (14), (7) и (15), (8) и (16), односно дијатетички образац, уп. нпр. (10) и 

(17), (11) и (18), или пак одређују модални оквир за пропозициони 

садржај, уп. нпр. (12) и (19), (13) и (20). 

Фузија форме и значења (в. Jackendoff 1990; Goldberg 1995) у 

примерима (5)–(13) следи правило по којем се пропозициони предикат 

(ПП) распоређује на неглаголску позицију, а такве се у копулативној 

конструкцији само две – предикативна допуна (ПД) и граматички 
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субјекат (ГС). У примерима (5)–(11) податак о пропозиционом 

предикату смештен је у зависном делу предикативне допуне, јер 

субјекат, као експонент пропозиционих сирконстаната или адвербијала 

(ПА), саопштава о месту, времену, узроку или начину вршења радње, 

односно о објекту (ПО) укљученом у означену радњу. Сасвим супротно, у 

(12) и (13) управо субјекат даје податак о пропозиционом предикату 

(Арутюнова 2003: 70). Овај својеврсни структурно-семантички 

конфликт разрешава се по следећем моделу: лексичким тематизатором 

се непосредно именује пропозициона функција субјекатског појма, док 

се ʻостатком’ предикативне синтагме уводе преостали пропозициони 

чланови, нпр. узрок слабог извоза, при чему тип ситуације (Fillmore 

1968: 24; Goldberg 1995: 39–40, 49; Всеволодова 2000: 123–126), односно 

структуру пропозиције одређујемо: (а) на основу састава 

номинализованог дела предикативне допуне, а то је сетве, слабог 

извоза, регулисања платног биланса, тема расправе у Скупштини и 

предмет анализе, у којима се нарочито истичу експоненти 

пропозиционих предиката, и то сетва, извоз, регулисање, расправа и 

анализа; или (б) на основу састава субјекатске синтагме профит и 

одлазак, при чему предикативну допуну чине модални оператор и 

носилац модалне оцене, нпр. циљ инвеститора и жеља младих. 

Поменуту фузију је могуће приказати и шематски, где са [→] означавамо 

корелацију одговарајућих пропозиционих и реченичних чланова, нпр.: 
 

а. [ПА→] ГСсирконстант + [Ø→] ФГаспектуално-модални оператор + ПД {[Ø→] 

главасирконстантни тематизатор + [ПП→] атрибутпредикатско језгро} 

б. [ПО→] ГСактант + [Ø→] ФГаспектуално-модални оператор + ПД {[Ø→] 

главаактантни тематизатор/дијатетички оператор + [ПП→] атрибутпредикатско 

језгро} 

в. [ПП→] ГСпредикатско језгро + [Ø→] ФГаспектуално-модални оператор + ПД {[Ø→] 

главапропозициони тематизатор/модални оператор + [ПС→] атрибутактант/агенс 

радње} 
 

С обзиром на то да конструкција задаје општи значењски оквир 

чија конкретизација зависи од правила лексичке селекције (в. 

Ziem/Lasch 2013: 23–25), и значењска интерпретација копулативних 

именских конструкција нужно почива на класификацији субјекатског 

појма (Всеволодова 2000: 123). Премда су копулативне конструкције 
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непрелазне двовалентне конфигурације, нпр. Ана је висока, 

номинализовани израз пропозиционог предиката ово граматичко 

ограничење несметано компензује. На могуће питање у чему је онда 

смисао напоредне употребе конструкција Овај роман је тема разговора 

и Разговарамо о роману, одговор сасвим извесно лежи у потреби да се 

тематски објекат подвргне граматичкој тематизацији, што није могуће 

извести пасивизацијом финитума разговарамо. На исти начин ваља 

посматрати и примере (5)–(9), с том разликом да је у њима спроведена 

тематизација пропозиционих сирконстаната, односно примере (12)–

(13), у којима је тематизован сам пропозициони предикат. 

Анализа пропозиционе структуре у примерима (5)–(13) пружа 

нам прилику да одредимо основна правила повезивања форме и 

значења, а то су: 

 

(а) номинализација пропозиционог предиката, 

(б) укључивање лексичких операторских речи, 

(в) алтернативан распоред пропозиционих чланова. 

 

Наведени механизми, који омогућују атипичан модел  фузије 

општег конструкционог и пропозиционог значења, прате се и у другим 

типовима конструкција. 

2.2. Значењске варијације непрелазне конструкције Ана улази у 

кућу очитују се у следећим примерима: 

 

(21) Марко је ушао у озбиљне године. 

(22) Ана је ушла у разговор о политици. 

(23) У Перу је ушао неки немир. 

 

Примарно адвербијална форма, типа у кућу, у примерима (21)–

(23) нема просторно значење, што доказује немогућност замене 

показним прилогом тамо. Како конструкције у озбиљне године, у 

разговор о политици и у Марка нису семантички еквиваленти 

конструкције у кућу и прилога тамо, промена семантичког профила ове, 

у основи, формално неспецифичне јединице има значајних реперкусија 

на значењске интерпретације самих реченица: 
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(24) Марко је остарио. 

(25) Ана је почела да разговара о политици. 

(26) Пера се узнемирио. 

 

Будући да су конструкције (24)–(26) семантички еквиваленти 

конструкција (21)–(23), значењске преоблике ових последњих регулише 

именички израз пропозиционог предиката, реализован у оквиру 

финалне акузативне конструкције, у озбиљне године и у разговор о 

политици, односно граматичког субјекта, неки немир. Значењска 

интерпретација примера (21)–(23) није остала без утицаја основног 

конструкционог значења, а оно се тиче кретања субјекатског појма и 

његовог смештања у одређене просторне оквире, при чему дата 

значењска еволуција почива на – метафори, односно оријентацији или 

пак супстанцијализацији и персонификацији процеса (Wildgen 2008: 79–

82). Тако се у примеру (21) кретање кроз простор и достизање одређене 

тачке у њему транспонује у кретање кроз време и заустављање у некој 

временској тачки, док се у (22) метафорични сценарио темељи на 

супстанцијализацији процеса а у (23) на његовој персонификацији, због 

чега се експонент пропозиционог предиката и јавља на позицији 

граматичког субјекта. Стога, као што се ступа у какав простор, тако се 

ступа у какав процес, тј. стање или радњу, односно тако наступа сам 

процес. 

Јаз између граматичке непрелазности и семантичке прелазности 

конструкције премошћава номинализација прелазног пропозиционог 

предиката типа разговарати, нпр. ући у разговор с неким о нечему, што 

омогућује повезивање граматичких и значењских структура 

неједнакога састава (Алановић 2014: 279, 282). Осим тога, 

тематизацијом пропозиционог објекта регулисана је пасивна 

интерпретација целе конструкције (Dik 1997: 247; Тестелец 2001: 414; 

Алановић 2009: 127), нпр. (27): 

 

(27) Ова машина је одавно ушла у употребу. 

 

Има, међутим, примера где је лексички регулатор 

транзитивности конструкције изостављен. Иако нешто виши степен 

идиоматизације бележимо у примеру (28): 
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(28) Ова песма не улази ми у главу. 

 

транзитивна интерпретација последње реченица произилази из 

метафоричног сценарија који предвиђа персонификацију објекта 

когнитивне делатности, уз метонимијску замену места когнитивне 

делатности за саму когнитивну делатност, при чему је носилац 

когниције укључен у форми посесивног датива: 

 

(29) Не могу да научним ову песму. 

 

Поређењем последња два примера видимо да се у (29) негацијом 

финитума успоставља деонтички модални оквир ситуације, који 

регулише нежељено или непланирано одлагање наступања почетка 

процеса. Да је фазна компонента у значењу глагола улазити очувана, 

потврђује пример (30), у којем је овај у потврдном облику, нпр.: 

 

(30) Ова песма улази ми у главу.  

 

Глагол ући/улазити у примерима (21)–(23), (27)–(28) и (30) није 

експонент пропозиционог предиката, мада се основно значење 

заузимања или промене места и даље може препознати, с том разликом 

да је, након екстракције процесуалне семантичке компоненте, оно сада 

сведено на чисту ингресивност (Алановић 2013б: 51).  Зато за глагол 

ући/улазити, који у пропозиционој структури нема непосредан пандан 

(што смо бележили са Ø), и кажемо да је употребљен у функцији фазног 

оператора, који тек заједно с једном својом функционалном пројекцијом 

конституише предикат, нпр. ући у године, ући у разговор/употребу и 

немир улази, при чему је фузија форме и значења извршена на један од 

следећих начина: 

 

а. [ПС →] ГСактант/експеријент + [Ø →] ФГфазни оператор + [ПП →] ГАпредикатско 

језгро 

б. [ПС →] ГСактант/агенс радње + [Ø →] ФГфазни оператор + ГА {[ПП →] 

главапредикатско језгро + [ПО →] атрибутактант/тематски објекат} 

в. [ПО →] ГСактант/објекат радње + [Ø →] ФГфазни оператор + [ПП →] 

ГАпредикатско језгро 
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2.3. Као што се семантичка транзитивност непрелазних 

конструкција регулише лексички, на исти се начин и њихова 

граматичка транзитивност може неутралисати (в. Алановић 2014: 279–

280), као у примеру (31): 

 

(31) Ухватила ме трема.  

 

Двоактантна транзитивна конструкција служи за регулисање 

односа између агенса и пацијенса, као у реченици МаркоПС је ухватиоПП 

лептираПО, у којој је распоред пропозиционих аргумената спроведен на 

основу функционално-семантичке преференције (Ристић 1999: 159; 

Алановић 2011: 15). Како се у (31) ради о двочланој пропозицији, 

састављеној од логичког субјекта и стативног предиката, ʻЈА’ и ʻТРЕМА’, 

која се фузионише с трочланом граматичком структуром коју чине 

субјекат, објекат и финитум/предикат, то нужно захтева аналитичку 

реализацију једног пропозиционог члана – и то предиката, као и 

неутрализацију граматичке транзитивности финитума, што је 

спроведено померањем предикатског језгра на позицију граматичког 

субјекта а пропозиционог субјекта на позицију граматичког објекта: [ПП 

→] ГС – тремапропозициони предикат + [ПС →] ГО – меексперијент + [Ø →] ФГ – је 

ухватилааспектуално-фазни оператор.  

Како цела конструкција трема је ухватила чини, функционално-

семантички, предикатски израз, то потврђује да финитум нема 

непосредне корелате у пропозиционој структури реченице (што смо 

означили са Ø), и то јер се њиме не даје податак о конкретном процесу 

већ евентуално о аспектуално-фазним обележјима процеса, тако да 

именица трема чини семантичко језгро а финитум граматичко језгро 

предиката (Арутюнова 2003: 134). То значи да се предикатски израз 

трема хвата састоји из две граматичке јединице које одговарају 

субјекту и предикату у примеру Марко хвата. Иако је глагол ухватити 

употребљен функционално, ʻостатак’ његовог лексичког значења 

указује на силовито, омамљујуће и паралишуће дејство процеса, али и на 

невољно и пасивно учешће његовога носиоца, који је у реченицу 

укључен у форми објекта – ме, што је иначе похрањено и у основном 

конструкционом значењу. 
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У истом се конструкционом моделу и предикатско језгро може 

срести на позицији објекта, што изискује фузију пропозиционог и 

граматичког субјекта, нпр.: 
 

(32) Ухватио је корак с њом. 

 

Штавише, овај конструкциони модел може имати и 

двопропозициону структуру, нпр.: 

 

(33) Ухватио сам његов поглед. 

 

Значење примера (33) ʻвидео сам га како гледа у мене’ условљено 

је променом значења глагола ухватити – ʻвидети, спазити’, али и 

променом његове семантичке валентности која предвиђа да се у 

перцептивном фокусу не налази предметни објекат већ друга 

перцептивна радња. 

2.4. Чак и у условима сложене синтаксичке валентности глагола 

пратимо преоблике које воде потпуном укидању актантне 

интерпретације глаголских допуна, нпр.: 
 

(34) Ана је дала Маји цвеће. 

(35) Марко је дао Ани пољубац. 

(36) Ана је дала Маји могућност избора. 

(37) Њен поступак нам је дао подстрек за недолазак. 

(38) Ова изјава је дала нарочит допринос помирењу. 

 

Драстична промена семантичке валентности глагола дати 

одражава се на редукцију броја пропозиционих аргумената, с једне, али 

компензаторно и на повећање броја идентификованих пропозиција, с 

друге стране (Золотова 2003: 165, 183–184). 

Док пример (34) представља типичан израз синтаксичко-

семантичке валентности глагола дати, у ком се појављују три актанта 

којима одговарају три реченична члана, чија је фузија спроведена на 

основу принципа функционално-семантичке преференције, дотле у (35) 

предикатски израз дати пољубац чини финитум и једна његова 

функционална пројекција, и то граматички објекат, што аутоматски 

значи и смањење броја пропозиционих аргумената на два, и то ʻМарко’ и 



 

104 

ʻАна’, које окупља пропозициони предикат ʻпољубити’. Пример (36), за 

разлику од претходна два, јесте двопропозициона конфигурација, у којој 

се дају идентификовати два предиката, и то ʻомогућити’ и ʻизабрати’, 

при чему субјекат и дативни објекат нису променили свој семантички 

профил, будући да први именује агенса а други адресата, док су у 

оквирима акузативног објекта реализована оба пропозициона 

предиката – и ʻомогућити’ и ʻизабрати’. У примеру (37), само дативни 

објекат донекле чува свој семантички профил, при чему је цела 

реченица конституисана као тропропозициона конфигурација с 

предикатима ʻпоступити’, ʻподстаћи’ и ʻне доћи’. И коначно, пример (38) 

такође је конституисан као вишепропозициона конфигурација с 

предикатима ʻизјавити’, ʻдопринети’ и ʻпомирити се’, с тим да ниједна 

допунска позиција нема актантну семантичку реализцију. 

Адекватном лексичком селекцијом се у истом граматичком 

моделу, или конструкцији, непосредно регулише број актаната, који је 

обрнуто сразмеран броју пропозиција. Тако смо у примеру (34) имали 

троактантни тип једнопропозиционе конструкције, док у (38) 

проналазимо три пропозиције, будући да се на допунским позицијама 

налазе непосредни експоненти одговарајућих пропозиционих 

предиката. Остали пропозициони аргументи се евентуално распоређују 

у оквирима одговарајућих именичких синтагми, као конгруентни или 

некогнруентни атрибути. 

3. Закључак 

Спроведена анализа нам је омогућила да утврдимо неколико 

важних принципа које следе посматране реченичне конструкције, а они 

се у бити могу свести на структурну шематичност, с једне стране, те 

полисемичност и метафоричност, с друге. Управо полисемија и 

метафоризација граматичких израза доказују у којој је мери адекватна 

лексичка селекција одговорна за значењску интерпретацију реченице, 

али и њених појединачних делова. Варијантност конструкционог 

значења, рекли смо већ, непосредно се постиже неким од следећих 

лексичко-граматичких механизама, који се неретко активирају 

удружени: (а) номинализацијом пропозиционог предиката, (б) 
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слабљењем лексичког значења финитума, (в) увођењем операторских 

речи, и (г) атипичним распоредом пропозиционих чланова. 

Иако је у појединим случајевима компензован неки системски 

недостатак, нпр. немогућност пасивизације индиректног објекта у 

српском језику, не смемо из вида изгубити прагматичке факторе који, 

често уз неспорну економичност, обезбеђују адекватан распоред 

информација у реченици као и значајну убеђивачку моћ говорнику, пре 

свега захваљујући сликовитости представа. 

 



 

 



 

 

II. ЗНАЧЕЊСКИ РЕСУРСИ РЕЧЕНИЧНИХ ЧЛАНОВА 
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ОГЛЕД О ЗНАЧЕЊУ ГРАМАТИЧКОГ СУБЈЕКТА12 

1. Увод 

 Бавити се једном од централних граматичких категорија, каква је 

управо субјекат, врло је незахвално, што увелико ограничава простор у 

ком истраживач може да пронађе аутентичну тему за своје испитивање. 

Срећом, семантички мотивисани приступи отварају нове истраживачке 

перспективе и, што је још важније, у значајној мери служе да се и сама 

синтакса преосмисли, што је потпуно у духу савремених лингвистичких 

испитивања која се усмеравају на проучавање функционално-

комуникативне перспективе реченице, а посебно на прелазно поље 

између лексике и граматике. 

Баш зато се и бавимо значењским ресурсима граматичког 

субјекта, који не зависе само од граматичког, или реченичног, модела 

већ и од у њему остварене лексичке селекције и лексичке дистрибуције. 

Тако, премда је за граматички субјекат типично да означи улоге у пољу 

семантичког субјекта и објекта, нпр. Ана је све појела; Бранко је 

порастао; Марко је добио књигу на поклон; Тврђава је претрпела 

огромна разарања, на овој се реченичној позицији, истина с неједнаком 

учесталошћу, реализују различита процесуална, околносна и, сасвим 

условно, квалификативна значења, нпр. Обузео га је неки страх [← 

Уплашио се], Мучи га несаница данима [← Данима не може да спава], 

Зима је време мировања биљака [← Биљке мирују зими], Склад је његова 

главна црта [← Он је складан], иначе типична за глаголски или именски 

предикат, односно за адвербијале. Зато је наш основни задатак да 

утврдимо лексичко-граматичке услове чије задовољење омогућује мања 

или већа одступања од типичног значењског профила граматичког 

субјекта. 

                                                           
12 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2019). „Значења граматичког субјекта‟, Научни састанак слависта у 
Вукове дане 48/1: 41–51. 
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2. Место и улога граматичког субјекта у реченици 

До дана данашњег у србистици није дат општеприхваћен и 

коначан одговор на питање о статусу граматичког субјекта у реченици. 

Тако је за А. Белића, као за младограматичара, субјекат главни 

реченични члан од кога зависи и сам предикат (Белић 1998 [1941]: 119), 

док је за П. Мразовић, представницу депенденцијалног теоријског 

модела у србистици, он допуна финитном глаголу као и свака друга, нпр. 

објекат или предикатив (Mrazović 2009: 525). Ипак, већина домаћих 

истраживача застала је на пола пута између ових двеју крајности, 

заступајући компромисан став да су субјекат и предикат два главна 

реченична члана (Стевановић 19793: 34; Minović 1987: 31; Ружић 2005: 

478; Пипер/Клајн 2013: 280, 296; Станојчић/Поповић 2014: 235, 237, 

245). Проблем је, морамо приметити, да се ова концепција о структурној 

биполарности реченице битно опире, уз депенденцијални, и 

генеративном и функционалном моделу описа односа у реченици, на 

чему се ипак детаљније нећемо задржавати, тим пре што је у поменутим 

теоријским моделима централност финитног глагола аксиом. 

Без обзира на ʻнерешеност’ статуса, управо често истицана 

централност субјекта говори нам да је у питању синтаксичка категорија 

која није могла бити остављена изван саме жиже научне пажње, што се 

свакако односи и на њено значење. Наиме, иако смо раније нагласили да 

се субјекат једном смешта међу допуне а други пут у исти ранг с 

предикатом, или му се чак претпоставља, знатно већи степен јединства 

показују ставови домаћих граматичара када је реч о његовим 

значењским ресурсима. 

Тако, на пример, М. Стевановић за субјекат налази да је „најчешће 

вршилац радње, односно носилац стања или особине која му се 

приписује‟, при чему не искључује ни различите предмете и уопште 

појмове у овој улози (Стевановић 19793: 23–24). На готово истом је трагу 

и Љ. Поповић тврдећи да се субјектом „означава носилац ситуације 

именоване и приписане предикатом‟ (Станојчић/Поповић 2014: 235). С 

друге стране, да је улога субјекатског појма од кључне важности за 

радњу налазимо код И. Прањковића који истиче да је у питању „подмет 

од којега полази каква радња или као предмет који покреће радњу, као 
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покретач радње, као ознака за оно о чему је реч у реченици‟ 

(Silić/Pranjković 2007: 293). Слично овоме и М. Миновић посебно издваја 

улоге вршиоца радње, узрочника збивања, носиоца стања и другога 

„чему се предикатом нешто приписује‟ (Minović 1987: 32). Ипак, 

најразгранатији инвентар улога граматичког субјекта наводи В. Ружић 

(Ружић 2005: 488), очито у духу руских функционалиста, где значењима 

агенса и пацијенса равноправно додаје и она попут реципијенса, 

перципијента, егзистента, посесора, каузатора, носиоца особине, објекта 

локализације итд., чиме је имплицитно сигнализирала да се улога 

граматичког субјекта не може одредити унапред, без идентификовања 

типа процеса или односа у који ступа субјекатски појам. Ових неколико 

навода из општих граматичких приручника српског језика доказују да 

се граматичка и значењска важност субјекат за реченицу не могу 

раздвојити, тим пре што се у сферу субјекта доминантно, иако не и 

искључиво, смешта исходиште самога процеса, будући да се њиме, у 

Белићевом смислу, означава његов „фактор‟ (Белић 1998 [1941]: 487). 

Премда се чини да је о субјекатским значењима много тога речено, 

преостали слободан простор отварају различите граматичке и лексичке 

комбинаторичке варијације које омогућују две ствари: (а) да се 

прецизније одреде околности, граматичке и посебно 

лексичкосемантичке, под којима се одређена улога субјекта развија, и 

(б) да се инвентар улога субјекта употпуни и прошири значењима 

типичним за друге граматичке категорије, као што су то предикат или 

адвербијали и сл. Последња два става заузимају централно место у 

нашем приступу. 

3. Значења граматичког субјекта 

Као што смо напред рекли, при утврђивању субјекатскога 

значења неопходно је установити три важна показатеља: 

(а) лексичкосемантичка обележја управног глагола или 

предиката; 

(б) лексичкосемантичка обележја именице на субјекатској 

позицији, и 

(в) граматички образац у који је субјекат интегрисан. 

 



 

112 

Тврдња да се субјектом даје податак о учеснику или носиоцу 

ситуације коме се приписује оно што се исказује управним глаголом или 

пак предикатом, хтели ми то или не, овај реченични члан доводи у 

непосредну зависност управо од финитума, а разлог је веома 

једноставан – облик учешћа у радњи или процесу субјекатског појма је 

немогуће утврдити док се не установи тип радње или процеса. С друге 

стране, док глаголи означавају најразличитије процесе, нпр. радње, 

стања или пак збивања у најопштијем смислу, дотле субјекат који везују 

даје податак о носиоцу тих радњи, стања или пак збивања. Ово је један 

од кључних разлога зашто је више него оправдано користити се 

општијим појмовним апаратом, какав је управо семантички субјекат или 

актор, као својеврсни протоагенс, односно макроагенс (Foley/Van Valin 

1984: 32, 59; Бондарко 2002: 591, 597). Наиме, будући да је реч о истом 

типу граматичког односа између финитума и једног члана реченице – 

једне његове функционалне пројекције, тј. допуне, по методологији 

генеративне и депенденцијалне граматике – чини се сасвим умесним за 

овај граматички однос пронаћи одговарајући значењски еквивалент, 

који, што је веома важно, не искључује мање или веће значењске 

варијације. 

Зато о, у бити, истом општем типу односа говоримо када субјекат 

означава носиоца, или покретача, какве конкретне радње – физичке, 

когнитивне, перцептивне, емоционалне или чулне – одређенога стања или 

пак постојања. Стога је семантички субјекат само општа улога, хиперулога 

или макроулога, која обједињује друге специфичне улоге, какве су агенс, 

експеријент или егзистијент (Всеволодова 2000: 141–146 ). 

3.1. У свим наведеним случајевима, значењски интегритет 

субјекта условљен је или одређен значењем управног глагола, односно 

предиката, што на особит начин показују и наредни примери: 

 

(1) […] једно ми служи за писање прича, а друго да кажем Влади да се 

носи дођавола (П).13 

                                                           
13 Коришћена грађа је преузета током августа и септембра 2018. са сајта 
www.korpus.matf.bg.ac.rs, а тачан списак извора је: ДК – Данило Киш, Живот, 
литература; МЦ – Милош Црњански, Сеобе 2; НИН – Недељне информативне 
новине; П – Политика; ПКД – Политикин културни додатак. 
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(2) Сода бикарбона измешана са мало воде одлично је средство за 

пилинг […] (П). 

 

Глаголима типа служити и користити, као и одговарајућим 

копулативним конструкцијама по моделу бити инструмент / оруђе / 

средство итд., успоставља се инструментна перспектива у реченици, 

када граматички субјекат означава агенсово радно средство, односно 

атипични објекат, што унеколико поткрепљује Белићеву тезу о 

ʽодредбенојʼ улози предиката, с том разликом да овде под одредбеношћу 

сматрамо његову способност да идентификује облик учешћа 

субјекатаског појма у радњи. 

3.1.1. Међутим, сама лексичкосемантичка обележја субјекта у 

немалом броју случајева ову врсту зависности донекле доводе у питање. 

Нпр.: 

 

(3) На првом месту, овај догађај говори о значају лидерства у 

политичкој организацији (П). 

 

Премда глагол говорити, разуме се у активној форми, 

реченичном субјекту обезбеђује агентивну интерпретацију, с обзиром 

на то да је реч о месту где је похрањена информација о покретачу радње, 

тј. говорнику, у последњем примеру сметњу представља неактантни 

карактер именице догађај, што нас суочава с једним веома важним 

логичкосемантичком феноменом, а то је предодређеност или 

непредодређеност појма за какву улогу. Дакле, како се именицом догађај 

не упућује на учесника ситуације већ на другу ситуацију, то представља 

кључну препреку за њену агентивну интерпретацију. С друге стране, 

непосредном последицом немогућности да реч испуни улогу намењену 

одговарајућој синтаксичкој јединици јавља се тзв. алтернативни 

распоред улога или пропозиционих чланова, што у конкретном примеру 

значи да се улога агенса радње прераспоређује на позицију у реченици 

где се могу наћи други или преостали актанти, а то је дативни 

индиректни објекат – нпр. ми или нам. 

Питања која се овом приликом намећу су следећа: Која улога 

онда припада граматичком субјекту? Који ситуациони тип означава 

глагол говорити? 
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Како догађаји немају способност говорења, а након говорења у 

свести саговорника остаје садржај говорне делатности, то поткрепљује 

стајалиште да се глаголом говорити не означава више комуникативни 

већ когнитивни тип ситуације, што је иначе типично за глагол знати. С 

друге стране, будући да поменутог сазнања или знања о свету нема без 

каквог спољног импулса, у овом случају целога догађаја, укидање 

агентивности субјекта спроведено је на рачун каузалности, тим лакше 

што каузалност подразумева догађајност, тј. пропозиционалност. Зато 

анализирани пример и може бити интерпретиран једино на следећи 

начин: 

 

(4) На основу овог догађаја знам да је лидерство у политичкој 

организацији значајно. 

 

Иако је у виду начела могуће рећи да је значење агенса 

инкомпатибилно са обележјем живо /–/, то ипак треба узети с резервом, 

нарочито када је реченица обликована уз активирање метонимије 

ʻтворевина агенса за сам агенс’. У таквим примерима говоримо о тзв. 

метонимијском агенсу, нпр.: 

 

(5) Роман говори о недавној агресији НАТО-а на нашу земљу (ПКД). 

 

3.1.2. Када пак имамо на уму граматички облик реченице и у њој 

план распореда пропозиционих чланова, тада примарно мислимо на 

активно–пасивну опозицију, где активна перспектива обезбеђује 

реализацију семантичког субјекта а пасивна семантичког објекта на 

позицији граматичког субјекта (Бондарко 2002: 603), као у: 

 

(6) Ана је појела сендвич. 

(7) Сендвич је поједен. 

 

Иако у начелу граматичке законитости регулишу везу између 

форме и значења, нису ни ретки ни неуобичајени случајеви где је 

одступање од задате норме сасвим регуларно. Тако, нетипичну 

интерпретацију граматичког субјекта у активним реченицама бележимо 

у следећим примерима: 
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(8) Медојевић је објаснио да је информацију добио од 'контаката у 

Вашингтону' (П). 

(9) За само неколико минута погинуло је 20 становника Алексинца, који 

је у ноћи страве и ужаса претрпео велика разарања […] (П). 

(10) У употребу улазе врући чешљеви, увијачи косе и помаде како би 

коса била мека, глатка, густа и коврџава […] (П). 

 

Када реченице конституишу глаголи у активном облику, 

агентивна интерпретација се намеће као први избор, мада 

лексичкосемантичке околности наговештавају сасвим другачији исход 

анализе – што због глагола добити и претрпети, што због именица 

чешљеви, увијачи и помаде, које стоје на позицији субјекта. Наиме, и 

добити и претрпети граматикализију неагентивну перспективу у 

реченици, указујући да радња није усмерена од субјекатског појма већ 

управо ка њему, због чега се прималац информације поима као адресат, 

а објекат разарања као пацијенс. С друге стране, именицама чешљеви, 

увијачи и помаде уводе се појмови некомпатибилни с радњом кретања 

ући, што је проседе омогућен метафоричним сценаријом 

персонификације, и то на основу двоструке метонимијске замене – 

предметног објекта за лице које га уводи и последичне радње за 

узрочну радњу [← Неко је увео у употребу чешљеве, увијаче и помаде]. 

Како је у сва три примера, видели смо, граматикализована тзв. 

објекатска перспектива, оправдано је сматрати их специјалним обликом 

пасивне дијатезе, или прецизније – лексичким или контекстуалним 

пасивом (Бондарко 2002: 604; Пипер 2005: 631).  

Међутим, као што се активним формама неретко успоставља 

пасивна перспектива, тако се, последично, и пасивним формама понекад 

успоставља активна, или медијална, перспектива, нпр.: 

 

(11) Гома је данас обузета паником, тврде извештачи са лица места (П). 

 

Захваљујући свему овоме је могуће извести правило по којем се и 

у граматичким дериватима, какав је пасив, изведеним из активне 

реченице са атипичним распоредом улога, нпр. Паника обузима Гому, 

једном успостављена атипичност наставља чувати, што све заједно узев 

илуструје моћ, или надмоћ, лексичке селекције приликом 

интерпретације значења реченице и појединих њених чланова. 
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3.2. До сада смо се углавном ограничили на тзв. актантну 

перспективу реченице, а она подразумева да се субјектом означава лице 

ангажовано у ситуацији, било као вршилац радње било као њен објекат, 

на шта је релативно често и скретана пажња у литератури. Ипак, вредни 

научне пажње су, сматрамо, подједнако и случајеви где је, на пример, 

граматикализована сирконстантна, предикаторска и класификаторска 

перспектива. Нпр.: 

 

(12) Средина јуна је време цветања Тисе (П). 

(13) А продаја кућа и имања узима маха (П). 

(14) Краси га, као старе музиколошке записе, нека рудиментарна 

аутентичност (П). 

 

3.2.1. Како је још својевремено Л. Тенијер ову категорију 

дефинисао, сирконстантима се у реченицу уводи податак о околностима 

под којима се врши глаголом означена радња (Tesnière 19692: 102), а то 

је место, време, узрок, последица, услов, начин и сл. Типична граматичка 

форма за изражавање овог типа значења јесу адвербијали, па ипак, у 

копулативним именским конструкцијама могуће је на позицију 

граматичке теме, тј. граматичког субјекта, померити податак о 

одговарајућој ситуационој околности (Алановић 2018б: 40–41). Овај вид 

померања омогућују именице у функцији главе предикативне допуне, 

као што су: 

 

(а) место 

 

(15) Воз је место сусрета два странца […] (П). 

 

(б) време 

 

(16) То је време сурових обрачуна (ДК). 

 

(в) узрок 

 

(17) Душа је узрок жалости у животу (МЦ). 

 

(г) последица 
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(18) […] а сам штрајк је последица стања у култури из претходних 

година (П). 

 

(д) услов 

 

(19) […] усвајање принципа толеранције је услов слободног, 

цивилизованог живота […] (П). 

 

(ђ) начин итд.  

 

(20) Филозофија је начин да се ти антагонизми помире без физичког 

убијања (НИН). 

 

Способност субјекта да изрази околносно значење подједнако 

зависи од типа реченичне конструкције и лексичкосемантичких 

обележја главе предикативне допуне. Прво, копулативним 

конструкцијама се субјекатски појам квалификује, категоризује или 

идентификује, једном речју класификује, и друго, главом предикативне 

допуне непосредно се указује на његову специфичну улогу у ситуацији, 

тј. у радњи. То практично значи да се, изузев тематизованог 

сирконстанта, сви остали пропозициони чланови реализују на зависним 

позицијама унутар предикативне допуне, нпр. место сусретапроп. пред. 

славистапроп. субј.. 

3.2.2. Нешто је другачија ситуација у структурама где субјекат има 

предикаторско значење, посебно ако имамо у виду потешкоће да се 

утврде међуконституентске границе. 

Предикаторским типом субјекта називамо експоненте 

пропозиционог предиката, што на синтагматској равни значи да се на 

овој позицији налази семантичко језгро предикативности (Алановић 

2017: 100), као у: 

 

(21) Последњих година расте интересовање за професију васпитачица 

(П). 

(22) У међувремену не јењава полемика око могућног постепеног 

повлачења америчких снага с највећег фронта (П). 

 

Иако се реченице попут последње две с правом анализирају као 

примери глаголских перифраза, тј. декомпоновани или перифрастични 
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предикати, веома је упитно да ли конструкције расте интересовање и 

јењава полемика могу да се третирају као реченични чланови или пак 

само као делови реченице – у овом случају комбинације финитума и једне 

његове функционалне пројекције или депенденције – међу којима постоји 

више степен интегрисаности или јединства. Мишљења смо да се 

аутономност интегралних јединица предикатске конструкције не може 

оспорити, тако да је, изгледа, оптимално решење овакве лексичко-

граматичке спојеве сматрати интегратима (Алановић 2018а: 180). А да 

није реч о једној јединственој синтаксичој јединици или реченичном 

члану у ужем смислу речи, потврђује и тест анафоризације којем лако 

подлежу последњи примери. Нпр.: 

 

(23) Говори се доста о интересовању за овај позив које непрекидно расте. 

(24) Разговарали смо о овој полемици која срећом полако јењава. 

 

Премда кључна особина субјекта ни у овим интегратима не 

изостаје, а то је конгруентна веза с финитумом, нпр. Порасло је 

интересовање за фићу и Производња фиће је лагано јењавала, оправдано 

је запитати се где су границе предиката и како га онда уопште 

дефинишемо. Ако имамо у виду да се границе финитума и предиката 

нужно не поклапају, онда не чуди што депенденцијалисти не разматрају 

посебно потоњу категорију, а разлог је једноставан – предикат је 

функционалносемантичка јединица, дакле, део реченице који даје 

податак о каквом процесу, при чему тај део реченице чине, уз финитум, и 

друге њене јединице (Алановић 2018а: 190). Зато је овакав предикат 

интеграт чије је финитум структурно језгро, док је оно семантичко на 

некој другој позицији у реченици, нпр. Упао је у дугове и Узео је реч. Иако 

изван нашег тренутног интересовања, корисно је напоменути да је 

кључни услов за настанак интеграта функционална реализација 

финитног глагола, која, на пример, предвиђа да глаголи расти и 

јењавати у примерима (21) и (22) означавају интензитетска својства 

радњи ʻинтересовати се’ и ʻполемисати’. 

3.2.3. Да овакав приступ итекако има смисла, илуструје и податак 

да је у тзв. традиционалним освртима на значењски потенцијал субјекта 

било речи само о томе да се на овој позицији даје информација о носиоцу 

особине или својства, али није поменуто да се субјектом даје податак о 

самој особини или својству, а такви примери су управо следећи: 
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(25) Краси га дисциплина […] (П). 

(26) […] додаје да је осионост главна одлика ових возача (П). 

 

Класификаторско значење субјекта, видимо на основу последња 

два примера, среће се барем у два граматичка модела, где први 

конституишу прелазни глаголи типа карактерисати, красити, 

одликовати и сл., док други чини копулативни глагол јесам/бити чију 

предикативну допуну конституишу именице типа карактеристика, 

одлика, особина и сл., разуме се, заједно са својим сателитима. Премда не 

треба посебно доказивати да су анализирани примери барем  делимични 

синоними конструкција Он је дисциплинован и Они су осиони, 

класификаторска перспектива у реченици служи не само да се у први 

план постави својство а не његов носилац већ и да се дато својство одреди 

као стална и доминантна особина. Коначно, како субјекат даје податак о 

својству, законитости организовања конструкције намећу могући начин 

да се уведе носилац својства – формом објекта или пак атрибутом, 

конгруентним или неконгруентним, у оквиру предикативне синтагме. 

3.2.4. И на самом крају, у засебну групу ʻпосебних’ значења 

сврставамо и она која припадају категорији аспектуалности и 

модалности, када се субјектом одређује фаза радње, односно модални 

оквир за пропозициони садржај који лежи у основи реченице (Алановић 

2018б: 41). Разуме се, у зависности од лексичког значења именице на овој 

функцији могуће је извести класификацију фазних или модалних 

оператора – крај, почетак; жеља, могућност, потреба итд. Нпр.: 

 

(27) Да ли је дошао крај периоду преговарања? (П). 

(28) Ближи се почетак владавине бројева […] (ПКД). 

(29) Остаје, вечно, потреба да човек буде умешан, и да ласка, суверену 

(МЦ). 

(30) […] постоји спремност да се утиче на промену таквог политичког 

положаја […] (П). 

(31) Зато је изостала могућност да чујемо њихове утиске о тријумфу у 

Новом Саду (П). 

(32) Све више јача жеља да се решавају проблеми полазећи од актуелне 

сврсисходности (П). 
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Иако неки од наведених примера располажу различитим 

могућностима граматикализације појединих пропозиционих чланова, 

њихова заједничка одлика јесте да је пропозициони садржај реченице 

уведен у допунској конструкцији уз фазне операторе, типа почетак и крај, 

односно у допунској клаузи уз модалне операторе, типа потреба, 

спремност, могућност и жеља. И још нешто. Реченице са именичким 

модалним операторима показују да број клауза и број пропозиција не 

мора бити пропорционалан, што говори о тесној повезаности њихових 

садржаја – нпр. Јача жеља да се решавају проблеми. 

4. Закључак 

Може се лако некоме учинити да нам је намера била да оспоримо 

општеприхваћене ставове о значењским ресурсима граматичког субјекта, 

мада је, мислимо, прави избор речи – да их допунимо или донекле 

употпунимо. Овакав закључак је тим пре оправданији ако имамо у виду да 

смо се претежно бавили примерима који гравитирају периферним 

језичким појавама.  

Све досад изнето говори у прилог двема премисама, а то је да 

значење субјекта регулишу граматички тип конструкције као и 

одговарајућа лексичкосемантичка обележја – и глагола и других чланова 

реченице. Ипак, немогуће је отети се утиску да се граматичке 

законитости релативно лако неутралишу адекватним избором речи, што 

доказује да реченицом, посебно њеним значењем, управљају различити 

мисаони механизми, чији је заједнички именитељ – метафора. 

И коначно, на могуће питање о томе шта се налази у основи 

стратегије да се овако разнородна значења субјекту припишу, истина с 

неједнаком учесталошћу, одговор је само један, а то је комуникативна 

потреба да се у окриље граматичке теме сместе различити елементи 

сцене, или ситуације, али и изразе различити начини поимања дате сцене 

и односа у њој (Dik 1997: 247). 
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ОБЈЕКАТ – ОД ФОРМЕ КА ЗНАЧЕЊУ, И ОБРАТНО14 

1. Увод 

Oбјекат као један од централних реченичних конституената 

саставни је део глаголске синтагме, подједнако уз личне или неличне 

глаголске облике, и то као њен зависни члан. Међутим, позиционирање 

објекта у односу на друге јединице у граматичком систему заснива се на 

садејству синтаксичких и семантичких параметара класификације, што 

практично значи да га дефинишемо као глаголску допуну одређеног 

семантичког профила. Иако је типични појавни лик граматичког објекта 

именска реч или синтагма као допуна пунозначном прелазном глаголу, 

уз одговарајуће супституентске форме у сентенцијалном облику 

(Прочитај ми ово писмо да видим што ми поручује. РМС 1: 369;15 Овај се 

сети шта треба учинити [...]. РМС 5: 745), објекатску интерпретацију, 

полазећи барем од уврежене србистичке традиције, стичу и неке 

рекцијске допуне именских речи, пре свега глаголских именица и 

придева (Он не може поднијети мисли о том да Бонапарта води послове 

као с једнакима – са свима владарима Европе. РМС 3: 382; Био је свестан 

своје вредности. РМС 5: 676), које обично конституишу изразе 

еквивалентне глаголским синтагмама, нпр. Мисли о томе према мисао о 

томе.  

Као што видимо, у једном су случају граматички а у другом 

семантички, или чак трансформациони, показатељи основ за 

идентификовање типа допунске јединице, што на особит начин говори о 

важности оба реда критеријума, који у синтаксичким таксономијама 

играју важну улогу. Штавише, с обзиром на то да је синтакса објекта у 

                                                           
14 Овај текст је, у знатно измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2008). „Објекат – формалносинтаксички обрасци идентификације и  
семантичка диференцијација‟, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1: 
137–151. 
15 Грађа је прикупљена у следећим изворима: РМС: Речник српскохрватскога 
књижевног језика. књ. 1–3, Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 
књ. 4–6, Нови Сад: Матица српска. 1967; РСАНУ: Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика. 1–17. Београд: Институт за српскохрватски језик. 
1959– ; Електронски извори за које је податак наведен уз сам пример. 
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више наврата детаљно описана у србистици или сербокроатистици, 

чини се сасвим разложним у центар својих опсервација поставити његов 

семантички пандан – семантички објекат. Разлог за ово опредељење 

налазимо у самој језичкој природи, јер нам језик превасходно служи да 

се пренесе значење, док је форма – његов материјални облик. 

Иако термин семантички објекат није непознат у лингвистичкој 

јавности (Бондарко 2002: 603; Ружић 2005: 503), чини се да ова 

категорија још увек није добила коначне контуре у домаћој 

синтаксичкој теорији. Премда је очигледно у питању јединица 

семантичке структуре језика, семантички објекат је заједнички 

именитељ за цео комплекс улога објекатског типа, дакле, реч је о 

хиперулози или макроулози која обједињује појмове као што су 

пацијенс, адресат16 и сл. Семантички објекат, за разлику од оног 

граматичког, нема један одређен или сталан облик граматикализације, 

те је у том смислу синтаксички мобилнији (нпр. субјекат пасивне 

реченице: Ако сам ја опљачкан, и држава је опљачкана. www.b92.net; 

или субјекат активне реченице с перифрастичним предикатом: Петја 

добије [...] са стране [...] ударац у ребра. РСАНУ 4: 383). 

Због свега наведенога, за свој основни задатак постављамо 

утврђивање међузависности између структурних образаца, с једне, и 

семантичких ликова објекта, с друге стране, што претпоставља 

идентификовање правилности у функционалној репрезентацији 

семантичког објекта, поглавито пацијенса и адресата, и то на основним 

реченичним и синтагматским позицијама – субјекатској, објекатској, 

атрибутској и адвербијалној. Сентенцијални тип објекта није предмет 

пажње овога истраживања. 

                                                           
16 Следеће термине употребљавамо у значењу у ком се најчешће користе и у 
литератури: агенс – учесник у радњи, њен иницијатор и контролор 
(Всеволодова 2000: 142), вршилац радње (Lazard 1994: 64), „појам коме се 
вршење радње приписује‟ (Ивић 1963: 23); адресат – појам у чију корист 
(бенефактор) или на чију штету (десоцијатор) је покренута радња (Tesnière 
19692: 109), појам ка коме је усмерена радња (Lazard 1994: 64), прималац 
информације, материјалног објекта (Всеволодова 2000: 145); пацијенс – појам 
који трпи радњу (Lazard 1994: 64), појам који је обухваћен деловањем агенса 
(Всеволодова 2000: 144). 
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2. Критеријуми диференцијације објекатских допуна 

Граматички објекат се, у светлу теорије валентности, одређује као 

глаголска допуна која заузима његову десну валенцију (Béchade 19933: 

183, 185). Ова „рекцијска допуна глагола‟ (Станојчић/Поповић/Мицић 

1989: 217) задовољава лексичку рекцију глаголског носиоца валентности 

(Eisenberg 2013: 32), што га ставља у опозицију према субјекту који чини 

леву валенцију те који задовољава категоријалну рекцију управног 

глагола. Међутим, како објекат нема један граматички лик у језичком 

систему, и међу таквим допунама је, сагласно овој теорији, могуће 

правити разлику с обзиром на критеријуме обавезности и 

факултативности. Тако се директни објекат појављује обавезном, док се 

индиректни објекат у форми слободног датива сматра факултативном 

допуном (Welke 1988: 23). Премда се оваква диференцијација објекатских 

допуна заснива на критеријуму испустивости и смисаоне неопходности, 

она у знатној мери детектује њихов синтаксички статус, али и семантичке 

ресурсе (Welke 1988: 22–29), што подразумева да се слободним 

акузативом уводи непосредно а дативним објектом означава посредно 

ангажован учесник у радњи, где без оног првог радње и нема. 

У традиционалној граматици пак, која се у великој мери ослања на 

структуралистичку теоријску парадигму, велика се пажња посвећује 

разматрању питања синтаксичког статуса објекта. У том погледу се као 

централни појмови у српској синтакси срећу категорије правог и 

неправог објекта, док се у другим граматичким системима, нпр. 

германистици, романистици или англистици, наместо ових као 

еквивалентни термини употребљавају директни  и индиректни објекат. 

Очигледно је, међутим, да се у поступку теоријске разраде овог, у 

суштини, синтаксичко-семантичког проблема пошло с различитих 

аспеката. Тако, када је реч о разликовању директних од индиректних 

објеката, од пресудне важности је њихов структурни лик те понашање у 

поступку дијатетичке трансформације – директни објекат је увек у 

слободној форми, тј. није уведен предлогом, док је индиректни везан, 

тачније уведен предлогом (Béchade 19933: 183, 185; Chevalier 1964: 71–72; 

Dubois/Lagane 1995: 31). Истина, постоје мања или већа одступања од 

језика до језика, а она се могу довести у везу са степеном аналитизма, што 

значи да се ово дистрибутивно правило доследно прати у француском, 
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док је због већег степена синтетичких облика у немачком могуће 

регистровати и значајна одступања. Као контролни механизам 

формалнограматичке диференцијације објеката уведена је дијатетичка 

трансформација реченице, према којој се само директни објекат активне 

помера на позицију граматичког субјекта пасивне реченице, док 

индиректни објекти не мењају свој морфосинтаксички лик. Изузетно, 

дативни индиректни објекат могуће је подвргнути пасивизацији у 

немачком језику, и то у оквиру тзв. bekommen-пасива, тачније 

реципијентног пасива (Sie bekam von ihm ein Buch geschenkt 

[Pittner/Berman 2004: 37]). Тако закључујемо да је синтаксички статус 

објекта увелико зависан од форме у којој се појављује – присуство 

предлога искључује његово померање у реченици приликом њене 

пасивизације. Од овога правила треба изузети личне заменице које у 

многим језицима чувају остатке синтетичке деклинације. Уз то, у бројним 

се теоријско-методолошким системима уводи и додатни семантички 

критеријум диференцијације директних и индиректних објеката, а то је 

непосредност учешћа у радњи, што значи да директни објекат означава 

појам непосредно захваћен радњом, док индиректни објекат уводи 

учесника који је делимично, посредно ангажован у неком процесу 

(Hentschel/Weydt 2003: 363–364; Pittner/Bermann 2004: 36–37). Управо су 

поменути семантички критеријуми класификације објекатских допуна и 

најспорнији јер се могу пронаћи многи глаголи чије објекатске допуне, 

директне или индиректне, мање или више одступају од установљених 

правилности, нпр. сећати се кога, памтити кога, волети кога, мислити 

на кога итд. Стога је за однос између форме и значења објекатских 

јединица, као и у другим случајевима уосталом, оправданије рећи да 

представља везу каноничног типа, а то значи да подразумева и 

контекстуалну реализацију агенса као својеврсног антипода 

(Hentschel/Weydt 2003: 363). На тај начин је, у односу на покретача радње 

– сам агенс, могуће прецизније одмерити место и улогу неагентивних 

учесника у радњи. 

У србистичкој лингвистичкој традицији, међутим, као критеријум 

разликовања правих и неправих објеката најчешће се тражи у формалном 

лику допуне, затим облику прелазности као категоријалном обележју 

глагола, и на послетку у неким логичкосемантичким критеријума, а то је 

однос између радње и учесника у радњи.  
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Будући да се за објекат може рећи да именује појам без ког се 

радња не може спровести (Стевановић 19793: 83), као поуздан 

класификациони критеријум наводи се падежна форма у којој се среће, а 

то је слободни акузатив и изузетно слободни генитив, који у том случају 

као обавезну конкурентну форму има слободни акузатив, за прави 

објекат, док се у осталим падежним облицима и формама може појавити 

само неправи објекат. С друге стране, за прави или ближи објекат обично 

се везује директно учешће у самој радњи, те последнично и потпуна 

обухваћеност њом, што не важи сасвим и за партитивни генитив 

(Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 218). Тако се под правим објектом 

подразумева „појам ван субјекта без ког се не може вршити процес 

означен глаголом којему је дати објекат допуна‟ (Стевановић 19793: 75). С 

друге стране, појмови означени као неправи или даљи објекти нису 

потпуно обухваћени радњом, већ је она ка њима управљена, намењена 

или је у каквој другој вези с њима (Стевановић 19793: 80–81). У појединим 

се приступима под правим или типичним објектом сматра неактивни, 

пацијативно интерпретиран појам, док неправи или нетипични објекат 

именује појмове чија је активност усмерена ка субјекту (Ружић 2005: 501–

502).  

На основу досад изнетог закључујемо да су прави и директни 

објекат, с једне, и неправи и индиректни објекат, с друге стране, 

формалнограматички и семантички еквиваленти, што ипак није сасвим 

тачно. Док се директни и индиректни објекат дефинишу примарно преко 

форме, а потом и преко одговарајућих граматичких обележја, нпр. 

подложности пасивизацији, прави и неправи објекат одређују се 

посредством конкретног падежног облика, али и семантички на основу 

места и улоге именованог појма у самој радњи. Тако се стиче утисак да су 

директни и индиректни објекат формалнограматичке категорије, док су 

прави и неправи објекат како формалнограматичке тако и семантичке. У 

појединим научним системима, као што је нпр. теорија валентности, 

разврставање објеката на директне и индиректне није од 

класификационог значаја јер је за успех комуникације од највеће 

важности утврдити број и форму допуна, а потом и степен њихове 

обавезности (Welke 1988: 13), што нас доводи до спознаје да у савременој 

лингвистици не постоји опште сагласје у погледу критеријума према 

којима се дефинишу и класификују објекатске допуне. Очигледно је да 
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конкретна научна оријентација у пресудној мери зависи од укорењене 

традиције,  теоријских начела која се следе, али и од специфичности 

језика који се описује. 

Теоријски основи за класификацију синтаксичко-семантичких 

јединица одговарајући за један језик не могу се по инерцији применити 

на неки други. Тако, чињеница да се директни објекат, нпр. у француском, 

појављује у слободном, беспредлошком облику не може бити без 

рестриктивних ограничења примењена на српски језик, где се, са 

изузетком локатива, у служби објекта сваки падежни облик може 

појавити и у слободној и у предлошкој падежној форми. У овом случају би 

једино тест дијатетичке трансформације потврдио природу самог 

објекта. С друге стране, ни сам тест пасивизације не може да одреди 

семантички тип објекта, будући да је реч о строго граматичком поступку 

– нпр. Информисан је о томе. Терминолошка решења прави и неправи 

објекат су, барем тако изгледа, на трагу методологије теорије дубинских 

падежа којом се настоји расветлити стварна улога појма на позицији 

граматичког објекта (Ружић 2005: 501). Тако би прави објекат начелно 

одговарао пацијенсу, док неправи објекат у највећем броју случајева 

покрива адресатно значењско поље. На везу синтаксичких и семантичких 

категорија упућује још Тенијер (Tesnière 19692: 109), који је приметио да 

директни објекат именује појам који је обухваћен радњом, док је 

индиректни адресатног значења (тачније бенефактор), за који додаје да 

није под утицајем саме радње већ да је она ка њему управљена (Tesnière 

19692: 110). Ова функционално-семантичка спојивост остварива је у 

реченици с каноничким распоредом синтаксема. Важно је, међутим, 

поновити да не постоји нужна и нераскидива веза између падежне форме 

и њене функције, с једне стране, и специфичног значења које остварује, с 

друге. Ово подразумева да се у форми директног објекта крије актант 

близак значењу адресата (обавестити некога; информисати некога; 

питати некога), док у форми индиректног објекта лежи актант са 

значењем пацијенса (нанети некоме тешке телесне повреде, задати 

некоме ударац). Ситуација је још драстичнија у примерима с 

декомпонованим предикатом (извршити анализу) и сложеним 

предикатским конструкцијама с фазним глаголима (завршити бербу). У 

овом случају се као допуна семантички непотпуном глаголу појављује 

лексичка јединица као значењско тежиште предикативности (Лалевић 
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1962: 188). Да је формално и семантички у питању једна јединица, 

евентуално потврђује замена простим предикатом с пунозначним 

глаголом, премда озбиљну сумњу на овакво опредељење баца чињеница 

да се директни објекти као носиоци предикативности без икаквих 

ограничења реализују као субјекти пасивних реченица (Анализа је 

извршена; Берба је завршена), што доказује напоредност форме и значења 

у језику. 

У неким новијим синтаксичким студијама уведене су још и 

категорије типичних и нетипичних објеката, који стоје у функционално-

семантичком споју са оним правим и неправим (Ружић 2005: 501), чиме се 

успоставља зависност међу глаголским сателитима, што у теоријском и 

методолошком смислу има доста недостатака. Управо зато, доследности 

ради, сматрамо да би се појмом типичног или нетипичног објекта могло 

указати на облик остварене везе између падежне форме и специфичног 

значења. Тако за слободни акузатив важи правило да је типична падежна 

форма директног објекта, и то за исказивање пацијенса. С друге стране, 

слободни датив типична је форма индиректног објекта са значењем 

адресата. Из семантичке перспективе пак, пацијативни и адресатни тип 

објекат се, с неједнаком учесталошћу, реализују и на позицији директног 

(А: Поштар недељом после подне не купи писма по Дорћолу. РСАНУ 11: 48; 

Казаћу Маринку да га он испита. РСАНУ 8: 231) и на позицији 

индиректног објекта (G: Ту се Галовић потпуно ослободио [...] реторске 

матошевске  версификације. РМС 4: 213; Ево баш данас потражише те 

Цветковићи од мене. РМС 4: 802; D: Непријатељ ће ми се покоравати само 

уколико му задам страх. РСАНУ 5: 668; Уговорили смо да ми набавља 

жице. РМС 5: 521; А: Рањен планински орао [...] насрне на ловца. РМС 3: 

628; Бисте ли ме упутили на којег од ваших пријатеља? РМС 6: 559; I: 

Док се владика пео у кола, кочијаш поправи кићанке и поносно махну својим 

бичем. РМС 3: 317; Управљамо овим несрећним народом по нашој 

најбољој увиђавности. РМС 6: 552; L: САД ће ударити по терористима. 

www.voanews.com; Кад сретнем неког из мог села, пошаљем родбини по 

њему поздрав. РМС 4: 749). 

Нека од објекатских значења могуће је, међутим, регистровати и 

на атипичним позицијама. Тако се у границама субјекта реализују и 

пацијенс и адресат, и то: (а) у пасивној реченици (Један војник је палицом 

ударен преко леђа.  Глас јавности; О томе је обавештена Народна 
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скупштина [...]. Kurir); (б) у активној у оквиру перифрастичних израза 

(На моју жалост мој син је добио јак ударац каменом у главу и почела је 

тећи крв. www.irmin.com) или у реченицама с конверзним глаголима 

типа сазнати, добити и сл. (Овај број [ви] можете добити од службе или 

особе која се бави правним питањима [...]. www.e-kultura.net; [...] његову 

тренутну вредност [ви] можете сазнати од службеника Еуробанке. 

www.nezavisnost-jug.org.yu). Осим тога, у случају функционалне 

асиметрије и инверзије релевантних категоријалних обележја актаната  – 

живо/неживо и конкретно/апстрактно – агенс се уводи и на позицији 

граматичког објекта, директног или индиректног (Нагло топљење леда 

[...] дало је експедицији могућност да иде још даље на север. РМС 1: 619; 

Увијек ме је вукла тишина даљине. РМС 1: 453), што све заједно узев води 

закључку да је значењска реализација једне синтаксичке јединице у 

великој мери условљена и чак ограничена значењским реализацијама 

синтаксичких јединица које чине њено непосредно окружење.  

Без обзира на бројна терминолошка решења, објекатске допуне је 

ипак могуће систематизовати уз уважавање сва три њихова појавна 

плана, а то су форма, функција и значење. 

 

Падежна 

форма 
Беспредлошки Предлошки 

Падежни 

облик 
А (Г) Г, Д, И Г, Д, А, И, Л 

Структурна 

позиција 
Директни Индиректни Индиректни 

Главно 

граматичко 

обележје 

ПасТранс /+/ ПасТранс /–/ ПасТранс /–/ 

Типично 

семантичко 

обележје 

Прави – пацијенс 

(креатив, 

деструктив, 

трансформатив), 

перцептив, посесив 

и сл. 

Неправи – 

адресат, 

бенефактор, 

каузатив, 

инструмент и сл. 

Неправи – 

децосијатор, 

релант, тема и сл. 

 

Издвајање предлошког објекта има утемељење јер се веза између 

транзитивног глагола и именице у оквиру објекатске допуне 

http://www.e-kultura.net/
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успоставља посредством предлога ослабљене семантике 

(Hentschel/Weydt 2003: 372), при чему је цела предлошка конструкција 

лексички везана за глагол (Eisenberg 1999: 293). Да критеријум падежне 

форме није само од формалне или класификационе вредности већ и од 

синтаксичко-семантичке релевантности, доказује податак да управо 

падежна форма у највећој мери одређује структурну позицију и значење 

саме синтагме (питати некога нешто/ за нешто, рећи некоме нешто/ 

за нешто). Тако само слободни објекат у акузативу, а преко њега и 

његови генитивни алтернанти – словенски и партитивни генитив, 

одговара граматичком профилу директног објекта, јер једини ступа у 

алтернацију с граматичким субјектом при трансформацији реченице из 

актива у пасив. Све друге објекатске форме које не подлежу овом 

правилу – индиректни су објекти. И коначно, са семантичког 

становишта директни објекат је предодређен да у ситуацију уведе 

непосредно укључен појам у радњи, дакле прави објекат, пацијенс на 

коме се очитују резултати радње. Индиректним објектима се примарно 

упућује на какву посредну везу између радње и једног њеног учесника, 

те зато и кажемо да је у питању неправи објекат, углавном адресат. Да 

ли од овог начелног правила постоје изузети, не треба се ни питати јер 

се то подразумева. Зато ће одступања у функционалној дистрибуцији 

семантичког објекта, тачније у спојивости синтаксичких и семантичких 

јединица, надаље бити предмет наше пажње. 

3. Конфликт форме и значења 

Када се говори о атипичном или неочекиваном споју облика и 

значења, има се у виду појава функционално-семантичке колизије, која 

се у овом случају испољава да граматички објекат не означава и неко од 

објекатских значења, што доказује сву сложеност процеса повезивања 

форме и значења у језику.  

Ако бисмо трагали за најбољим примером за ову појаву, 

определили бисмо се најпре за пасивну реченичну структуру која 

почива на тематизацији не-агенса – позицију реченичног субјекта 

заузима појам с неким од објекатских значења. Тако се у пасивној 

реченици чије предикатско језгро чини неки од прелазних глагола 

акционе семантике, типа ударити, појести и сл., субјекат појављује као 
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пацијенс, док се уз глаголе који означавају неки облик говорења, типа 

обавестити или информисати, среће субјекат са адресатном 

интерпретацијом (Стојчић је ударен у леђа аутоматском пушком [...]. 

Глас јавности; О свему је обавештена новосадска полиција [...]. 

Дневник).  

Међутим, примере за поменуту појаву налазимо и у активној 

реченици, у којој предикатску конструкцију конституише неки од 

реципијентних глагола, типа добити, примити и сл. (нпр. добити или 

примити ударац/вест), која фигурира као конверзна лексичко-

граматичка јединица у односу на ону с глаголима типа ударити, 

информисати и сл. Поменути лексичко-граматички парови денотирају 

истоветне ситуације и при томе обезбеђују одговарајућу реченичну 

тематизцију с обзиром на перспективизационе потребе говорног лица. 

Зато за перифрастичне предикатске конструкције које омогућују 

тематизацију семантичког објекта и кажемо да су својеврсне сурогатне 

форме за одговарајуће граматичке облике пасива (Гавранчић је добио 

јак ударац у леву ногу [...]. Глас јавности  [← Гавранчић је ударен у леву 

ногу]). 

Као што видимо, перифрастични предикатски изрази конкретно 

значење добијају од именице која допуњује функционални глагол, па 

тако у зависности од типа означене радње и граматички субјекат може 

увести податак о пацијенсу или пак адресату, нпр. Добио је ударац у 

потиљак и Добио је податак о њој. 

Генератор функционално-семантичке колизије неретко јесте и 

неадекватан или атипичан распоред семантичких категорија живо /+/ и 

човек /+/ у реченици, што се најбоље види у примерима у којима 

субјекат као не-агенс носи обележје живо /–/ и човек /–/. У таквим се 

случајевима носилац ситуације појављује на некој хијерархијски нижој 

граматичкој позицији, нпр. објекатској, када за резултат добијамо 

хомоагентивну конфигурацију (Понова смо наишли на непроходну ледену 

препреку која нас је приморала да се вратимо. РМС 5: 81), у којој субјекат 

углавном означава узрочни чинилац ситуације – нпр. Због ледене 

препреке смо морали да се вратимо.  

Има примера и да се за један појам везују различите улоге, али је 

тада углавном реч о хетероагентивним ситуацијама (Примора тога 
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Циганина нека се законито вјенча. РМС 5: 81), у којој исти појам 

учествује у различитим али повезаним радњама, па је тако у једној 

објекат а у другој вршилац радње. Ако се све речено има у виду, појава 

да се агенс радње реализује у границама објекта не треба да изненађује, 

а управо ови примери илуструју оштар конфликт између форме и 

значења које носи. Више о томе у следећим параграфима. 

3.1. Како је већ речено, типично место за вршиоца радње у 

активној реченици јесте граматички субјекат. Нису, међутим, тако ретки 

примери да семантичка валентност управног глагола предвиђа сасвим 

другачији распоред улога у реченици, што се не мора нужно везати за 

распоред обележја живо /+/ и човек /+/. Понекад су од пресудне 

важности за распоред ситуационих улога у реченици идентификоване 

имплицитне предикације. 

3.1.1. Базичну двопропозициону конфигурацију структурирају 

компонентно медијални глаголи, који предвиђају развој медијалности 

само у једној акционој фази. На позицији објекатске допуне таквом 

глаголу агентивну интерпретацију стичу генитив, датив и акузатив.  

3.1.1.1. Медијални глаголи којима се међу појмовима или 

појавама сигнализира постојање узрочно-последичне везе, типа бојати 

се, плашити се, стидети се и сл. (Фелешко 1995: 61; Антонић 2005: 129), 

не отварају по аутоматизму место за актант агентивног типа на 

позицији генитивне рекцијске допуне (Зеленога се аутомобила стану 

бојати као куге. РМС 1: 243). Актант на месту објекатске допуне оваквом 

глаголу реализује се као агенс-каузатор само ако самостално покреће 

радњу која омогућује промену стања појма именованог на субјекатској 

позицији. У таквим примерима се експонентом базичне пропозиције 

углавном појављује сам агенс (Ружице, не бој се од мене. РМС 1: 243), а 

неретко и експонент базичног предиката ([...] бојим се твог доласка [...]. 

www.blogoye.org). 

3.1.1.2. Дативна допуна компонентно медијалним глаголима типа 

дивити се, надати се, радовати се и сл. има функцију објекта 

индиректног типа. Међутим, појам именован формом датива у односу на 

субјекатски остварује двоструку улогу: у првој акционој фази догађаја 

он је каузатор – има неко својство које изазива осећање дивљења у 

сфери субјекта, док је у другој објекат адресатног типа – дивљење 

http://www.blogoye.org/
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субјекта је усмерено ка њему. Поред информације о агенсу-каузатору, 

допуна у форми датива често укључује и експонент базичне предикације 

(И сам сам слушао и дивио се старој Види како слатко прича. РМС 1: 673; 

Дивим се Марковој победи [разг.]). 

3.1.1.3. Акузатив агенса уз компонентно медијалне глаголе, као 

што су интересовати или занимати, укључен је у реченичну 

конфигурацију у којој је субјекат доживљен као каузатор стања или 

расположења агенсовог (Нас [...] даље та ствар не интересује. РМС 2: 

464). Специфичност ових конфигурација јесте у томе што је деловање 

агенса узвратно усмерено ка субјекатском појму, који се у одговарајућој 

акционој фази појављује у улози семантичког објекта. Променом 

дијатезе, као вида трансформационе провере, новонастали 

рефлексивно-медијални глаголи мењају и модел рекције, при чему се 

успоставља типичан функционални распоред актаната, што 

подразумева да је субјекат сада агенс (Интересујемо се за ту ствар). 

3.1.2. Агентивни објекат је одлика хетероагентивних и 

двопропозиционих реченичних модела, типичних за каузативно-

манипулативне глаголе, који граде конфигурације с каузатором на 

субјекатској позицији. У моделима са овим глаголима појављују се 

агентивни датив или акузатив.  

3.1.2.1. Каузативно-манипулативни глаголи типа дозволити, 

наредити, омогућити и сл., који се у најширем смислу сврставају у 

мотивационо каузално поље, редовно отварају место за два актанта, при 

чему други, дативни, остварује двоструку улогу у зависности од акционе 

фазе у којој је ангажован. За каузативни глагол он је индиректни објекат 

са улогом адресата, док у каузираној радњи игра улогу агенса. Другом 

објекатском допуном каузативног глагола (номиналном или 

сентенцијалном) лексичко-граматички се разрешава сама каузирана 

радња (Господар би му наредио да стоји пред вратима; Кад се успеше на 

косу [...] уча нареди одмор. РМС 3: 610). 

На сличан начин и глаголи асистенције, попут помоћи, 

асистирати и сл., уводе на позицији дативне допуне објекат каузације, 

који последичну радњу спроводи, као по правилу, уз учешће агенса-

каузатора (Словенија као будући лиде ЕУ покушава извршити притисак 

на Србију уз обећање да ће јој помагати око пријема у ЕУ. Oslobođenje). 
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3.1.2.2. Агентивни акузатив карактеристика је модела с 

принудним и инструктивним глаголима.  

Центар каузативно-манипулативног семантичког поља чине 

глаголи принуде, попут натерати, приморати, навести и сл., којима 

се, за разлику од мотивационих, у први план истиче занемаривање 

воље другог актанта при укључивању у спровођење последичне радње, 

јер се контролна моћ и одговорност првог актанта – агенса-

манипулатора, протеже и на последичну радњу, формализовану у 

облику номиналне или сенетенцијалне допуне (Натјерао га је да 

попије неколико чаша соде. РМС 3: 637. Немојте мислити, ја свакога 

могу да натерам у плач. РСАНУ 14: 491). 

Насупрот претходним, инструктивни, типа учити, оспособити  и 

сл., али и  каузативно-медијални глаголи, попут наговорити, 

одговорити, осмелити, охрабрити и сл., означавају спровођење радње 

уз сагласност објекта каузације (Ана, хоћеш да те учим српски? 

Аустрија и Француска училе су Турке да не попуштају. РМС 6: 642; 

Капетан [...] наговори жену да  [...] прасе [...] никако не прими. РМС 13: 

507). 

3.1.2.3. Каузативно-манипулативни глаголи допуштају 

атипичан распоред актаната са аспекта дистрибуције обележја живо 

/+/ и човек /+/. У том случају субјекат са обележјем живо /–/ преузима 

улогу ситуационог каузатора, док објекат са обележјем живо /+/ 

постаје једини агенс (Понова смо наишли на непроходну ледену препреку 

која нас је приморала да се вратимо. РМС 5: 81). 

На сличан начин и манипулативни те глаголи субмисије 

(користити, служити, покоравати се и сл.) фиксирају атипичан 

актантни распоред, што значи да се агенс-манипулатор редовно 

налази на позицији рекцијске допуне у дативу (Борба против 

комунизма [...] служила је Хитлеру као маска за лакше покоравање 

појединих земаља. РМС 5: 869; Уз купљени курс добијате и књигу која 

прати лекције курса и она Вам може служити као веома ефикасан 

подсетник. www.primatron.co.yu).  

3.1.3. Агентивност, у извесној мери и у одређеној фази 

извршења радње, очитује се и у посредничком деловању објекатских 

актаната. Тако се генитивном конструкцијом с предлогом преко и 
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локативном с предлогом по, уз глаголе типа послати, поручити и сл., у 

ситуацију уводи актант са улогом посредника, коју је могуће 

интерпретирати као двосмерну везу са обема базичним 

пропозицијама, тј. акционим фазама,  при чему тек у другој преузима 

улогу агенса (Гласачки листићи ће бити послати по деци у среду, 23. 

септембра. www.isb.co.yu). 

3.2. У претходним параграфима смо објаснили како се на 

објекатској позицији распоређују актанти са агентивном 

интерпретацијом у најширем смислу те речи, што сматрамо примером 

за врло оштар конфликт између форме и значења неке синтаксичке 

јединице. У наставку ћемо променити истраживачку перспективу и 

показати да се објекатско значење реализује и на, условно говорећи, 

синтаксичкој периферији. Функционално-семантичка колизија 

потврђена је и на адноминалној и адвербијалној позицији у реченици, 

при чему се, по правилу, као регулациони фактори појављују два 

поступка – номинализација и метафоризација, где прва регулише 

односе унутар именичких синтагми а друга доминантно служи за 

превођење просторнога у друга значења. 

3.2.1. На адноминалној позицији семантички објекат јесте 

резултат номинализационих процеса, а најчешћи се реализује уз 

девербативне, деадјективне и агентивне именице (Radovanović 1977; 

Фелешко 1995). Премда се уз ове класе именица семантички објекат 

јавља понајпре у генитиву (продаја цигарета, упосленост производних 

капацитета, певач народне музике), могу се регистровати и примери 

где се рекција корелативног глагола чува (помоћ пријатељу, помисао 

на будућност, оптерећеност обавезама, трговац некретнинама, 

разговор о роману). На адноминалној се позицији, између осталога, 

податак о семантичком објекту уводи и посесивним формама, 

захваљујући семантичкој кореференцији типа део – целина на 

релацији управни – зависни члан номиналне синтагме (разбити 

некоме главу, избити некоме из главе глупости, извући некоме уши, 

седети некоме за вратом), по правилу у идиоматизованим 

реченичним конструкцијама. Слично се понашају и присвојне 

заменице – Његово убиство нас је много потресло [← Потресло нас је то 

што су га убили]. 
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Нису, наравно, само именице јединице које имају улогу 

предикатора, тј. експонента пропозиционог предиката. Ту улогу 

преузимају и поједини придеви, попут свестан, уверен, убеђен и сл., 

чије рекцијске допуне дају податак о објекту когнитивне радње – 

Свестан је њене решености; Уверена је у његову невиност; Убеђени су у 

исправност својих поступака итд. 

Иако свесни да се о радњи на различите начине саопштава 

глаголом и номинализованим изразима, на овој констатацији ћемо се 

задржати, уз опаску да то ипак не мења значењски карактер појединих 

јединица. 

3.2.2. Објекатско је значење могуће идентификовати и помоћу 

неких типичних адвербијалних форми. Од адвербијалних значења као 

интерферентно са агентивношћу и пацијативношћу доминантно сe 

појављује простор.  

Модели типични за идентификацију просторних односа, као 

резултат деловања многих фактора, могу изразити и нека друга 

значења (Бондарко 1996: 24), при чему се место транспонује у 

агентивност након метонимијске  модификације значења ([...] у 

последње време из Владе стижу разне изјаве [...]. Политика). 

Објекатска значења, удружена с неким типичним просторним 

концептом, најчешће се срећу у перифрастичним предикатским 

изразима, тачније реченичним структурама с високим степеном 

идиоматизације, као и у фразеолошким јединицама. Оваква 

функционално-семантичка спојивост настаје као резултат промене 

значења на лексичком плану или на нивоу читавога израза. Без обзира 

на степен идиоматизације или фразеологизације, објекатско значење 

интерферира с просторним на бази неких његових инхерентних 

обележја, а то је свакако концептуализација простора.  

Тако се у неким примерима објекатско и ослабљено (или 

укинуто) просторно значење удружују на темељу аблативности, када 

долази до промене својстава објекатског појма (Михо [...] је тако тешко 

одговарао и запињао да је учитељ из њега вукао ријечи. РМС 1: 452; 

скинути са нечега забрану, казну; скинути са некога одговорност, 

клетву. РМС 5: 801; Зашто са неких политичких актера скида 

одговорност занемарујући ту причу? www.b92.net), или директивности, 
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при чему је каква радња усмерена ка екстерном објекту (допрети до 

некога, прићи некоме; [...] на који начин прићи жртви [...]. 

www.netnovinar), односно финалности, када је смисао деловања агенса 

да се промени стање, расположење или понашање објекта (Ја бацим на 

њих своја прва два ескадрона. РМС 1: 151; бацити кривицу на некога. 

РМС 1: 151; Шане је рекла да је „тешко бацити љагу‟ на Унмик који има 

задатак [...] да се носи са тим [...]. Danas), и, коначно, локативности 

(Црква високо цени монаштво и види у њему пут спасења изабраних 

душа. Новости Горњокарловачке епархије, 67). 

Дилема која се у оваквим случајевима појављује тиче се 

одређивања прецизније границе између образаца насталих 

метафоризацијом и случајева који се заснивају на интерференцији 

просторног и неког од објекатских значења (тзв. локационо-објекатска 

интерференција), где је реч о чвршћим граматичким, или прецизније, 

рекцијским везама ([...] морамо бдети над онима који такве митове 

приповедају [...]. www.filozofija.info; Кад се баје у очи се гледа. РСАНУ 3: 

336; Звонар зурио опет у море стискујући очи. РСАНУ 7: 194). 

Транспозиција простора у непросторна значења, заснована на 

метафоричном сценарију,  у великој мери почива на идиоматизацији, 

која проистиче из потпуне или делимичне замене категоријалних 

обележја живо/неживо и конкретно/апстрактно код појмова 

распоређених на позицијама субјекта, објеката и просторних 

адвербијала. Тако се просторни локализатори и оријентири 

преиначавају у актанте  (Истину о Косову изнети пред УН. 

www.novinar.de; Морам признати да сам се изгубио у деловима 

последњих научних идеја [...]. www.tamburix.com). Осим тога, у неким 

се примерима, на темељу интерлокализације, развија и значење 

реципрочности ([...] покушава се створити раздор међу акционарима 

и запосленима [...]. Дневник), или каузалности на основи просторне 

оријентације у односу на предњу страну локализатора (Узрок може 

бити и неко искуство у коме сте се ви на неки начин осрамотили пред 

другим људима [...]. www.anksioznost.net) и сл. 

Диференцијација просторног и објекатског значења могућа је 

применом прономинализационог или анафорског теста (Eisenberg 

1999: 296), при чему се на ʻправој’ адвербијалној позицији распоређују 

и деиктички прилози (Радим на њиви / Радим тамо), док овом тесту не 

http://www.netnovinar/
http://www.filozofija.info/
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подлеже јединица у којој је већ извршена замена просторног значења 

пацијативним (Опел ради на новом компактном СУВ возилу [...]. 

www.nacionalnaklasa.com [← Опел ради на томе]). Да је простор само 

примарни концептуални домен, проверава се лексичком 

супституцијом глагола, којом се добија значењски еквивалентна 

реченица са идеалним функционално-семантичким распоредом 

актаната (Опел конструише / развија нов модел). 

3.3. И синтаксички кореферентне форме пример су за појаву о 

којој је реч, јер се и овде бележи исказивање објекатског значења 

нетипичним граматичким формама – нпр. Поред младог сира, он воли 

и качкаваљ.  

Изван тематско-рематске конфигурације реченице или, што је 

ређе, у оквиру ње, синтаксички кореферентне јединице идентификују 

објекат типа кообјекат (Васић 1998). Термином кообјекат се 

сигнализира зависна синтаксичко-семантичка веза која се успоставља 

између типичне објекатске форме као рекцијске допуне управног 

глагола и оне нетипичне кореферентне форме – кообјекта (Осим 

Маркакообјекат, позвао сам и Ануобјекат [← Позвао сам Марка, али сам 

позвао и Ану]). Кообјекат настаје као непосредан резултат брисања 

напоредне базичне предикације (нпр. Ана пије сок, али и Мира пије 

сок), која је информативно ʻмање вредна’ и која је конституисана око 

предиката насталог репризом управног глагола (Васић 1998: 79). Као 

што видимо, нетипичне кореферентне форме своју интерпретацију 

стичу преко типичних, најчешће фокализованих, с којима синтаксички 

и семантички кореферирају (Алановић 2005: 184–185), а то води томе 

да коагенс и кообјекат могу бити формализовани истом конструкцијом 

(Осим Маркакоагенс, дошла је и Анаагенс [← Дошао је Марко, али је дошла и 

Ана]). Овим се формама обезбеђује одговарајућа перспективизација у 

исказу, што је регулисано комуникативним потребама.  

3.3.1. Када је пак реч о формалним и значењским типовима, 

кообјекатске форме означавају социјативни однос, када се изражава 

реципрочност међу актантима (Икица је Вукадина упознао [...] са 

механџијом. РМС 6: 547), затим контрасоцијативни, који почива на 

изостанку очекиваног заједништва ([...] послали је таксијем за друго 

место у Крајини без пратиоца. www.b92.net), онда опозитни, којим се 

http://www.nacionalnaklasa.com/
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наглашава каква супротстављеност међу актантима (За разлику од 

аутомобила, врло често је мењао средину. www.pungas.com), 

инклузивни, који служи за истицање укључености у какав скуп 

сродних појава или појмова (И да још не заборавим, нећеш ме више наћи 

међу живима. РСАНУ 12: 306), комитативни,  којим се сигнализира 

придруживање актаната каквом скупу (Он је у целодневном боравку, па 

сваког дана, поред књига, носи са собом воду и храну. www.kurir-

info.co.yu), ексцептивни, који упућује на изузимање актаната из каквог 

скупа (Ја ништа не видим осим земље. РМС 4: 208) и супститутивни, 

који се тиче међусобне заменљивости актаната (Баруница је своме 

мужу умјесто мираза донијела древни грофовски грб. РМС 6: 509).  

4. Закључак 

Без обзира на теоријско-методолошку основу у анализи и 

класификацији, само на основу претходно изнетих примера и не 

превише детаљних опсервација немогуће је отети се утиску да у 

истраживачком фокусу подједнако морају бити форма конституентске 

јединице, њена функција и контекстуално остварено значење.  

Када је реч о синтаксичким јединицама, у поступку анализе, 

поред важне лексичке семантике, у први план иступа контекстуално 

остварено значење, које неретко одступа од идеалног и очекиваног 

формалнограматичког оквира реализације. Премда се, у начелу, 

формални обрасци језичких јединица, њима остварене синтаксичке 

функције и значењске реализације у лингвистичким интерпретацијама 

често међусобно повезују следећи принцип очекиваности, језичка 

реалност нас неретко демантује те допушта различите 

комбинаторичке могућности система, које обично резултују 

функционално-семантичком колизијом, те интерференцијом мање-

више сродних значења. У том смислу смо на примеру једне 

конституентске јединице, објекта, и одговарајућег значења, 

семантичког објекта, скренули пажњу на истовремено садејство 

различитих категорија – формалнограматичких, семантичких и 

прагматокомуникативних. Иако је оправдано кретати се у границама 

које одређује један модел или једна перспектива, природу језичких 

категорија ипак није могуће до краја осветлити без еклектичког 
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приступа који је једини способан у функционалну везу довести облике 

са значењима и контекстима употребе. Јер се само тако постиже да се 

критеријуми прилагођавају предмету анализе, а не обратно. 
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АДВЕРБИЈАЛИ – У СВЕТЛУ СИНТАКСИЧКИХ, СЕМАНТИЧКИХ И 
ВАЛЕНЦИЈСКИХ КРИТЕРИЈУМА КЛАСИФИКАЦИЈЕ17 

1. Увод 

На самом почетку ваља отворено признати да бављење 

адвербијалима пред истраживача поставља један готово непремостив 

проблем, а то је пронаћи поље које у до данас објављеним радовима, 

студијама и монографијама, које су се непосредно или тек успутно 

бавиле овом синтаксичком категоријом, није темељно или барем на 

задовољавајући начин обрађено. Ово се посебно односи на бројне 

студије усмерене на испитивање функције и значења адвербијалних 

падежних синтагми (в. Ивић 1954; Гортан-Премк 1971; Batistić 1972; 

Фелешко 1995; Арсенијевић 2003а, 2003б; Антонић 2004), затим 

заменичких прилога или прилошких израза (Пипер 1988; Ковачевић 

2007), али и на различите граматичке приручнике и сл. (в. Даничић 

1858; Новаковић 1894; Maretić 1899; Стевановић 19793; 

Станојчић/Поповић/Мицић 1989; Mrazović/Vukadinović 1990; Minović 

1987; Симић/Јовановић 2002; Пипер и др. 2005; Silić/Pranjković 2007; 

Mrazović 2009; Станојчић/Поповић 2014). 

Није, међутим, несмотрено рећи да је у досадашњим бављењима 

адвербијалима у фокусу пажње била њихова семантичка класификација 

и поткласификација, посебно у студијама о падежним синтагмама, док 

су главна типолошка обележја адвербијала своје посебно место 

налазила у граматикама. С обзиром на то да ово истраживање заснивамо 

на теорији валентности, чини се веома корисним управо кроз призму 

једне кохерентне теорије размотрити граматичка обележја ове језичке 

категорије, тим пре што је питање њенога валенцијског статуса до данас 

остало, чини се, неадекватно решено. 

Стога, ако све речено имамо у виду, централно место у овоме 

истраживању заузимају веленцијски мотивисани критеријуми 

                                                           
17 Овај текст је, у незнатно измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2019). „Адвербијали – у светлу синтаксичких, семантичких и 
валенцијских критеријума класификације‟, Српски језик – студије српске и 
словенске 24/1: 163–186. 
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класификације зависних реченичних чланова, у овом случају 

адвербијала, при чему је, не треба посебно наглашавати, немогуће 

сасвим избећи барем кратак осврт на синтаксичка и семантичка 

својства ове категорије. 

2. Типолошке одлике адвербијала 

Адвербијале углавном дефинишемо као факултативне реченичне 

чланове који дају податак о некој околности вршења радње коју именује 

управни глагол – о месту, времену, узроку, циљу, начину итд. 

(Стевановић 19793: 65–66; Ружић 2005: 511; Silić/Pranjković 2007: 304; 

Клајн/Пипер 2013: 311; Станојчић/Поповић 2014: 255). Овако 

конципирана дефиниција нам даје неке врало важне податке о њиховом 

граматичком статусу, а то је:  
 

(а) да се у реченицу укључују преко глагола и то као зависни 

чланови глаголске/предикатске синтагме; 

(б) да њихово присуство у реченици није обавезно; 

(в) да не означавају непосредне учеснике ситуације већ 

околности под којима ови делују. 

 

Иако је наведена дефиниција веома оперативна, она, наравно, не 

укључује сва релевантна обележја ове синтаксичке категорије, а која се 

понајпре тичу њихове форме и њиховога броја у реченици. Када је реч о 

форми адвербијала, ову функцију углавном обављају прилози, 

прилошки изрази или прилошке реченице, односно падежне и 

глаголске синтагме с прилошком вредношћу, због чега се 

традиционално и називају прилошким одредбама (Стевановић 19793: 

65; Станојчић/Поповић 2014: 255). С друге стране, ако имамо у виду број 

потенцијалних адвербијала у реченици, он је практично неограничен, 

што значи да је способност мултипликације темељно обележје ове 

категорије. 

Међутим, говорећи о типолошких обележјима адвербијала имамо 

на уму њихова главна и општа, или заједничка, обележја, која се ипак не 

односе нужно на све чланове ове класе, односно на све њихове 

синтагматске реализације. 
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Тако, на пример, није спорно да се адвербијали укључују преко 

глагола у реченицу, али то не мора бити нужно финитни глагол у 

функцији предиката, то може бити и нелични глаголски облик, 

подједнако и инфинитив и глаголски прилози. Адвербијали, дакле, јесу 

зависни чланови глаголске/предикатске синтагме, али ако се везују 

непосредно за предикат, тада су чланови реченице, а ако се везују за 

нелични глаголски облик, тада су само синтагматски чланови, што 

значи да с финитним глаголом не стоје ни у каквој непосредној 

синтаксичко-семантичкој вези, нпр.: 

 

(1) Ана је јутрос попила сок. 

(2) Попити сок ујутро право је задовољство. 

(3) Испивши јутрос сок добио сам добру порцију витамина. 

 

У примерима (2) и (3) адвербијал јутрос зависни је део 

субјекатске синтагме испити сок ујутро, односно адвербијалне синтагме 

испивши јутрос сок, што значи да они увек чине глаголску периферију, 

без обзира на то да ли дати глагол конституише реченицу или неки њен 

члан. 

И други став да је реч о факултативним члановима реченице, 

такође захтева коментар. С обзиром на то да адвербијали не именују 

непосредне актере сцене, како ју је дефинисао Ч. Филмор, односно 

Тенијерове актанте или Хелбигове партиципанте (Fillmore 1977: 57; 

Tesnière 19692: 102; Helbig 1992: 143), односно учеснике какве ситуације, 

њихово присуство и формална обележја, у начелу, не фиксира управни 

глагол, већ управо ʻизглед’ саме сцене или ситуације. Како ово треба 

разумети? 

Будући да, у начелу, глагол не даје нити експлицитно захтева 

податак о месту, времену или некој другој околности под којом се врши 

именована радња, у реченици се напоредо готово сасвим слободно 

појављују различити адвербијали (Ружић 2005: 511; Silić/Pranjković 

2007: 304), нпр.: 

 

(4) Волим да пијем кафу ујутро, на тераси, због погледа на реку. 

 

Штавише, и различите радње се врше ујутро, на тераси и због 

погледа на реку, нпр. седети, певати, доручковати итд. Наведено 
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сугерише да, за разлику од субјекта или објекта, глагол пити не 

ограничава време или место вршења радње, односно не доводи је у везу 

с неким специфичним узроком. То, наравно, не значи да између глагола 

и адвербијала не мора да се успостави логичко-семантичка 

компатибилност. Типични примери за изостанак логичко-семантичке 

компатибилности су: 

 

(5) *Ана седи брзо. 

(6) ?Ана дише због погледа на реку. 

 

У примеру (5) адвербијал брзо одређује динамичку компоненту 

радње ʻседети’, коју пак није могуће динамички квалификовати. С друге 

стране, у примеру (6) даје се податак о посредном, или фиктивном, 

узроку аутокаузативне радње ʻдисати’, при чему је дати узрочни 

чинилац одговоран евентуално за специфично испољавање радње, нпр. 

Ана дише убрзано због погледа на реку. 

Ипак, нису малобројни случајеви компатибилности која се 

испољава у виду рестриктивне селекције одређеног обавезног 

семантичког типа адвербијала. Готово да нема граматике или 

приручника, не само српског језика, где се не наводе примери које 

конституишу глаголи типа налазити се, трајати, коштати, понашати 

се итд. (Станојчић/Поповић 2014: 252–253; Ружић 2015: 510). Нпр.: 
 

(7) Њена кућа се налази поред моста. 

(8) Представа траје два сата. 

(9) Ова мала кола коштају читаво богатство. 

(10) Њихова деца се понашају недолично. 

 

Примери (7)–(10) илуструју правило да обавезни адвербијал 

оверава граматичност реченице јер конкретизује неку кључну 

семантичку компоненту која се преко глагола везује за субјекатски 

појам, нпр. ʻкућа поред моста’, ʻдвосатна представа’, ʻскупа кола’ или 

ʻнедолична деца’, при чему глагол налазити се захтева просторни 

адвербијал, трајати временско-квантификативни,  коштати начинско-

квантификативни а понашати се начинско-квалификативни. 

Сличан, али у неку руку и другачији, јесте случај глагола живети, 

који везује различите семантичке типове адвербијала, нпр. Живи у 
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Београду/дуго/с родитељима итд., који, за разлику од претходно 

наведених, и самостално формира реченицу, нпр. Живе. 

Коначно, као пример семантичке компатибилности међу 

члановима реченице наводе се и глаголи кретања изведени 

префиксалном творбом, попут изаћи, доћи или прећи, који су углавном 

праћени просторним адвербијалима који изражавају префиксу 

еквивалентан динамички концепт радње – аблативност, адлативност 

или перлативност, нпр. (Silić/Pranjković 2007: 304–305): 
 

(11) Изашао је из стана. 

(12) Дошао је до врата. 

(13) Прешао је преко прага. 

 

Примери (7)–(13) послужили су неким истраживачима као 

довољан аргумент да наведене адвербијале распореде међу допуне или 

пак посебне одредбе (Станојчић/Поповић 2014: 252, 255), чему ћемо се 

касније вратити. Међутим, досад речено показује да адвербијали не 

морају бити само факултативни и посве слободни реченични чланови, 

премда је таквих примера њихове употребе и највише, што доказује да 

су и они у реченицу уведени као резултат глаголске валентности – 

синтаксичке или семантичке, односно факултативне или облигаторне, 

премда о овом питању у лингвистици не постоји јединствен став (в. 

опширније Welke 1988: 74). Но, уместо категоричног одговора могли 

бисмо поставити следећа питања: Шта онда регулише присуство 

адвербијала у реченици/синтагми ако не валентност управне речи? Зар 

валентност није довољно широк појам, барем према нашем схватању, 

нарочито што је присуство допуна регулисано концептом рекције – јаке 

и слабе, те категоријалне и лексичке? Адвербијали су, дакле, готово 

доследно уведени на основу факултативне и семантичке валентности 

глагола, што их у реченици директно супротставља допунама – субјекту, 

објекту и предикативу, чије је присуство регулисано синтаксичком и 

облигаторном валентношћу глагола. 

Када пак говоримо о значењу адвербијала, у лингвистици постоји 

опште јединство да се њима означавају околности под којима се врши 

радња означена управним глаголом, нпр. место, време, узрок, начин, 

сврха, циљ, услов итд. 
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Дихотомна подела елемената ситуације на актанте и 

сирконстанте спроведена је доследно још у Тенијеровом 

вербоцентичном моделу описа реченичне структуре (Tesnière 19692: 

102–110), у којем настоји да успостави чврсту везу између значења и 

форме глаголских сателита. Тако су актанти распоређени на позиције 

субјекта и објеката, док су сирконстанти околносне одредбе, тј. 

адвербијали. 

Иако имамо довољно разлога да претпоставимо да је Тенијерова 

замисао била да повеже формалну и значењску страну језичких израза, 

данас је сасвим оправдано тврдити да специфична лексичка селекција 

доводи до нарушавања ових каноничких веза. Наиме, као што се, на 

пример, на позицији субјекта може појавити нека од сирконстантних 

улога, нпр. Нови Сад је место сусрета кардиолога [→ кардиолози се 

срећу у Новом Саду], исто тако је оправдано претпоставити да се на, 

структурно примарним или типичним, адвербијалним позицијама крију 

неке од главних актанатних улога, нпр.: 

 

(14) У мени све ври од беса. 

(15) У теби видим свог наследника.  

 

Штавише, нису ретки примери да се на овој глаголској 

периферији појави експонент логичког или пропозиционог предиката, 

нпр.: 

 

(16) Ушао сам несмотрено у разговор с њим. 

 

Излишно је наглашавати да примери (14)–(16) више него 

уверљиво илуструју когнитивне механизме којима се просторна 

значења транспонују у друга апстрактнија, у агентивност (14), 

пацијативност (15) или предикативност (16). Остаје, међутим, отворено 

питање да ли је уопште основано у датим примерима говорити о 

адвербијалима. Формално да али значењски свакако не. У оваквим 

случајевима реч је о секундарној комплементизацији, која подразумева 

семантички мотивисано превођење сирконстаната у актанте, у (14) и 

(15), или чак предикаторе, у (16), што је иначе типично за идиоматске 

или типизиране изразе. 
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Сличне дилеме пред истраживаче постављају и примери 

интерференције адвербијалних и других значења (Арсенијевић 2003а: 

155–156; Антонић 2005: 204, 271), нпр. објекатског: Гледам у једну тачку 

цео дан, односно различитих адвербијалних значења, нпр. места и 

узрока: Побегао је пред олујом итд., што доказује да је веза форме и 

значења каноничке природе, тј. да се успоставља на основу 

преференције а не неопходности, што је великој мери регулисано 

лексичком селекцијом, нпр. У мени се родила жеља за победом и Ана се 

родила у Београду. 

У овом поглављу смо разматрали главне синтаксичке и 

семантичке одлике адвербијала, а међу најважније закључке до којих 

смо дошли спадају: 
 

(а) адвербијали се у реченици или синтагми непосредно везују за 

глагол, било у личној било у неличној форми, захваљујући чему могу 

бити подједнако и зависни чланови реченице и зависни чланови 

глаголске синтагме; 

(б) иако су адвербијали у начелу факултативни чланови 

реченице, постоје глаголи чија значењска специфичност предвиђа 

обавезно или барем пожељно присуство једног семантичког тип 

адвербијала; 

(в) Л. Тенијер сирконстантима назива околности под којима се 

одвија радња означена управним глаголом/предикатом, чији је пак 

језички израз одговарајућа адвербијална форма; 

(г) удаљавање од основног околносног, или сирконстантног, 

значења бележимо код адвербијала који су део идиоматско-

фразеолошких структура, односно структура које су настале 

когнитивним механизмима метонимије и метафоре. 

 

Приметно је, међутим, да се до сада нисмо превише бавили 

формом адвербијала, а још мање везом форме и типа главне речи која 

евентуално ту форму захтева. Овакав задатак се чини наизглед 

излишним, посебно ако имамо у виду да је примарни израз ове 

синтаксичке категорије – прилог. С друге стране, управо због своје 

формалне непредодређености адвербијали се супростављају свим 

другим зависним члановима реченице, што, сматрамо, није довољно 
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узимано у обзир када је разматран њихов валенцијски статус. Управо 

зато, у следећем поглављу желимо да укажемо на однос форме и 

значења адвербијала, с једне стране, и валенцијске способности глагола, 

с друге. 

3. Валенцијски статус адвербијала 

Једно од темељних методолошких начела теорије валентности 

јесте педантно разврставање зависних реченичних чланова на допуне и 

додатке, а све с циљем да се разнородни појавни облици свих могућих 

реченица у једном језику сведу на прегледан инвентар модела с 

коначним и ограниченим бројем елемената (в. Mrazović/Vukadinović 

1990; Helbig/Buscha 1996; Heringer 1996; Eroms 2000; Mrazović 2009; 

Engel 2009; Welke 2011). Међутим, иако овај методолошки поступак 

баштине германисти, заслуга је француског слависте Л. Тенијера да је у 

облику једне кохерентне теорије устоличио вербоцентрични опис 

реченичне структуре, при чему је све зависне чланове реченице 

распоредио у две семантичко-синтаксичке категорије, а то су актанти и 

сирконстанти. 

Л. Тенијер актанте и сириконстанте дефинише примарно као 

јединице логичко-семантичког плана, при чему и за једне и за друге 

проналази адекватне пандане у граматичкој структури језика (Tesnière 

19692: 102–103). Тако су актанти распоређени на позицијама субјекта и 

објеката, док су сирконстанти граматикализовани адвербијалним 

формама. Ова семантички мотивисана дихотомија је нашла плодно тле у 

руској варијанти функционалне граматике, где се денотативне улоге 

глаголских аргумената управо деле на оне актантне и сирконстантне 

(Всеволодова 2000: 134). Иако је, дакле, Тенијер покушао да за ове 

кључне семантичке јединице у језику, и мишљењу уосталом, пронађе 

адекватан језички израз, за њега је структуралистички приступ водеће 

начело, јер на крају ипак не успева да се одвоји од форме, тј. функције, те 

преко форме и функције одређује семантичку природу одређене 

категорије. Сликовит је пример предлошког објекта уз фр. глагол 

changer ʻпроменити’, у конструкцији changer de veste ʻпроменити јакну’ 

(Tesnière 19692: 128), који је за Тенијера и даље сирконстант јер не 

одговара типичним актантним формама. Ипак, вредан пажње јесте 
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несумњиво успео покушај да се сви елементи ситуације, или сцене, 

распореде у две опште класе, којима, нема разлога да сумњамо, 

одговарају два реда синтаксичких јединица. Та два реда синтаксичких 

јединица су детаљније разматрана у немачкој варијанти теорије 

валентности и депенденцијалне граматике.  

У историји савремене лингвистике ће остати запамћена два 

центра или две школе, Манхајмска и Лајпцишка, чији су водећи 

представници били Улрих Енгел и Герхард Хелбиг. Иако се понекад 

разлике међу фундаменталним начелима разрађиваним при једном или 

другом центру чине непремостивим, нпр. однос између рекције и 

валентности (Helbig/Buscha 1996: 28, 249; Engel 2009: 70–72), у једном се 

готово у потпуности подударају, а то је да се сви глаголски сателити, 

или депенденси, доследно распоређују у две класе – допуне и додатке. 

Иако би било сасвим очекивано да ово дихотомно начело постане 

оперативни критеријум које би се даље могло развијати и разрађивати, 

испало је, ваљда сасвим невољно, да су одбрана и педантно спровођење 

поделе сателита на допуне и додатке постали кључни задатак и, што је 

посебно важно, једно од централних места спорења унутар саме теорије 

али и међу њеним противницима. 

Шта је спорно у подели глаголских сателита на допуне и 

додатке? 

Ако се накратко вратимо Тенијеру, примећујемо да је његова 

подела елемената ситуације на актанте и сирконстанте нашла бројне 

присталице и међу представницима других лингвистичких праваца, 

нпр. Ч. Филмора, М. Всеволодове итд. (Fillmore 1977; Всеволодова 2000), 

што се не може рећи и за правила њихове граматикализације, тј. 

синтаксичке предодређености. С друге стране, допуне и додаци су 

граматичке јединице, јединице реченичне и синтагматске структуре, па 

остаје оправдано питање зашто ова бинарна опозиција ствара велике 

недоумице на плану језичкога израза. Да ли је, дакле, проблем у 

бинарности или пак у критеријумима којима се та бинарност доказује? 

У србистичкој/сербокроатистичкој традицији подела на допуне и 

додатке/одредбе дубоко је укорењена (в. Новаковић 1894: 3–4; Белић 

1998 [1941]: 129–130, 156–157, 311; Стевановић 19793: 48, 74, 164), што 

води погрешном закључку да у структури српског језика ова подела 
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идеално функционише. Напротив, сама категорија адвербијала, међу 

којима се издвајају и посебне одредбе али и допуне, потврђује да није 

увек лако повући јасну границу међу овим валенцијским јединицама. 

Оно што је, међутим, типично за србистику/сербокроатистику јесте да 

се теоријска и методолошка питања теорије валентности и 

депенденцијалне граматике нису никада детаљније разматрала (са 

изузетком П. Мразовић [Mrazović/Vukadinović 1990; Mrazović 2009]), већ 

је фокус пажње увек више био на практичној примени ових начела. 

Када је реч о поменутим двема валенцијским класама, у начелу 

важи правило да су допуне супкласно специфичне (Engel 2009: 130), 

валенцијски везане јединице, што пре свега значи да их регенс облички 

предодређује, док су додаци супкласно неспецифични, валенцијски 

невезани, а то подразумева да их регенс облички не предодређује. Због 

сложености веза између регенса и депенденса уведен је читав низ 

синтаксичко-оперативних тестова и критеријума, који служе 

утврђивању разлика између допуна и додатака, при чему дати тестови, 

према В. Агелу (Àgel 2000: 172), треба да утврде следеће 

унутарреченичне релације: (а) неопходност (комуникативну, 

семантичку и синтаксичку); (б) детерминативност (везу логичког 

предиката и његових аргумената); (в) формалну специфичност или 

предодређеност; (г) садржинску или значењску специфичност, и (д) 

супкатегоризацију. 

Како се да видети, на самом врху дате листе налази се 

неопходност (или облигаторност), а она се проверава поступком 

испуштања или елиминације, који се усталио као доминантан тест 

диференцијације допуна и додатака. Следећи ову логику, сваки елемент 

који се не може испустити јесте допуна, при чему се, свесно или 

несвесно, занемарује да укљученост или искљученост неког елемента 

регулишу подједнако (или примарно) и прагматички и комуникативни 

услови под којима се формулише одговарајућа реченица као део исказа. 

Сличан став је изнео и М. Стевановић, који, на пример, закључује да што 

је мањи избор евентуалних објеката, то је њихова испустивост већа, при 

чему наводи реченицу с глаголом орати (Стевановић 19793: 77). 

Одговарајуће примере даје и Г. Хелбиг (Helbig 1992: 107), очито 

руковођен истим принципом, закључујући да је испустивост објекта 

честа уз глаголе типа штрикати и сл., док је изузетно ретка уз глаголе 
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типа производити, променити и сл. На Стевановићевом и Хелбиговом 

примеру видимо да се и међу допунама срећу оне испустиве и апсолутно 

неиспустиве, што нас наводи на оправдану сумњу у веродостојност 

овога вида провере. Дакле, иако је тест испустивости сасвим подесан за 

реченицу типа Неко је јутрос променио сијалицу, у којој је само прилог 

јутрос испустив елемент, те зато спада међу додатке, много је више 

примера који оспоравају његову ваљаност, барем када је реч о 

доследности идентификовања допуна и додатака. 

Будући да је тест испустивости, у ствари, поуздан критеријум за 

утврђивање обавезности синтаксичких јединица у оквиру какве 

конструкције – синтагме или реченице, зато К. Велке сматра да је 

неопходно ослонити се и на неке значењске категорије као што су 

смисаона неопходност, или садржинска специфичност, 

супкатегоризација и детерминативност (Welke 1988: 37−39). Допуне су, 

по Велкеу, смисаоно неопходне јер се само уз помоћ њих може 

структурирати комуникативно потпуна реченица. Остали реченични 

чланови, који би се евентуално могли или морали увести, имају статус 

додатка. На тај начин се, на пример, уз глаголе типа блејати, лајати и 

режати морају појавити субјекти са обележјем животиња /+/, и то 

именице овца и пас. Супкатегоризација, пак, подразумева да се глаголи 

разврставају на подтипове или подгрупе у зависности од тога која 

допуна и у којој форми им се  придружује, при чему се, у овом случају, 

тест супституције показао као најоперативнији. Допуне су, истиче Велке 

(Welke 1988: 41), вербоспецифичне или супкласноспецифичне, што 

значи да се на основу комбинабилности ових елемената дају формирати 

глаголске класе које фигурирају у истоветним реченичним обрасцима 

или конструкцијама. И коначно, детерминативност се темељи на 

формалнологичкој структури реченице коју чине логички предикат и 

његови аргументи. Тако, неиспустиви елемент реченице представља 

обавезни аргумент логичког предиката, дакле допуну, нпр. 

<НОМ><дати><АКУЗ><ДАТ>.   

На самом крају листе унутарреченичних релација наводимо 

обележје које се налази у основи саме идеје о валентности речи. Наиме, 

формална специфичност (ФОСП) или формална предодређеност 

комплемената представља, заправо, покушај да се за основ 

класификације реченичних чланова узме сама рекција, како 
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категоријална тако и лексичка, при чему као основни тест служи 

супституција (Àgel 2000: 179−180). Дакле, елемент који не подлеже овом 

тесту, а то значи да се не да заменити конкурентним 

формалнограматичким јединицама, јесте формално специфичан 

комплемент, дакле допуна: нпр. Налазим се у соби/на тргу/испред 

поште/иза зграде/пред музејом према Појео сам све чварке/колач 

итд.  

На крају овог краћег прегледа критеријума који се у литератури 

најчешће наводе као мање-више поуздани начини прецизног 

дефинисања допуна, видимо да се тестом испустивости, за који смо 

рекли да се наметнуо као главни начин провере валенцијског статуса 

неке граматичке јединице, утврђује више различитих аспеката 

фунционисања језика, а то су синтаксичка, семантичка или 

комуникативна обавезност, те семантичка или смисаона предоређеност 

(или детерминативност), док се на основу обележја супкатегоризације, 

заправо, непосредно класификују носиоци валентности а не и њихови 

сателити. Да ли су, дакле, својства испустивости, семантичке 

предодређности и супкатегоризације сасвим поуздани критеријуми да 

се утврди валенцијски статус неког сателита? Кренимо редом.  

У теорији валентости се, на пример, и субјекат сматра допуном, 

истина посебном, што у бројним случајевима не омета његово уклањање 

на синтагматском плану реченице, нпр.  Долазим одмах. С друге стране, у 

реченици типа Свако то зна, субјекат свако није испустив, не из 

граматичких већ из логичкосемантичких разлога којима се регулише 

каква општост у погледу обухвата могућих вршилаца радње. Управо су 

комуникативни фактори одговорни за уклањање свих контекстуално 

познатих, а тиме и сувишних, елемената у реченици, нпр. Кад долазиш? – 

Сутра, што се, наравно, односи и на објекте, који могу бити и апсолутно 

испустиви и неиспустиви, нпр. Ћути, Марко сад говори!; Марко их све 

злоупотребљава итд. Ствари су још сложеније када је реч о допунским 

атрибутима, типа разговор о роману, који углавном не чине обавезни део 

именичке синтагме, нпр. Разговор је протекао добро. 

Када пак имамо на уму семантичку предоређеност допуна, тада 

углавном мислимо на случајеве где се, на пример, на субјекатској 

позицији уз глагол говорити очекује појам са обележјем људско /+/. 
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Истини за вољу, нису ретки ни примери типа Ова књига говори о 

животу малих људи; Појава магле нам говори да долази јесен итд., у 

којима се метонимијским модификацијама на субјекатској позицији 

појављују појмови са обележјем људско /–/ и конкретно /–/, а то значи 

да се семантичка предодређеност у бити своди на правилности у 

погледу лексичке селекције, што не искључује мања или већа 

одступања.  

И коначно, супкатегоризација нам омогућује да се утврде неки 

општији модели глаголске валентности, на основу којих се сви сателити 

истог модела сврставају у једну валенцијску класу – допуне. На овај 

начин се, на пример, глаголи давања и говорења појављују у истој 

супкатегоризационој класи, будући да их одликује акузативно-дативни 

тип рекције. Проблем је, међутим, колико се доследно овај тест у 

глаголском систему да спровести. Да ли то онда значи да социјативни 

инструментал у примерима Отишла је с мајком и Дружи се с Маром или 

предлошки акузатив у Помислио је на њу и Погледао је на сат припадају 

истим валенцијским јединицама – допунама? Наравно да не. Уместо 

конструкције с мајком може се појавити и без мајке, док у другој 

реченици таква варијабилност нам не стоји на располагању; исто тако, 

могуће је погледати и на сат, и у књигу, и за собом итд., што је варијација 

коју модел с глаголом помислити не допушта. Чини се, заправо, да се 

супкатегоризација изводи из сталности модела глаголске валентности, 

при чему се ова сталност не испољава нужно и у виду сталне форме 

укључених сателита. Супкатегоризацијом се, дакле, позивамо на састав 

конструкције, број елемената у њој, али се при томе не обазиремо на то 

какви су односи међу елементима конструкције. 

Све досад речено наводи да се кључна разлика између допуна и 

додатака мора тражити у другим њиховим својствима, коју је могуће 

установити применом само два критеријума, а то су формална 

специфичност (тј. [ФОСП +/–]) и синтаксичка обавезност (тј. [СИНТО +/–

]). У досадашњим теоријским приступима је формалној специфичности 

придавано релативно мало пажње, али је ми сматрамо примарним 

критеријумом, а разлог је врло једноставан: формална специфичност је 

непосредан резултат рекцијске способности носиоца валентности. С 

друге стране, како је у синтаксичкој анализи важно утврдити границе и 

минималан састав какве конструкције, критеријум синтаксичке 
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обавезности не може бити занемарен, јер је израз детерминативности и 

смисаоне неопходности аргумената. Другачије речено, формална 

специфичност је плод квалитета какве синтагматске везе, док је 

синтаксичка обавезност показатељ броја елемената у каквој вези. Зато и 

тест испустивости, којим се добијају важни показатељи језичкога 

функционисања, показује значајне мањкавости јер се помоћу њега 

подједнако успешно проверава и синтаксичка обавезност сателита али 

и комуникативна и прагматичка валентност регенса, али зато ништа не 

сазнајемо о квалитету везе између регенса и депенденса. Дакле, 

обележје формалне специфичности, или [ФОСП +], главно је обележје 

допуна, јер непосредно проистиче из рекцијског потенцијала регенса, 

који сматрамо основним регулационим фактором у реченици. Ако 

узмемо за пример само два типа синтаксичких јединица – субјекат и 

објекте, онда за њих важи да им је предвидивост форме главна особина. 

Док је форма субјекта условљена категоријалном рекцијом глагола, 

дотле је форма објеката ограничена лексичком рекцијом глагола, при 

чему се категоријална рекција односи на способност целе категорије, 

дакле свих глагола, док се под лексичком рекцијом мисли на особеност 

појединих лексичко-семантичких класа, нпр. глагола говорења или 

давања (Eisenberg 2013: 32). 

Иако се није користио методологијом депендецијалне граматике, 

што је и разумљиво с обзиром на време њенога настанка, и А. Белић је 

преко везе регенс – ректум представљао односе у синтагми и реченици 

(Белић 1998 [1941]: 163), што значи да је и њему концепт зависности 

служио да опише релације међу елементима различитих граматичких  

структура. Што је још важније, Белић је допуне управо дефинисао као 

јединице са одређеном формом, тврдећи да им је главна одлика 

падежни израз и падежно значење, док за адвербијале наводи да им је 

својствен прилошки израз и прилошко значење (Белић 1998 [1941]: 129, 

157). Тек ће пола века касније В. Агел ово правило формулисати као 

[ФОСП +/–]. Дакле, падежни израз или формална специфичност даје нам 

прилику да сасвим поуздано и доследно све зависне чланове реченице, 

али не само реченице, распоредимо у две класе, које традиционално 

називамо допунама и додацима. 

Шта се уопште критеријумом [ФОСП +/–] постиже? Сматрамо да 

се на основу сталности или променљивости форме сателита, макар била 
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она и ограничена, утврђује један од основних механизама у језику којим 

се стварају синтагме, конструкције и напосе саме реченице. Ово 

обележје нам даје увид и у функционисање самога мишљења током 

језичког стваралаштва. Тако, док обавезни или стални елементи сцене 

или ситуације имају стабилан језички израз у форми одређенога падежа, 

дотле они променљиви и нестални нису тако предвидиви. Допунама и 

додацима се, дакле, именују два фундаментална реда зависних језичких 

јединица међу којима се типолошка разлика у бити своди на сталност и 

предвидивост форме, падежни израз или формалну специфичност. 

С обзиром на то да овај концепт није тешко доказати када је реч 

о, условно говорећи, правим или типичним допунама, као што су, на 

пример, субјекат и објекат, циљ нам је да проверимо како се адвербијали 

понашају с обзиром на обележје [ФОСП +/–], нарочито они који се 

сврставају у посебне одредбе и прилошке допуне. 

4. Адвербијали с обзиром на обележја [ФОСП +/–] и [СИНТО +/–] 

У другом поглављу, посвећеном типолошким одликама 

адвербијала, навели смо да су факултативност и означавање околности 

под којима се врши управна радња темељна обележја ове синтаксичке 

категорије. Ако пак имамо на уму и њихов валенцијски статус, реч је о 

типичним додацима, будући да им је примарни језички израз – 

прилошка форма. Прилошки карактер адвербијалних детерминатора 

резултат је факултативне валентности глагола, а не његове лексичке 

или категоријалне рекције. С обзиром на то да су регулаторни фактори 

за допуне управо лексичка и категоријална рекција регенса, ово 

искључује интерпетацију адвербијала као обавезних глаголских 

аргумената. Ово се најбоље види на примерима типа: 

 

(17) Мара пише песме сваки дан, већ годинама, од свог детињства. 

 

У примеру (17) временски адвербијали сваки дан, годинама и од 

свог детињства стоје у различитим падежним облицима, али су њихов 

примарни израз и даље одговарајући прилози – често, дуго и отад, 

којима се подједнако изражава регуларност, континуираност или пак 

аблативност. Присуство адвербијала различитих форми и значења 
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поткрепљује стајалиште да их глаголски регенс не предодређује, иако 

између њих мора да постоји семантичка компатибилност, о чему је 

напред било речи. 

Семантичка компатибилност између глаголског регенса и 

његовог адвербијалног депенденса најбоље се види на примеру тзв. 

посебних одредаба (Станојчић/Поповић 2014: 255–256), које 

детерминишу префиксиране глаголе кретања, као што су доћи, отићи, 

ући и сл. Нпр.: 
 

(18) Дошао сам брзо до краја улице. 

(19) Отишао сам од куће одмах после средње школе. 

(20) Ушао сам у један мрачан и загушљив собичак. 

 

Семантичка компатибилност глагола и адвербијала заснива се на 

означавању истог динамичког концепта кретања, нпр. адлативности, 

аблативности или финалности, која се у примерима (18)–(20) темељи на 

детерминизму између префикса и предлога (Ковачевић 1986: 120, 126), 

нпр. до- и до, от- и од, у- и у итд. Занимљиво је, међутим, да се уз локалне 

глаголе срећу и адвербијали који означавају супротне динамичке 

концепте кретања (Ковачевић 1986: 126), нпр.: 

 

(21) Дошао сам брзо од школе до куће. 

(22) Отишао сам од куће у град. 

(23) Ушао сам споља у кућу. 

 

Штавише, уз наведене глаголе се не морају појавити ни сви 

еквиполентни адвербијали који означавају цео просторни оквир 

ситуације, нпр. (24), нити семантички еквивалентни адвербијали исте 

творбене структуре као и управни глагол (Алановић 2011: 209–210), 

нпр. (25) и (26). Нпр.: 

 

(24) Није још дошао из школе. 

(25) Отишао је с прославе унезверен. 

(26) Ушао је на терен сав задихан. 

 

Примери (21)–(26) потврђују нужност постојања семантичке 

компатибилности између глагола и адвербијалног детерминатора, с тим 

да ту компатибиност не нарушавају чак ни адвербијали који изражавају 
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друге динамичке концепте кретања. Зато анализирани адвербијали ни 

до сада нису сматрани допунама, а разлог је јер нису синтаксички 

обавезни, нпр.: 
 

(27) Стигао сам. 

(28) Полазимо! 

 

Синтагматски састав реченице, изгледа, у великој мери зависи од 

комуникативних фактора али и од расположивих могућности да се неко 

значење на више начина граматикализује, што, наравно, не искључује 

људску спознају о релевантности и свеприсутности компоненте 

простора, времена и начина у вршењу какве радње (Стевановић 19793: 

65). 

Комуникативну неопходност просторних адвербијала уз глаголе 

кретања доводимо у везу с непознатошћу једног или више оријентира 

који идентификују неку од рубних тачака на каквој путањи. Тако су у 

примерима (27) и (28) ови оријентири општепознати, односно познати 

свим комуникаторима. С друге стране, аблативност се у српском језику 

изражава предлозима из, од и са, при чему структурни лик адвербијала 

зависи од начина на који је простор обликован или доживљен, као и од 

специфичног места радње у односу на њега, нпр. Дошао сам из школе/од 

куће/с посла итд. Специфичан облик граматикализације подзначења 

посебно је упадљив код финалних просторних адвербијала, нпр. Ушао 

сам у кућу. Међутим, и тада адвербијална форма показује, макар и 

ограничену, варијабилност, нпр. Ушао сам међу људе; Ушао је под шатор 

итд. Везу глагола кретања и одговарајућег просторног адвербијала, 

дакле, не сматрамо синтаксички обавезном, она је семантички 

мотивисана, јер се еквивалентним  типом адвербијала само 

конкретизује или експлицира глаголом спецификован динамички 

концепт кретања. Но, сви до сада наведени примери потврђују да је 

прилошки израз основни појавни облик просторних адвербијала, те да 

је комуникативно-семантичка неопходност, у ствари, услов њихове 

синтагматске реализације. Неспецификована форма просторног 

адвербијала доказује да је њихово укључивање у реченицу и даље у 

оквирима глаголске валентности а не рекције. 
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На истоветан се начин интерпретирају и узрочни адвербијали, у 

примерима типа Поцрвенео је од стида, за које се понегде наводи да су 

допуне (Mrazović/Vukadinović 1990: 467). Међутим, и у овом случају 

синтагматске односе међу реченичним члановима објашњавамо 

применом два горепоменута феномена – семантичке компатибилности 

између регенса и депендеса, те специфичног облика граматикализације 

подзначења, због чега је уз медијални глагол пожељно присуство 

узрочног адвербијала у ефекторској форми. Ипак, ефекторска форма уз 

глагол поцрвенети бива изостављена ако се не зна шта је тачно узрочни 

чинилац, или пак замењена другом узрочном конструкцијом, када се 

мења и тип узрочног чиниоца, нпр. у случају спољашњег, пасивног 

узрока: Наједном је поцрвенео; Поцрвенео је због Ане. 

Како смо већ рекли, анализирани просторни и узрочни 

адвербијали нису ни формално специфичне ни синтаксички обавезне 

јединице, те зато не одговарају валенцијском профилу допуна. Но, 

будући да је њихова, комуникативно-семантички мотивисана, 

конкретизационо-експликативна улога одговорна за релативно често 

присуство у реченици, сматрамо их пратећим или пак пожељним 

сателитима. 

Значајно су сложеније прилике са тзв. прилошким допунама 

(Mrazović/Vukadinović 1990: 465–466; Станојчић/Поповић 2014: 252), 

које се обавезно реализују уз глаголе типа налазити се, трајати, 

понашати се, коштати и сл., премда је и даље реч о јединицама са 

обележјем [ФОСП –]. Нпр.: 

 

(29) Налазимо се поред Саве/на сплаву/у чамцу. 

(30) Све ово траје годинама/од пролетос/цео дан. 

(31) Понаша се попут детета/на врло груб начин. 

(32) Комплет кошта цело богатство/као аутомобил. 

 

Изостанак овог типа адвербијала укида граматичност реченице, 

нпр. у (29) и (31), или имплицира његову контекстуалну познатост, нпр. 

у (30) и (32): Ово баш траје [дуго]/кошта [много]. 

Значење поменутих глагола може се парафразирати као ʻимати 

место’, ʻимати трајање’, ʻимати понашање’ и ʻимати цену’, при чему се уз 

дате именице у неком конкретном исказу појављује одговарајући 



 

158 

детерминатор, како би се добила граматички и смисаоно прихватљива 

реченица, нпр. Имаш добро место; Има кратко трајање; Имају лепо 

понашање; Нема високу цену. 

Овај тест потврђује да глаголи налазити се, трајати, понашати 

се и коштати нису непунозначни, већ да захтевају обавезни 

детерминатор који служи да се конкретизује релевантна компонента 

њиховога значења. Дакле, као што обавезни адноминални 

детерминатор оверава граматичност конструкција типа девојка дуге 

косе, на исти начин то чини и адвербијални детерминатор у реченицама 

(29)–(32). Тако опет искрсава дилема да ли је онда довољан аргумент 

обавезне детерминаторе, било адноминалног било адвербијалног типа, 

сматрати допунама само зато што су синтаксички обавезни. Већ смо 

рекли да су уз глаголе типа проверити, прогласити, употребити и сл. 

објекатске допуне неиспустиве, што их не чини посебним граматичким 

или валенцијским јединицима, посебно не у односу на нереализоване 

објекте у реченицама типа Данас оремо и сејемо, где их због њихове 

општепознатости није потребно конкретизовати. Оно што им је пак 

заједничко јесте да и један и други тип објекта одликује [ФОСП +]. 

Аналогно овоме, како све има своје место, извесно време трајања, оно на 

продају има одређену цену а сваки човек неки облик понашања итд., 

адвербијали у примерима (29)–(32) представљају обавезне 

конкретизационе сателите. Дати адвербијали су, дакле, типичан пример 

Тенијерових сирконстаната, а то подразумева да не идентификују 

непосредне учеснике радње, као ни да одређују сам тип радње. 

На основу досад реченога, видимо да се адвербијали, на темељу 

обележја синтаксичке обавезности, понашају као релативно слободни, 

пратећи и обавезни сателити, при чему су ови обавезни на самој 

граници према допунама. С друге стране, сви носе особину [ФОСП –]. 

Питање које се само по себи намеће јесте: Зашто се онда као главни 

критеријум класификације не узима обележје којем подлежу све 

јединице? Односно, зашто нам синтаксичка обавезност не служи као 

поткласификациони критеријум? Ово је посебно важно јер се на основу 

обележја испустивости ни објекти или пак логички субјекти, на пример, 

не третирају као додаци (нпр. Једем и Једем пљескавицу; Овде је лепо и 

Овде ми је лепо). Зато дајемо табелу 1 у којој се врло лако могу уочити 

диференцијална обележја адвербијала. 
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Табела 1 

Тип граматичке 
јединице 

Адвербија л  
(месни,  временски,  узрочни,  на чински,  циљни и 

сл.)  
Статус 

валенцијске 
јединице 

Сателит/ депенденс  

Учешће у 
структури 

Слободно Пратеће  Обавезно 

Дистрибуција 
обележја  

[ФОСП +/–] и 
[СИНТО +/–] 

[ФОСП –] 
[СИНТО –] 

[ФОСП –] 
[СИНТО +/–] 

[ФОСП –] 
[СИНТО +] 

Примери Седи на клупи. 
Отишао је од 

куће. 
Кошта два 

динара. 

 

Сасвим је јасно да се применом и хијерархизацијом различитих 

критеријума, у овом случају мислимо на [ФОСП +/–] и [СИНТО +/–], 

добијају различите класификације, али главни принцип који овде 

заступамо јесте да само заједничко обележје одређује припадност 

одређеној категорији, а то је у овом случају недвосмилено [ФОСП –]. Но, 

ако би се сви адвербијали сврстали међу додатке, слободне, пратеће или 

пак обавезне, намеће се питање зашто би се онда уопште правила разлика 

између адвербијала као граматичких, с једне, и додатака као 

валенцијских јединица, с друге стране. 

Први аргумент који оправдава напоредну примену граматичких и 

валенцијских критеријума јесте да се и атрибути могу реализовати и као 

допуне и као додаци, нпр. разговор о роману и девојка мога брата, где се у 

датим примерима и онај допунски (о роману) и онај додатни (мога брата) 

могу испустити, за разлику од оних у примерима типа могућност рада и 

човек мрка погледа, што опет на особит начин показује да се ни међу 

допунским и додатним/одредбеним атрибутима разлика не заснива на 

обавезности реализације у синтагми.  

Међутим, постоји једна синтаксичко-семантичка категорија која, 

сматрамо, посебно светло баца на критеријуме класификације допуна и 

додатака/одредаба. У србистици није било много речи о одредбама 

средства као глаголским аргументима, и то с добрим разлогом јер је реч о 

факултативним члановима реченице, дакле сателитима са обележјем 
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[СИНТО –]. С друге стране, инструментима се не означавају аргументи 

лексикализованог предиката, већ аргументи нелексикализованог 

предиката који чини логичко-семантичку структуру финитног глагола, 

због чега је и указивано на њихову допунско-начинску употребу 

(Стевановић 19793: 84). Тако, на пример, у реченици Ударио га је каменом 

могуће је реконструисати логички предикат ʻузети/бацити’ чији је 

обавезни објекатски аргумент именица камен. Следећи ову логику, није 

тешко закључити да је оруђе/средство, у ствари, нетипични објекат, 

нетипичан јер није објекат радње означене лексикализованим 

предикатом. Да су инструменти одговорни за извршење именоване 

радње, показују примери типа Камен га је ударио, настали као резултат 

метонимијске замене агенса његовим инструментом. Овом се 

алтернацијом само потврђује чињеница да су оруђа/средства непосредни 

учесници (актанти) ситуације, без којих се сама радња не би ни 

реализовала, или не би реализовала на одговарајући начин. Штавише, ако 

бисмо покушали да попишемо потпун инвентар учесника, или пак 

потребних елемената, у ситуацији које означавају глаголи типа 

закључати, исећи, окречити, привезати и сл., онда би се сасвим сигурно на 

таквом списку нашли и инструменти типа кључ, нож, четка, конопац итд., 

с том разликом да обавезну аргументну структуру наведених глагола 

чине само субјекат и објекат, нпр. Закључао је врата; Исекао је хлеб; 

Окречио је собу; Привезао је пса. Међутим, остаје непобитна чињеница да 

ове зависне јединице нису уведене посредством лексичке рекције 

управног глагола, због чега и представљају факултативне чланове 

реченице, премда се овај аргумент логичког, нелексикализованог 

предиката изражава падежном формом, нпр. Како си дошао? – Возом, чији 

је израз у српском језику – слободни инструментал. Дакле, глаголски 

сателит за означавање оруђа/средства има обележје [ФОСП +], што је 

главна одлика допуна, којима га пак оштро супротставља обележје 

[СИНТО –]. И даље, управо због интерференције с категоријом начина, ови 

сателити се и сврставају међу адвербијале, нпр. Како си дошао? – 

Возом/пешке/са Аном. Извесне сличности показује и социјативни 

инструментал, који се, међутим, реализује и као допуна и као додатак. Као 

допуна, социјативни инструментал означава обавезног учесника 

ситуације, те представља комплемент управног глагола, нпр. Разговара са 

Аном о свему. Као додатак, социјативни инструментал не попуњава 

позицију обавезног глаголског комплемента већ означава додатне 
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учеснике ситуације, нпр. Дошла је са Аном на ручак. На сличан се начин 

понашају и друге коагентивне форме, нпр. Осим/поред Ане, никога више 

није било на изложби. 

Пример инструментала оруђа/средства искористили смо да 

илуструјемо колико је у класификацијама корисно оперисати двама 

критеријумима истовремено, и [ФОСП +/–] и [СИНТО +/–], а све с циљем 

јаснијег диференцирања синтаксичких јединица. С друге стране, случај 

социјативног инструментала показује колико је важно утврдити 

аргументну структуру глагола, односно установити потребан број 

елемената како би се радња спровела и тако добила граматички и 

смисаоно прихватљива реченица. Зато и јесте проблематичан статус 

прилошких допуна: без њих нема потпуне реченице а не означавају 

неопходне учеснике у радњи, што је неке истраживаче нагнало да укажу 

на слабост бинарне поделе на допуне и додатке (нпр. Lazard 1994: 79–82), 

а друге да предложе увођење прелазних валенцијских категорија, као што 

су то нпр. адјункти (Алановић 2012б: 160). 

5. Закључак 

На самом крају, не можемо а да не приметимо да се применом 

различитих критеријума добијају потпуно различите поделе 

синтаксичких јединица, а на то скренути пажњу и јесте био један од 

наших циљева.  

Тако, узимањем синтаксичке обавезности (СИНТО) за основ 

класификације, неизоставно се у исти синтаксички, или боље 

валенцијски, ранг доводе субјекат, објекат и прилошке допуне, што у неку 

руку ограничава валидност датога критеријума, посебно што ни неки 

објекти не улазе у састав основног или базичног модела глаголске 

валентности, нпр. Није јој рекао ништа за Марка. Зато се објекат за Марка 

може сматрати додатним објектом, чија је реализација семантички 

мотивисана – уколико се садржај говорења (ништа) не тиче адресатног 

објекта (јој), тада је нужно увести објекат тицања (за Марка). Ситуација је 

још драстичнија са испуштеним објектима уз глаголе у квалификативној 

употреби, нпр. Само једе и пије, што све заједно уверава да обавезна 

реализација глаголских аргумената понекад више зависи од неких 

семантичких и комуникативних околности. И што је најважније, на 
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основу обележја синтаксичке обавезности није могуће спровести 

типолошки засновану класификацији синтаксичких јединица, јер се у том 

случају обавезнијим елементом структуре појављују обавезни 

детерминатори од субјекта или објекта, нпр. девојка ведра чела и Куцам. 

Коначно, ни агентивна допуна у пасивним реченицама, од + генитив, не 

одређује се једнозначно (Станојчић/Поповић 2014: 267; 

Mrazović/Vukadinović 1990: 135), јер није обавезни члан синтагматске 

структуре речнице, упркос чињеници да се њом уводи обавезни елемент 

семантичке структуре реченице, и то у унапред познатој/одређеној 

форми. 

Зато смо заступали став да се далекосежније, доследније и 

типолошки оправданије поделе могу спровести применом два начела: 

формалне специфичности (ФОСП) и синтаксичке обавезности (СИНТО). 

Осим тога, жеља нам је била да се давно формулисан, али заборављен и 

запостављен, Белићев став о двема формама, падежној и прилошкој, 

реафирмише, јер се само на овој основи могу извести класификације које 

су на трагу типолошких разлика међу појединим језичким јединицама, 

као и избећи апсурди који сугеришу већу важност сирконстаната од 

актаната. Иако смо се опет вратили двојству, овога пута формалноме – 

допунама и додацима, оно је сада много ближе самој језичкој природи, 

која у сталности форме види могућност да се истакну сталне функције 

елемената ситуације, а у њеној несталности, с друге, променљиви облици 

различитих околности. Зато у реченицама типа Налазим се у гаражи или 

Налазимо се пред позориштем видимо један елемент са сталном 

функцијом (ја и ми) и један нестални облик просторне околности (у 

гаражи и пред позориштем). Обавезност екпликације просторне 

околности, раније смо рекли, доводимо у везу са значењским 

потенцијалом глагола и типом конструкције, а не нужно с допунским 

карактером просторног адвербијала. 

Сада смо полако дошли и на терен традиције и стабилности 

терминолошког система. Иако је више него пожељно користити се 

уобичајеним и општеприхваћеним терминима, посебно у егзактним и 

развијеним наукама каква је и лингвистика, није ни немогуће а ни 

неоправдано ширити или сужавати денотативни садржај појединих 

термина, посебно ако је то научно релевантно. Традиција разврставања 

синтаксичких јединица на допуне и додатке има дубоке корене, али је 



 

163 

сасвим очито да у србистици ни она није ни посве оригинална ни 

изведена без погледа ʻпреко плота’. Не мислимо да је то лоше само по 

себи, али се баш зато у многим граматикама увек изнова понавља исто 

класификационо начело, без понекад преко потребне дистанце. Стога  је  

можда једноставније постојеће термине заменити новијим и 

необележеним, као што су комплементи и суплементи, којима би се могли 

додати и адјункти као прелазна класа која комбинује обележја [ФОСП –] и 

[СИНТО +]. Без жеље да сугеришемо један или други приступ, чини се да је 

традиционална подела на допуне и додатке, заснована искључиво на 

синтаксичкој обавезности, донела више штете него користи, а доказ за то 

је да ни до дана данашњег полемике о овом питању не престају, што на 

особит начин доказује да је проблем, ипак, сасвим неадекватно решен. 

Осим тога, увођењем додатаних поткласификационих 

критеријума, као што су лексичка и категоријална рекција, могуће је 

формирати комплементизационе редове, при чему би се типови 

глаголских сателита одређивали на основу специфичне везе с регенсом, 

што би поделу усложнило, али је истовремено учинило далеко 

осетљивијом на језичку варијантност. Тако би, ако за све глаголске 

сателите усвојимо термин комплемент, као што је то у француској 

лингвистичкој пракси (нпр. compléments d'objet или compléments 

circonstanciels), у први депенденцијални ред (К1) спадао, на пример, 

субјекат, у други објекти (К2), у трећи обавезни (К3) а у четврти пратећи 

адвербијали (К4), док би у пети ред дошли сви факултативни адвербијали 

(К5).  

У табели 2, примера ради, наводимо само неке могуће 

комбинације различитих класификационих критеријума. 

 

Табела 2 
Предвидивост 

форме 
ФОСП + ФОСП – 

Присуство у 

структури 
СИНТО + СИНТО +/– СИНТО – 

Главни 

регулациони 

фактор 

Категоријална 

рекција 

Лексичка 

рекција 

Облигаторна 

валентност 

Семантичка 

валентност 

Факултативна 

валентост 

Синтаксичка 

јединица 
Субјекат Објекат 

Обавезни 

адвербијал 

Пратећи 

адвербијал 

Слободни 

адвербијал 

Пример Ана пева. Пијем сок. Кошта много. Излази одавде. Трчи ноћу. 
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Иако нам намера није била да изведемо типологију свих допуна и 

додатака/одредаба, жеља нам је била да укажемо на могуће 

класификационе путеве којима би се успешније избегле недоследности 

и превазишли апсурди у синтаксичким методологијама. 
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КОНСТРУКЦИОНА СТАБИЛНОСТ (ТРАНС)АДВЕРБИЈАЛА18 

1. Увод 

Бавити се адвербијалима после низа врло успешних испитивања 

о адвербијалним значењима појединих падежа у српскоме језику није 

нимало једноставан задатак (нпр. Ивић 1954; Гортан-Премк 1971; 

Batistić 1972; Фелешко 1995; Арсенијевић 2003а, 2003б; Антонић 2004, 

2005), ако ни због чега другога оно барем због суженога простора за 

самосталан истраживачки рад, јер су инвентар јединица и односи 

унутар појединих значењских поља врло детаљно и сасвим узорно 

обрађени. Међутим, овако формулисана тема ипак омогућује да се 

посматрана језичка појава сагледа из другачије перспективе, тим пре 

што се овде проверава конструкциона стабилност ове граматичке 

категорије, што треба да нам да одговор на питање када су адвербијали 

обавезни, или пожељни, конститутивни елементи неког реченичног 

обрасца. Обавезност реализације других реченичних чланова, попут 

субјекта, објекта или предикатива, већ се сама по себи подразумева, што 

је податак који још увек није довољан да обезбеди научну релевантност 

евентуалних резултата овога испитивања, будући да се као аксиом 

узима да су адвербијали слободни чланови реченице. 

Као што је познато, адвербијалима се означавају околности под 

којима се врши управним глаголом означена радња, а то је место, време, 

узрок, начин и сл. (Стевановић 19793: 65–66; Ружић 2005: 511; 

Silić/Pranjković 2007: 304; Клајн/Пипер 2013: 311; Станојчић/Поповић 

2014: 255). Управо због променљивости поменутих околности и форма 

адвербијала је променљива, те се за њих и каже да су формално 

неспецифичне јединице, или како је то А. Белић формулисао, главна им 

је одлика прилошки израз, насупрот допунама које карактерише 

падежни израз (Белић 1998 [1941]: 129, 157). Управо у опозицији 

падежни израз – прилошки израз налазимо језички одговор на 

                                                           
18 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2019). „Конструкциона стабилност (транс)адвербијала‟, Славистика 
XXIII/1: 88–103. 
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различиту категоризацију елемената сцене, или ситуације. Тако сталне 

елементе сцене одликује сталност форме (или падежни израз), док оне 

несталне променљивост форме (или прилошки израз). Међутим, сасвим 

је очекивано да се у бинарним поделама појаве јединице које се не дају 

лако разврстати, а ту се пре свега мисли на категорију тзв. прилошких 

допуна (Mrazović/Vukadinović1990: 465–466; Станојчић/Поповић 2014: 

252–253; Ружић 2015: 510). Ипак, и оне показују знатан степен 

променљивости форме, али обавезно присуство у реченици, за шта 

постоје ваљани разлози значењске природе. Међутим, у нашем фокусу 

нису прилошке допуне, тим пре што њихов допунски карактер лако 

може да се оспори. Наиме, синтаксичка обавезност адвербијала типа 

наћи се на дну, коштати много, трајати дуго, понашати се попут 

дивљака итд. не долази отуда што се њима означава обавезан елемент 

сцене већ што је глаголско значење нужно конкретизовати, јер сам 

глагол носи податак о неком неодређеном месту, начину или времену 

трајања, односно о неодређеној количини чега. 

Иако се у први мах предузети задатак може учинити неспојивим 

с типичном позицијом адвербијала у реченици, пошто се ови дефинишу 

као факултативни реченични чланови, намера нам је да се, полазећи од 

семантичких трансформација у којима се очитују законитости 

метафоричнога мишљења, осврнемо на значењске ресурсе 

адвербијалних форми, које не само да преузимају улогу семантичког 

језгра реченице већ неретко непосредно регулишу и одговарајући 

ситуациони тип (Fillmore 1968: 24; Goldberg 1995: 39–40, 49; 

Всеволодова 2000: 123–126). Заправо, овде се бавимо конструкцијама 

које се у типолошким студијама посматрају као шематски изрази 

(Croft/Cruse 2004: 248–253), застали негде између лексике и граматике, 

које најчешће конституишу различити глаголи кретања, нпр.: 

 

(1) Ушао је у расправу с присутнима. 

(2) Дошао је до новог открића. 

(3) Изашао је с новим предлогом. 

(4) Упао је у велике дугове. 

(5) Испао је из форме. 
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Већ први поглед на примере (1)–(5) намеће једну важну дилему – 

да ли је реч о фразеологизмима и да ли се истакнути делови реченица 

могу уопште сматрати адвербијалима. 

Премда је одговор на постављена питања неопходно дати, ипак, 

он није централно место овога испитивања. Главни нам је наум да 

укажемо да су иначе факултативни и релативно слободни чланови 

реченице сада њен значењски центар и неиспустиви део, при чему 

стабилност структуре не зависи од глагола већ од – целовитости 

конструкционог значења. Наиме, како су поменути адвербијали, или 

боље трансадвербијали, значењски регулатори конструкције, то им 

обезбеђује и стабилну позицију и стабилну форму у њој. Осим тога, 

настојћемо да докажемо да је стабилност форме ових адвербијала 

резултат сталности њиховога значења, при чему је улога финитума, 

барем у овим околностима, од другоразреднога значаја. 

2. Адвербијали и реченични интегритет 

И у србистици, као и у другим лингвистичким традицијама, 

дискусија о томе како се разграничавају допуне и додаци није ни 

изблиза при крају, за шта разлог може бити чињеница да се и даље 

крећемо између координата које дају већ познате теоријске 

таксонимије. Но, намера нам није да се овој дискусији придружимо, 

премда је тема којом се бавимо била у средишту различитих расправа. 

Већ смо поменули да је проблем допунскога карактера 

адвербијала често изазивао недоумице и велика неслагања, за шта 

разлог лежи у различитом поимању веродостојности усвојених 

критеријума. Тако је за једне синтаксичка обавезност а за друге форма 

кључ за разрешење овог лингвистичког чвора (Engel 2009: 130; Àgel 

2000: 179−180). Како је то често обичај, истина је обично на пола пута, 

што само говори у прилог тези да су категоризације по бинарном 

моделу често неосетљиве на прелазне зоне међу супротстављеним 

крајностима. 

Тако су се у том прелазном пољу нашле тзв. прилошке допуне, 

које су, у правом смислу те речи, и од једне и од друге категорије 

преузеле диференцијална обележја, а то су – синтаксичка обавезност и 
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формална неспецифичност. Прво важно за допуне а друго за додатке / 

одредбе. 

Још смо у уводу покушали да дамо одговор на мотиве неких 

језичких реакција, а оне се,у овом случају, тичу обавезног присуства 

адвербијала због ʻнепотпуности’ глаголскога значења, с једне стране, и 

несталности адвербијалне форме због природе њиховога 

категоријалног значења, с друге. Како схватамо ʻнепотпуност’ 

глаголскога значења а шта одликује природу категоријалног значења 

адвербијала? 

Сасвим је разумљиво да се поменута непотпуност значења 

глагола типа наћи се, коштати, понашати се и трајати не може 

изједначити с непотпуношћу копулативних и семикопулативних 

глагола, уз модалне и фазне, на пример. Док ови последњи не дају 

никакав податак о процесу или односу, дотле они први значе исто што и 

ʻимати место’, ʻимати вредност’, ʻимати понашање’ и ʻимати дужину у 

времену’, што све заједно узев доказује да није реч о непунозначним 

глаголима већ о глаголима чије се значење мора конкретизовати, и то 

одговарајућим адвербијалима – просторног, квантитативног, начинског 

или временског односа. Нпр.: 

 

(6) Наћи ћемо се код школе. 

(7) Ово кошта цело мало богатство. 

(8) Понаша се као балавац. 

(9) Ово чекање траје већ сат времена. 

 

С обзиром на то да између глагола и адвербијала постоји 

обавезна семантичка компатибилност, то је многе истраживаче нагнало 

да констатују да је у питању комплементизација. С друге стране, ми смо 

склони да овај случај разматрамо у оквирима обавезне детерминације, 

управо због нужне значењске условљености између глагола и овог 

његовог сателита. Штавише, нису ретки контексти где се овај 

својеврсни обавезни адвербијални детерминатор изоставља, нпр.: 

 

(10) Ма, већ ћемо се наћи! 

(11) Ово ће те баш коштати. 

(12) Он уопште не зна да се понаша. 

(13) А представа траје ли траје. 
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Имплицитна укљученост сателита, подједнако допуна и 

додатака, није неуобичајена у језику, те је стога не треба узимати као 

главни класификациони критеријум.  Зато се у примерима (10)–(13) 

недостатак адвербијала и не осећа, тим пре што њихову категоријалну 

припадност одређује сам глагол. Да ли је то довољно да их сматрамо 

допунама? Сматрамо да не, а разлога су барем два: 

 

(а) сличне се детерминативне везе бележе и унутар неких 

именичких синтагми; 

(б) ʻправе’ допуне одликује сталност форме, дакле падежни израз. 

 

Подршку за став изнет под (а) пружају нам следећа два пара 

примера: 

 

(14) Има могућност избора. 

(15) Има ту могућност. 

(16) Нема жељу за доказивањем. 

(17) Нема ту жељу. 

 

У примерима (14)–(15) и (16)–(17) налазимо две рекцијске 

именице, могућност и жеља, које служе као модални оператори. Осим 

тога, пропозициони предикат у (14) и (16) идентификован је 

именичким допунама – избора и за доказивањем, док се у (15) и (17) на 

њега упућује анафорски, показном заменицом ту. Нашу пажњу је, 

међутим, привукло нешто друго, а то је да се потреба именица 

могућност и жеља за испуњавањем неким конкретним, реченичним 

садржајем задовољава на два различита начина – или допуном или 

додатком, при чему су и допуна и додатак подједнако обавезни 

елементи ових двеју синтагми. Дакле, обавезно синтагматско присуство 

неке јединице није поуздан знак да је реч о допуни (комплементу) или 

додатку (суплементу), што сугерише да је у језику сврха и 

комплементизације и детерминације (или суплементизације) једнака – 

да се гради или догради значење. Ако ову аналогију покушамо да 

применимо на друге структуре, не можемо а да се не сетимо примера 

адноминалне детерминације типа човек велике главе, где придев 

оверава граматичност конструкције, иако није реч о допунском типу 

атрибута (Radovanović 1990: 78–79). 
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Када је реч о ставу изнетом под (б), мислимо на различите 

типове допуна, попут граматичког и логичког субјекта, објеката, 

предикатива и рекцијских (допунских) атрибута, чији се облик унапред 

зна, што је у складу са законитостима обликовања структура чији су 

саставни, често стални и обавезни, део. Ипак, поменути адвербијали се 

наведеној законитости системски опиру, што је могуће проверити и на 

следећем примеру: 

 

(18) Налазим се близу школе / код куће / у башти / пред излогом. 

 

У последњем примеру, као и у другим сличним, уочљиво је да 

адвербијали специфичног значења немају и специфичну форму. Тако, 

глагол налазити се тражи просторни адверијал како би се 

конкретизовао просторни однос који означава, али при томе не одређује 

и форму одговарајућег адвербијала. Зато је проблем класификације ових 

синтаксичких јединица до данас остао без правог одговора, а део 

објашњења за ово лежи у склоности да се предност да једном а занемари 

други критеријум, подједнако важан а можда и важнији, или типолошки 

оправданији. 

У неколико последњих опсервација оспорили смо општеважећи 

карактер критеријума синтаксичке обавезности, и то на рачун обличке 

предодређености, или формалне специфичности. Држећи се овога 

начела доследно, не би било несмотрено закључити да је и у случају тзв. 

прилошких допуна реч о виду обавезне детерминације, што на свој 

начин отвара полемику о вези форме и значења. Међутим, постоје 

примери који управо потврђују тезу о стабилности везе између форме и 

значења (Croft/Cruse 2004: 257; Croft 2009: 18), или барем о утицају 

значења на стабилност форме конструкција, што је можда исправнија 

перспектива. За ову прилику смо одабрали појаву чије је исходиште у 

сфери трансадвербијализације. 
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3. Трансадвербијализација и секундарна комплементизација 

Иако сасвим прозиран, појам трансадвербијализације није још 

дочекао своју пуну афирмацију (Алановић 2018а: 184). Без обзира на то, 

приступ који заговара да се промена значења одражава и на план форме 

има своје утемељење. 

Под појмом трансадвербијализације мисли се на примере где 

примарно адвербијална форма добија неадвербијална значења, а ту у 

првом реду мислимо на агентивност, пацијативност, предикативност и 

сл. Нпр.: 

 

(19) У њој тиња незадовољство. 

(20) Гледа на њих као на смртне непријатеље. 

(21) Бацио се на читање озбиљне литературе. 

 

Мисаони процеси захваљујући којима су последња три примера и 

обликована сасвим су очити, а у основи се своде на неке од 

метафоричних сценарија, у последњим случајевима поглавито на 

оријентацију (Wildgen 2008: 79–82), што значи да се апстрактнији 

садржаји објашњавају или представљају преко просторних односа. Зато 

конструкције у њој, на њих и на читање немају статус адвербијала већ 

трансадвербијала, што нам даје повод да у њима препознамо 

ʻнапуштени’ или ʻудаљени’примарни домен (Croft/Cruse 2004: 55). 

Примарни домен је могуће идентификовати на основу обличких 

својстава какве конструкције, али и одговарајућег лексичког састава, 

нпр.: 

 

(22) У пећи тиња ватра. 

(23) Гледа на исток. 

(24) Бацио се на кревет. 

 

Поређењем примера (19) и (22), (20) и (23) те (21) и (24) лако се 

уочава да је у питању исти структурни образац, што је и разумљиво јер 

га чини исти глагол. С друге стране, лексички састав глаголских 

сателита недвосмислено сигнализира промену основног 

конструкционог значења и ситуационог типа (Goldberg 1995: 9, 79; 
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Золотова 2009: 232; Ziem/Lasch 2013: 23–25), а то се опет узвратно 

одражава и на промену, или пак слабљење, глаголскога значења. 

Тако, на пример, глагол тињати, којим се означава низак степен 

испољавања радње ʻгорети’, у примеру (19) сигнализира само степен 

или интензитет, док је значењска компонента која идентификује 

конкретан тип радње укинута, уп. Тиња ватра и Тиња незадовољство. 

Крајњи ефекат ове значењске трансформације не одржава се на 

синтаксичком већ на семантичком плану, а он подразумева да сада 

граматички субјекат, уместо глагола тињати, носи податак о 

конкретном процесу, тј. о стању, што значи да је именица 

незадовољство носилац податка о конкретном ситуационом типу.  

А да нема сумње да су у (22) и (19) номинали ватра и 

незадовољство субјекти, доказује конгруенција с глаголом – Ватра је 

тињала и Незадовољство је тињало. Мада је последња реченица пример 

промењене семантичке валентности управнога глагола, то се не 

одражава на структурни план реченице, тако да успостављену 

конструкциону везу у (19) и (22) представљамо истим типом дијаграма, 

нпр.: 

 

тиња      тиња 

 

 

ватра       незадовољство 

 

Без обзира на то, у (19) границе предиката шире се с глагола на 

конструкцију коју овај чини са својим сателитом, где сваки од њих има 

одговарајући улогу. Међутим, пажњу привлачи и локативна 

конструкција у њој, која такође преузима другу, себи несвојствену улогу, 

која проистиче из новоуспостављеног ситуационог типа. Тако, будући да 

финитум означава слаб степен каквог процеса а именица на субјекатској 

позицији даје податак управо о процесу о којем је реч, недостаје још 

само информација о носиоцу ситуације, а најпогодније или једино место 

за то је управо (транс)адвербијал. 

Слично је и у (21), где глагол бацити се означава фазу и 

истовремено интензитет радње – ʻпочети озбиљно, предано шта 
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радити’, при чему је значењска компонента која идентификује кретање 

или премештање у простору укинута. И у овом примеру конкретан 

ситуациони тип идентификује именица у саставу глаголског сателита – 

(на) читање. Без обзира на нову значењску реализацију, структурна 

позиција предлошке конструкције остаје непромењена, па је такође 

представљамо истим типом дијаграма, нпр.: 

 

         бацио се     бацио се 

 

на           на 

 

          кревет     читање 

 

Премда се у (19) и (21) појављују две типичне просторне 

конструкције, у њој и на читање, оне ипак не подлежу прилошкој 

супституцији, а разлог је очигледан – промењен значењски профил.  

Нешто је пак другачији пример (20) у којем промену ситуационог 

типа не прати и ширење граница предиката. Глагол гледати означава 

визуелну перцепцију у Гледам реку, док у примеру (20) упућује на 

когнитивну активност субјекатског појма, што се непосредно одражава 

и на значењски инегритет преосталих чланова глаголске синтагме – на 

њега и као на смртне непријатеље, захваљујући чему се ова 

конструкција семантички приближава конструкцији коју конституише 

семикопулативни прелазни глагол сматрати. 

Последња три примера илуструју појаву заједничку многим 

језицима, а то је да примарно периферни чланови реченице – 

адвербијали, означавају непериферна реченична значења, те постају 

носиоци предикативности, агентивности и пацијативности. С обзиром 

на то да је реч о значењима која чине језгрене пропозиционе елементе 

(Dik 1998: 291), то се битно одражава и на, мање-више, стално присуство 

ових елемената у границама конструкције. Да бисмо ово и доказали, 

можемо се послужити ad-hoc тестом асоцијација.  
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На пример: 

 

(а) Тиња… (Шта? – Ватра) 

(б) Тиња незадовољство… (У коме? Према коме? – У мени / према 

њему) 

(в) Тиња ватра… (Где? – У пећи) 

 

У заградама смо, уз понеки пример, одговарајућим упитним 

облицима указали на категоријални тип јединице која је у центру 

асоцијативног поља код наших испитаника,19 премда смо свесни да се на 

основу добијених резултата не смеју изводити неки општији закључци. 

Међутим, наши примери ипак откривају неке законитости мишљења. 

Тако, уколико је стимулус глагол тиња, прва асоцијација је 

готово без изузетка именица ватра (у 98% случајева), која одговара 

примарној семантичкој валентности регенса. 

У случајевима кад је стимулус конструкција Тиња незадовољство, 

један број испитаника се определио за сателит према некоме (27%) а 

други за у мени (73%). 

Коначно, као практично једина асоцијација за стимулус Тиња 

ватра јесте локативна конструкција типа у пећи / камину / шпорету. 

Као својеврсни коментар на добијене резултате навешћемо 

неколико теза, и то: 

 

 (а) у центру асоцијативног поља се налазе јединице које 

одговарају примарној семантичкој валентноти глагола тињати; 

 (б) просторни адвербијали се лако уклањају, посебно ако су 

контекстуално препознатљиви; 

(в) трансадвербијали показују висок степен предвидивости. 
 

                                                           
19 Испитаници су нам били студенти енглеског, немачког и француског језика, 
њих 74, који на другој, односно трећој години студија прате наставу из 
Морфосинтаксе српског језика и Синтаксе сложене реченице на Филозофском 
факултету у Новом Саду. 
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Заправо, оно што нам је било у фокусу пажње када смо спровели 

ову невелику анкету јесте да потврдимо почетну тезу да промена 

семантичке валентности глагола тињати има непосредан утицај на 

степен обавезности и предвидивост преосталих елемената у реченици, 

при чему у првом реду мислимо на трансадвербијалне форме. 

Колико је поменута појава у српском језику продуктивна, 

илуструју примери са истим глаголским носиоцем валентности, нпр.: 

 

(25) Дошао сам на генијалну идеју. 

(26) Дошло је до подрхтавања тла. 

(27) Дошли су до великог богатства. 

(28) Дошла је у озбиљне године. 

(29) Дошли смо пред тежак избор. 

(30) Дошао је под удар критике. 

 

Реченицама (25)–(30) заједнички је реченични регенс – глагол 

доћи, али су форма и значење укључених трансадвербијала различити, 

што указује на барем две ствари – промену или слабљење лексичког 

значења управног глагола и компензаторну промену ситуационог типа 

у реченици. 

Тако, док су именице идеја, подрхтавање, избор и критика, с једне 

стране, те именица године, с друге, носиоци предикативности у 

одговарајућим реченицама, дотле глагол доћи у конструкцијама типа 

доћи до новца има значење ʻзарадити, стећи’. Да је новоуспостављено 

значење реченице кључно за стабилност форме њених елемената, 

видимо и на основу немогућности да их заменимо прилогом или да им 

барем променимо форму, нпр.: 
 

(31) *Дошао сам у генијалну идеју. 

(32) Дошао сам тамо. 

 

У примеру (32), након замене трансадвербијала одговарајућим 

показним прилогом, не препознајемо нити значење конструкције под 

(25) нити значење глаголског сателита, што потврђује раније изнет став 

да форме на генијалну идеју и тамо нису семантички компатибилне. 

Значење је препрека и за слободан избор трансадвербијалних форми, на 
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исти начин на који је то и када се опредељујмо за форму конкретног 

просторног адвербијала, нпр.: 

 

 (33) Дошао је у стан. 
(34) Дошао је на ливаду. 

 

Тако, као што у (33) и (34) адвербијална форма зависи од начина 

обликовања или доживљаја локализатора, тако је у примерима (25)–

(30) граматикализован само један могући модел семантичке 

валентности глагола, чије елементе на окупу чврсто држи – значење, те 

сматрамо да је овакве случајеве оправдано обухватити појмом 

секундарне комплементизације (Алановић 2018а: 182). 

Интегративни карактер значења реченичне конструкције, раније 

смо рекли, тесно је повезан са слабљењем или променом лексичког 

значења глагола доћи. Међутим, нисмо случајно за илустрацију узели 

управо примере са овим носиоцем валентности. Као глагол кретања, 

врло је подесан за конституисање глаголских перифраза (Алановић 

2013б: 42), при чему сваки од структурних модела служи за исказивање 

једног посебног значењског типа или подтипа радње именоване 

одговарајућом именицом. 

С обзиром на то да је доћи глагол адлативне просторне 

оријентације, њиме се примарно изражава резултативни карактер 

радње – чија је конкретизација у домену лексичког састава 

трансадвербијалне конструкције. Иако су у питању отворени шематски 

изрази, могуће је, барем у начелу, утврдити основни тип везе између 

форме и значења у њима. Захваљујући томе констатујемо да су одређени 

обрасци погодни оквири за исказивање појединих типова значења, и то: 

 

 (а) адлативни акузатив са на за интелектуалне и статусно-

релационе процесе – доћи на помисао / идеју / власт и сл.:20 

 

                                                           
20 Примери су преузети током јануара и фебруара 2019. године са странице 
www.korpus.matf.bg.ac.rs, а извори су: П – Политика; ПКД – Политикин културни 
додатак; ПМ – Политикин магазин; РТС – Радио-телевизија Србије. 

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/


 

177 

[…] али довољно је доћи на идеју да се изнад ципела напише "ципеле" и 

решење је ту (П); Уосталом, како је тешко доћи на власт […] (П); Од 

њега, наиме, зависи динамика када ће неки законски предлог доћи на 

ред за разматрање […] (П); Неизвесно је да ли ће и овог пута доћи на 

удар домаће сиротиње, упозоравају агенције (П); Kада ће, међутим, овај 

део доћи на наплату још се не зна (П); Да ли се некада уплашите да ће 

неко доћи на идеју да убија на начин који сте описали у "Божјем 

шпијуну" […] (П); […] или ће, у противном, рачуни доћи на наплату 

касније (П); Слободан Самарџић каже да нема много поверења да ће 

"прави корупционаши доћи на тапет" (РТС); 

 

 (б) адлативни акузатив са у за медијалне и релационе процесе – 

доћи у искушење / забуну / године и сл.: 
 

Ако се то оствари, можда нећемо ни доћи у ситуацију да разматрамо 

другу опцију […] (П); […] а комшије, рођаци и пријатељи ускоро ће доћи 

у посету "Малом" […] (П); […] иако ће истовремено један део привреде 

доћи у мало лошије стање […] (П); На питање како ће ове честитке и 

календари доћи у контакт са тржиштем […] (П); […] скупљаш 

документацију, доказе, за тренутак кад ће преговори доћи у 

завршницу […] (П); […] додао је да га ни најмање није брига да ли ће 

због своје изјаве доћи у сукоб са постојећим законом о забрани 

нацистичке агитације (П); […] а њихова странка ће доћи у опасност да 

буде забрањена […] (П); […] онда ћемо, као што већ негде раде на 

Западу, доћи у искушење да правимо виртуелне парохије (П); Гибс 

верује да због оваквих оцена неће доћи у неприлике […] (П); […] деца 

неће доћи у контакт са садржајима за које мисле да су непримерени 

најмлађима (П); […] може доћи у искушење (чак и голицаво) да 

експериментише са бесмртношћу […] (П); Посебно када дођу у године 

које их из биолошких разлога гоне да те своје основне животне циљеве 

реализују (П); Насмејао сам путнике, али и они мене, јер док ја у забуну 

нисам дошао, нису ни знали да се "бусом" возе – каже он (П); 

 

 (в) адлативни генитив са до за ефекте егзокаузативног или 

ендокаузативног деловања – доћи до речи / сазнања / новца и сл.: 

 

Прикупљањем украсног камена долазим до новца за издржавање 

супруге и двоје деце (П); Сити се напричасмо, иако од њих нисам могао 

да дођем до речи […] (П); […] усредсређен је да се заједнички дође до 

решења за најважнија питања о Kосову (П); Очекивао сам да ћемо доћи 
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до сазнања за сва питања која су се овде отварала […] (П); […] Слободан 

Шишић изјавио је синоћ да је дошао до значајних доказа […] (П); […] 

проф . Стиглиц је дошао до закључка да су они често неефикасни, а 

понекад и контрапродуктивни (П); […] онда је домаћи тим дошао до 

вођства […] (П); Ако би суд накнадно дошао до уверења да је 

пребројавање дало предност Гору […] (П); У наставку заиграо је 

ангажованије и дошао до тријумфа (П); […] стално је дуговао новац да 

би дошао до свог изума – штампане књиге (П); У продужетку од пет 

минута домаћин је дошао до победе […] (П); Kада је пре 35 година др 

Чакић дошао до овог открића, с тим је упознао тадашњег епископа 

сремског […] (П); […] не верујем да бих тако брзо дошао до изражаја 

(П); […] па је домаћи тим поново дошао до даха […] (П); […] брзо сам 

дошао до убеђења да многе приче из Библије не могу бити тачне (П); 

 

 (г) адлативни акузатив са пред за процесе као препреке које 

треба савладати – доћи пред дилему и сл.: 

 

[…] долазе често пред дилему […] (П); […] боље да обећају мањи износ 

него да сутра дођу пред одговорност […] (П); 

 

 (д) адлативни акузатив са под за процесе усмерене ка субјекту 

као објекту радње – доћи под заштиту / удар критике и сл.: 
 

На списку оних који ће доћи под удар Закона о једнократном 

опорезивању налази се 65 предузећа (П); […] где је дошао под утицај 

идеја Светозара Марковића (П); У обе варијанте, политички маркетинг 

не би дошао под сумњу […] (П); 

 

Везу реченичног значења и трансадвербијалне форме осигурава 

шематски карактер структурних образаца, који углавном почивају на 

оријентацији као основном механизму метафоричног мишљења. 

Међутим, на формално-значењску стабилност трансадвербијала 

посебно светло бацају и примери у којима се појављују други глаголски 

носиоци валентности, што доказује да су у питању сложени лексичко-

граматички спојеви, смештени у размеђе између лексике и граматике, 

нпр.: 
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 (а) на идеју – прећи, навести; на помисао – навести, нагнати, 

завести, упутити; на удар – доспети, наићи; на наплату – стићи, 

доспети, приспети, ићи, пустити; на тапет – ставити, стићи, узети; 
 

Зато се прешло на идеју о изградњи аеродрома (П); То је Славицу 

навело на идеју да би могла много озбиљније, чак професионално, да 

се бави узгојем ових животиња […] (ПМ); Зацело је то навело Глигорија 

Возаровића на помисао о оснивању прве јавне библиотеке (П); […] 

почетак пуцњаве личио им је на "изоловани случај", нагнавши их на 

помисао да се ради о обрачуну из љубоморе […] (П); […] неке жешће 

алузије у текстовима овог репера могу да заведу на помисао да се 

чекало на бољу политичку климу (П); Неки од назива, попут улица 

Узуновића, Мехмедагића, Kантарџића, упућују на помисао да је реч о 

некаквим локалним династијама (П); […] а један Би-Би-Си доспео на 

удар владине критике […] (П); Ова мера британске владе наишла је на 

удар организација за људска права […] (П); Октобарски чек који ће овој 

милионској популацији стићи на наплату за око месец дана […] (П); 

Невоља је само у томе што су рачуни доспели на наплату (П); […] 

купонска серија приспева на наплату у другој половини ове деценије 

[…] (П); […] па јунски чек неће данас ићи на наплату (П); […] само што 

ће њихове банке сигурно банкротирати када прође шест месеци и Фонд 

за развој Србије пусти на наплату акцептне налоге […] (П); 

Руководство болнице ставило је "на тапет" специјалисту дечје 

хирургије […] (П); Оба произвођача укидају национални рабат у истом 

тренутку (са договором или без њега) и стижу на тапет Министарства 

трговине […] (П); А када је НИН, после фамозног текста о музичком 

четвороуглу, узет на тапет […] (П); 

 

 (б) у ситуацију – довести, гурнути, доспети; у посету – стићи, 

допутовати, ићи, одлазити; у контакт – ступити, довести; у завршницу 

– ући, увести, укључити се, пробити (се), водити; у сукоб – увући, ући, 

претворити (се), водити, довести; у опасност – довести, увући, вратити 

се, упасти, ући; у искушење – довести, пасти, водити;  у неприлике – 

увалити, запасти, ући; у забуну – довести; у године – заћи, ући, доспети, 

закорачити; 

 

Само да себе не бисмо поново довели у ситуацију у коју нас је 

пређашњи режим редовно доводио […] (П); Он је још једном поновио 

упозорење међународној јавности и онима који планирају да гурну 
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Србију у ситуацију ратне психозе […] (П); […] и да је земља доспела у 

ситуацију да од извозника постане увозник струје (П); Љајић је у 

посету Словачкој стигао на позив министра иностраних послова […] 

(П); У Скопље је данас у подне изненада допутовао у посету премијер 

владе Републике Бугарске […] (П); Идемо у посету Одељењу којим 

командује старији водник […] (П); […] заљубљена девојка са младићем 

одлази у посету његовом пријатељу или рођаку у иностранство […] (П); 

[…] Славиша Блажић ступа у контакт са Живорадом Ђурићем […] (П); 

[…] кампања улази у завршницу […] (П); Ноћашњи тријумф би Ану 

увео у завршницу веома важног турнира […] (П); […] трећи се 

укључује у завршницу Уефиног купа […] (П); […] пошто се у 

завршницу турнира пробило седморо играча рођених у Београду (П); 

[…] а њих пут у завршницу неминовно води преко минских поља (П); 

[…] терористичке снаге чине све да изазову ескалацију и увуку Војску 

Југославије у сукоб (П); […] није желео са њима да улази у сукоб […] 

(П); […] које би водиле у неке инциденте који би се могли претворити 

у сукоб ширих размера (П); […] злоупотреба војске без јасно створених 

услова води неминовно у сукоб са светом […] (П); […] да је практично 

имуна на наредбе и налоге који би је довели у сукоб са народом (П); 

[…] нису спремне да доведу у опасност живот својих људи […] (П); […] 

увлаче албанске цивиле у опасност […] (П); […] враћамо се у опасност 

да се успостави диктатура (П); Тако бијенала упадају у опасност да се 

претворе у вашаре или промоцију таштине (П); Kад човек често улази у 

опасност да клоне духом […] (П); […] покушаји да се то учини само 

доводе у искушење стране да играју на противречностима […] (П); Да 

не бисте пали у искушење пред раскошном трпезом, на забави немојте 

стајати близу шведског стола […] (П); […] добра воља киргиске владе 

доведена је у искушење (П); […] али и у оквиру комшијске катедре, 

воде у искушење да се правдају порази […] (П); […] Америка је у 

неприлике увалила себе а потом и свет […] (П); […] ако ни због чега 

другог а оно зато што се запало у неприлике пред којима је немоћна 

машта садашњих руководилаца (П); […] немој више да улазиш у 

неприлике (П); […] не треба да доводи читаоца у забуну […] (П); 

Зашао сам у године, времешан сам тип и мозак ми је сува дреновина 

(П); Веома је добро што улазимо у године у којима ће се јасно Србија 

разделити на две Србије […] (П); Млади људи, након што доспеју у 

године када треба тражити посао или наставити школовање, углавном 

напуштају родни крај… (П); […] савремена породична драма о односима 

брачног пара који је закорачио у године […] (П); 
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 (в) до речи – довести; до решења – довести, стићи; до сазнања – 

довести, стићи; до открића – довести, стићи;  

 

Или га је преузео зато што је његово значење бар слутио, макар ту 

слутњу никада не довео до речи? (П); […] за који се надамо да ће 

довести до решења за статус Kосова (П); Мислим да бисмо пре стигли 

до решења наше агоније када бисмо покушали да одговоримо на 

питање зашто сви одлазе из Србије (П); […] желим само да будем 

истинит, да пронађем ко сам, па макар ме то довело и до сазнања да 

сам ништа […] (ПKД); У потрази за македонским коренима Чака Нориса 

стигло се до сазнања да су ренџер и Македонци коаутори точка […] 

(П); Извесна демократска еволуција довела нас је до сазнања да се 

свака истина мора изборити за свој статус, али лаж не мора (П); […] 

сумње у умешаност Kинеза биле су те које су довеле до открића 

шпијунске операције (П); И најзад, стигло се и до открића да један од 

најсимпатичнијих призора са отварања, дефиле деце у ношњи 56 

кинеских мањина […] (П); 

 

 (г) пред дилему – ставити, поставити; пред избор – ставити; 

 

Велики формати наспрам малих, односно минијатура, стављају ауторе 

пред дилему за какав ће се избор определити (П); Да је она 6. октобра 

2000. године поставила међународну заједницу пред дилему […] (П); 

Самим тим, ЕУ и не може да нас стави пред избор Kосово или Европа 

(П); 

 

(д) под удар – пасти, потпасти, доспети, довести; 

 

Судећи по овоме, "Станком" би могао пасти под удар Закона о стечају и 

банкротству […] (П); […] може се догодити да потпадну под удар 

закона о порезу на екстрадоходак […] (П); […] и то само зато што оне 

прве, а често и једине, доспевају под удар закона […] (П); Онај ко не 

поднесе захтев за легализацију, потпада под удар те санкције […] (П); 

Судије ће се трудити да не пресуђују предмете који их могу довести 

под удар политичара […] (П). 

 

Претежно захваљујући глаголској синонимији, у наведеним 

паровима примерима похрањено је основно конструкционо значење, 

али с благим модификацијама које се углавном односе на интензитет 
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или начин испољавања процеса, односно облик учешћа ангажованих 

партиципаната, што иде у прилог тези о функционалној употреби 

глагола (Алановић 2017: 91). Неке од значењских варијација се тичу: 
 

 (а) каузативно-некаузативне алтернације: довести / доћи до 

решења; 

 (б) изненадности и неконтролисаности наступања процеса: 

пасти у искушење; 

(в) постепености наступања процеса: закорачити у године; 

 (г) доживљаја процеса као неповољног исхода: увалити у 

неприлике; 

 (д) наступања процеса као последице какве припремне 

активности: стићи до открића; 

(ђ) промене објекта или садржаја радње: прећи на идеју; 

(е) намерног и континуираног деловања: узети на тапет; 

 (ж) околности и фазе извршења радње: допутовати / 

отпутовати у посету; 

 (з) постојања тешкоћа и препрека при достизању циља: пробити 

се у завршницу; 

(и) злонамерног деловања каузатора: завести на помисао итд. 

 

Осим тога, будући да су колокационе везе међу конструкционим 

елементима у анализираним реченицама далеко од слободних, 

закључујемо да међу њима постоји висок степен међузависности. Ова 

опаска се посебно односи на моделе који показују ограничену 

варијантност, нпр. доћи / довести до речи. 

Премда су наше опсервације биле претежно усмерене на 

различите типове глаголских перифраза (или 

декомпонованих/перифрастичних предиката [Радовановић 1977; 

Тополињска 1982]), главна се начела посматране појаве прате и у 

реченичним конструкцијама где се трансадвербијалним формама 

идентификују непосредни учесници сцене, нпр. агенс, адресат или 

пацијенс, с тим да је приметно да се ове форме с неједнаким степеном 

обавезности укључују у реченицу. Нпр.: 

 

Охрабрујућа вест стигла је јуче из Министарства финансија (П); 

Последња радосна вест стигла је јуче ујутру (П); Добра вест стигла је у 
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Основну школу "Вук Kараџић" […] (П); Та идеја се родила пре 

турнира и нисам желео да причам о њој (П); Жеља се буди, а и воља за 

животом, каже стари Врањанац Батке (П); Отац Симеон, игуман 

манастира Рукумија, већ је бацио клетву на Лазића […] (П); […] док му 

многи пребацују да је подршком Хамасу унео раздор међу Палестинце 

[…] (П); Велико интересовање је владало и за десетак разних ђувеча и 

салата (П); Али генерално интересовање је већ пробуђено […] (П); 

Однедавно шири се интересовање за "пет ситтинг" и у унутрашњости 

и суседству (П). 

 

Последњих неколико примера указују да су трансадвербијалне 

форме агентивног, адресатног и пацијативног типа релативно слободне 

дистрибуције, што је донекле и очекивано јер се номинализацијом 

радње саговорник често намерно ускраћује за податак о свему другом – 

осим о процесу. 

Осим тога, трансадвербијали непредикатског значења показују 

висок степен формалне варијантности, што се, барем у неким 

случајевима, може узети као сигуран показатељ порекла категорије и 

делимичног очувања примарног конструкционог значења, нпр. Вест је 

стигла до нас / у град / на институте итд. 

4. Закључак 

Након свега досад реченог, само по себи се намеће питање о 

смислу и дометима граматичких анализа и подела, на које ни до данас 

нису дати сви одговори. Наравно, питање је врло умесно, али су и 

примери које смо обрађивали врло неподесни за често круте граматичке 

норме, којима ван домашају остају атипичне и прелазне језичке појаве. 

Ипак, и овде је имплицитно указано на једну темељну константу 

у реченичној структури, а то је – предикативност. Без идеје о процесу 

или пак о односу међу учесницима какве ситуације нема ни реченице, 

без обзира на начин на који се уводи овај податак – глаголом или 

именицом. Међутим, подједнако је погрешно умањити значај глагола 

као што је то и пренагласити важност именица. Једноставно, свака од 

ових двеју категорија има своје место у реченичној структури – једне јој 

дају формалне а друге значењске координате, мада ни у овом погледу не 

постоје чисте поделе, по моделу ʻједан на један’. Зато нам се и учинила 
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подесном управо тема посвећена значењској централности иначе 

периферних граматичких јединица, која на особит начин показује да је у 

комуникацији у центру увек значење и да је најважније произвести 

одговарајуће значење, макар и атипичним језичким средствима. 

Зато је и за однос између лексике и граматике немогуће дати 

други одговор него да је реч о континууму (Goldberg 1995: 7; Langacker 

1995: 153; Wildgen 2008: 24–26), захваљујући чему се на бројним 

примерима увек изнова доказује универзалност једног процеса – а то је 

прелазак јединица из лексике у граматику. Ипак, ни овај процес се не 

одвија стихијски, јер је број конструкција нужно ограничен а њихови 

значењски ресурси су практично неограничени. Тако, док је у 

анализираним примерима глагол тај који реченици даје пре свега 

формалне контуре, или физиономију, дотле је садржајем пуне лексичке 

јединице, без обзира на место реализације. 
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НАЧЕЛА СТРУКТУРНЕ И СЕМАНТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ГЛАГОЛСКИХ ПЕРИФРАЗА21 

1. Увод 

У србистичкој лингвистичкој традицији још опстаје оправдана 

тежња да се попишу и опишу сви аналитички предикатски изрази, који 

се, већ према методолошком приступу, различито именују (нпр. 

Радовановић 1977; Тополињска 1982; Ивић 19952; Танасић 1995; Керкез 

1997, 1998; Пипер 1999, 2005; Ружић 2005; Mrazović 20092; Лазић-Коњик 

2006, 2007; Самарџић 2010; Штрбац 2010; Јакић 2011 и сл.), али који 

имају једну заједничку одлику, а то је да је у њима семантичко језгро 

предикативности измештено из окриља глагола у неглаголски, тј. 

именички елемент конструкције (Тополињска 1982: 37; Штрбац 2010: 

78). Стога се оправдано полази од става  да је у датим конструкцијама 

носилац лексичког значења управо именица, која представља глаголску 

допуну и која заједно с глаголом чини једну логичко-семантичку 

јединицу. Остаје, међутим, и даље актуелно питање да ли се у тим 

структурама ради о једној или о двема функционалним јединицама, које 

стоје у тешњој синтаксичкој вези као изразу семантичког јединства. С 

друге стране, прагматосемантичке функције наведених аналитичких 

предикатских израза подржавају њихову честу употребу у језику, 

посебно у домену јавне употребе, што је у литератури детаљно и у више 

наврата описивано (Radovanović 1997; Ивић 19952; Helbig/Buscha 1996; 

Лазић-Коњик 2007; Mrazović 20092). 

На основу горенаведенога виде се неке правилности у приступу 

датој појави, а оне се тичу двају концепата – аналитичности и 

предикативности. Аналитичност подразумева постојање какве сложене 

структуре, минимално двочлане (Пипер 1999: 38), сводиве на једну 

лексичку и/или концептуалну вредност, док предикативност предвиђа 

јединствен и недељив семантички садржај дате структуре. Ова особина, 

                                                           
21 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2013). „Елементи структурне и семантичке организације глаголских 
перифраза‟, Српски језик – студије српске и словенске 18/1: 193–212. 
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да се каква чврста структура може једнолексемски изразити, довела је 

до тога да се ове синтаксичке јединице не проверавају са аспекта своје 

унутрашње организације, с једне стране, те да се при лексикографској 

обради сврставају под изразе, чиме се, барем имплицитно, сугерише да 

је проучавање синтаксичких односа унутар њих неутемељено и 

неплодотворно. Међутим, опис структурне организације унутар 

глаголских перифраза не доводи нас само до утврђивања модела по 

којем функционишу већ и до концепта мишљења из ког су се или на 

основу ког су се развиле. 

1.1. У овоме истраживању, између осталог, имамо намеру да 

наведемо најтипичније глаголске перифразе које конституишу глаголи 

дати и добити. За термин глаголска перифраза определили смо се из 

барем два разлога: први се тиче чињенице да је структурно чвориште 

конструкције глагол, док се други тиче својства да се ове конструкције 

неретко могу заменити глаголом, што показује да имају глаголску 

вредност, односно да се могу сматрати развијеним, аналитичким 

формама или варијантама каквог пунозначног глагола. Осим тога, овај 

термин, иначе устаљен у теорији валентности (Mrazović 20092: 203), 

може да се схвати као општији и обухватнији у односу на термине 

декомпоновани предикат (Radovanović 1977; Ивић 19952), 

декомпоновани глагол (Танасић 1995), перифрастични предикатски 

израз (Тополињска 1982; Лазић-Коњик 2006, 2007), аналитички 

глаголски израз (Пипер 1999: 41) и сл. 

Отворено остаје још питање зашто смо се определили управо за 

овај глаголски пар. Разлог лежи у претпоставци да се у перифрази 

задржава базични или за глагол типични рекцијски модел. Чување 

базичног синтаксичког модела је доказ да се ни у перифразама он не 

мења лако, као и да се семантички односи у њима те хијерархија 

глаголских комплемената мењају у зависности од спроведене лексичке 

селекције. С друге стране, будући да су глаголи добити и дати 

комплементарне семантичке јединице које стоје у односу регуларне 

конверзије (Ивић 1976: 38; Всеволодова 2000: 452; Алановић 2008: 88), 

занимљиво је утврдити да ли се такав однос одражава и у глаголским 

перифразама које конституишу.  
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2. Структурно-семантичка организација глаголских перифраза 

Како се на основу формулисаног тематског оквира закључује, 

глаголи дати и добити се овде не посматрају као пунозначне и 

семантички аутономне лексичке јединице већ пре свега као 

функционалне јединице. Функционални глаголи се одређују као глаголи 

ослабљенога значења, при чему се семантички центар конструкције, или 

перифразе, измешта на именички израз или предлошко-падежну 

конструкцију која га допуњава. Иако се обично сматра да глагол 

задржава само функцију обележавања лица и броја, захваљујући чему се 

и назива функционалним (Helbig/Buscha 1996: 32; Mrazović 2009: 113), 

то свакако не значи да су дати облици десемантизовани и да се 

употребљавају као својеврсни помоћни глаголи. Појам 

функционалности треба схватити да ови глаголи представљају 

структурно језгро реченице, с једне стране, али и да се њима не именује 

процес који је у основи ситуације. Ипак, наведени глаголи задржавају 

неке семантичке компоненте које се најбоље виде у способности 

лексичке селекције комплемената, те у исказивању каквих пропратних 

околности релевантних за процес који именује глаголска именица (нпр. 

фаза/егзистенција: Умрла је свака нада [→ не надамо се више]). 

Глагол дати и у функционалној употреби подразумева постојање 

каквог преноса од појма А ка појму Б, док се глаголом добити иста 

ситуација сагледава кроз реверзибилност односа међу учесницима – од 

Б ка А. Међутим, тај пренос не треба схватити само као предају каквог 

предметног објекта већ и као пружање информација, изрицање дозволе, 

сагласности и сл. Зато се глаголом дати деловање агенса одређује као 

омогућивачко, односно каузативно, док перифразе с глаголом добити 

упућују на декаузативно деловање субјекта (Алановић 2011: 157), 

захваљујући чему се чини погодним за структурирање псеудопасивних 

реченичних образаца (Алановић 2009: 129), што се најбоље очитује у 

следећем односу: дати ударац и добити ударац. На основу ове појаве 

закључујемо да се глагол дати јавља оператором активне а глагол 

добити пасивне дијатезе, тим пре што се овим последњим и ван 

перифраза означава стицање каквог добра, информације или пак 

својства. Ако би се њихова значења даље апстраховала, за глагол дати 

типична је улога оператора аблативности, док за глагол добити важи да 
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је оператор адлативности. Ово потврђују и рекцијски модели, посебно 

они базични, у којима фигурирају поменути глаголи. 

2.1. Глагол дати захтева, уз субјекат, и две објекатске допуне: 

директни објекат у слободном акузативу и индиректни у слободном 

дативу. Док се слободним акузативном означава појам као предмет 

трансфера, тј. предаје или преноса, дотле се слободним дативом 

означава прималац предмета трансфера, најчешће лице коме је шта 

намењено или упућено. Овај рекцијски модел је типичан за глаголе 

давања и говорења, код којих је у основи реч о истом концепту радње.  

С друге стране, глагол добити, као његов конверзни пар, такође 

тражи две објекатске допуне: директни објекат у слободном акузативу и 

индиректни у предлошком, аблативном генитиву у конструкцији с 

предлогом од. И овај глагол граматикализује модел где се објекат 

трансфера појављује у облику директног објекта, док се другим 

објектом не именује прималац већ лице од којег потиче објекат 

трансфера. 

Изузетно, ови се рекцијски модели шире увођењем тзв. додатног 

објекта (Алановић 2011: 333) у виду предлошког акузатива (за + 

акузатив), којим се именује појам коме је стварно и намењен објекат 

трансфера: Дао јој је новац за брата; Добио је од ње новац за брата. 

Овај поступак је типичан за ситуације где је укључен и учесник са 

улогом посредника, што представља обавезан услов за ширење 

базичног модела валентности ових глагола. 

Ако пак упоредимо базичне рекцијске моделе, уочавамо да се у 

оба појављује слободни акузатив, који изван перифраза именује 

предмет трансфера, док у самим перифразама преузима улогу 

семантичког језгра предикатског израза. На питање зашто је за овај вид 

трансформације погоднији акузатив од датива није лако дати поуздан 

одговор. Без утицаја, свакако, није чињеница да је дативни објекат 

обележен аниматношћу, будући да прималац каквог предметног објекта 

може бити само лице или какав људски колектив, чиме је овај падеж у 

перифрази додатно обележен. Истим обележјем је маркиран и 

аблативни генитив уз глагол добити, јер се њиме именује лице или 

колектив од ког потиче какав предметни објекат. Како је онда 
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акузативни објекат необележен у том погледу, отворен је пут да преузме 

обележје предикативности. 

Аналитичност предиката доводи до тога да се редослед или 

хијерархија допуна, односно учесника, мења. Како је то уобичајено у 

синтакси, посебно у традиционалном приступу, акузатив се сматра 

директним или ближим објектом стога што именује лице које је 

непосредно укључено у какав процес (Стевановић 19793: 75; 

Поповић/Станојчић/Мицић 1989: 218; Ружић 2005: 501‒502), углавном 

акционалну радњу. Дативни објекат, с друге стране, именује појам чије 

је учешће посредније, дистантно, будући да му је какав предметни 

објекат намењен или ка коме је шта усмерено или управљено 

(Стевановић 19793: 83; Поповић/Станојчић/Мицић 1989: 2018; Ружић 

2005: 506). Концепт непосредности се, дакле, може поистоветити с 

трансформативним деловањем агенса на пацијенс именован 

акузативом. С друге стране, дативни објекат именује појам на коме се 

трансформативно деловање агенса не очитује, штавише, појам 

именован дативом не мора бити ни у просторном ни у визуелном 

контакту са агенсом (нпр. Послати некоме писмо). Из претходнога 

видимо да је за језик типично да се један логичко-семантички концепт 

граматикализује на одређени начин. Међутим, у посматраним 

перифразама однос између форме и значења реченице бива значајно 

нарушен, што је сигнализирано одступањем од прототипичног облика 

лексичке селекције на позицијама глаголских комплемената. Наиме, 

глаголима дати и добити граматикализована је ситуација у коју су 

укључена три учесника – агенс и два објекта, пацијенс и адресат, док 

перифразе о којима је реч реферишу о ситуацијама у којима може бити 

укључен исти или неретко мањи број учесника. Смањење броја 

укључених учесника у ситуацију омогућено је променом акционалног 

типа ситуације. Тако се, на пример, перифразама типа дати / добити 

ударац реферише о ситуацији у коју су укључена два учесника, што је 

типичан модел за глагол ударити. С друге стране, укључивање других 

објекатски схваћених комплемената могуће је и на нивоу објекатске 

синтагме: Дао му је информацију о бегунцу. 

Правило у погледу промене броја учесника укључених у 

ситуацију има за непосредну последицу и промену хијерархије 

глаголских допуна. Граматички модел који граде ови глаголи није 
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нарушен, али је однос међу њиховим рекцијским допунама сада 

промењен. Акузатив директног објекта којим се именује пацијенс 

представља допуну или објекат првога реда, док датив допуну или 

објекат другога реда (Dixon 20052: 467‒468). Зато се у теорији 

валентности неретко дативни објекат и дефинише као факултативна 

допуна, а акузативни као она обавезна и неиспустива (Welke 1988: 23; 

Helbig 1992: 107). У ситуацијама када се акузативом именује семантичко 

језгро предикативности, дативом се нужно именује други преостали 

учесник ситуације, и то онај са објекатском улогом, те се датив 

компензаторно промовише за објекат првога реда, јер се њиме 

идентификује у ситуацију једини објекатски укључени појам. 

Остаје питање да ли акузативна допуна у перифразама задржава 

свој синтаксички статус. Одговор је потврдан, с том разликом да се 

акузативним објектом сада идентификује конкретан  процес, те га стога 

сматрамо фактивним објектом (Алановић 2012а: 168). Фактивни 

објекат, дакле, задржава само синтаксичке одлике акузатива као објекта 

првога реда.  

2.2. У теорији валентности су уведени различити тестови који 

треба да оповргну да је фактивни објекат објекатска допуна 

функционалном глаголу. Глаголске перифразе се у овом теоријском 

приступу посматрају као чврсти спојеви функционалног глагола и 

најчешће именице, у првом реду глаголске, у слободној или предлошкој 

форми (Mrazović 2009: 203). За глаголске перифразе се сматра да 

интегрално чине структурни центар реченице, те да тако сложене 

јединице имају сопствену валентну способност, којом управља 

глаголска именица (Mrazović 2009: 204), што се лако може оспорити.  У 

Граматици српског језика за странце се у те сврхе наводи пример 

перифразе ставити на располагање (Mrazović 2009), где се каже да 

глагол ставити „не управља директно допунама‟, већ то чини 

„индиректно преко предложне именице на располагање‟, захваљујући 

чему именица „постаје управни елемент (регенс) од којег зависе остали 

делови реченице‟ (Mrazović 2009: 204). Остварена веза у овој перифрази 

јесте чврста, те ниједан елемент у њој није могуће заменити. Међутим, у 

другим перифразама се глагол ставити може удружити с другим 

предлогом, нпр. са до, у ставити до знања, са пред, у ставити пред избор,  

или у, у ставити у уста итд. Осим тога, глагол ставити се удружује с 
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две објекатске допуне и када је реализован у основном значењу: Ставио 

сам Ани књигу на сто. Наведено нам говори да је функционални глагол 

и даље структурно чвориште реченице које управља 

морфосинтаксичким обликом свих својих допуна. Аргумент да предлози 

у перифразама губе своје значење не може бити од кључнога значаја јер 

се предлози и иначе јављају у различитим значењима, погледајмо само 

предлог од у реченицама с пунозначним глаголима: отићи од куће, 

учити од пролећа, побећи од паса, пасти од беса, сазнати од друга и сл. 

Иако нам намера није да се бавимо значењем предлога, јасно је да се 

његово значење конкретизује и посредством управног глагола и 

посредством именице уз коју стоји, што претходни примери више него 

сликовито показују. Проблем с глаголом ставити настаје због тога што 

овај захтева као обавезан још један члан, а то је адлативни адвербијални 

детерминатор, који, међутим, није рекцијска допуна глаголу јер се може 

појавити у различитим морфосинтаксичким формама, што је већ 

напоменуто. Истина, у глаголским перифразама се граматикализује 

само један од расположивих модела, што подржава ставове да су 

интегрални елементи перифраза релативно незаменљиви (Mrazović 

2009: 205), јер се схватају као „уходани фраземи‟ (Тополињска 1982: 39), 

разуме се, ако се не жели нарушити једном успостављено значење. Ипак, 

и ту се могу навести изузеци који ову правилност доводе у питање: 

извршити / починити злочин или дати / изнети / пружити доказе и сл. 

На овоме месту се можемо и запитати зашто би језик  морао да ‛дозволи’ 

огроман број перифраза са истим значењем, посебно ако се то коси с 

начелом језичке економије. На основу изнетога се намеће, верујемо, 

логичан закључак који не оповргава концепт сталности форме и 

лексичког састава перифраза, већ споран став да њеном структуром не 

управља глагол, па макар он био и функционални. 

Како би се за везу између функционалног глагола и именице или 

конструкције која га допуњује утврдило да је чврста и нераскидива, 

уведен је одређени инвентар критеријума којима се проверава да ли је 

реч о глаголској перифрази или не (Helbig/Buscha 1996: 34‒35; Mrazović 

2009: 206‒208). Ипак, неретко се и ти тестови показују као непоуздани 

јер се унутар перифраза срећу именице које се јављају и у једнини и у 

множини (нпр. обавити преглед / консултације), које се могу 

подвргнути детерминацији (нпр. извршити мучки напад), 
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анафоризацији (нпр. Сагласност коју сам добио…) и померити се на 

зависну позицију синтагме (нпр. извести велики број узастопних 

напада). Све наведено показује да се глаголске перифразе не понашају 

једнообразно, те да су неке резултат фразеологизације, те представљају 

чврсте и нераскидиве конструкције, док друге то нису и представљају 

отворене граматичке спојеве, што потврђује да је реч о лексичко-

граматичком аналитизму (Пипер 1999: 43). Када је пак реч о 

перифразама с глаголима дати и добити, управо оне се могу 

окарактерисати као отворене структуре. 

2.3. Када је у питању валентност глаголских перифраза, 

неопходно је раздвојити барем два аспекта овога проблема: први се тиче 

базичне валентности управнога глагола, а други се односи на 

валентност глаголске, или друге сродне именице, чија валентност 

омогућује увођење одговарајуће допуне. Овај проблем је тим већи ако се 

има у виду да глаголске допуне фигурирају на нивоу реченице као њени 

чланови, док именичке допуне представљају зависне чланове синтагми, 

те су као атрибути ‛невидљиве’ на реченичном нивоу. 

Тако се у већ поменутој Граматици српског језика за странце 

констатује да „постоји низ глаголских перифраза које имају другу 

валентност у односу на самосталан глагол од којег су именице у 

перифрази изведене‟ (Mrazović 2009: 213), при чему се наводе примери 

типа неко врши проверавање некога / нечега, неко врши исплату нечега, 

неко даје подршку некоме и сл.  

Ако се осврнемо на претходне ставове, нема се шта додати 

тврдњи да глаголска именица проверавање нема исти тип рекције као 

глагол проверити, што је и сасвим очекивано, будући да глаголска 

именица никада не допушта увођење слободног акузатива за своју 

допуну, већ управо предвиђа његову конверзију слободним генитивом, 

што је у домену категоријалне рекције, типичне за глаголске именице 

уопште. Дакле, присуство генитива уз глаголске именице није ни на који 

начин регулисано чињеницом да је глаголска именица допуна 

функционалном глаголу, те се може закључити да, барем у наведеним 

примерима, нема ни говора о другачијој валентности глаголске 

перифразе. Штавише, валентност глагола вршити је ‛задовољена’ 

увођењем именице проверавање или исплата, обе у акузативу, док је 
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валентност ових именица ‛задовољена’ увођењем тзв. објекатског 

генитива, којим се идентификује базични објекатски аргумент уз 

концептуално или имплицитно реализован глагол ‛проверити’, односно 

‛исплатити’. 

Проблем с перифразом дати подршку некоме делује деликатније, 

зато што се дативна допуна може довести у везу и с глаголом дати и са 

именицом подршка. То је само наизглед тако јер у реченици Дао им је 

безрезервну подршку заменичку енклитику им није могуће повезати са 

именицом подршка (*подршка им), већ само с функционалним глаголом 

дати. Овај нам тест потврђује да је глагол дати у перифразу укључен 

тако да његова базична рекцијска способност није неутралисана нити 

промењена. Напротив, она представља управо основ за структурирање 

перифраза. Ако се, пак, осврнемо на рекцију именице подршка, очито је 

да је она двојака. Док је генитив резултат синтаксичке конверзије 

акузатива директног објекта, или у овом случају субјекта, дотле је датив 

континуант индиректног објекта: помоћ пријатеља [→ пријатељ 

помаже] и помоћ пријатељу [→ помоћи пријатељу].  

2.4. У падежној граматици се сасвим оправдано није посебна 

пажња посвећивала синтаксичкој реализацији логичког предиката (или 

пропозиционог предиката), будући да се на базичном, дубинском нивоу 

он увек репрезентује неким личним глаголским обликом, што значи да 

се, без обзира на површински лик реченице, у анализи  полази од њеног 

идеалног, каноничког лика, јер се само на основу њега може утврдити 

логичка веза између радње и учесника у њој. Међутим, наслеђе 

функционалнограматичког приступа је од великог значаја за ову врсту 

проблема, будући да се у њему полази од става да, иако је категорија 

предикативности тесно повезана с глаголношћу, глагол није једино 

средство за изражавање предикатског значења (Попова 2010: 39), те да 

се и актантним или аргументним формама може идентификовати 

логички предикат (Всеволодова 2000: 168), што је правило у 

случајевима где ове позиције заузимају апстрактне именице као 

носиоци предикатског значења (Золотова 1994: 704; Золотова 2003: 96, 

143) – те се стога и сматрају експонентима логичког предиката 

(Арутюнова 20033: 123), што за последицу има да су у таквој реченичној 

структури њен синтаксички и семантички центар размештени у 

оквирима различитих конституената (Арутюнова 20033: 131). Тако је 
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управни глагол, у лику функционалног глагола или глагола оператора 

(Просвирина 1983: 85), структурно језгро реченице, јер су сви други 

реченични чланови подређени његовој синтаксичкој валентности, док 

информацију о процесу углавном пружа неки од његових централних 

аргумената, нпр. субјекат или објекат, што је условљено контекстуално 

оствареном лексичком селекцијом и дистрибуцијом. 

Зато се различита терминолошка решења, нпр. декомпоновани 

предикат (Radovanović 1977: 53), перифрастични предикатски израз 

(Тополињска 1982: 35), глаголска перифраза (Mrazović 2009: 203) или 

декомпоновани глагол (Танасић 1995: 158), тичу, у основи, истог 

језичког феномена – реч је о двочланим, аналитичким структурама, где 

се у улози функционалног глагола срећу како непрелазни тако и они 

примарно прелазни, док се на позицији одговарајуће допуне реализује 

редовно апстрактна, најчешће глаголска именица (нпр. Ухватила га је 

трема; У њој се јавила сумња и неверица; Потпуно га је преплавило 

осећање стида).  

Оно што је овим изразима заједничко јесте да се неретко 

аргументна структура синтагматског и пропозиционог модела битно 

разликују. Ова разлика проистиче из промене хијерархије аргумената на 

синтагматској равни реченице, што је условљено дебалансом у односу 

између синтаксичке и семантичке транзитивности (De Swart 2007: 17), 

што у конкретним примерима значи да спрам семантички непрелазне 

стоји синтаксички прелазна конструкција (‘она се разболела’ : Добила је 

неку болест), и обрнуто (Ушао је у сукоб са свима). 

3. Улога функционалних глагола дати и добити 

У најкраћем се место функционалног глагола у предикатским 

изразима своди на неопходност да за себе чврсто веже један од својих 

сателита, и то онај на којем је смештено семантичко језгро 

предикативности. Типични и врло илустративни су примери 

предикатских израза с глаголом дати, као што су дати 

налог/наредбу/обавештење/информацију/могућност/ударац/шамар и 

сл. Наведени изрази представљају продуктивне структурне схеме 

(Пешехонова 2007: 135), тј. шематске конструкције или граматичке 

идиоме (Fillmore/Kay/О’Connor 1988: 505), што значи да су отворени за 
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друге лексичке јединице које се могу интегрисати у успостављени 

структурни модел. Да обе јединице, функционални глагол и глаголска 

именица, остварују висок степен синтаксичке аутономности, неспорно 

доказују и следећи синтаксичко-оперативни тестови: (а) ове 

конструкције не представљају затворене изразе (дати/добити/задати 

ударац); (б) глаголска именица је подложна прономинализацији и 

анафоризацији (Добио си је [информацију]? Обавештење које сте 

добили…); (в) глаголска именица се подвргава детерминацији (добити 

лажне информације; поднети писани извештај); (г) глаголску именицу  

је могуће померити на позицију субјекта при пасивизацији 

функционалног глагола (Наредба је издата; Обавештење је 

достављено). Међутим, посматрани изрази су и добар пример за 

диспропорцију између синтаксичке и семантичке валентности управног 

глагола. Синтаксички посматрано, реченице типа Она је дала Марку 

књигу и Она је дала Марку шамар потпуно су идентичне, јер у основи 

сваке од њих стоји исти структурни образац: NPsubj + V + NPDat: obj + 

NPAkuz: obj. Разлике у семантичкој валентности упућују на различите 

пропозиције из којих су дате реченице генерисане, при чему у основи 

ове последње стоји аргументно-предикатска структура NPsubj + V + 

NPAkuz: obj и пропозиција ‘она је ошамарила Марка’. Наведено говори да 

у последњем примеру две синтаксичке јединице стоје у смисаоној вези с 

једном логичко-семантичком. Овај феномен непосредно условљава 

промену хијерархије међу објекатским допунама, при чему објекат 

другога реда (датив) постаје објекат првога реда јер именује ванјезички 

ентитет, док објекат првог реда (акузатив) постаје објекат другога реда 

јер именује какав процес (Dixon 20052: 467−468), те га стога и зовемо 

фактивним објектом,  што опет сликовито показује да је број елемената 

синтаксичке структуре неретко  различит од броја реализованих 

семантичких јединица (Белозерцева 2011: 211).   

Наведени изрази су, закључујемо, резултат синтаксичке 

идиоматизације, која се заснива на садејству једне структурне схеме с 

пропозиционим садржајем који лежи у основи друге структурне схеме 

(Аглеева 2008: 112−113), што у бити одговара начелу језичке економије 

које предвиђа постојање ограниченог инвентара форми којима се могу 

изразити различита значења. С друге стране, управо се ефекат 

метафоричне и метонимијске модификације значења постиже 
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атипичним распоредом актаната, сирконстаната и логичког предиката 

(Шацкая 2008: 152). 

3.1. Када је реч о глаголским перифразама с глаголима дати и 

добити, у литератури је уочена једна правилност, а то је да се глаголом 

дати означава активан и каузативни процес, док се глаголом добити 

исказује пасиван процес (Mrazović 2009: 218‒219). Захваљујући овоме се 

глаголом дати конституишу каузативне конструкције, док се глаголом 

добити конституишу оне декаузативне. Ова се констатација мора узети 

само као начелно тачна, јер налазимо примере који одступају од 

наведеног правила. Наиме, перифразе типа дати одговор / исказ / оцену 

/ опис / примедбу / суд или дати отказ не сматрају се каузативним. 

Штавише, перифразе типа дати одговор / исказ пре одговарају 

декаузативним него каузативним, јер је реакција агенса изнуђена 

спољашњим подстицајем који је могуће изразити предикатом ‛питати’. С 

друге стране се у перифразама типа дати оцену / примедбу / суд 

наглашава да је ситуација као говорна делатност агенса резултат 

његове претходне когнитивне активности, која није усмерена на друга 

лица, барем не непосредно, у циљу промене њиховога мишљења или 

подстицаја на деловање. Коначно, перифраза дати отказ изражава 

каузативност само ако стоји у конверзном односу с перифразом добити 

отказ, упр. Директор је дао отказ Петру према Петар је дао отказ.  

Ваља издвојити перифразе типа давати знаке живота, у којима 

се радња схвата аутокаузативно, чак медијално, што значи да се 

глаголом дати ситуација перципира пре свега као активна, при чему се 

активност субјекта неретко манифестује и као каузативност, што је 

пропратна или факултативна компонента израза. 

Перифразе с глаголом дати се реализују у различитим 

значењима и алтернирају с глаголима различитих семантичких класа, 

што је регулисано значењем и категоријалном припадношћу именице 

која допуњује овај функционални глагол. Како је речено, глагол дати у 

наведним перифразама најчешће се јавља у функцији каузативног 

оператора, при чему се начелно разликују два типа конструкција – 

трансформативне и манипулативне. Док трансформативне каузативне 

конструкције предвиђају усмереност на промену физичких својстава 

објекта каузације, дотле се у манипулативним у улози објекта каузације 
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појављује лице чијим се деловањем или понашањем управља (Алановић 

2011: 44). 

3.1.1. Каузативно-манипулативни глаголи се начелно деле у три 

велике групе – глаголе принуде, омогућавања и подстицаја (Алановић 

2011: 64). Међутим, од ових глагола не творе се перифразе које 

алтернирају с принудним глаголима типа натерати, приморати и 

присилити. С друге стране, глаголи омогућавања или онемогућавања 

често имају своје одговарајуће парњаке у систему глаголских перифраза. 

Међу глаголе омогућавања и онемогућавања са општијим или 

најопштијим значењем сврставамо омогућити и онемогућити 

(Aлановић 2011: 97), чији се семантички садржај изражава и глаголским 

перифразама типа дати могућност / основ / прилику, где је регулатор 

могућности и немогућности одговарајућа граматичка форма глагола, 

афирмативна или негирана.   

Сроднe претходним перифразама јесу и оне које се своде на 

значење ‛пружити помоћ’, иначе типично за глаголе асистенције 

(Алановић 2011: 100). Иако се спрам малобројних глагола асистенције, 

типа помоћи и сл., појављују различите перифразе, попут дати допринос 

/ помоћ / подршку / прилог итд., примећујемо да се највећи број ових 

израза појављује или у основном значењу ‛пренети информацију’ или у 

значењу које је развијено на њему.  

Значење ‛пренети информацију’ може бити и сам циљ каузације, 

што је типично за глаголе обавештавања чији су перифрастични 

еквиваленти дати информацију / изјаву / исказ / знак / обавештење / 

оглас / одговор / саопштење / сигнал и сл. Типично за дате перифразе 

јесте да се ефекат каузације своди на значење ‛имати информацију’, које 

се везује за сферу деловања објекта каузације. 

Иако се неки глаголи и одговарајуће перифразе појављују 

базично у комуникативном значењу, основни циљ каузације не мора 

бити само преношење информације већ путем преноса информација 

створити услове за деловање објекта каузације, што је типично за 

директивне глаголе и одговарајуће перифразе, типа дати благослов / 

дозволу / налог / наредбу / одобрење / овлашћење / право / пристанак / 

пуномоћ / сагласност / задужење и сл. Резултат каузације је, дакле, 
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омогућити или онемогућити деловање објекта каузације, најчешће у 

виду давања или недавања сагласности, наредбе итд. 

У комуникативном значењу се појављују и перифразе типа дати 

доказ / објашњење / опис / преглед / тумачење / упутство и сл., с тим 

што крајњи циљ каузације није само да објекат каузације располаже 

каквом информацијом већ да се преко ње интервенише у сфери његових 

когнитивно-перцептивних способности и да захваљујући њој стекне 

каква нова знања, вештине и сл. 

Читав низ глаголских перифраза са овим глаголом, иако у основи 

с комуникативним значењем, сврставају се међу стимулативне 

конструкције (Алановић 2011: 141), а ту у првом реду мислимо на дати 

гаранцију / глас / обећање / опомену / ослонац / подстрек / подстицај / 

подршку / повод / предлог / савет / укор и сл. Као и другде, циљ 

каузације није пренос информација, то је само средство за подстицање 

лица као објекта каузације на какво деловање, при чему се деловање 

каузатора схвата или као стимулишуће или као дестимулишуће. 

Посебан тип каузативних перифраза чине конструкције са 

именицама типа предност, отказ и сл., где је непосредни ефекат 

каузације промена статуса објекта каузације, што се испољава у 

промењеном односу према другим члановима какве заједнице или 

колектива: дати предност / отказ коме. 

Ако пак глагол дати допуњују именице изведене од когнитивних 

глагола, по правилу се добија перифраза с некаузативним значењем, 

односно перифраза као еквивалент одговарајућем когнитивном или 

когнитивно-комуникативном глаголу, а такве су дати закључак / 

мишљење / став / суд / оцену и сл. Специфичност наведених перифраза 

јесте да, као по правилу, предвиђају модел реченице без обавезне 

реализације дативног објекта, који у овом случају не именује објекат 

каузације већ само примаоца информације, која с њим не мора стајати 

ни у каквој непосредној вези: дати суд о радничком протесту; дати 

некоме оцену о резултатима истраге. Предлошки изрази у датим 

реченичним моделима допуњују именице суд и оцена, који фигурирају 

као неконгруентни атрибути и представљају корелативе одговарајућих 

пропозиционих или тематских објеката: судити о радничком протесту; 

оценити резултате истраге. 
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Некаузативне, или боље аутокаузативне, јесу конструкције с 

глаголом дати које интегришу именице типа израз, резултат, али и 

глас и знак, а имплицирају да се активност субјекта не сматра свесном 

или циљноусмереном (Апресян 1995: 279), што видимо у следећем 

примеру: Није дала ни гласа од себе; Не даје никакве знаке живота. 

Именица знак се појављује у каузативним перифразама само онда када је 

деловање субјекта агенса свесно усмерено ка другом лицу као примаоцу 

какве невербално уобличене информације, којом се регулише или 

најављује облик деловања лица ангажованих у ситуацији: Дао му је знак 

да уђе. У последњем примеру је зависна реченица допуна именици знак, 

а реч је о атрибутској допунској клаузи која алтернира са одговарајућим 

предлошким изразом: Дао му је знак за улазак.  

Глагол дати се среће и у перифразама које се сврставају у 

каузативне конструкције трансформативног или модификативног типа 

(Алановић 2011: 46), када ефекат каузације није покретање на деловање 

већ интервенција у физичкој сфери објекта каузације, при чему  овај 

функционални глагол допуњују именице типа пољубац, ударац, чвргу, 

шамар и сл. 

3.1.2. Ако пак погледамо перифразе с глаголом добити, 

примећујемо да се овим глаголом, пре свега, конституишу конструкције 

с пасивним значењем (добити ударац), које се схвата и као декаузирано 

(добити обавештње [← дати обавештење]), али и са активним, нпр. 

когнитивним (добити идеју), или чак медијалним значењем (добити 

осип), када конструкција не алтернира са оном с глаголом дати 

(Алановић 2008: 89; Алановић 2009: 130; Алановић 2011: 158). Истина, 

поједине перифразе омогућују двојаку интерпретацију, декаузативну и 

активну: Она је од њега добила ту идеју и Он лако добије идеју. 

Како је већ напоменуто, перифразе с глаголом добити се 

посматрају као конверзне конструкције у односу на оне са добити (Ивић 

1976: 29; Алановић 2008: 89). У том погледу се перифразама с глаголом 

добити остварује тематизација објекта каузације, захваљујући чему се 

постиже ефекат пасивности целе реченице. Специфичност ових 

перифраза јесте да се глаголом добити обезбеђује тематизација иначе 

неправог дативног објекта из саодносне ‛активне’ перифразе с глаголом 

дати, што је у случају придевског или се-пасива немогуће, јер је само 
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директни објекат у слободном акузативу подложан операцији подизања 

на субјекатску позицију. Захваљујући томе се  субјекат уз овај тип 

перифраза промовише као прималац информације, дозволе или 

наредбе, или је пак објекат стимулације. 

Субјекат се уз перифразе типа добити дозволу / налог / одобрење  

/ овлашћење / пристанак / пуномоћ / сагласност / задужење и сл. 

сматра адресатом, тј. објектом каузације као извршиоцем радње 

предвиђене директивним говорним чином. За разлику од претходних 

перифраза, којима се предвиђа облик деловања објекта каузације, у 

перифразама типа добити вест / изјаву / информацију / одговор / 

признање / примедбу / саопштење и сл. субјекат је реализован као 

прималац информације, док у перифразама добити  објашњење / преглед 

/ упутство и сл. субјекат је прималац информација које захтевају 

активирање његових когнитивних потенцијала, како у пријему тако и у 

обради и даљем поступању у складу с њима. Врло често је, међутим, 

субјекат истовремено и објекат подстицаја, што се остварује 

посредством информација које делују стимулишуће, што је очито у 

перифразама типа добити гаранцију / знак / обећање /опомену / ослонац 

/ подстрек / подстицај / подршку / реч / савет / укор и сл. Осим каквог 

информативног садржаја који је предмет трансфера, објекат каузације је 

и прималац материјалног објекта, као што је код перифраза добити 

надокнаду / помоћ / прилог, где су именице редовно детерминисане 

придевом новчани или неконгруентним атрибутом типа у новцу / огреву 

итд., којим се истиче предметност објекта трансфера, премда самом 

објекту каузације може бити намењена или усмерена каква радња, која 

за свој циљ има промену његовога статуса или у најопштијем смислу 

стварање погодних или отежавајућих околности за његово деловање. 

Тако се, на пример, неким перифразама објекат каузације промовише 

као носилац статуса, као што су добити место / назив / отказ итд., док 

оне типа добити могућност / прилику представљају перифразе општијег 

значењског типа, пасивне конкуренте глаголима омогућити / 

онемогућити. 

Треба додати да се перифразама типа добити пољубац / ударац / 

шамар и сл. субјекат промовише зас пацијенс, будући да је реч о објекту 

укљученом у какву акционалну радњу. 
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3.1.3. Нису, међутим, ретке ни конструкције с предлошким 

допунама, које као по правилу представљају пример валентне 

екстензије или ширења базичног валентног модела. У том се смислу 

појављују два структурна обрасца, и то дати на чување и дати у 

задатак, што се као модел среће и у конструкцијама с глаголом добити, 

нпр. добити на чување и добити у задатак. Специфичност овога 

рекцијског модела јесте да обе објекатске допуне уз наведене глаголе 

имају предметно, односно актантно значење, тако да именују 

партиципанте, појмове укључене у ситуацију: дати некоме нешто на 

чување и дати некоме нешто у задатак. У том се смислу конструкције 

типа дати на чување не могу сматрати перифразама јер се предлошким 

акузативом именује циљ с којим се покреће управна радња. Штавише, 

овај се акузатив може заменити одговарајућом намерном клаузом: Дао 

му је слике да их чува. Сасвим другачије синтаксичко-семантичке 

околности можемо уочити у примеру типа дати / добити у најам, који 

сасвим одговара примеру дати / добити у власништво. Наиме, датим 

глаголима се денотира ситуација давања или добијања каквог 

предметног објекта, која за своју последицу има промену својства 

објекта трансфера али и самог објекта каузације, што се може 

представити као Х је власништво Y-a. Јасно је, наиме, да се поменутим 

предлошким конструкцијама, као по правилу, именује напоредна 

предикација која одговара другом пропозиционом садржају, што 

потврђује тезу да су глаголи дати и добити углавном каузативни, 

односно декаузативни оператори. Захваљујући томе, њима се не 

конкретизује управна радња већ само успоставља каузативни 

ситуациони оквир.  

Супротно претходноме, конструкције типа дати / добити у најам 

и сл. сматрамо перифразама јер алтернирају с глаголом изнајмити, што 

није случај с конструкцијом дати / добити у власништво. Не може се, 

јасно је, као крунски доказ узети могућност замене одговарајућим 

пунозначним глаголом, нпр. изнајмити, посебно што се спрам сваке 

аналитичке структуре не појављује таква проста лексичка јединица, 

нпр. починити злочин, али се овим тестом утврђује пропозициони 

садржај перифразе, тј. да ли је реч о једнопропозиционом или 

двопропозиционом реченичном моделу, што свакако јесте у случају 

перифраза дати / добити у власништво.  
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Као што видимо, и овај тип перифраза предвиђа 

граматикализацију једног обрасца глаголске валентности. Зато 

валентни статус предлошке конструкције излази из сфере додатка и 

приближава се по неким својим одликама допунама, где у првом реду 

мислимо на степен предвидивости форме и обавезности. 

4. Закључак 

Основни задатак овога истраживања био је да се укаже на 

принципе структурне организације глаголских перифраза, те на 

синтаксичке односе који се успостављају међу њиховим интегралним 

елементима. У том су се погледу перифразе с глаголима дати и добити 

показале као врло подесне за анализу.  

Најопштији закључак односи се у првоме реду на каноничност 

структура те релативну сталност рекцијских модела. Како смо већ рекли 

раније, неретко се полазило од става да се перифразе формирају тако да 

као непосредан резултат настаје посебан структурни модел који 

показује одређене специфичности у погледу управљања другим 

елементима реченице. Овај се феномен свакако не може искључити, 

нити је то била наша намера, али се ипак мора уважити став да се 

перифразе углавном структурирају по моделу који је типичан за 

управни глагол и у исказима, тј. реченицама, где је реализован у неком 

од својих основних или типичних значења, дакле као пунозначан глагол. 

Ово потврђује да постоји задата структурна матрица у коју се уклапају 

или укључују и друга значења путем специфичног лексичког избора, пре 

свега именица које допуњују управни глагол. С друге стране, и саставни 

елементи самих перифраза уносе свој рекцијски потенцијал, што је чак и 

неопходно како би се надокнадила или избегла диспропорција између 

броја глаголских допуна и њима у ситуацију укључених актаната, тј. 

партиципаната. На тај начин се актанти не идентификују искључиво на 

позицији глаголских допуна већ и на нивоу синтагми, пре свега 

именичких, што је неретко израз колизије која постоји између 

синтаксичке и семантичке транзитивности глагола. 
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ФУНКЦИОНАЛНА УПОТРЕБА РЕЧИ: 

ГЛАГОЛИ ИЗМЕЂУ ЛЕКСИЧКЕ И ГРАМАТИЧКЕ СЛУЖБЕ22 

1. Увод 

Традиција разврставања речи на лексичке и граматичке јединице 

постала је теоријско-методолошким постаментом тек у теорији 

граматикализације (Croft 2000: 156; Smirnova/Mortelmans 2010: 177), 

мада се овај проблем одавно наметнуо незаобилазном темом сваке 

граматике, па тако и оне српске, додуше, с том разликом да је у овој 

последњој аспект језичке анализе и класификације с граматичког 

пренет на семантички план, при чему примарно имамо у виду поделе 

речи на пунозначне и непунозначне, односно на 

аутосемантичне/самосталне и синсемантичне/несамосталне (Гортан-

Премк 1997: 20, 30). Премда се самосталност у савременој синтакси 

доводи у везу са структурном организацијом реченице и синтагми, у 

семантички мотивисаним приступима овај облик синтагматских веза 

углавном служи да се одреди значењски садржај лексема (Гортан-Премк 

1997: 31). 

У појединим се пак граматичким традицијама, нпр. у немачкој, 

лексички непунозначне врсте речи и иначе сврставају међу 

функционалне јединице, нпр. чланови, показне заменице, предлози, 

везници и партикуле (Helbig/Buscha 1996: 142–188; Eisenberg 2013: 13), 

а један од основних критеријума у бити ове поделе јесте способност 

речи да самостално изрази референцијално или реално значење. У 

приступу који и сами овде заступамо, управо се на основу значења, 

денотативног или апстрактног (Smirnova/Mortelmans 2010: 179), све 

речи деле у две групе – лексичке и граматичке јединице, при чему се већ 

унапред може претпоставити да с потпуном сигурношћу није увек 

могуће повући јасну границу међу овим двема класама, не само зато што 

                                                           
22 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2017). „Функционална употреба речи: глаголи између лексичке и 
граматичке службе‟, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/2: 
87–117. 
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је свака бинарна подела неосетљива на прелазне зоне већ и што једна те 

иста реч може имати различите реализације, и лексичку и граматичку, 

као на пример глагол јесам/бити. Овај глагол у примерима типа Лето је 

и Ана је појела сладолед има двојаку употребу – у првом случају 

лексичку, када је у егзистенцијалном значењу, а у другом чисто 

граматичку, као помоћни глагол. Колико је доследно разликовање или 

барем препознавање овакве употребе речи важно, најбоље се види на 

опречним приступима граматичкој анализи реченица типа Ана је код 

куће, где се понегде, сасвим неуверљиво, и даље инсистира на 

предикативном карактеру адвербијала код куће (Станојчић/Поповић 

2014: 242), занемарујући притом, свесно или несвесно, лексичко 

значење глагола јесам – ʻналазити се, боравити’. На сличан начин и 

специфична функција глагола у конструкцијама типа остати под 

присмотром/контролом и сл. још више подрива напред поменуту 

бинарну поделу речи, што утире пут разматрању једне прелазне 

категорије јединица, негде на средокраћи између лексичких и 

граматичких речи, којима би, барем нам се чини, сасвим примерен био 

термин – функционалне речи. 

Иако појам функционалне употребе речи23 у лингвистици није 

непознат, посебно што се понекад једначи с термином граматичка реч, у 

србистици је овакав приступ запостављен, премда се ова општа оцена 

свакако не тиче описа композиције глаголских перифраза, или 

декомпонованих и перифрастичних предиката (Тополињска 1982; 

Radovanović 1990; Mrazović 2009), за које се већ одавно уобичајило 

говорити да су пример семикопулативне употребе глагола (Radovanović 

1990: 54, 59). Мада се већим делом бавимо функционалним глаголима, 

посебно њиховим утицајем на значење предикатског израза, чини се 

ипак важним показати да функционалну употребу имају и друге речи, 

нарочито именице, које се по традицији доследно убрајају међу 

пунозначне и самосталне, тј. лексичке јединице. Стога одабрани проседе 

да најпре укажемо да се управо међу типичним лексичким јединицама, 

именицама, могу пронаћи неке које немају ʻправу’ лексичку употребу, а 

                                                           
23 У неким се лингвистичким традицијама под функционалним речима сматрају 
оне лексичке јединице које не чине самостално реченичне чланове 
(Helbig/Buscha 1996: 162). 
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потом да се на примеру нешто ширег инвентара глаголских перифраза 

изведе функционално-семантичка класификација нелексички 

употребљених глагола, илуструје постојање органске везе између 

именица и глагола. Наиме, премда је један од могућих циљева овога 

истраживања да се подсетимо да лексика и граматика чине континуум, 

не мање важно је, још једном, указати на постојање двеју граматика, 

именичке и глаголске, те нарочито на примере њихове 

комплементарности, што се најбоље очитује у случајевима када 

именице регулишу, или преузимају, нека типично глаголска обележја, 

као дијатезу или транзитивност, нпр. Амбасадор је био мета бомбашког 

напада или Укључио се у разговор с полицајцем. Стога ћемо најпре поћи 

од функционалне употребе именица, док ће нас функционална употреба 

глагола, на неки начин, поново вратити именицама као семантичком 

центру предикативности.  

2. Од функционалне употребе именица до опште дефиниције 

функционалних речи 

Још је својевремено А. Белић, руковођен позитивистичким 

схватањем односа између језика и стварности, међу значењски 

самосталне речи уврстио само именице и именичке заменице, док су се 

све остале врсте, укључујући и глаголе, нашле међу несамосталним и 

одредбеним речима (Белић 1998 [1941]: 34–35), што је став који у 

србистици није претрпео значајну еволуцију (Стевановић 19793; 

Станојчић/Поповић 2014), а ослања се на самосталност речи у вршењу 

субјекатске функције у реченици, што је типична улога именица 

(Гортан-Премк 1997: 31). Но, до данас је недовољно пажње посвећено 

прелазним појавама, које у великој мери захтевају релативизацију 

строгих и чврстих лингвистичких подела. О потреби ублажавања 

граница међу језичким категоријама говоре и примери специфичне 

употребе именица типа тема или предмет, и то у њиховој 

предикативној функцији. Нпр.: 

 

(1) Тема расправе је била цена колача у скупштинском ресторану. 

(2) Предмет анализе је била категорија неодређености. 
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У начелу је прихваћено правило по ком лексичко значење има 

свака реч чија је главна способност да идентификује какву реалију, неко 

њено својство или пак односе међу реалијама, док за речи које служе за 

грађење нових граматичких облика, или парадигми, кажемо да имају 

граматичку функцију у реченици, или у језику уопште (Dik 1997: 159; 

Smirnova/Mortelmans 2010: 179–180). 

Баш зато, у примерима (1) и (2) релативно се лако да утврдити да 

именице тема и предмет не испуњавају услов да се сврстају међу 

граматичке речи: управне су речи допунских синтагми у предикативној 

функцији, на исти начин на који је то и именица мајка, нпр. у Она је 

мајка ове деце. Међутим, додатни је проблем што се датим именицама, у 

ствари, не класификује субјекатски појам већ се експлицитно 

спецификује његова пасивна, или објекатска, улога у денотираном 

процесу – у ʻрасправи’ или ʻанализи’. Речено уверава да ове речи немају 

ʻправо’ или потпуно лексичко значење, већ да је, заправо, реч о 

дијатетичким операторима,24 што и еквивалентне парафразе примера 

(1) и (2) доказују, нпр.: 
 

(3) Расправљало се/расправљају о цени колача у скупштинском 

ресторану. 

(4) Анализирана је категорија неодређености. 

 

Иако трансформације (3) и (4) захтевају нека додатна 

појашњења, оправдано полазимо од става да примери (1) и (3), с једне 

стране, и (2) и (4), с друге, деле исти пропозициони садржај,25 који 

                                                           
24 Оператори су граматичке и лексичке јединице које дају податак о 
различитим семантичким доменима, као што су број, време, аспект, начин и сл. 
(Dik 1997: 51, 159–161). 
25 Под пропозицијом се подразумева семантички садржај реченице као 
непосредни одраз какве објективне датости, при чему се у датом садржају 
истичу логички субјекат и логички предикат (Кронгауз 2001: 233, 237). С 
обзиром на то да пропозиција интегрише предикацију, базичну и проширену 
(Dik 1997: 291–292), у њеној структури је могуће препознати синтаксичку 
организацију типичну за реченицу, због чега и користимо термине 
пропозициони предикат, субјекат, објекат или адвербијал, чији синтагматски 
експоненти не морају бити граматички предикат, субјекат, објекат или 
адвербијал. 
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конституише предикат ʻрасправљати’, односно ʻанализирати’. Ако је то 

тако, онда није тешко објаснити зашто се у последња два примера ове 

именице не појављују. Када пропозициони предикат заузме место 

граматичког предиката, он сам непосредно регулише граматички 

образац и одговарајућу перспективу у реченици, тако да је увођење 

других дијатетичких и перспективизационих оператора излишно. 

Граматички, или боље функционални, карактер значења именица тема 

и предмет темељи се, дакле, на чињеници да су ове јединице 

непосредни корелати одређених граматичких категорија, а то су, у 

првом реду, прелазне и, нарочито, пасивне конструкције одговарајућег 

глагола, што се најбоље очитује у регуларној алтернацији примера (1) и 

(3), те (2) и (4). 

Мада недвосмислено указује на нелексичку употребу речи, 

поменута лексичко–граматичка алтернација у коју ступају именице 

тема и предмет, с једне стране, и одговарајућа транзитивна 

конструкција у пасивном облику, с друге, сама по себи није показатељ да 

су посреди граматичке јединице, будући да дате именице не 

конституишу посебну граматичку категорију или парадигму. Тако, ако 

узмемо примере типа Пролеће је тема састава или Ово је предмет 

велике вредности итд., закључујемо да је граматичка позиција именица 

тема и предмет истоветна оној у примерима (1) и (2), с том разликом да 

је у даљим трансформацијама њихово присуство сада обавезно, нпр. 

Састав има за тему пролеће или Овај предмет има велику вредност, што 

оверава њихову лексичку употребу. 

Нелексичку употребу именица тема и предмет сигнализира пак 

и њихово непосредно синтагматско окружење, односно састав синтагме 

коју конституишу, у коју се укључују још и експоненти пропозиционог 

предиката, чак и пропозиционог субјекта. Тако у синтагми тема 

разговора посланика, као саставном делу реченице Колачи су тема 

разговора посланика, уведени су и корелати пропозиционог предиката и 

пропозиционог субјекта, и један и други у форми одговарајућег 

падежног атрибута – разговорапроп. пред. и посланикапроп. субј.. Насупрот 

њима, изван синтагме је остао експонент пропозиционог објекта – 

колачипроп. обј.. С обзиром на то да именица тема нема непосредан пандан 

у пропозиционој структури реченице, то говори да јој је улога у основи 

нелексичка. Нпр.: 
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С и н т а к с и ч к а  с т р у к т у р а  

 

Колачиiii су тема0 разговораii посланикаi. 

_____________________________________________________ 

С е м а н т и ч к а  с т р у к т у р а  

 

ʻпосланициi разговарајуii о колачимаiii’ 

 

Као што видимо, непосредне пропозиционе корелате имају само 

лексичке јединице – колачи, разговор и посланици, што не важи за глагол 

јесам/бити и именицу тема. Ипак, улога последњих двеју јединица није 

посве идентична – копулативни глагол одређује тип реченичне 

конструкције, дајући јој персонална, аспектуална, темпорална и модална 

обележја, док именица тема обезбеђује да се, захваљујући своме 

значењу, успостави логичко-семантичка веза између радње и учесника у 

њој, као и да се истакне специфична улога једног од учесника – објекта 

као теме разговора. Стога именица тема непосредно регулише 

специфичан израз синтаксичке и семантичке валентности 

пропозиционог предиката,26 што подразумева конверзију 

пропозиционог тематског објекта у реченични субјекат, те померање 

пропозиционог субјекта у оквире реме.  

Сада је, чини се, могуће одређеније позиционирати место 

функционалних речи у односу на лексичке и граматичке јединице. Иако 

наизглед делује непрецизно, функционалним речима се могу назвати 

језичке јединице које се налазе на размеђу лексичког и граматичког 

система, што би се у најкраћем могло дефинисати на следећи начин: 

функционалне речи су лексичке јединице са специфичном граматичком 

функцијом у реченици. 

                                                           
26 Иако се валентност приписује лексичким јединицама реализованим на 
синтагматском или реченичном плану, овај појам смо искористили како бисмо 
указали да и на пропозиционом нивоу важе синтаксичка правила која регулишу 
различите аспекте односа између пропозиционог предиката и његових 
аргумената. Г. Хелбиг за пропозициони план реченичне структуре везује 
логичку валентност, која је непосредан израз валенцијске способности 
логичког, или пропозиционог, предиката (Helbig 1992: 7). 
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Овако формулисана дефиниција претпоставља следеће премисе: 

 

(а) функционалне речи не конституишу нове граматичке 

категорије; 

(б) функционалне речи нису синсемантичне речи. 
 

Тако, ако упоредимо структурно истоветне примере типа 

 

(5) Директор је тема расправе. 

(6) Песма је предмет анализе. 

 

видећемо да се именицом предмет додељује пацијативна улога објекту 

анализе, док именица тема субјекат реченице промовише за тематски 

објекат радње ʻрасправљати’, што само говори да их, заправо, изводимо 

из различито организованих пропозиционих структура. Како су 

експоненти пропозиционог предиката део предикативне синтагме, 

поменуте именице непосредно управљају реченичном перспективом те 

омогућују тематизацију објекта радње. С друге стране, тип улоге 

објекатског појма у денотираној радњи не зависи од реченичног обрасца 

већ од лексичког значења тематизатора – именица тема и предмет. Све, 

дакле, наводи на то да ове именице нису без лексичког значења, с тим 

да је њихово лексичко значење функционалног карактера, а то 

подразумева: 

 

(а) глава су синтагме која даје податак о радњи и евентуалном 

вршиоцу радње; 

(б) средство су компензације лексичке ʻиспражњености’ управног 

глагола; 

(в) обезбеђују транзитивну интерпретацију предикатског израза; 

(г) омогућују тематизацију објекта радње; 

(д) идентификују специфичну улогу објекта у радњи. 

 

Ова листа обележја лексичких тематизатора потврђује да су 

именице типа предмет и тема јединице с граматичком функцијом у 

реченици, а то, ослањајући се на обележја (а)–(д), значи да играју улогу 

ʻвезног елемента’, логичкосемантичког и граматичког типа, међу 
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експонентима основне пропозиције, што у крајњем води специфичном 

начину на који се ова граматички уобличава. 

Управо због поменуте ʻвезне’ функције и очуваности дела 

лексичког значења тематизатора, тематизацији се могу подвргнути и 

други иначе типично рематски чланови пропозиције, попут адвербијала, 

тачније сирконстаната, за шта нам најчешће служе функционалне 

именице опште категоријалне семантике типа време, место, узрок итд., 

нпр.: 
 

(7) Пролеће је време цветања трешње. [трешње цветају у пролеће] 

(8) Београд је место сусрета хирурга. [хирурзи се сусрећу у Београду] 

(9) Он је узрок наше пропасти. [пропали смо због њега] 

 

Иако је у примерима (7)–(9) реч о истом типу конструкција, у 

њима су тематизовани различити пропозициони чланови – 

адвербијали/сирконстанти временског, просторног и узрочног типа. 

Улога именица време, место и узрок, осим регулисања адекватне 

реченичне перспективе, јесте и да се идентификује специфична 

пропозициона функција субјекатског појма. 

Немају, међутим, све функционалне именице улогу дијатетичког 

или адвербијалног тематизатора. Тако, именице типа процес, поступак 

итд., иначе типичне за канцеларијски стил, служе номинализацији 

дуративно-процесуалне компоненте радње, градећи тако таутолошке 

спојеве типа процес приступања ЕУ, поступак јавне набавке и сл., будући 

да и глаголска именица у саставу синтагме носи ово обележје, нпр. 

током приступања и током процеса приступања. 

Даље, именице типа почетак и крај, те могућност, намера, 

потреба и сл. представљају фазне, односно модалне операторе, због чега 

се углавном и појављују са обавезним детерминатором или пак допуном 

као експонентом пропозиционог предиката, нпр. Уследио је почетак 

расправе [→ онда су почели да расправљају], Крај производње заставе 

101 се приближава [→ ускоро престају да производе заставу 101], 

Постоји могућност доласка америчког председника у Србију [→ можда ће 

у Србију доћи амерички председник], Не постоји жеља да се учи [→ не 

желе да уче] итд. 
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Како видимо, функционална употреба именица подразумева 

укидање референцијалне семантичке компоненте у њиховоме значењу, 

када углавном служе идентификовању конкретне улоге појма у 

ситуацији, односа говорника или учесника  према њој, фазе у којој је 

радња и сл., на сличан начин на који се то чини појединим глаголима, 

фазним и модалним, или пак посебним граматичким формама глагола, 

нпр. пасивним. 

2.1. На крају овога поглавља треба рећи да није занемарљив ни 

број примера двојаке употребе придева, као што су нпр. спреман и 

достојан – лексички употребљени у атрибутској су функцији, нпр. 

спреман одговор и достојан противник, док као модални оператори 

уводе пропозициони предикат, евентуално и друге аргументе, нпр. 

спреман на повлачење, достојан поштовања, када регулишу: (а) 

позитиван однос субјекта према денотираном процесу, или (б) процену 

других учесника о потреби учешћа субјекатског појма у датом процесу, 

нпр.: 

 

(10) Ана је спремна да свакоме помогне. 

(11) Он није достојан наше бриге. 

 

Као модални оператори, придеви спреман и достојан 

еквиваленти су модалних глагола типа вредети, моћи, требати или 

хтети, при чему је придев достојан уз то и оператор пасивности 

реченице, нпр.: Он је спреман на повлачење ʻон хоће/може да се повуче’ и 

Она је достојна поштовања ʻњу вреди/треба поштовати’. Нпр.: 

 

(12) Ана хоће свакоме да помогне. 

(13) Не треба више да се бринемо о њему. 

 

Промену лексичко-граматичког облика предикатског израза у 

примерима (10)–(13) треба довести у везу са системском могућношћу да 

се оптативна и деонтичка модалност регулишу придевима спреман и 

достојан, односно глаголима типа хтети и требати. Лексичко-

граматичка алтернација модалних придевских и глаголских 

конструкција казује да се иста или сродна значења могу изразити 

различитим језичким јединицама, при чему свака од наведених 

структура задржава своје инхерентне категоријалне специфичности: 
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модали су примарни носиоци персоналности у реченици, док је 

централни глагол носилац валентности; с друге стране, придеви су 

главе одговарајућих синтагми чији зависни конституенти не 

успостављају граматичку везу с финитним глаголом. Осим тога, модали 

као граматичке речи конституишу одговарајуће глаголске комплексе, 

док придев гради синтагму као своју максималну пројекцију, како у 

лексичкој тако и у операторској реализацији. 

Управо због важности финитног глагола за граматичку 

организацију реченице, у наставку бавићемо се функционалним 

глаголима, те нарочито њиховим утицајем на облик и значење 

предикатског израза, чије семантичко језгро постаје – именица.  

3. Структурна позиција функционалних глагола 

Како смо већ најавили, барем имплицитно, овде се руководимо 

вербоцентричним моделом описа реченичне структуре, а он 

подразумева да је главна или управна реч у реченици – финитни глагол 

(Engel 2009: 119). Наглашавамо глагол а не предикат јер се у теорији 

валентности, или депенденцијалној граматици, на коју се овде посебно 

и ослањамо, полази од претпоставке да предиката нема без финитног 

глагола, као и да у предикат осим глагола улазе и други глаголски и 

неглаголски елементи, нпр. инфинитив централног глагола, именске 

речи, прилози итд., што онда подразумева да се тзв. неглаголски 

предикати не могу третирати као реченични чланови већ као сложене 

синтаксичке конфигурације (Pittner/Berman 2007: 39–40). 

Вербоцентризмом се, сама реч каже, синтагматски односи у реченици 

објашњавају у хијерархијској перспективи, при чему је реченични регенс 

– глагол, који може бити у финитном или нефинитном облику. Док је 

финитум „душа реченице‟, њеном структуром пак непосредно управља 

централни глагол (Engel 2009: 119–120), који опет сам може бити и у 

финитном и у нефинитном облику, нпр. Марко долази и Марко је 

долазио. Као што видимо, у реченицама са сложеним глаголским 

облицима појављују се два глагола – финитни (је) и централни 

(долазио), док у случајевима с простим глаголским облицима улогу 

финитума преузума централни глагол (нпр. долази). 
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Међутим, иако доминантно усмерен на структурни план 

реченичне организације, овај приступ не занемарује ни значење. Још је 

Л. Тенијер својевремено указао да у реченици постоје два напоредна 

плана – структурни и семантички (Tesnière 19692: 40), при чему се 

централност финитног глагола не доводи у питање. Разуме се, овде не 

разматрамо помоћне глаголе као граматичке речи. Наиме, ако је 

лексички глагол структурни и семантички центар реченице, његова 

нелексичка употреба, сасвим је оправдано очекивати, не би требало да 

се одрази на структурни план реченице и хијерархијске односе у њој. 

Баш због тога је врло проблематично инсистирати на структурној 

централности предиката чије је функционално-семантичко језгро 

именица, као у копулативној конструкцији је учитељица, и посебно на 

надређености целог предикатског израза у односу на субјекат. Следећи 

доследно депенденцијални модел реченичног описа, и субјекат и 

предикатив распоређују се у две различите депенденције (или зависне 

ниске), чиме се илуструје начело да је финитни глагол, у овом случају 

облик копулативног глагола јесам/бити, структурни али не и 

семантички центар реченице (Heringer 1996: 79–80), нпр.: 

 

је 

 

       Ана           учитељица 

 

На основу претходног стабла видимо две ствари: (а) предикатив 

је реченични члан, и (б) копулативни предикати су компоноване 

синтаксичке јединице (Eroms 2000: 139; Pittner/Berman 2007: 40). 

Уколико бисмо пак у стабло распоредили елементе реченице Ана 

пије сок, добили бисмо идентичан дијаграм, што, у извесном смислу, 

значи да пунозначни и непунозначни глаголи по истом принципу 

конституишу реченицу – једноставно, они јој дају физиономију. С друге 

стране, када је предикат сачињен као глаголски комплекс, или као 

глаголска фраза, како ју је дефинисао У. Енгел (Engel 2009: 80), као у Ана 

је попила сок, тада се само шири реченично чвориште, док број и 

распоред депенденција остаје непромењен, нпр.: 
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 пије           је 

 

попила 

 

Ана сок    Ана сок 

 

Реченично чвориште, дакле, чини финитни глагол или глаголски 

комплекс с финитним глаголом на своме челу, нпр. је дошао, је био 

дошао, ће доћи, мора да учи и сл., без обзира на то да ли је употребљен 

лексички или граматички, односно функционално. 

Овај невелик увод искористили смо да укажемо на три, мање-

више познате, чињенице, а то су: (а) у граматичком смислу реченице 

нема без финитног глагола (финитума); (б) централни глагол одређује 

структурни лик реченице, у финитној или нефинитној форми; и (в) у 

глаголском комплексу носилац валентности је централни глагол. Без 

обзира на сасвим јасан логички след, досад није дат експлицитан 

одговор на питање, барем не у србистици, да ли то подразумева да су и 

функционални глаголи структурни центар реченице. Ако заузмемо 

потврдан став, то нужно води закључку да се ове функционалне 

јединице, граматички посматрано, понашају као финитум у обема 

реализацијама – изван глаголског комплекса али и у њему. 

Да бисмо расветлили ово питање осврнућемо се на различите 

обрасце с глаголом почети/почињати. Нпр.: 

 

(14) Почиње филм. 

(15) Почиње градња болнице. 

(16) Почињу да граде болницу. 

(17) Почињу градњу болнице. 

 

У реченицама (14)–(17) дати су примери тројаке употребе 

глагола почињати, а то су лексичка у (14), граматичка у (16) и 

функционална у (15) и (17). 

Лексичка реализација глагола подразумева очување значења 

ʻбити на почетку’, при чему су непосредни глаголски колокати именице 

које означавају појаве с компонентом временског распростирања, нпр. 

час, зима, живот итд. 
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Граматичка реализација пак претпоставља конституисање 

глаголског комплекса по моделу ʻфинитни глагол + инфинитив 

централног глагола/да + презент централног глагола’, при чему 

структурни лик реченице, као што смо раније већ рекли, непосредно 

зависи од централног глагола, нпр. Почиње да трчи по кући/једе 

ћевапе/поклања хлеб сиромашнима/разговара с комшијама о овом 

проблему итд., будући да се фазној модификацији начелно може 

подвргнути сваки предикатски израз, нпр. Почиње да буде хладно и сл. 

Коначно, примери (15) и (17) имају исти пропозициони садржај 

као и пример (16), али њихова граматичка форма одговара лексичкој 

употреби глагола почињати, било његовој транзитивној било његовој 

интранзитивној варијанти, нпр. Почиње песма : Почиње градња болнице 

и Почињем столњак : Почињемо градњу болнице. Нпр.: 

 

почиње          почињемо 

 

градња    [ми]             градњу 

 

болнице              болнице 

 

Будући да је семантичка структура реченица датих у примерима 

(15), (16) и (17) потпуно иста, то говори да је глагол почињати у (15) и 

(17) употребљен у функцији фазнога оператора процеса означеног 

неким од његових комплемената – субјектом или објектом.27 

Управо је на случају глагола почињати могуће лако 

разграничити три његове различите реализације, при чему се она 

функционална испољава уз обавезно крњење лексичког значења 

глагола. Компензаторно, крњење лексичког значења финитног глагола 

нужно захтева реализацију предикатског језгра на позицији неког од 

његових комплемената или суплемената, што у директан раскорак 

доводи граматичку и функционално-семантичку интерпретацију 

                                                           
27 И З. Тополињска, говорећи о структури и саставу перифрастичних 
предикатских израза, истиче да је реч о синтаксичким конструкцијама 
(Тополињска 1982: 36). 
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реченичне структуре, при чему она граматичка, наравно, не препознаје 

допринос лексичког значења значењу целе конструкције. Наиме, 

предикатски израз с функционалним глаголом неизоставно укључује и 

једну његову депенденцију, или функционалну пројекцију, што 

поткрепљује ставове да су предикати превасходно функционално-

семантичке јединице, нпр.: 

 

(18) Расте интересовање за нашу робу. 

(19) Покренуо је производњу џема од кајсије. 

(20) Пуца од зависти. 

(21) Упао је у дугове. 

 

Примери (18)–(21) садрже предикатске изразе у којима финитни 

глагол није непосредни корелат пропозиционог предиката, већ је то 

један од његових контекстуалних партнера – сателит у функцији 

аргумента или комплемента, односно суплемента. Управо због тога, 

предикатски израз чине оба конституента конструкције – и финитум и 

његов сателит, а реч је најчешће о граматичким моделима типа S + V, V + 

O и V + PP. 

Говорећи пак у духу когнитивне лингвистике, функционални 

карактер глагола непосредан је резултат метонимијске замене значења 

субјекта, објекта или пак адвербијала, при чему се најчешће ради о 

метафоричким односима типа супстанцијализација, персонификација 

или пак оријентација (Wildgen 2008: 79–82), нпр.: 

  

(а) биће, или његов део, за процес: Расте дете/брада → тражња; 

(б) предмет/инструмент за процес: Покренуо је кола → иницијативу; 

(в) узрок стања за стање: Пуца од високе температуре → здравља; 

(г) место смештања за процес/стање: Упао је у шахт → депресију. 

 

Иако је из глаголског значења екстрахована компонента која 

означава конкретан процес, нпр. раст, покретање, пуцање или упадање, 

остали елементи лексичког значења остали су сачувани, а то су 

увећавање, започињање, финално смештање и губитак форме или пак 

дезинтеграција (предмета). 

Управо стога што и даље чувају део свог лексичког значења, 

функционални глаголи конституишу исти тип конструкција као и када 
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су у лексичкој употреби (Eroms 2000: 164). Зато овај тип конструкција 

називамо шематским изразима (Croft/Cruse 2007: 248–253), који 

илуструју постојање одговарајућих структурних матрица или схема у 

језику (Filmor/Kay/O'Connor 1988: 505; Пешехонова 2007: 135), што 

следећи примери показују: 
 

(22) Расте му самопоуздање. 
(23) Хвата ме трема. 

(24) Пружио им је прилику да зараде. 

(25) Од њега сам добио користан савет. 

(26) Упао је у велике дугове. 

(27) Дошао је до великог открића. 

 

Шематски карактер наведених конструкција испољава се у 

следећем: (а) слободној лексичкој замени једног или чак оба 

контекстуална партнера у предикатском изразу; (б) замени 

предикаторских именица одговарајућим заменичким/анафорским 

формама; и (в) евентуалном пасивном трансформацијом реченице. Нпр.: 

 

(28) Расте му температура. 

(29) Опада му самопоуздање. 

(30) Хвата ме паника/сан. 

(31) Не знам за дугове у које је упао. 

(32) Пружена им је прилика да зараде. 

 

Тако, док лексичка замена и анафоризација искључују могућност 

да се у датим примерима ради о фразеологизмима или о јединицама 

лексикона, дотле се тестом пасивизације доказује да је посреди 

граматички транзитивна конструкција чији лексички састав не омета 

њенe трансформационе могућности. 

Стога примере (22)–(32) сасвим оправдано третирамо као 

различите типове интранзитивних или транзитивних конструкција,28 

разуме се у граматичком смислу. Осим тога, померање предикатског 

                                                           
28 А. Голдберг за овакве конструкције наводи да су само посебан случај других 
конструкција, међу којима разлику чини лексичка селекција (Goldberg 1995: 
79). 
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језгра на неглаголске позиције у реченици значи да се експонент 

пропозиционог предиката може наћи на позицији граматичког субјекта, 

објекта29 или пак, опет сасвим формално, адвербијала, када и говоримо о 

њиховој предикаторској употреби. Наравно, ни атрибутске позиције 

нису никакав изузетак, нпр. Ушао је у фазу самообмане, што све заједно, 

мора се признати, понекад обесмишљава, иначе важну, конституентску 

анализу реченице. 

Захваљујући својој синтаксичкој сложености, предикатски 

изрази с функционалним глаголима аналитичке су конструкције које 

почивају на два важна, у основи трансформациона или обликовна, 

принципа: (а) на промени семантичке валентности финитиног глагола; 

и (б) на дерегулацији граматичког израза пропозиције. Док промена 

семантичке валентности финитума има утицаја на значењску 

интерпретацију глаголских сателита (Helbig 1992: 8), дотле 

дерегулација граматичког израза пропозиције предвиђа алтернативно 

прераспоређивање пропозиционих чланова у реченици, што је у 

одлучујућој мери ограничено синтаксичком валентношћу финитума.  

Тако, на пример, у реченици Расте интересовање странаца за 

нашу ракију сви пропозициони чланови, и предикат и његови аргументи, 

налазе се у оквирима субјекатске синтагме интересовање странаца за 

нашу ракију. Премда сасвим неуобичајено, то је ипак правило уколико је 

реч о једновалентном глаголу, какав је управо расти. Изузетно, 

пропозициони субјекат се у оваквим моделима може реализовати у 

                                                           
29 Овај семантички тип можемо назвати и фактивни субјекат или фактивни 
објекат (Алановић 2014: 280), чиме би се означио њихов предикаторски 
карактер. Има, наравно, лингвиста који истичу да ни овакав граматички опис 
састава глаголских перифраза не задовољава сасвим, али у исто време додају да 
се у датим примерима не може говорити ни о јединственом или целовитом 
граматичком предикату (Pafel 2011: 45). Заправо, упућивање на 
конституентски састав предикатских израза само указује на специфичан облик 
мотивисаности ових ʻизведених’ конструкција. Зато у предикатском изразу, 
због промене семантичког профила конституената, није могуће, на пример 
примарно или мотивационо адвербијалну конструкцију, заменити анафорским 
прилогом типа тамо, нпр. Упао је у невољу/*тамо, што, међутим, не искључује 
заменичку анафоризацију, нпр. Невољу у коју је упао сам је изазвао. 
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оквиру, формално, просторне адвербијалне конструкције, нпр. У Европи 

расте интересовање за нашу ракију. 

С друге стране, двовалентни и вишевалентни глаголи допуштају 

слободнији распоред пропозиционих елемената, нпр. Ухватио сам 

ритам музике или Ухватила ме паника итд., при чему се неретко срећу и 

у двопропозиционим конфигурацијама, нпр.: 

 

(33) Опрезност је у њему покренула сумње. 

(34) Покренуо је истрагу против министра. 

(35) Покренуо је лавину критика. 

 

Примери (33) и (35) двопропозициони су модели, нпр. ʻпочео је 

да сумња јер је опрезан’ и ʻучинио/узроковао је да га многи критикују’, у 

којима пак није увек могуће, за разлику од (34), лексички 

идентификовати оба пропозициона предиката већ, као у (35), само онај 

последични, нпр. ʻХ чини нешто, тако да Y критикује Х’. 

Осим правила прераспоређивања пропозиционих чланова у 

реченици, важан аспект функционалне употребе глагола јесте и начин 

регулисања дијатезе, посебно транзитивности, те персоналности и 

агентивности у реченици.  

Са аспекта транзитивности конструкције, функционална 

употреба глагола испољава се у два облика, и то у виду неутрализације 

глаголске транзитивности као и секундарног развоја транзитивности 

предикатског израза (De Swart 2007: 17; De Matia-Vives 2009: 101; 

Алановић 2014: 279, 282). Нпр.: 

 

(36) Ана је добила температуру. 

(37) Биљана је добила одличну идеју. 

(38) Марко је добио ударац у леђа. 

(39) Не улазим у разговор с непознатима. 

(40) Председник је изашао пред нас с новим предлогом. 

 

У примерима (36)–(38) финитни глагол добити конституише 

транзитивне конструкције са слободним акузативом у функцији 

директног објекта, што и тест пасивизације потврђује, нпр. Кад се добије 

температура/идеја/ударац, потребно је задржати присебност. Тестом 

пасивизације се проверава граматички тип конструкције, док се на 
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основу њеног лексичког састава добија податак о одговарајућем 

пропозиционом садржају. Тако је, на пример, у реченици (36) 

семантичка транзитивност глагола добити поништена, или 

неутралисана, увођењем именице температура, која указује на промену 

стања субјекатског појма без учешћа других актера у ситуацији, што 

искључује пресупозицију ʻнеко је Ани дао температуру’. Битно је 

другачији пример (37) у ком именица идеја идентификује когнитивни 

процес чији је носилац управо субјекатски појам, те којом се истиче 

активно учешће првог актанта у ситуацији, упркос могућој 

пресупозицији ʻнеко је Биљани дао одличну идеју’, која имплицитно 

указује на постојање екстерног каузатора – ʻнеко’. Коначно, у примеру 

(38) именица ударац регулише транзитивност конструкције, а глагол 

добити истодобно пасивно учешће субјекатског појма, што је само 

перспективизациона варијанта пропозиционог садржаја ʻнеко је ударио 

Марка у леђа’. У наведеним примерима, дакле, функционални глагол 

денотира промену стања, наступање процеса или промену стања као 

резултат дејства каквог спољашњег процеса, при чему о типу стања или 

процеса податак носи именица као његова допуна која непосредно 

регулише тип ситуације, а она може бити стативна, или медијална, и 

акционална, било активно било пасивно интерпретирана. 

Супротно претходном, у (39) и (40) реченице конституишу 

интранзитивни глаголи кретања ући и изаћи, премда је интерпретација 

предикатских израза које граде нужно транзитивна – ући у разговор 

ʻпочети с ким разговарати’ и изаћи с предлогом ʻпредложити коме шта’. У 

састав датих предикатских израза улазе, заправо, непосредни 

реченични конституенти, тј. њима идентични елементи реченице, 

типични за моделе с лексички реализованим глаголима, када значе нпр. 

ʻзаузимање новог места’: ући у дућан, или ʻнапуштање места у пратњи’: 

изаћи с баком. Као и у претходним случајевима, транзитивност 

конструкције је регулисана лексички, именицама разговор и предлог, 

које су у творбено-асоцијативној вези с глаголима разговарати и 

предложити. Увођење другог учесника ситуације спроведено је на два 

различита начина – допунским атрибутом, с непознатима, и само 

формално просторним адвербијалом, пред нас. Улога финитног глагола, 

с друге стране, јесте да означи почетак процеса, односно укључивање 

једног учесника у процес, као и упознавање другог учесника са 
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садржајем или ефектом процеса, што је спроведено на основу следеће 

метонимијске шеме: 

 

(а) почетак боравка на неком месту за почетак вршења какве 

радње: ући у собу → разговор; 

(б) напуштање места у пратњи кога или чега за излагање каквог 

когнитивног садржаја: изаћи с баком/књигом → предлогом. 
 

Као што то показују примери (37) и (38), иначе типична 

глаголска обележја деле се између више јединица – регулатори 

транзитивности су именице идеја и ударац, а регулатор дијатезе је 

функционални глагол добити, попут примити, трпети и сл. Нпр.: 

 

(41) Неспретно је примио ударац у стомак. 

(42) Није лако примио вест о његовом отказу. 

(43) Већ годинама трпимо његове увреде. 

 

Иако се дијатеза примарно дефинише као граматичка категорија, 

с обзиром на постојање адекватних језичких образаца 

граматикализације односа између радње и учесника у њој, примарно у 

виду опозиције актив – пасив, функционална перспектива анализе 

реченице нужно захтева семантичку интерпретацију ове појаве 

(Стевановић 1961–1962: 5; Гортан-Премк 1971: 20; Арсенијевић 2012: 

16), која се у темељу заснива на тематизацији објекта радње, односно 

рематизацији њеног агенса (Lazard 1994: 237; Dik 1997: 260). Зато и 

глаголи примити и трпети функционишу као пасивни оператори јер 

означавају промену стања субјекатског појма, насталу као резултат 

спољашњег утицаја, уз обавезно укидање контроле и одговорности за 

новонастали процес. 

Овај тип пасива познат је под називом лексички пасив (Бондарко 

2002: 604; Алановић 2009: 127), будући да се пасивност конструкције 

регулише одговарајућом лексичком селекцијом. Тако пасивна 

интерпретација примера (41)–(43) почива на пресупозицији 

пропозиционих садржаја типа ʻнеко га је ударио у стомак’, ʻнеко му је 

саопштио узнемирујућу вест’, односно ʻнеко нас вређа’, као и да се 

резултатом ових радњи имплицира промена стања субјекатског појма. 
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Процес номинализације пропозиционог предиката, односно 

ʻпроцесуализација’ неког од глаголских сателита, нарочито субјекта, 

утире пут за деперсонализацију реченице, тачније, за аутоматско 

неутралисање податка о агенсу радње (Radovanović 1990: 55), нпр.: 

 

(44) Расте интересовање за нове станове. 

(45) Слаби производња алкохола. 

(46) Појавио се страх од губитка посла. 

(47) Потпуно је нестао ентузијазам за рад. 

(48) Шире се вести о превременим изборима. 

 

У примерима (44)–(48) ради се о реченицама са интранзитивним 

и једновалентним глаголима расти, слабити, појавити се, нестати и 

ширити се, којима се денотирана радња приписује субјекатском појму, 

разуме се, када се на овој позицији реализује именица одговарајуће 

категоријалне семантике, нпр. живо /+/, конкретно /+/ и сл. 

Наведени глаголи у основном значењу конституишу стативне, 

или медијалне, и егзистенцијалне предикате, али се у последњим 

примерима реализују као фазни и интензификациони оператори, 

указујући на почетак или крај процеса, за појавити се и нестати, 

односно на промену неког интензитетског својства денотиране радње, 

за расти, слабити и ширити се. 

С обзиром на то да се у последњим примерима формом субјекта 

уводи експонент пропозиционог предиката, или предикатор, то значи 

да у реченици није отворена више ниједна граматичка позиција која 

мора бити попуњена неким пропозиционим аргументом, било субјектом 

било објектом. То, међутим, не значи да се на нивоу субјекатске 

синтагме такве информације не могу похранити. Но, занимљиво је да се 

у посматраним примерима углавном укључују експоненти 

пропозиционог објекта, нпр. интересовање за нове станове, производња 

алкохола, страх од губитка посла или вест о превременим изборима, са 

изузетком примера (47) где ни то не постоји. Све наведено говори нам 

да се овим предикатским конструкцијама реферише о, условно 

говорећи, стању или фази процеса, при чему је информација о објекту 

радње далеко важнија за саму радњу него идентитет њеног вршиоца, 
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што је уосталом задато и  рекцијским потенцијалом именица попут 

интересовање за кога/шта, страх од кога/чега или вест о коме/чему. 

Премда се и податак о агенсу радње може увести, допунским 

атрибутом или пак адвербијалом, нпр. Расте интересовање грађана за 

нове станове или У Србији слаби производња алкохола, управо 

синтагматска позиција првог актанта доказује, прво, да је реч о 

неагентивној перспективи реченице и, друго, да број обавезних 

елемената реченичне и пропозиционе структуре може бити, а често и 

јесте, у значајној диспропорцији. Тим пре што се у свим примерима ради 

о непрелазно реализованим глаголима који, захваљујући лексичком 

значењу својих допуна, конституишу семантички транзитивне 

предикатске конструкције. 

Није, међутим, редак случај ни да се у реченичној структури, на 

различитим позицијама, појави већи број функционалних или пак 

операторских речи. Нпр.: 

 

(49) У први план је избила његова потреба за путовањем. 

(50) Изгубила се потреба човека за читањем. 

(51) Нестала је жеља за истраживање. 

(52) Појавила се могућност за добијање општинског стана. 

 

Примере (49)–(52) конституишу функционални глаголи као 

(фазно-)егзистенцијални, изгубити, нестати и појавити се, или пак 

(фазно-)интензификациони оператори, избити, али је додатна 

специфичност што у њима субјекатске синтагме граде модални 

оператори, нпр. потреба, жеља и могућност, што изискује померање 

предикаторске допуне ʻдубље’ у структуру синтагме, и то с позиције 

главне на позицију зависне речи, тј. допунског атрибута, нпр. потреба за 

путовањем, потреба за читањем, жеља за истраживање и могућност за 

добијање. Даље, аргументи пропозиционог предиката се распоређују 

како у оквире субјекатске синтагме тако и на адвербијалним 

позицијама, нпр. Нестала је жеља младих за истраживање и У Србији је 

нестала жеља за истраживање.  

Но, далеко важније од овога јесте утврђивање распореда 

функционалних речи у структури реченице. Тако, док функционални 

глагол регулише фазу, потврдност/одричност или пак интензитет 



 

224 

радње, дотле се податак о субјективној модалности исказа појављује на 

месту главе синтагме која уводи предикаторску допуну. Штавише, 

финитни глагол се може појавити у комплексу с модалима који 

регулишу могућност/немогућност, потребу или нужност онога што овај 

значи, нпр.: 
 

(53) Може да нестане жеља за истраживање. 

(54) Мора да се појави могућност за добијање општинског стана. 

 

На сличан се начин уводе и фазни глаголи у састав предикатског 

израза, или пак њихове различите комбинације, нпр.: 

 

(55) Мора да почне да нестаје жеља младих за исељење. 

 

У конструкцијама типа мора да почне да нестаје жеља за 

исељење пратимо следећи модално-фазно-предикаторски низ: модални 

глагол деонтички модализује фазу процеса → фазни глагол одређује 

фазу онога што значи функционални глагол → функционални глагол 

одређује крај егзистенције онога што значи глава субјекатске синтагме 

→ глава субјекатске синтагме одређује субјективни, или оптативни, 

однос према процесу који означава предикаторска допуна за исељење. 

Структуру овог предикатског израза тако можемо представити 

слојевито, у виду концентричних поља, нпр. скица 1:  

 

Скица 1 

 

 

 

 

 

 

 

Осврт на скицу 1 показује да се у центру налази пропозициони 

предикат, као језгро предикације, док се око њега даље шире оператори 

– модалниопт, егзистенцијални, фазни и коначно модалнидеонт. Осим тога, 

видимо и да су глаголи и именице, готово равноправно, ʻподелили’ 

ʻморати’ 
ʻпочети’ 

ʻнеста(ја)ти’ 
ʻжеља’ ʻисељење’ 
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улоге у последњој реченици, у којој је, од пропозиционих чланова, 

довољан само предикатор, тј. експонент пропозиционог предиката – 

Мора да почне да нестаје жеља за исељење, а разлог томе је што 

именица исељење задовољава валентност именице жеља, именица 

жеља задовољава валентност егзистенцијалног глагола нестајати, 

нестајати задовољава валентност фазног глагола почети и, на крају 

или пак на почетку, почети задовољава валентност модала морати.  

4. Значењски потенцијал функционалних глагола  

Уз испитивање граматичког статуса функционалних глагола, 

важан аспект анализе јесте свакако и утврђивање њихових значењских 

ресурса.30 Овакав приступ је тим оправданији ако се има у виду да 

функционалне речи нису синсемантичне лексеме, па је тако крајње 

природно утврдити и степен доприноса функционалног глагола 

значењу предикатског израза. 

У досадашњим истраживањима која су се бавила структуром и 

саставом глаголских перифраза, тј. декомпонованих предиката и/или 

перифрастичних предикатских израза, више пута је указано, или барем 

успутно регистровано, да функционални глаголи релативно често дају 

податак о обележјима предикатске конструкције која чине инвентар 

глаголског категоријалног комплекса, а то су најчешће фаза 

денотираног процеса, тј. аспектуалност, и дијатеза (Тополињска 1982: 

37; Helbig/Buscha 1996: 34–35). Но, важна разлика лежи у томе што се у 

глаголским перифразама поменута аспектуална и дијатетичка обележја 

регулишу (и) посебним лексемама а не (само) специфичним 

граматичко-творбеним формама финитног глагола, при чему су управо 

                                                           
30 Нису, међутим, ретки ни усамљени ставови да функционални глаголи немају 
лексичко значење (Helbig/Buscha 1996: 32), премда и у србистици наилазимо на 
наводе да се код ових глагола и у апстрактној употреби може регистровати 
нешто од њиховог првобитног конкретног значења (Лазић-Коњик 2006: 227). С 
друге стране, овде се руководимо мишљењем Х. Винхарт која истиче да у 
прилог тези да функционални глаголи нису синсемантичне лексеме иде 
чињеница да се унутар глаголских перифраза успоставља тесна граматичка и 
семантичка веза између глагола и његових аргумената (Winhart 2005: 68–70). 
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поменути лексички оператори одговорни за семантичко нијансирање 

предикатске конструкције. 

4.1. Од аспектуалних обележја, функционалним глаголима се 

претежно изражава интегрална фаза означенога процеса, а она може 

бити почетна (56), завршна (57) или пак развојно-трајна (58), нпр.: 
 

(56) У наше се животе уселио немир. 

(57) Обуставили су све радове на мосту. 

(58) Овај непријатни разговор је текао до самога јутра. 

 

Зато ове глаголе и називамо фазно-дуративним31 операторима,32 

међу којима су: бацити се, борити се, букнути, вући, гајити, (из)губити, 

довршити, држати, дужити (се), задржати, започети, зауставити, 

зграбити, изаћи, избити, истећи, кренути, латити се, лебдети, мучити, 

надирати, надоћи, наићи/наилазити, наступити, обновити, 

обуставити, оканити се, окренути се, отерати, почети, поћи, прећи, 

прекинути, прионути, придружити се, престати, преузети, прихватити 

се, прикључити се, призвати, продирати, раскинути, свршити, скренути, 

стати, тећи, трајати, увући се, упетљати се, упустити се, уселити се, 

успоставити, ући, циркулисати и сл., од којих неки у мањем или већем 

степену варирају значење целог предикатског израза, и то у погледу 

преданости и посвећености вршењу радње (бацити се, прионути), 

преузимања одговорности за резултат радње (латити се, призвати, 

прихватити се, преузети, оканити се), узалудности или непожељности 

                                                           
31 Да улога функционалних глагола није само граматичке природе, доказује и В. 
Ружић, која анализира предикатске изразе у којима глагол регулише 
неодређено трајање процеса (Ружић 2016). 
32 Није излишно да напоменемо да поједини функционални глаголи дају више 
различитих информација о виду испољавања процеса. Тако би се, на пример, 
глаголи обузети и проћи могли наћи и међу фазно-дуративним операторима, 
али се ипак чини да се изразима типа Обузео ме страх и Прошла ме мука 
примарно указује на актуелност или неактуелност каквог стања ствари у 
одређеном тренутку, односно на тренутну промену и силину, интензитет стања 
агенса. На сличан се начин у предикатском изразу Букнуо је рат активирају и 
компонента фазе и компонента интензитета, тако да се класификација глагола 
букнути заснива на чисто формалном критеријуму, нпр. примарности значења, 
што сматрамо да је фаза радње. 
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њенога трајања или вршења (гајити, борити се, упетљати се, упустити 

се), изненадности, силине или учесталости појављивања (избити, 

букнути, надолазити), неочекиване дужине трајања (дужити, 

задржати), дискретног и, углавном, непожељног присуства (лебдети, 

уселити се), узастопности или поновног покретања радњи (обновити), 

обрта у деловању (наступити, окренути се, прећи), колективности у 

спровођењу радње (придружити се, прикључити се, циркулисати) итд. 

Нпр.:33 

 

[…] дошавши тако себи, бацио се на читање Енциклопедије Британике 

[…] (НИН); Привреда се бори са великим губицима […] (П); Букнуо је и 

црногорски пркос због војног и државног понижења Црне Горе […] (П); 

Данима вучем неку прехладу (Разг.); Хришћанство не гаји наду да се у 

оквирима историје може постићи Царство небеско […] (ПКД); Међутим, 

епископ је рукополагање довршио, уз речи да није Понтије Пилат који 

би послушао масу (ПКД); Не држи га пажња дуго (Разг.); Неприметно, 

часови проведени у зоолошком кабинету почеше се дужити (БЋК); […] 

Французи ће задржати политичку иницијативу (М); Тешко је 

задржати пажњу на једној од стотину шоља […] (ПМ); Са узгојем моруне 

можда ће се започети већ идуће године (ПМ); Истичући наду да ће та, 

пета генерација школе, започети своју борбу за истину […] (П); […] али 

                                                           
33 Грађа је преузета у периоду мај–јул 2017. са сајта www.korpus.matf.bg.ac.rs, а 
тачан списак извора јесте: АТ – Александар Тишма, Употреба човека; БЋД – 
Бранимир Ћосић, Два царства; БЋК – Бора Ћосић, Кроз књиге и књижевност; Д 
– Даница; ДА – Драгослав Андрић, Иза кулиса шаховског меча столећа 1970. 
године; ДК – Данило Киш, Рани јади: за децу и осетљиве; ДМ – Дража Марковић, 
Србија од Осме седнице до 1990. године: дневничке белешке; Е-бит; ЕМ – 
Економист магазин; ИАД – Иво Андрић, На Дрини ћуприја; ИАЋ – Иво Андрић, 
Ћоркан и Швабица; ИП – Илустрована политика; ЈД – Језик данас; М – Мостови; 
МВ – Маја Вукадиновић, Београд ноћу – симболи једног времена; МН – Мирјана 
Новаковић, Страх и његов слуга; МЂТ – Мирјана Ђурђевић, Трећи сектор или 
сама жена у транзицији; МЂУ – Мирјана Ђурђевић, Убиство у Академији наука; 
МП – Михаило Пупин, Са пашњака до научењака; МС –Милисав Савић, Младићи 
из Рашке; НИН; П – Политика; ПКД – Политикин културни додатак; ПМ – 
Политикин магазин; РКД – Раде Кузмановић, Даниноћ; РКО – Раде Кузмановић, 
Одмор; РКП – Раде Кузмановић, Партија карата; РП – Растко Петровић, Људи 
говоре; РТС; С – Свет; СБ – Саша Божовић, Теби, моја Долорес; ОПО – Олга 
Поповић-Обрадовић, Парламентаризам у Србији од 1903. до 1914; ФД – Филип 
Давид, Сан о љубави и смрти. 

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/
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ни ова промена неће, како се процењује у Берлину, зауставити уносни 

извоз наоружања (П); У комесарској логици не зна се шта је горе – да ли 

безобзирно зграбити апсолутну власт као Стаљин, или устукнути пред 

изазовом њене свемоћи као Троцки (ПКД); Машини је одавно истекао 

рок трајања и радила је три пута више од дозвољеног (НИН); На све 

маштовитије начине, а да ниједан од древних није изашао из употребе 

(П); У току маја је избио тифус (НИН); Када је избио рат, већ смо имали 

ћеркицу (ИП); Касније је дознао да је официр изгубио живот у руском 

заробљеништву, седам година касније (ПКД); […] али ја заправо никада 

нисам изгубио веру у праву, истинску љубав (ПКД); […] и саме су 

кренуле у технолошку трку (П); Пошто се ништа од очекиваног на 

конгресу није остварило, кренуле су оставке (П); […] се латио 

организовања једног истинског састанка на врху (ПКД); Наравно, то 

није оправдање за средњи век али можда јесте наук иза којег остаје да 

лебди питање о томе колико је танка позлата људске цивилизованости 

[…] (ПКД); У ваздуху лебди осећање кризе […] (П); […] али уједно га 

мучи вртоглавица, обамрлост и гушење (ПМ); Гнев га мучи (ПКД); 

Уместо ње надире "генетска револуција" […] (ПКД); Уздржаност узмиче, 

срдачност надолази (П); […] већ све препуштам идејама које ми 

наилазе док радим (П); У домаћу привреду уселио се мафијашки рекет 

(П); […] за мене је наступио проблем задовољавања телесних потреба 

са физичким напором (НИН); Са Шредеровом влашћу наступио је 

преокрет у културној политици земље (НИН); Завод је успоставио, а са 

неким издавачким кућама и обновио сарадњу, рекла је она […] (П); Због 

рата, 1941. обуставио је рад […] (П); Де ла Руа је препоручио влади да се 

окане вођења кампање и усредсреди на управљање земљом […] (П); […] 

окренуо се политици […] (П); Отерај црне мисли! (Разг.); Разговор је 

пошао у другом правцу (Разг.); У праскозорје, када је почео општи 

јуриш, уз ужасну буку бубњева и рогова, громогласно су се огласили […] 

(ПКД); Сада је прешао у вођство […] (П); […] те би било штета ако би 

прекинуо школовање (ПКД); И зна се да је г. Аранђеловић, на 

Економском факултету, предано прионуо на предавања из предмета 

помало архаичног назива […] (П); […] Тито се није придружио 

свеопштем одушевљењу што је Југославија добила свог првог 

нобеловца […] (ПКД); У рату је престала та сарадња […] (НИН); 

Хришћани се надају да ће његов син који је преузео власт наставити са 

овом политиком (ПКД); […] можда би требало призвати у памет у 

здраворазумском разматрању најновијег заплета око Закона о порезу 

на екстрапрофит (ПКД); У томе су му свесрдно помогли официри који су 

такође ту становали и медији који су се прикључили општој хајци 
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(МВ); Сто у мојој кући не функционише сасвим добро у тренуцима када 

треба призвати успомене (М); […] прихватио се спровођења својих 

обећања датих бирачима (П); Навршило се 180 година откад су игре на 

срећу почеле да продиру у Србију (П); […] монаси не смеју раскинути 

везе са матичном земљом јер ће тако остати "на сувој грани" (П); […] 

тренутак током којег је било могућно скренути мисли са околних 

рушевина […] (П); […] а радови су, због недостатка средстава и 

проблема око дозволе за изградњу, стали у новембру (П); […] чим 

свршим студије, почећу да радим (БЋК); Њена прича тече у 

фрагментима (ИП); Болест траје у просеку два до три месеца […] (ПМ); 

Весеље које уобичајено траје три дана, неретко се протегне и на три 

седмице (ПМ); Неопходно је ући у отворени дијалог без предрасуда […] 

(ПКД); […] капиталистичка идила трајаће све док нека од страних 

компанија не пронађе интерес да се директније упетља у политику […] 

(НИН); […] не ваља опет ни сасвим се упустити у жал, јалов јаук, 

кукњаву која не производи ништа (П); Он је обећао да ће одмах 

успоставити везу са привредним предузећима Индије […] (П); […] 

остали су знали да су добили паролу која ће се увући у свест већине 

Срба (П); Страх који се увукао у људе с разлогом повећава пометњу (П); 

У наше се животе уселио страх (Разг.); Почела су, зато, да циркулишу 

мишљења да је Ларсен дошао […] (ДА). 

 

4.1.1. Иако и даље у улози фазно-дуративног оператора, ипак је 

незнатно другачија улога егзистенцијалних глагола типа искрснути и 

нестати, од којих први означава изненадан почетак а други престанак 

егзистенције каквог стања ствари. 

 

(59) Ова идеја је поново искрсла. 

(60) Нестала је свака радост. 

 

С обзиром на то да ови глаголи колоцирају са именицама 

процесуалне семантике типа идеја и радост, њима се регулише почетак 

или крај каквог процеса – когнитивног или пак афективног, нпр. ʻпочели 

су да мисле’ или ʻпрестали су да се радују’, тако да се њихова 

функционална употреба примарно огледа у потврди почетка, престанка 

или трајања каквог стања ствари, због чега их и називамо фазно-

егзистенцијалним операторима, међу које спадају и владати, живети, 

избрисати се, истрошити се, ишчилети, недостајати, нестати, 

обрисати, побећи, помаљати се, пропасти, родити се, следити итд. Нпр.: 
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Још влада страх у нашим главама […] (П); У мени још живи нада (Разг.); 

Или зато што им је било толико лепо да им се у свести избрисала свака 

друга успомена или зато што их је сустигла казна (ДК); Код нас се 

оптимизам одавно истрошио (Разг.); После само недељу дана из мене 

би ишчилела свака нелагодност […] (РКО); Оно што им недостаје је 

већа доза самопоуздања […] (Е-бит); Њене забринутости и 

нерасположења нестало је после само неколико секунди (ПМ); Њихово 

обједињавање новокомпонованим термином иде на то да се таква 

сећања постепено обришу (ЈД); Кад је глад ушла на врата, љубав је 

побегла кроз прозор (ИП); […] када се, после верских ратова, у Европи у 

16. веку почело да помаља трезвено уверење да се различите верске 

групе морају узајамно уважавати и коегзистирати (ПКД); Та присилна 

колективизација је пропала […] (П); Ако је, дакле, тачно да је европски 

идентитет балканског порекла, да се идеја Европе родила у старој 

Грчкој […] (ПКД); И поред годишњих одмора, следи нам период 

интензивних активности (П). 

 

Како то и последњи примери потврђују, фазно-егзистенцијалним 

глаголима се додатно регулише и, на пример, преовлађујући карактер 

означеног стања ствари (владати), његова пожељност (недостајати) 

или нецелисходност (пропасти), постепеност или наглост у настајању 

или нестајању (ишчилети, помаљати се, побећи), извесност у наступању 

(следити), нестанак трагова реализације процеса (избрисати, нестати, 

обрисати) итд. 

4.2. У другу групу функционалних глагола сврставамо оне којима 

се примарно евидентира резултативни или пак фактивни, нефактивни 

или контрафактивни карактер означенога процеса, односно 

специфичан облик испољавања преузете радње, те за које стога кажемо 

да служе као евиденциони оператори, нпр.: 

 

(61) Успешно смо спровели контролу хране на пијаци. 

(62) Избегао је директан судар. 

(63) Јасно је изнео свој став. 

 

Уз типичне, попут јесам/бити и имати (нпр. Он је у великим 

проблемима; Има добру идеју), међу ове глаголе убрајамо и бавити се, 

везати, (из)вршити, десити се, доћи, избећи, извести, изградити, 
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изигравати, изменити, изметнути се, изнети, изостати, изразити, 

изродити се, имати, испасти, испољити, ићи, јурити, каналисати, 

клонити се, крити, мењати, (про)наћи, наићи, наследити, носити се, 

обављати, обезбедити, обратити, обузети, овладати, одати, одисати, 

однети, одржати, остати, остварити, плести (се), испредати, 

починити, поднети, показати се, постићи, поступити, послужити, 

пратити, правити, предузети, препустити се, претити, прибећи, 

придржавати се, прикупити, притискати, провести, проћи, радити, 

разменити, сачинити, стећи, уложити, урадити, усвојити, формирати и 

сл., који у значење предикатског израза уносе неку од следећих 

значењских нијанси, а то је: промоција процеса за основну активност 

(бавити се), преовлађујуће својство (везати, одисати) или ефекат 

осмишљеног деловања (извести, извршити, изградити, испредати, наћи, 

обезбедити, овладати, плести, послужити се, придржавати се, 

препустити се, радити, сачинити, уложити, урадити, формирати); 

истицање нерегуларности реализације (десити се), колатералног 

наступања (изродити се), привидног дејства (изигравати, испасти), 

јавног манифестовања (изразити, испољити, крити, одати, поступити), 

намерног изостанка деловања (избећи, клонити се), колективности у 

кооперативном или супарничком деловању (изменити, разменити, 

однети), контитнуитета у деловању (наследити, усвојити), низања 

различитих радњи (пратити) или објеката радње (мењати), 

извесности и вероватноће у погледу реализације (претити), 

изнуђености деловања (прибећи), невољног учешћа (притискати) итд. 

Нпр.: 

 

МПС је једна од већих спољнотрговинских фирми, бави се увозом 

жестоких алкохолних пића и парфема […] (П); За овај крос ме вежу 

најлепше успомене и са њим сам и започела своју каријеру (П); За први, 

без обзира на лоше временске услове, вежу нас лепе успомене (П); 

Главнина пражњења деси се за мање од пола секунде […] (П); И дође ми 

нека жалост, чини ми се срце ми се оволико надуло (ИАЋ); Холандски 

парламент је, да би формирао став о том питању и одлучио о 

смерницама које треба да да својој влади […] (РТС); Јављају ми се 

чланови бивше управе, али и људи из садашњег састава, навијачи, са 

којима сам изградио посебан однос, и свима сам им захвалан (П); Ово је 

дословно почетна ауторова реченица која има смисао закључка (П); У 

свеобухватно лошој атмосфери у нашој кошарци ја сам испао жртва 
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физичког напада […] (П); ФМП је испољио велику борбеност (П); 

Терзић је избегао одговор […] (П); […] он је само одмахнуо руком јер 

нема потребу да се фолира и изиграва звезду (П); Вечерас је с њом 

изменио само неколико речи […] (РКО); Џорџ Буш је прерастао 

димензије које су му одредили очеви нације и изметнуо се у лидера 

који појединим самовољним потези баца у очај отаџбину […] (П); Изнео 

је своје предлоге (Разг.); Изостала је његова реакција (Разг.); Он је 

уједно изразио жељу за куповину акција неке од успешнијих фирми из 

ове области (П); […] па се цео случај изродио у још једну политичку 

аферу (П); […] и извео закључак о старобалканском пореклу Срба […] 

(П); Републички управни инспекторат је извршио ванредну контролу 

начина запошљавања у свим институцијама […] (П); Како ти иде рад на 

пројекту? (Разг.); […] за време трајања кризе послодавци не отпуштају 

раднике и не јуре за профитом по цену давања отказа (П); […] додао да 

је сав свој бес каналисао у проучавање права […] (РТС); […] клони се 

непотребног самоистицања (П); Председник Коштуница оставља утисак 

одговорног и одмереног човека који не крије жељу да се приближи 

Европи […] (П); Свакој, па и овим мерама владе, могу се наћи замерке 

[…] (П); Могло би се рећи да сам наследио ту страст (С); Носи се мишљу 

да напише граматику тог језика (ПКД); […] сходно договору са 

македонским властима и преузетој међународној обавези обавља 

заштиту те исте, "вруће" граничне међе (П); Победом над Војводином 

Динамо је највероватније обезбедио учешће у плеј-офу […] (П); […] 

упитам зашто Кирхоф у својим предавањима није обратио већу пажњу 

на Фарадеја и Максвела (МП); Тим речима пробудио ме је мој слуга из 

лаког сна што ме је био обузео од Петроварадина (МН); За тренутак 

сам поверовао да видим старински тотем, знак којим се одаје 

захвалност прецима или заустављају зле силе! (ПКД); Исто као и у врту 

цвеће и зеленило би требало да буде увек здраво и да одише 

виталношћу (ПМ); У свом малом-великом приватном рату за идеале 

недавно је однела велику победу (С); Савет безбедности Уједињених 

нација данас је одржао затворене консултације о ситуацији везаној за 

најновије догађаје на Космету […] (П); На крају су у јаму и бомбе бациле, 

како случајно не би ко остао жив (СБ); На основу документације која 

постоји установило би се колики је приход неко остварио у протеклих 

десет година (П); […] почетак практичне обуке пре него што се утврди 

да је кандидат овладао знањем о безбедности саобраћаја […] (П); […] 

око њега се расипа одушевљење мушкараца и плете завист жена (ИАД); 

Када неко заврши живот самоубиством, испредају се најразличитије 

приче (П); […] јер ће тиме починити велику и неопростиву грешку (П); 
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[…] упућује поруку хрватским генералима, могућим оптуженицима да 

поднесу још једну жртву за домовину и – предају се (П); Велики број 

трудноћа започетих вантелесном оплодњом показао се успешним […] 

(П); […] он је постигао стање изузетне будности (РКД); Миладин је 

поступио врло морално и треба му пружити моралну подршку (П); 

Послужила се обманом зарад своје фотеље (П); Послужила их је срећа, 

обрели су се у Израелу (П); Не прати га пораст обима трговине 

вредносним папирима (РТС); Прати ме репутација лошег момка (П); […] 

очекује да ће нове градске власти испунити предизборно обећање и да 

"неће правити сметње" да Студио Б буде враћен својим правим 

власницима […] (П); […] Туђман је предузео тријумфалан обилазак по 

својој земљи (П); […] у закључку првог дела репортаже препустила се 

сањарењу […] (П); Следеће године прете откази за хиљаде запослених 

[…] (П); Поред тога, како оцењује, Рикер је прибегао расписивању 

избора […] (П); […] изложен истом смртном ризику као 

седамдесетчетворогодишњак који се придржавао свих правила 

здравог живота (П); […] тек је у последњих годину дана коначно 

прикупио храброст (и добио слободу) да у Политици напише оно што 

заиста мисли (П); […] наслеђе нацизма не може вечито притискати 

савест немачке јавности […] (М); […] показује исте слабости које су их 

притискале у време прве сарадње […] (П); Ерик је од тог погледа 

претрнуо, прошла га је језа (ФД); Тешко ми је да нађем праву реч за 

оцену овакве инсинуације (П); На питање како је било провести живот 

са толиким женама […] (С); […] а четири рестауратора Руске 

православне цркве из Москве ће потом радити на рестаурацији 

фресака и других знамења у цркви (П); Немац ће после посете Београду 

у среду отпутовати у Брисел, где ће с функционерима ЕУ разменити 

мишљење о току нових преговора о Косову и Метохији (П); Кошаркаши 

Ефеса имали су тренинг непосредно после играча Панатинаикоса, па су 

разменили поздраве и поразговарали једни са другима (П); Звездан 

Терзић новинаре стално обавештавао да ће Мирковић сачинити 

анализу неуспеха у квалификацијама […] (П); Марко је био, такав сам 

утисак стекао, задовољан својим сапутником (РКО); […] изненађује 

прецизан превод балада Арије Нира, са српског на хебрејски језик, у који 

је морао уложити велики труд и дугогодишњи рад (П); У вашем случају 

претпостављам да би требало урадити лифтинг лица и врата […] (П); 

То је јасан доказ, да је наш цео народ усвојио идеје њихове […] (Д). 

 

4.3. Карактер дијатетичког оператора функционалних глагола 

очит је у реченицама које фигурирају као опозициони парови. Нпр.: 
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(64) Упутио је свима похвале. 

(65) Добио је похвале од свих. 

 

Премда се у примерима (64) и (65) ради о реченицама које деле 

исти пропозициони садржај, и то ʻХ хвали Y’, његов граматички израз у 

њима је пак различит. Док глагол упутити регулише активну или 

агентивну перспективу реченице, онај што хвали на позицији је 

субјекта, дотле, сасвим супротно, глагол добити истиче пасивно или пак 

пацијативно учешће субјекатског појма, а то значи да је управо он онај 

похваљени. Како се у оба случаја ради о граматички активној реченици, 

због разлике у реченичној перспективи, агентивној или пацијативној, 

односно активној или пасивној у ширем смислу, глаголи упутити и 

добити преузимају улогу дијатетичких оператора. 

Специфичан облик дијатезе граматикализован је и тзв. 

каузативним конструкцијама, у којима читав низ транзитивних глагола 

конституише двопропозиционе реченичне моделе, нпр.: 
 

(66) Побрао је симпатије публике. 

(67) Навукао је гнев комшија на себе. 

(68) Распалио је лажне наде код деце. 

 

Улога ових глагола јесте да успоставе узрочно-последичну везу 

међу двема ситуацијама (Тополињска 1982: 38), при чему је 

субјекатском формом граматикализован агенс каузатор. Будући да се 

глаголима типа навући, побрати, распалити и сл. успоставља 

каузативна перспектива у реченици, сврставамо их у каузативне 

дијатетичке операторе. 

Осим поменутих, међу дијатетичке операторе, (ауто)каузативног, 

активног или пасивног типа, убрајамо још и: вадити, вратити, 

(из/пре)дати, делити, (из/по)дићи, довести, донети, завести, задати, 

заподенути, заразити, извући, извргнути, издржати, изложити, 

измамити, инфицирати, испунити, кочити, (по)кварити, лишити, 

навући, нанети, напојити, нахранити, осигурати, одузети, одвести, 

одвући, оживети, оставити, побрати, повратити, подићи, поправити, 

поставити, поштедети, потпирити, прекратити, пренети, придобити, 

привући, пробудити, произвести, пружити, распалити, расподелити, 
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сакрити, сејати, ставити, тровати, убити, удахнути, указати, 

уклонити, улити, унети, упалити, упропастити, усадити, ширити и сл. 

Нпр.: 
 

Прво сам јој вадио речи из уста […] (МЂТ); На који начин међу 

острвљене ратнике и напаћене жртве вратити вољу за живот? (ПКД); 

[…] то су обимни процеси, којима Трибунал кроз своје деловање може 

дати значајан допринос (НИН); Није канцеларов посао да дели савете 

немачком судству […] (П); Слом комунизма довео је до несумњивог 

примата САД у свету (ЕМ); То ће вам у пословном смислу донети 

значајан напредак (ИП); […] повукла је још један потез који досадашњој 

власти задаје велику главобољу (П); Чеслав Милош је, чекајући у неком 

америчком кафеу пријатеља, заподенуо сасвим необавезни разговор са 

једном девојком […] (П); Нека чудна навика је заразила ТВ спикере и 

водитеље, па се надмећу ко ће брже да изговори текст […] (П); Како би 

ти завео ред међу твојим колегама? (С); Најважнија споредна ствар на 

свету после две деценије запалила је страсти Крушевљана […] (П); Као 

"непоправљиви" боеми, "инфицрали" су га неизлечивим уметничким 

вирусом (П); Реформисани закон о држављанству није испунио жеље и 

очекивања странаца, признаје министар Беренс (П); И заустављамо се, 

иако команду нико није издао (М); Издржао сам притиске да постанем 

члан Партије (ИП); Ћосић се у својим записима изложио ризику 

провере оних који су живи и истинољубиви […] (ПКД); […] који је 

серијом погодака измамио велике аплаузе (П); Подсмеху је извргао 

његову тврдњу о штетности и нецелисходности садашњих масовних 

митинга […] (ДМ); […] то кочи транзицију у целини (П); Можда смо 

толико срећни да нам срећу не треба кварити! (ПКД); Њу је лишио 

живота унук Иван Милетић […] (П); […] њихова мотивација била "лично 

незадовољство и жеља да се, у промењивим друштвеним гибањима, 

нахрани професионална сујета и оствари положај […] (П); Извори из 

Државне нафтне компаније Републике Азербејџан саопштили су да 

потрес није нанео значајну штету комплексу за дистрибуцију нафте и 

природног гаса […] (П); А долази – по Крестићу – у правом тренутку, да 

нас напоји мудрошћу и патриотизмом (П); Као да је Каспиј са својим 

богатством навукао на себе неко проклетство […] (П); […] владика 

шабачко-ваљевски Лаврентије оживео је сећање на игумана Дамјана 

[…] (П); […] захватио је лопту челом и осигурао високо вођство нашем 

тиму (П); […] упућени тврде да је бивши министар био тешко оболео и 

да је због тога себи одузео живот (П); […] ако неко мисли да је одузео 

слободу другоме, одузео ју је себи (П); […] упустио се у авантуру која га 
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је одвела у свет маште крцат свакојаким изазовима и чарима […] (ПМ); 

Историјска трка гондола која је на тренутак одвукла пажњу многих од 

целулоидних снова […] (П); И премда је у овом интервјуу на мене 

оставио утисак расположене и заинтересоване особе […] (НИН); 

Сличног је мишљења и Дејан Томашевић који је побрао симпатије у 

зрењанинском "Медисону" (П); […] подигао буну, и повео српски народ 

у борбу за ослобођење од Турака (ПКД); Тиме је поправио утисак који 

је изазивао својим досадашњим начином иступања на јавном плану (П); 

Са родитељима такође разговарам о томе како поставити забране […] 

(П); Борце треба поштедети од утицаја политике […] (П); […] "ОВК" је 

огрезла у трговини дрогом и потпирује нове сукобе […] (П); Музика и 

плес могу повратити жељу за животом […] (П); […] како ће њене 

понижавајуће нелагодности прекратити чим се наговесте […] (АТ); 

Причу која ће свакоме ко је прочита пренети поруку о окрутности 

закона зла […] (ПКД); […] након чега је придобио велику популарност у 

Србији (П); Шта учинити да ватерполо постане игра која ће привући 

већу пажњу гледалаца […] (П); Али га мисао, да светлост може 

пробудити Веру, задржа (БЋД); Бивши француски министар одбране је 

произвео жестоко негодовање у Скопљу […] (П); […] а одлучујућу помоћ 

у томе пружио нам је београдски Центар за либерално-демократске 

студије (ЕМ); "Умри други пут", додатно је распалио страсти у 

престоницама две Кореје (ЕМ); Расподелио сам им дужности (Разг.); 

Колико је чудно што је један скупштински одбор 1995. године сакрио 

истину […] (П); […] која сеје заблуде и изазива лажне наде у широкој 

популацији […] (ПКД); […] све спорове ове врсте ставио у надлежност 

судске власти (ОПО); […] годинама некажњено на екрану тровали 

народ шовинизмом и ратном пропагандом […] (П); […] неке нове клинце 

којима је "Сони плеј стејшн", како са ужасом обоје констатују, убио 

машту (П); Удахнуо сам им живот на мојим стаклима (ПКД); […] јер је 

повређеној баби Јелени требало указати помоћ у неготинској болници 

(П); […] дуге патње треба уклонити укидањем санкција заједно са 

савезницима из Европе (П); Потребно је ојачати законитост и уклонити 

препреке предузетништву (ЕМ); Али много важнији допринос овог сада 

покојног дописника нашег листа јесте што је уклонио заблуду о месту 

где је писац сахрањен […] (П); […] који су гласали за Буша сматрали би 

Гора нелегитимним председником који је "украо победу" (П); Мада и 

данас се прича да је професионалац украо гласове политичком аматеру 

(ИП); Требао је да дода још и ово: ако нам и оно што се догађа у нама 

улива зебњу (БЋД); […] и она ми је унела у ову ноћ осећање среће […] 

(РП); […] створио човека и искру живота упалио у њему […] (П); […] јер 



 

237 

је као челни човек владе "упропастио достојанство и перспективу РС" 

(П); Љубав према спорту усадио је својој деци и унуцима и свим својим 

потомцима […] (П); Бојкотовао је изборе, ширио страх […] (П). 

 

С обзиром на специфичност ʻпреосталог’ лексичког значења, 

дијатетичким операторима се указује на укљученост већег броја 

објеката каузације у радњу (расподелити, сејати, ширити), планско 

деловање или непосредно дејство кузатора (довести, задати, звести, 

пружити, указати), евентуално уз отежавајуће околности (вадити), 

обузетост објекта каузације каквим стањем (заразити, инфицирати, 

тровати), задовољење потреба каузатора (испунити), превладавање 

каквог неповољног дејства дугога трајања (издржати), непожељно 

деловање каузатора (кварити), свесно довођење објекта каузације у 

неповољан положај, евентуално и аутокаузативним дејством 

(изложити, навући), предвиђен ефекат упркос неповољним 

околностима (измамити), свесно излагање објекта каузације негативно 

вреднованом процесу (извргнути), ометање каквог процеса или тока 

ствари (кочити, одвести, одвући, украсти, сакрити), свесно улагање 

енергије у одржавање каквог стања ствари (нахранити, напојити, 

улити), извесност развоја каквог стања ствари (осигурати), престанак, 

настанак или наставак реализације каквог процеса, евентуално 

аутокаузативним дејством (вратити, заподенути, одузети, оживети, 

подићи, пробудити, произвести, привући, убити, удахнути, уклонити, 

унети, упалити), уз могуће пропратно регулисање његовог интензитета 

(распалити, потпирити, усадити), привидни или привремени карактер 

каквог стања ствари (оставити), уз евентуално регулисање његовог 

интензитета (поправити), ослобађање даљег дејства или уопште каквог 

дејства (поштедети, прекратити), посредничко деловање (пренети) 

итд. 

4.4. Међутим, семантичке околности које регулишу 

функционални глаголи далеко су сложеније, тако да се они не реализују 

само у функцији дијатетичког или пак фазног оператора. Ако се 

осврнемо на примере типа 

 

(69) Расте брига за децу. 

(70) Јењавају конфликти. 

(71) Пуца од здравља. 
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њихове одговарајуће парафразе недвосмислено указују на 

интензификаторску улогу глагола расти, јењавати и пуцати, нпр.: 

 

(72) Све се више брине за децу. 

(73) Све је мање конфликата. 

(74) Веома је здрав. 

 

Захваљујући метафоричном сценарију активираном у 

реченицама под (69) и (70), који се у основи своди на 

супстанцијализацију/персонификацију процеса, глаголи расти и 

јењавати означавају јачи, односно слабији интензитет радње, с тим да је 

представа о постепености промене интензитета релевантна значењска 

компонента оба предикатска израза (Тополињска 1982: 37). На сличан 

начин и предикатски изрази типа пуца од здравља, скаче од среће, умире 

од знатижеље и сл. денотирају, као по правилу, изузетно или екстремно 

висок степен каквог стања или својства, при чему је цела конструкција 

резултат двоструке метонимијске замене: (а) узрок за стање/својство, 

нпр. од здравља → здрав, од среће → срећан и од знатижеље → 

знатижељан; и (б) процес за висок интензитет, нпр. 

пуцати/скакати/умирати → веома/много. 

Место финитних глагола у реченицама (69)–(71) најбоље 

илуструју њихове парафразе (72)–(74) у којима улогу функционалног 

глагола сасвим равноправно врше адвербијали, све више, све мање и 

веома, захваљујући чему нема никакве сумње да је управо регуларност 

поменуте лексичкосемантичке алтернације поуздан показатељ, макар и 

периферне, интегрисаности функционалних глагола у лексички систем. 

Осим поменутих глагола, у скупину интензификационих 

оператора убрајамо још и: беснети, (о)богатити, бомбардовати, 

(на)бујати, горети, давити се, (про)дрмати, експлодирати, заледити се, 

заокупити, заостајати, запоставити, заслепети, засути, затрпати, 

избледети, изједати, излити, (о)јачати, кључати, (о)купати се, 

лабавити, летети, мањкати, нагомилати се, нагристи, напасти, 

наређати, (на)низати, обасути, облити, одужити се, опасти, ослабити, 

отегнути (се), (с)пасти, пљуштати, покосити, попустити, повећати, 

похитати, предњачити, пренаглити, претеривати, превладати, 
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продубити, проредити, пући, пунити се, раздирати, расипати, расти, 

сагорети, (о)сиромашити, (о)слабити, спласнути, спустити, стишати 

се, трошити, убрзати, учврстити, укоренити се, успорити, увећати, 

хрлити, (про)цветати, штедети итд. Нпр.: 

 

Живимо у земљи у којој се не зна да ли влада мир или бесни рат (П); Јер, 

они су гледали само РАИ одакле су их "бомбардовали" информацијама 

због којих су се плашили да дођу у Београд (П); Овде буја љубомора 

(Разг.); […] гори од жеље да је саопшти (ПКД); Тамо су сви неморални: 

људи су чудовишта која се даве у похлепи, ужасу и разврату (П); Упркос 

свему, Негу дрма носталгија, па често наврати до Београда (ПМ); […] 

грађански гнев је експлодирао (П); Цела сала би се заледила од страха 

(МЂУ); У последње време једна реч, у медијском и колоквијалном 

говору, заокупила је велику пажњу, а то је – глобализација (ПКД); […] и 

ти трагови још увек заокупљају нашу мисао (ПКД); Извоз наше робе у 

Руску Федерацију знатно заостаје за увозом […] (П); Али, није 

запоставио научни рад (П); Недопустиво је да се овде запоставила 

производња јунећег меса […] (П); Заслепљен мржњом сматрао је да 

највећег српског светитеља треба затрти у пепео (ПМ); […] али сам се 

касније прибрао и засуо је речима […] (РКО); Затрпао нас је 

информацијама (Разг.); А упоредо с тим, избледео је и утисак да Бекет у 

њему покреће и разрешава последњу онтолошку тајну […] (НИН); 

Покушавао је да прикрије силан страх који га је изједао у ситне сате […] 

(ПКД); Тито је позвао представника британске мисије и излио на њега 

огорчење и категоричан захтев […] (П); Друго, блеском и "причом" 

изабраних дела и нова поставка јача уверење да је Музеј кадар да 

настави институтско изучавање наше модерне (ПКД); У Црној Гори 

јачају тежње за самосталношћу […] (П); […] мало северније у 

провинцији Формоса кључа незадовољство због посланика […] (П); 

Покосио га је погледом (Разг.); […] извршни руководиоци дословце се 

купају у параноичном страху да неће одговорити на неки имејл […] (П); 

За неке наше аграрне производе санкције су лабавиле и топиле се, али 

ми смо увели – наше унутрашње (П); А мисли лете, лете онима који 

пате било где и било због чега (СБ); У ВЈ иначе не мањка толеранција 

[…] (П); Ако бих то урадила, туга би у мени набујала као велике мутне 

воде што све са собом односе (ИП); Едисон и ПГЕ су нагомилали дугове 

[…] (П); На послу се нагомилавају препреке а ви се осећате 

беспомоћним (ИП); Сумња нагриза све (ПКД); Милошевић је за 

тринаест година нанизао све саме неуспехе (П); Козорија је напала 

скоро све бандере […] (П); Пред крај утакмице поново је Бранка 
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Јовановић наређала четири везане одбране […] (П); Подгоричани нижу 

успехе (П); Џорџ Буш обасуо је руског председника Владимира Путина 

комплиментима […] (П); Облио ме је хладан зној […] (П); […] облила би 

га пријатност пред могућношћу да буде јединствени посредник између 

два света […] (РКП); […] обогатио сам своје знање чињеницом да сам 

усред земље Србије […] (П); […] да стеченим сазнањем и искуством у 

њеном истраживању обогати своју свест и осмисли и унапређује свој 

живот (ПКД); Радили смо све и свашта, тај наш сустанарски живот се 

мало одужио због тога (МЂУ); […] ојачао утицај и положај Француске 

(НИН); […] јер ћемо тиме ојачати свест да је Србија део Европе […] (П); 

Заинтересованост за збивања на скупу у Филаделфији нагло опада у 

свим медијима […] (П); Осиромашио им је израз (Разг.); […] а и вид јој 

јесасвим ослабио (П); Пут у обећани рај се отегао […] (П); Али, ако се са 

испуњењем захтева отеже, полиција добија на времену […] (П); На мене 

пала туга […] (БЋД); […] са свих страна пљуште упозорења и опомене 

да би свашта могло да се деси (П); Попустили су им живци (С); Ризик се 

повећао са економским понирањем бившег Совјетског Савеза […] (П); 

ОПЕК повећао производњу, али нафта још није појевтинила на 

светском тржишту […] (П); […] које је бојажљиво већ прелетела сивим 

очима […] (АТ); Похитао је са одговором (Разг.); Пренаглио је са 

реакцијом (Разг.); Хм, ионако је претерао с интервенцијама […] (НИН); 

[…] не могу схватити како у мени није превладао револт и књигу 

нисам одбацио (ПКД); […] али је посао процветао уласком десетина 

хиљада "мировњака" (П); Да га једне вечери није продрмала језа, и то 

после двадесетак година брака, не би ни знао да је рогоња (П); Састанак 

у Бриселу само је продубио поделу међу 19 чланица НАТО-а […] (П); У 

општој оскудици путовања су се толико проредила тако да је 

прошлонедељни "излет" до Подгорице био прави догађај […] (П); То ће 

рећи да читалац, читајући је, сваки час пуца од смеха (НИН); Као 

некакав испражњени акумулатор, пунио сам се, ако тако могу да 

кажем, кратким утисцима […] (РКП); А у мени расте жеља и обузима ме 

(СБ); Сам театар је увек пун интрига, стваралачки колектив раздиру 

противуречности и борба уметничких укуса […] (П); На другој страни 

Сартид, силно мотивисан да успе у овом сусрету, сагорео је у својој 

жељи у оних првих пола сата игре (П); Ти притисци ће слабити упоредо 

са све јаснијом и све већом подршком коју данас имамо широм света 

(П); Домаћа производња гаса је спала са милијарде на 600 милиона 

кубика годишње […] (ЕМ); […] али је почетно одушевљење спласнуло 

(П); Спустио је тон (Разг.); Још се није била стишала радост Звездиних 

навијача […] (П); […] никада не штеди своје емоције (П); Стрпљење 
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његовог народа се троши […] (П); да би се убрзао процес 

приватизације потребно је стварање Централног регистра (П); […] да ли 

би живот могао да траје и даље кад би се у човечанству укоренила 

свест да Бог не постоји, а свет је случајан облик хаоса (М); Овај пораст 

резолуције није успорио штампу […] (Е-бит); Од осам милијарди, наш 

дуг се до данас увећао на око 12 милијарди долара (П); За сваки случај, 

Црвенковски је обновио и учврстио везе са Берлином и Лондоном […] 

(НИН); Тиме сте још више потврдили и учврстили ваше опредељење за 

професију и испољили патриотску свест […] (П); […] својом 

бескомпромисном борбом за истину учврстио углед наше земље у 

свету (П); […] непотребно хрли у проглашење конвертибилности […] 

(НИН); […] одсликава се напредак земље обдарене рудницима сребра и 

злата и трговине која цвета у њеним градовима (ПКД). 

 

Како се интензификационим операторима указује на специфичну 

интензитетску компоненту вршења радње, појединим се глаголима пак 

спецификује силовитост негативно вреднованог процеса (беснети), 

засићење настало као резултат дејства процеса (бомбардовати, обасути, 

засути, затрпати), неумереност у вршењу радње (претерати), 

изузетна плодотворност каквог процеса (цветати), изразита 

стабилност каквог својства (учврстити), претераност у испољавању 

каквог својства (давити се), веома негативан утицај на опште стање 

агенса (дрмати), изненадност у силовитости манифестације 

(експлодирати), потпуну захваћеност дејством процеса (горети, 

заслепети), слабљење испољавања процеса или својства (избледети), 

стално присуство и изразито негативно дејство својства (изједати, 

раздирати, сагорети), неумерено или неконтролисано испољавање 

својства или вршење процеса (излити, набујати, нагомилати, пући), 

повећање интензитета каквог својства или процеса (јачати, обогатити, 

ојачати, повећати, продубити, увећати учврстити), врхунац у степену 

испољавања каквог процеса или својства (кључати), потпуна 

захваћеност каквим процесом или својством (купати се, облити), 

слабљење степена испољавања процеса (лабавити, опадати, ослабити, 

попустити, проредити, слабити, спасти, спласнути, спустити, 

стишати, трошити), паралисаност услед дејства каквог процеса 

(заледити се), површно вршење радње (прелетети), недовољно 

испољавање својства (мањкати), слабљење општег стања или 

интегритета агенса услед почетка дејства процеса (нагристи, напасти), 
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учесталост у вршењу радње (нанизати, наређати), неочекивано дуго 

трајање (одужити, отегнути) или превремен почетак радње 

(похитати, пренаглити, хрлити), учешће већег броја агенса 

(пљуштати), преовлађујуће дејство стања (преовладати, заокупити), 

постепеност у наступању ефеката процеса (пунити се), постепеност 

раста интензитета процеса (расти), контролисано и ограничено 

наступање процеса (штедети), скраћење времена потребног за 

окончање процеса (убрзати), продужетак времена потребног за 

окончање процеса (успорити), сталну праксу у вршењу радње или 

испољавању својства (укоренити се), неједнак интензитет вршења 

различитих радњи (заостати), неоправдано слаб интензитет каквог 

процеса (запоставити) итд.  

5. Закључак 

Предочени осврт на главне функционалне реализације 

посматраних глагола, којима се регулишу једна или пак више модалних, 

аспектуално-акционалних или дијатетичких категорија, попут фазе, 

постепене промене интензитета радње, екстремно високог степена 

неког својства, варијабилности учесника ситуације или пак каузалног 

односа међу ситуацијама итд., иде у прилог раније изнетој тези да је део 

лексичког значења ових речи очуван, а тај степен очуваности значења 

могао би се следећом формулом изразити: 

 

Lexsem. – Procsem. comp. = Funcsem. 
 

Значењски опсег функционалних глагола чини, дакле, разлика 

између њиховог примарног лексичког значења (Lexsem.) и екстраховане 

процесуалне семантичке компоненте (Procsem. comp.). С обзиром на то да је 

управо категоријално значење глагола да именују процесе, тј. радње, 

стања или збивања, укидање процесуалне семантичке компонете у 

њиховоме садржају помера их ближе граматичким јединицама, од којих 

их пак одваја функционално значење (Funcsem.), реализовано 

компензаторно у виду ослабљеног лексичког значења речи. 

Како увек није могуће сасвим прецизно или барем једнозначно 

одредити значење функционалног глагола, што у значајној мери зависи 
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и од његовог колокационог потенцијала, напред смо дали само типичне 

значењске реализације ових речи, на основу којих смо их и разврстали у 

неке општије групе. Иако смо функционалне глаголе посматрали и 

навели само у једној (могућој или барем типичној) граматичкој 

реализацији, што и јесте у складу с раније прокламованим начелом да се 

утврди тек оквирни инвентар функционалних глагола и изведе 

најопштија семантичка класификација, мишљења смо да је доказана 

оправданост издвајања једне прелазне категорије речи – оних 

функционалних, као и да посао на утврђивању, мање-више коначног, 

инвентара функционалних речи, њихових значењских реализација и 

колокационог потенцијала тек предстоји. 

Не мање важан закључак јесте и да се предикатски изрази с 

функционалним глаголима нужно морају посматрати као синтаксичке 

конструкције, чему у прилог свакако иде и њихова семантичка 

сложеност, јер би сасвим неоправдано и, у крајњем, нетачно било 

тврдити да су изрази типа задубити се / кренути / ступити / убацити 

се / увући / ући / укључити се / умешати се / упасти / уплести се / 

упустити се у разговор синонимични, иако у својој основи имају исти 

пропозициони предикат – ʻразговарати’. Наиме, предикатски изрази с 

поменутим глаголима се, грубо говорећи, међусобно значењски 

разликују онолико колико се разликују и значења глагола  задубити се, 

кренути, ступити, убацити се, увући, ући, укључити се, умешати се, 

упасти, уплести се и упустити се, а управо ова диференцијална значења 

чине функционални значењски комплекс сваке глаголске лексеме 

понаособ. 

 



 

 



 

 

III. ПАДЕЖНЕ ФОРМЕ И ЊИХОВИ ЗНАЧЕЊСКИ РЕСУРСИ 
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ГРАМАТИЧКИ ОКВИРИ ПАДЕЖНЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ АГЕНСА34 

1. Увод 

Најкраћа а уједно оперативна дефиниција агенса предвиђа да је 

то „појам коме се вршење радње приписује‟ (Ивић 1963: 23). Агенс је 

актант35 – носилац ситуације – у чијој сфери лежи одговорност за 

иницирање, вршење или извршење какве радње над којом остварује 

контролу, потпуну или барем у некој њеној развојној фази. У питању је, 

дакле, семантичка кетегорија спрам које не стоји један одређени 

морфосинтаксички образац формализације. Стога је идентификација 

агенса увек резултат садејства лексичкосемантичких, граматичких и 

прагматокомуникативних фактора који учествују у обликовању 

реченице. Зато се агенс, с неједнаком учесталошћу наравно, може наћи 

на било којој синтаксичкој позицији у реченици, са изузетком 

предиката. Ипак, ако се има у виду идеална реченична структура, није 

нетачно рећи да од личног глагола у функцији предиката, односно од 

његовога значења, непосредно зависи број и распоред остварених 

семантичких улога у реченици, премда на ове реченичне околности 

немали утицај имају и његови лексички колокати – Хвата ме трема; 

Погодила ме ова вест; Пролеће је у њој разбуктало љубавни занос. 

Последњи примери су главни разлог што је важно уважити 

лексичкосемантичка обележја глагола и његових допуна и одредаба, те 

основне реченичне моделе (нпр. актив – пасив, персонална – 

имперсонална реченица) који намећу специфичну структурно-

семантичку реченичну  организацију. Још прецизније, више је него 

сврсисходно утврдити типичне и најпродуктивније реченичне обрасце 

                                                           
34 Овај текст је, у знатно измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2007). „Функционално-граматички оквири падежне идентификације 
агенса‟, Лингвистичке свеске 6: 84–101. 
35 Под актантом, према изворном схватању Л. Тенијера (Tesnière 19692: 109), 
подразумевамо учеснике, бића или ствари, у некој ситуацији. То је, дакле, 
семантичка категорија која се граматикализује у зависности од реченичног 
модела, значења или прагматичке компоненте исказа. 
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те у њима реализована лексичкосемантичка обележја падежних форми 

којима се идентификује агенс. 

У досадашњим студијама било је углавном речи о падежима 

субјекатског типа, чији се значењски интегритет темељи на 

алтернацији с граматичким субјектом (Стевановић 19793; Фелешко 

1995; Пипер 2005). Истина, овакав трнасформациони проседе провере у 

значајном броју случајева потврђује једино то да је граматички субјекат 

типичан структурни лик семантичког субјекта. С друге стране, када се 

говори о семантичком субјекту, има се у виду својеврсна хиперулога 

(Бондарко 2002: 597), која у своје семантичко поље интегрише агенс као 

носиоца ситуације акционог типа и експеријент као носиоца ситуације 

медијалног типа, при чему је у центру овога поља агенс као семантички 

прототип, док се на периферији налази експеријент тј. доживљавач, 

носилац стања или расположења (Lazard 1994; Всеволодова 2000), који 

се одликује изразито ослабљеном одговорношћу и контролом над 

ситуацијом. Улога експеријента важна је у поступку представљања 

континуума семантичких улога, мада се може схватити и као сродна, чак 

као супкласна агентивна категорија (Van Valin 1996: 101).  

Зато су, не само прегледности ради, опсервације и резултати 

истраживања систематизовани у одељке посвећене конкретним 

падежним функцијама, при чему су посебно издвојене падежне форме с 

коагентивним значењем, будући да се налазе изван тематско-рематског 

реченичног оквира. 

2. Граматички субјекат  

У савременом српском језику само номинатив именске речи 

заузима позицију граматичког субјекта, али су зато семантичке улоге 

које остварује далеко разнородније. Формулација конкретне семантичке 

улоге која припада појму означеном граматичким субјектом зависи од 

више фактора – од лексичкосемантичке припадности именице, типа 

предиката, тачније глагола у тој функцији и његовога значења, али и од 

распореда обележја живо /+/ и /–/ те конкретно /+/ и /–/ на осталим 

реченичним позицијама. Тако у персоналној активној реченици 

номинални субјекат представља типичну форму којом се уводи агенс. 

Појмови са обележјем живо /+/ предодређени су за ову улогу, док то 
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углавном не важи за појмове са обележјем живо /–/ у истом лексичко-

граматичком окружењу (Марко лежи на кревету / Књига лежи на 

кревету). Изузетак су реченице где је извршена метонимијска замена по 

моделу део – целина (Ивић 1982; Гортан-Премк 1997; Алановић 2006), 

нпр. Цео аутобус је изашао да види шта се десило, или где појам са 

обележјем живо /–/ сопственом енергијом постиже нов резултат, 

односно достиже довољан степен самоактивности да се промовише као 

агенс, истина специфичног типа (Алановић 2005: 168–170) – 

акцидентног (Град нам је полупао прозоре) или инструментног (Аутобус 

је налетео на ивичњак). 

Ако се претходно има у виду, један од важнијих критеријума 

анализе није, дакле, које лексичко значење има нека именица већ кога 

или шта заступа у датој ситуацији, попут именица којима се именују 

апстрактне појаве (Правда ће победити [< Праведни људи ће победити]), 

које се, будући посредно упућују на стварног вршиоца радње, могу 

интерпретирати као агенс симулативног типа (Алановић 2005: 170), 

разуме се под условом да иступају као експоненти неког облика људског 

деловања.  

Као што је већ речено, интерпретација семантичке улоге субјекта 

зависи понајвише од типа граматичке структуре реченице и значења 

самог предиката или глагола. Само они глаголи који именују радње које 

обезбеђују субјекатском појму контролу над њом, тако да у његовој 

сфери лежи одговорност за њено покретање, омогућују агентивну 

интерпретацију субјекта. То су пунозначни, по правилу, прелазни 

глаголи – материјални, комуникативни, когнитивни и перцептивни – и 

глаголи кретања, једноставно, глаголи акционе семантике. Конективни, 

копулативни и семикопулативни глаголи нису погодни за промовисање 

субјекта за агенс. Они превасходно омогућују његову квалификацију 

(Биљана изгледа уморно), карактеризацију (Марко је вредан) или 

категоризацију (Ана је ђак првак). Копулативни предикат субјекту 

обезбеђује агентивну интерпретацију када му као конкурентна форма 

стоји пунозначни глагол акционе семантике (Тата је на послу [< Тата 

ради]). 

У приликама нетипичног распореда семантичких улога, што је 

условљено померањем актаната на хијерархијски ниже синтаксичке 
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функције, тематизацији се подвргавају и сирконстанти (Алановић 2005: 

175): Киша нас је приморала да останемо код куће [< Морали смо да 

останемо код куће због кише], али и семантички објекат, како у пасивној 

тако и у формално активној реченици (Кућа је озидана; Марко је добио 

ударац у потколеницу), што је доказ да не постоји нужна и стална веза 

између конкретне семантичке категорије и одговарајућих 

морфосинтаксичких образаца којима се исказује. 

Као што агенс нема један образац граматикализације, тако није у 

питању семантички хомогена категорија.  Већ смо рекли, агенсу сродна 

улога јесте експеријент, будући да се обе интерпретирају као 

протагонисти у некој ситуацији (Всеволодова 2000: 141) – уколико 

предикат конституише медијални глагол или израз с медијалним 

значењем, субјектом се у ситуацију укључује појам са улогом 

експеријента (Биљана се разболела; Ана је презадовољна својим успехом; 

Марко пати од главобоље). И коначно, на самој периферији поља које 

припада семантичком субјекту нашао би се и носилац егзистенције, или 

егзистијент (Има један опасан пас у том дворишту), што се на крају ипак 

може довести у тесну везу с типичним обликом граматикализације ових 

значења. 

3. Граматички објекат  

Реализација агенса радње на позицији граматичког објекта 

сигнал је атипичног распореда семантичких јединица у реченици, што 

нас одмах враћа субјекту и његовоме значењу. Наиме, уколико се 

податак о носиоцу ситуације не даје формом граматичког субјекта, 

треба га потражити на другим позицијама у реченици, мада исход такве 

потраге не мора увек бити успешан (Стигло јефтиније уље из увоза), јер 

део говорних стратегија може бити управо намера да та информација 

остане анонимна.  

Када семантичке улоге своје место не нађу на формацијским 

позицијама у реченици, где је нпр. субјекат агенс а директни објекат 

пацијенс, говоримо о функционално-семантичкој колизији. 

Функционално-семантичка колизија је појава да се семантичке 

категорије формализују нетипичним граматичким обрасцима.  Она је 

уобичајена појава код асиметрије или инверзије категоријалних 
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обележја субјекатских и објекатских актаната, када субјекат даје 

податак о процесу, објекту радње или о околностима под којима се ова 

одвија (Овај ме проблем баш занима; Тај случај нам показује снагу доказа; 

Такво понашање нас никуда не води; Нашим народом је завладала 

неслога), те уз неке медијалне глаголе где се на позицији генитивног и 

дативног објекта као интерферентно значење појављују каузативно-

агентивно и неко од објекатских, најчешће адресатно (Боји се пса; Диви 

јој се). Објекат, међутим, стиче агентивну интерпретацију и у случају 

интегрисања базичних двопропозиционих реченичних модела у 

једнопропозициони површински, што је типично за каузативно-

манипулативне глаголе. О свему више у наставку. 

3.1. С обзиром на то да је напред било речи о овој појави, овде 

ћемо само набројати најважније случајеве, а њих чине: 

 

(а) медијални глаголи који на позицији генитивне допуне уводе 

агенс-каузатор, типа плашити се, стидети се и сл. (Стевановић 19793: 

194; Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 219; Фелешко 1995: 61; Антонић 

2005: 129), који је узрочник стања субјекатског појма; 

(б) компонентно медијални глаголи, типа дивити се, надати се, 

радовати се и сл., на позицији дативне допуне уводе агенс-каузатор, 

који је експонент пропозиције у којој остварује функцију субјекта и 

улогу агенса (Надам се Марку < Надам се да ће Марко доћи ); 

(в) медијални глаголи типа замерити се, уз које је активност 

субјекатског појма компензаторног карактера јер је последица 

деловања агенса-каузатора именованог допуном у дативу (Замерио сам 

му се због Ане [< Он ми замера јер сам Ани нешто учинио ); 

(г) компонентно медијални глаголи, као што су интересовати, 

занимати, забринути, наљутити, радовати и сл., који конституишу 

реченични модел у коме је субјекат, будући објекат радње, каузатор 

стања или расположења агенса означеног формом акузатива 

(Интересују ме ваши односи; Забринуло ме је њено кашњење); 

(д) каузативно-манипулативни глаголи, типа дозволити, 

наредити, омогућити и сл., који се у најширем смислу сврставају у 

мотивационо каузално поље, редовно отварају место за два актанта, при 

чему други, дативни, остварује двоструку улогу у зависности од акционе 

фазе у којој је ангажован – у односу на каузативни глагол је индиректни 
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објекат (тј. објекат каузације) са улогом адресата, док је за каузирану 

радњу агенс (Наредио нам је полазак; Наредио му је да пође); 

(ђ) глаголи принуде, попут натерати, приморати, навести и сл. 

(Batistić 1978: 59), те каузативно-медијални глаголи, попут наговорити, 

одговорити,  осмелити, охрабрити, формом директног објекта уводе 

објекат каузације који је носилац последичне радње (Натерао га је на 

размишљање; Натерао га је да размишља);  

(е) каузативно-социјативни глаголи, типа зближити, повезати, 

спојити и сл., и каузативно-десоцијативни, попут раставити и сл., 

означавају социјативни однос у који као протагониста ступа објекат 

каузације (Марко га је зближио са Аном; Марко га је помирио с другом); 

(ж) инструктивни глаголи,типа учити, оспособити, руководити, 

управљати и сл. (Учи ме пливању / да пливам; Оспособио нас је за 

самосталан рад / да самостално радимо), уз које акузативном објекту са 

обележјем живо /+/ припада улога адресата у односу на управни глагол 

и агенса у односу на последичну радњу; 

(з) глаголи субмисије, типа користити, служити, покоравати се 

и сл., који фиксирају атипичан актантни распоред, што значи да се 

агенс-манипулатор редовно налази на позицији дативне допуне 

(Покорава се родитељима; Ова даска ми служи за пеглање). 

(и) глаголи асистенције, типа помоћи, асистирати и сл., који 

структурирају реченични модел у коме су оба укључена актанта у 

извесној мери ангажована на спровођењу радње именоване другом 

глаголском допуном (Помогао ми је да решим задатак; Помогао ми је 

при уносу података). 

 

3.2. Агентивно значење објекат стиче и у оквиру глаголских 

перифраза које стоје углавном као супституенти за каузативно-

манипулативне глаголе (дати наредбу / могућност некоме : наредити 

/омогућити некоме; извршити притисак на некога : притиснути некога), 

мада неки предикатски изрази спрам себе немају конкурентна лексичка 

већ синтаксичка средства (дати некоме лажну наду : учинити да се неко 

нада без основа). 

3.3. Посебно место у граматичком систему припада и 

акузативном објекту уз глаголе перцепције – аудитивне и визуелне 

(чути, гледати и сл.), и то у случају његове пролепсе (Чујем га како 
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свира), с обзиром на то да је семантички кореферентан са субјектом-

агенсом допунске клаузе. Захваљујући томе, један те исти појам 

остварује двоструку логичкосемантичку везу у реченици – објекат је 

перцепције и агенс радње зависне клаузе (Дмитриев 1972; Ковачевић 

1995; Петровић 1995). 

3.4. Специфичан распоред улога граматикализован је и у 

реченицама с глаголима типа допасти или запасти. Премда њихова 

рекција омогућава и увођење дативног објекта (Стевановић 19793: 389), 

знатно је чешћи акузативни. Управо се на примеру ове конструкције 

види да померање агенса на позицију објекта иде на рачун његове 

контроле над радњом, која се уводи номиналним или сентенцијалним 

субјектом (Запало ме је да ти истину кажем), или над самим објектом 

радње (Запао га је велики плен). 

3.5. Преузимање улоге агенса у некој развојној фази ситуације 

означена је конструкцијама преко + G и по+ L уз глаголе типа послати, 

поручити и сл. Актант са улогом посредника успоставља сложену 

логичкосемантичку везу са обема базичним пропозицијама, тј. 

акционим фазама,  при чему тек у другој преузима улогу агенса (Послао 

је књигу Ани по Марку [< Дао је књигу Марку да је дâ Ани]). 

4. Агентивне допуне 

У овом одељку посебна пажња биће посвећена глаголским 

допунама са агентивним значењем у активним, персоналним и 

имперсоналним, као и у пасивним реченицама. 

4.1. У активним персоналним реченицама које конституишу 

глаголи акционе семантике, агенс се као рекцијска допуна најчешће 

уводи формом предлошког генитива. 

4.1.1. Генитив уз предлог од појављује се на позицији рекцијске 

допуне уз различите класе глагола, којима је заједничко да је субјекат 

прималац материјалног објекта или информације, затим носилац 

перцепције или рецепције и сл. Овај тип допуне захтевају неки 

когнитивни (Сазнао сам ову новост од пријатеља [< Пријатељ ми је 

рекао...]), (когнитивно-)перцептивни (Чуо сам све од вашег помоћника [< 

Ваш помоћник ми је рекао...]), инструктивни (Научио сам да веслам од 
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брата [< Брат ме је научио да...]) и реципијентни глаголи ( Добио сам за 

рођендан бицикл  од баке [< Бака ми је поклонила бицикл...]). Ови глаголи 

стоје у конверзном односу са одговарајућим лексичким јединицама које 

обезбеђују типичан функционални распоред актаната – саопштити, 

дати итд. Конверзним реченичним моделима регулише се прагматичка 

компонента исказа, и то у виду одговарајуће реченичне тематизације. 

4.1.2. Варирање актантног броја у неким конструкцијама постиже 

се увођењем агенса као посредника (Фелешко 1995: 121; Антонић 2005: 

129). Улога посредника није посебна семантичка улога, она указује на 

постојање актаната са сложеним везама у ситуацији, у зависности од 

тога о којој се акционој фази ради (Сазнао сам за то преко друга [< Друг 

ми је рекао оно што је сазнао]). То значи да агенс-посредник остварује 

двоструку улогу –  агенса у означеној ситуацији, док у пресупонираној 

преузима неку од објекатских улога. Конструкцијом кроз + А такође се 

означава посредник (Кроз мене си испословао све ово), премда ова форма 

у том значењу данас најчешће бива замењена генитивом с предлогом 

преко (Стевановић 19793: 402–403). 

4.1.3. У персоналним реченицама, најчешће с копулативним 

предикатом или медијалним глаголом, као факултативна допуна уводи 

се датив носиоца процене или става, и то онда када је потребно изнети 

вредносни суд о садржају означене ситуације (Нешто ми је данас блед; 

Нешто ми се погурио). 

4.1.3.1. Слободни датив се укључује и у формално пасивне 

конструкције, али уз предоминацију модалне компоненте, којом се на 

значењском плану готово неутралише реченична пасивност – Пије ми се 

сок. У овом типу конструкције датив означава носиоца жеље. 

4.1.4. Уз медијалне глаголе акузативне рекције, акузативом се 

означава носилац психофизиолошког стања јер се субјекат повезује с 

локализатором или узрочним чиниоцем (Боли ме глава; Боли ме њена 

равнодушност). 

4.1.5. Посебан статус имају конструкције којима се, углавном ван 

тематско-рематског оквира реченице, означава носилац процене или 

става, међу које спадају за + А и по + L, последња позната и као локатив 

критеријума или основа (Batistić 1972: 165; Антонић 2005: 294).  

Агентивна конструкција за свој семантички еквивалент има  
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евалуативни глагол (За мене то није успех [< Ја мислим да то није успех]; 

По мени, ти се погрешио [< Сматрам да си погрешио]), док се остатком 

реченице износи оно што се вреднује или процењује. Ово доказује и 

могућност да се у локативну конструкцију укључи глаголска именица 

изведена од евалуативног глагола (По мом мишљењу, треба наставити 

овако; По мишљењу председника, треба прекинути блокаду путева). 

4.2. У пасивне реченице с придевским пасивом агенс се укључује 

у виду факултативне агентивне допуне (Фелешко 1995: 109; Антонић 

2005: 128), коју конституише конструкција од + G (Увераван је од нас да 

прихвати понуду). Појам на позицији агентивне допуне стоји у 

граматичком сингулару или плуралу, мада је његова плуралска 

интерпретација пожељна. 

4.2.1. Придевски пасив резултативних глагола, који носе идеју о 

каквој обухватности, заузетости или потпуној захваћености објекта, на 

месту резервисаном за агентивну допуну захтева слободни 

инструментал, у морфолошком сингулару или плуралу, којим се именује 

колектив као агенс који представља силу (Село је опкољено војском), 

стихијску појаву (Шума је захваћена пожаром) или средство (Ово место 

је насељено досељеницима) као покретача каквог стања ствари (Ивић 

1954: 66; Стевановић 19793: 444; Антонић 2005: 237). 

4.2.1.1. Сингуларску форму у инструменталу задржавају појмови 

који означавају атмосферске или природне појаве (Цела земља је 

захваћена сушом), те они који идентификују нечије основне 

карактеристике (Одушевљени смо њеним изгледом), или резултат чије 

делатности (Антонић 2005: 238) – појединца (Очарани смо излагањем 

нашег председника) или колектива (Ова материја уређена је законом). 

Тада се информација о ефективном агенсу саопштава преко атрибута 

(излагање председника) или метонимијски (закон = законодавац). 

4.2.1.2. Неретко се формално пасивном реченичном структуром 

означава стање или унутрашњи процес којим је захваћен управо 

субјекатски појам (Ивић 1954: 68; Стевановић 19793: 444; Антонић 2005: 

239). У оваквим се структурама формом слободног инструментала 

углавном експлицира узрочни чинилац (Сви смо ми вођени идејом 

победе), конкретан процес (Заслепљен је мржњом према странцима) 

или чак сам објекат радње (Мучен је том мишљу). Атипичан распоред 
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семантичких улога у пасиву произилази из њиховога атипичног 

распореда у исходишним активним структурама – Идеја победе нас води; 

Мржња према странцима га је заслепела; Мучи га та мисао. 

4.2.2. Данас су веома ретки примери да се у пасивним реченицама 

агенс идентификује конструкцијом по + L, за коју М. Стевановић сматра 

да је резултат утицаја других језика, у првом реду италијанског, 

француског или немачког (Стевановић 19793: 516), те се стога и не може 

сматрати продуктивним граматичким обрасцем (Тај је моменат 

испитан по хисторичарима [Стевановић 19793: 515]). 

4.3. У имперсоналним реченицама се носилац ситуације углавном 

укључује у форми слободног генитива, датива или акузатива, који се по 

традицији сматрају падежима логичког субјекта. Да су у питању допуне, 

доказује чињеница да су то облички предодређене синтаксичке 

јединице са сталним значењем, будући да именују носиоца егзистенције, 

доживљаја, процене, става итд. 

4.3.1. Слободни генитив типична је форма за идентификацију 

носиоца постојања у имперсоналним реченицама са егзистенцијалним 

(Било је света на предавању), типа имати и бити, и сативним глаголима 

(Накупило се студената), типа накотити се, накупити се (Фелешко 

1995: 66–68; Антонић 2005: 128–129). Адекватна синтаксичко-

семантичка провера постиже се заменом егзистенцијалног глагола 

неким пунозначним у одговарајућој персоналној реченици (Било је ђака 

на предавању [< Ђаци су слушали предавање]). 

4.3.2. Слободни датив са значењем носиоца процене или става 

остварује се у конструкцијама са евалуативним значењем, уз глаголе 

типа чинити се, изгледати и сл., којима се износи лични став појма 

именованог на позицији дативне допуне (Чини ми се да су пред нама 

велика искушења). Садржај таквог става формулисан је у облику 

субјекатске допунске клаузе. Изостанком сентенцијалне 

комплементизације мења се и аргументна структура реченице (Ана ми 

изгледа уморно < Сматрам да је Ана уморна), преводећи је из 

имперсоналне у персоналну. 

4.3.2.1. Дативом се уводи још и носилац физиолошких потреба 

(Једе ми се), стања или процеса (Мука ми је), психофизиолошких процеса, 

осећања или расположења (Допада ми се да ујутро трчим; Досадило ми 
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је да те гледам таквога), жеље (Иде ми се на скијање), потребе (Треба 

нам још много да успемо) и сл. (Антонић 2005: 177–180). 

4.3.3. Слободни акузатив у имперсоналним реченицама даје 

податак о носиоцу психофизиолошког стања или процеса (Срамота ме 

његове мајке; Блам ме да одем тамо), обично изазваног неким 

спољашњим стимулусом. 

4.3.3.1. Реченицама са акузативом као носиоцем ситуације 

медијалног типа изражавају се физиолошка стања или процеси (Гортан-

Премк 1971: 110; Антонић 2005: 196), уз њихову обавезну локализацију 

(Гребе ме у грлу), те психофизиолошка стања (Страх ме самоће). 

Физиолошки процеси којима је захваћен носилац ситуације медијалног 

типа могу се формализовати и персоналним реченицама (Гортан-Премк 

1971: 110; Антонић 2005: 196), при чему је на позицији субјекта 

именован сам процес (Мучи ме главобоља), или део тела као 

локализатор тог процеса (Боли ме стомак). 

4.3.4. Социјативни инструментал у имперсоналним реченицама 

уводи носиоца каквог стања непосредно (С Марком нема проблема) или  

посредно, на позицији атрибута у синтагми, када означава носиоца 

какве активности именоване девербативном именицом уз коју стоји (С 

његовим здрављем иде набоље). Ипак, далеко чешће се инструменталом 

означава покретач какве пресупониране активности у персоналним 

реченицама (Са Марком се нешто необично дешава). 

4.4. Имперсоналне модалне реченице чији предикат 

конституише глагол јесам и које као обавезну допуну имају допунску 

субјекатску клаузу, којом се разрешава садржај пропозиционог 

предиката, имају агенс уведен локативом уз предлог на (На мени је да 

ово решим [< Ја треба да ово решим]). Ако се ради о субјекту 

морфосинтаксичког типа, реченица се трансформише у персоналну 

модалну (На њој је та одлука [< Она треба да одлучи]). 

5. Атрибути 

Атрибутима се означава агенс у номинализованим изразима, 

којима се по правилу упућује на концепт каквог процеса, с обзиром на то 
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да именска синтагма не даје никакав податак о временским или 

аспектуалним обележјима означене радње.  

Иако се носилац радње у границама именичке синтагме може 

увести и придевским речима – Марков долазак, њен одлазак итд., у 

синтаксичким се теоријама најчешће дискутује о тзв. субјекатском 

генитиву. Генитив као допуна девербативним и деадјективним 

именицама идентификује агенс у адноминалној позицији (долазак 

госта, радост пријатеља) само у случају када су те структуре настале 

као резултат номинализационих процеса (Radovanović 1977; Фелешко 

1995), односно  када именују пропозиционе садржаје у којима је субјекат 

корелатив субјекатског генитива. Субјекатски генитив је, дакле, 

трансформ пропозиционог субјекта, што овој категорији ипак не 

осигурава статус агентивног падежа. 

5.1. Субјекатски генитив, како се ова категорија у нашој 

литератури традиционално наводи (Стевановић 19793; Фелешко 1995; 

Антонић 2005), представља конституент структуре комутабилне с 

персоналном реченицом у којој се овај трансфромацијом диже на 

позицију граматичког субјекта. Када се ово има у виду, известан број 

примера субјекатског генитива не одговара нужно профилу агенса, а то 

се јавља како на адноминалној позицији (Утицај овога романа на млађе 

писце био је огроман) тако и када има статус допуне (Марко се плаши 

пораза; Има још хлеба на полици), где је генитив, као у последњем 

примеру, знатно ближи пацијативном значењу јер се може извести 

корелативна предикација Имамо хлеб / Продајемо хлеб (Фелешко 1995: 

69). 

Агентивни генитив у адноминалној позицији укључује појам који 

има обележје  живо /+/ или самоактивност /+/ (Антонић 2005: 127). 

Ипак, тек се на основу валидне пресупозиције и увида у шири контекст 

поуздано може формулисати стварна семантичка улога актанта 

(Провера запослених иде по плану [< Проверавају запослени / запослене] 

/ Провера нове заставе 10 иде по плану [< Проверавају нове заставе 10]). 

5.2. И у идиоматизованим изразима са соматским лексемама, које 

ступају у везу део – целина, информација о агенсу смештена је на 

позицији посесивног атрибута који остварује семантички кореферентну 
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везу са именицом овог типа (Из главе ми не избија та идеја; По глави ми 

се врзмају разне мисли; Пред очима ми је још онај погурени старац). 

6. Адвербијали 

У зависности од прагматичке компоненте исказа као и од 

дијатезе, агенс је могуће идентификовати и адвербијалним падежним 

формама. Будући да у том случају агентивност интерферира с 

просторним значењем, као регулациони критеријум за исказивање 

агентивности јесу одговарајуће просторне концепције – директна 

локализација, просекутивност, аблативност и адлативност. Као 

механизам превођења просторног у непросторно значење јесте 

метонимијска модификација значења, захваљујући којој се информација 

о агенсу похрањује на позицији просторног адвербијала, нарочито ако је 

реч о колективном актеру.  

6.1. Типичне просторне концепте – аблативност (Из Владе 

поручују да се узгајивачи стрпе) и адлативност (Овај обичај је стигао и до 

наших крајева) – уводи генитив уз предлоге из и до, с најчешће 

плуралским предикатом или само плуралском интерпретацијом агенса у 

случају изостанка његове конкретизације. Полазећи од основног 

просторног концепта, предлогом из се углавном упућује на агенс од 

којег потиче каква информација, док се предлогом до сигнализира 

усвајање каквог садржаја или облика понашања. 

6.2. С друге стране, акузативна конструкција с предлогом кроз 

указује на дистрибутивни карактер радње или својства, што се најчешће 

манифестује у виду захтева да се агенс интерпретира колективно (Кроз 

село прође зао глас), премда то није нужно уколико је реч о когнитивним 

или емоцијалним процесима, када је носилац предикативности соматска 

лексема чији атрибут упућује на носиоца радње (Кроз главу јој пролете 

ова мисао). 

6.3. Без обзира на граматичку форму реченице – активну или 

пасивну, персоналну или имперсоналну, агенс се у ситуацију неретко 

уводи локативном формом типичном за директну идентификацију 

места (У Влади тврде да не знају за овај проблем; У Србији нема јединства 

о овом питању; У Скупштини се целу ноћ водила расправа о Закону о 
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буџету; У Скупштини је донет Закон о високом образовању), а разлог је 

потреба да се реферише о неименованом, неконкретизованом али 

контекстуално познатом или разрешивом агенсу, чије се деловање 

обично везује за какве институције, организације и друге друштвене 

творевине. Зато у састав конструкције улазе лексеме са значењем 

установа, насеља, земаља и сл., уз могућу плурализацију предиката с 

неодређеном личном употребом. 

Има наравно случајева, посебно у глаголским перифразама 

емоционалне и когнитивне садржине, где плурализација агенса није 

нужна, при чему је цео израз заснован на метафори садржавања (У мени 

све ври од беса; У њој се тада родила ова револуционарна идеја). 

6.4. И конструкцијом код + G упућује се на агентивност 

конкретних појмова, при чему се механизам метонимијске замене 

значења заснива на концепту непосредне близине у односу на агенс. Ова 

се конструкција среће у различитим типовима реченичних образаца 

(Код њега нема пропуста; Код нас се пије добра шљивовица; Код нас у 

кући нема незапослених). 

6.5. Као што је раније речено, актант на позицији адвербијала 

преузима улогу агенса у случају инверзног, или неочекиваног, 

распореда обележја живо /+/ и живо /–/ у реченици (Криза је стигла и 

до нас). Међутим, у двоактантним конфигурацијама, статусно надређени 

актант, иако на позицији адвербијала, може задобити криптоагентивну 

интерпретацију (Марко учи занат код Боре пекара [< Бора пекар га учи 

занату]). 

6.6. Реципрочан однос међу актантима успоставља се генитивом 

и инструменталом.  

6.6.1. Конструкцијама између + G и међу + I успоставља се 

реципрочан однос између актаната ангажованих у радњи (в. 

социјативни генитив [Антонић 2005: 165]), уз обавезну семантичку 

кореференцију с плуралским субјектом (морфолошки или семантички). 

У оваквим реченичним околностима предлошка конструкција има улогу 

својеврсног реципрочног конкретизатора или оператора (Размењујемо 

искуства између себе / међу собом). 
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Исти се однос означава и када се на позицији субјекта нађе 

лексички експонент пропозиционог предиката (Љубав се родила између 

њих двоје [< Њих двоје су се заљубили]; Свађа је избила између њих двоје  

[< Њих двоје су се посвађали]; Међу њима влада неслога [< Они се не 

слажу]).  

6.7. Има, међутим, примера где се бележи просторно-временска 

интерференција по следећем моделу: оријентир иза нас упућује на 

прошле радње, док оријентир испред нас на оне будуће. Ту улогу имају 

конструкције типа за + I и пред + I, које укључују носиоца оријентације, 

тачније фигуру у покрету као агенс већ реализоване или пак будуће 

радње. У зависности од тога да ли се реферише о реализованом (За нама 

су многи резултати) или антиципираном деловању (Пред нама су многи 

задаци), регулише се концепт фактивности. Реченицом овога типа 

граматикализована је пасивна или процесуална перспектива – субјекат 

је објекат радње (Пред њима је велика препрека) или пак носилац 

предикативности (Пред нама је велика борба). 

7. Коагентивне форме 

 Ван тематско-рематског реченичног оквира или, што је ређе, у 

њему, коагентивним формама се даје податак о другом агенсу типа 

коагенс (Васић 1998). Коагентивна конструкција је експонент базичне 

предикације, или пропозиције, настале репризом предиката управне, с 

којом је у координираном односу (Васић 1998: 79). С друге стране, 

термином коагенс  сигнализира се зависна семантичка веза која постоји 

између типичне агентивне форме (субјекта-агенса) и нетипичне 

агентивне форме (коагенса). Коагентивне форме своју семантичку 

интерпретацију стичу преко типичних агентивних с којима синтаксички 

кореферирају (Алановић 2005: 184–185). Овим се формама обезбеђује 

одговарајућа перспективизација исказа, што је регулисано 

комуникативним аспектом саопштења, будући да сви укључени актанти 

имају једнаку улогу у радњи.  

7.1. Међу коагентивне форме спадају социјативне (Отишла је у 

пратњи своје пријатељице), контрасоцијативне (Пошао је без мене на 

пут), опозитне (За разлику од вас, ја их нећу изневерити), комитативне 

(Поред студената, протесту су присуствовали и професори), 
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ексцептивне (Осим вас двоје, нико више се није појавио на испиту) и 

супститутивне (Уместо мајстора, на вратима се појавио шегрт). Како 

што видимо, у падежном систему српског језика једино генитив може да 

изрази сва коагентивна значења, којима је посвећена посебна глава у 

овој књизи, због чега их овде нећемо детаљније објашњавати. 

7.2. Датив се у коагентивној структури појављује само са 

опозитним значењем, и то у оквиру конструкције насупрот / супротно + 

D, при чему је ван тематско-рематског реченичног оквира (Насупрот 

вама, ми се не предајемо тако лако). 

7.3. Акузатив с коагентивним значењем налазимо у конструкцији 

уз + А (Васић 1998; Алановић 2005), која сигнализира комитативни 

однос (Уз Марка, дошла је и Ана). 

7.4. Инструментал коагенса уз предлог с(а) реализује се или као 

рекцијска допуна или као додатак. Социјативним инструменталом 

означава се „заједница везана за тренутак вршења глаголске радње 

између два међусобно независна појма који остварују исту функцију‟ 

(Ивић 1954: 159). Коагентивни инструментал социјативног типа (прави 

– непосредни и посредни – и неправи социјатив [Ивић 1954: 166–179]) 

среће се најчешће уз глаголе кретања (Отишао је с Марком у биоскоп), 

реципрочне (Ана се посвађала с Биљаном) и социјативно-аблативне (Ана 

се развела с Марком), док се уз глаголе којима се означава привидно 

укључивање у какав колектив (налазити се, лежати, седети) 

инструментал уз предлог међу остварује као коагенс инклузивног типа 

(Међу њима се нашао и Марко; Међу њима је седела и Биљана). 

8. Закључак 

Иако је реч о врло кратком прегледу падежних форми са 

агентивним значењем, уз напомене о граматичким обрасцима у којима 

се појављују, у овом тексту смо успели да покажемо да агенс нема један 

облик граматикализације у српском језику, премда се свакако неке 

форме могу издвојити као типична места где је ова значењска 

категорија у реченици похрањена.  

Последње се, нема никакве сумње, односи на граматички 

субјекат, мада је његова способност да идентификује агенс у великој 
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мери ограничена лексичкосемантичким обележјима како управног 

глагола тако и преосталих глаголских допуна и додатака. Када је пак реч 

о граматичким ограничењима, субјекат није компатибилан са улогом 

агенса у пасивним реченицама, што важи и за оне активне чији 

предикат омогућује тематизацију семантичког објекта. Изузетак 

представљају и реченице са асиметричним и инверзним распоредом 

актаната са аспекта њихових категоријалних обележја (конкретно – 

апстрактно, живо – неживо), где су тематизовани сирконстанти (Даљина 

нас је отуђила) или је на субјекатској позицији лексикализовано 

семантичко тежиште предикативности (Та мисао ме не напушта 

данима). 

Као реченична позиција где се појава агенса не очекује свакако је 

објекат. Има, међутим, граматичких околности где је у питању 

правилност, и то онда када се објектом уводи појам с две улоге – објекта 

каузирајуће и агенса последичне радње. Такве двопропозиционе 

реченичне моделе конституишу каузативно-манипулативни 

(натерати, приморати), каузативно-медијални (охрабрити, осмелити), 

каузативно-социјативни (упознати, помирити) и каузативно-

десоцијативни (посвађати, раселити), инструктивни (учити, 

оспособити), те неки медијални глаголи (плашити се, дивити се).  

Није реткост да се информација о агенсу у реченицу укључи, 

сасвим условно говорећи, периферним синтаксичким јединицама – 

атрибутима и адвербијалима. Ипак, и тада морају бити задовољена 

барем два услова, један морфосинтаксички а други лексичкосемантички 

– тек се номинализацијом пропозиционог предиката агенс може 

укључити у састав именичке синтагме, док се на оним адвербијалним 

реализује након метонимијске модификације просторног значења.  

Коначно, има прагматички мотивисаних околности када је важно 

у ситуацију укључити и другог вршиоца радње, а да се при томе не 

посегне за плурализацијом субјекта и сл. У питању су коагентивне 

форме, углавном изван тематско-рематског реченичног оквира, које 

откривају подједнако и говорниково виђење односа између учесника у 

радњи али и однос говорника према актерима радње. 

Након свега, како се агенс, под одговарајућим граматичким и 

лексичкосемантичким околностима, реализује практично на свакој 
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позицији у реченици, то ипак доказује да формом језичких израза, 

посебно тамо где постоји избор, управљају различити мисаони процеси, 

али и потребе говорника да се на одређени начин предочи нека 

ситуација. Тако се помоћу лексичких варијација премошћују бројна 

системска граматичка ограничења, што опет на особит начин потврђује 

тезу да је сам смисао језика обликовање и пренос значења. 
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ЈЕДАН СПЕЦИФИЧАН СЕМАНТИЧКИ ТИП 

АБЛАТИВНОГ ГЕНИТИВА36 

1. Увод 

Аблативни генитив – предлошки или слободни (Стевановић 

1965, 1966а; Станојчић 1966 и сл.),37 али и генитив уопште, били су тема, 

централна или успутна, бројних студија и расправа (Ивић 1954; Ивић 

1955–1956; Ивић 1956; Гортан-Премк 1963; Поповић 1964; Стевановић 

1966б; Стевовић 1967; Мршевић 1973; Радовић-Тешић 1973; Радовић-

Тешић 1976; Стевановић 19793; Ковачевић 1981; Фелешко 1995; Ивић 

1999; Антонић 1999; Антонић 2005 и сл.), у којима је, посебно онима 

усмеренима на опис аблативности (Стевановић 1965; Стевановић 1966а 

и сл.), за генитив уз предлог од утврђено да упућује на какво „потицање, 

одвајање и удаљавање од појма с именом у генитиву‟ (Стевановић 

19793: 213).  

Када је ова, у основи, прилошка конструкција семантички 

маркирана, а то значи удаљена од основног значењског профила, онда 

указује и на агенс, материју, порекло и узрок и сл. (Стевановић 19793: 

213–232; Фелешко 1995: 110–111: Антонић 2005: 128, 137, 162, 166). На 

тај начин се један логички концепт везује за различите ситуационе 

типове (нпр. акционалност и неакционалност), као и синтаксичке 

обрасце (актив, пасив, персоналност, имперсоналност, адноминалну и 

адвербијалну детерминацију, комплементизацију  и сл.). Зато се 

одвајање или потицање примарно односи на агенс који се удаљава од 

кога или чега, те од ког потиче какав појам, исходи каква радња или 

активност уопште, док следећи корак у модификацији овог основног 

значења чини каузалност, која претпоставља постојање радње или 

                                                           
36 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2011). „Један семантички тип аблативног генитива‟, Филолог – 
часопис за језик, књижевност и културу 4: 155–162. 
37 Премда се аблативно значење може обема формама означити, од + генитив је 
типична аблативна конструкција (Стевановић 19793: 213), док се слободни 
генитив појављује у том значењу само ако глагол који допуњује упућује на 
какво одвајање, напуштање, потицање и сл. (лишити наследства : дотаћи се 
зида). 



 

266 

стања из ког произилази какав ефекат, у сфери агенса или изван њега. И 

коначно, док се значење порекла може схватити као квалификација 

посредством напуштања каквог простора, дотле се значење материје 

тиче квалификације преко састава. 

1.1. Како, међутим, М. Стевановић примећује, аблативним 

генитивом се означава и „какво растављање, отклањање, ослобађање, 

осигуравање или узимање од кога или од чега‟ (Стевановић 1965: 240; 

Стевановић 19793: 214), где се посебно издвајају глаголи задржати, 

осигурати, ослободити и сл., уз које аблативни генитив није у 

прилошкој већ у објекатској функцији (Стевановић 19793: 215). Премда 

се овај специфични семантички тип код М. Стевановића одређује 

посредством лексичког значења глагола, уз наведене и сродне 

каузативне глаголе аблативност треба у најширем смислу схватити као 

онемогућавање реализације радње која је или непосредно именована 

генитивом или само стоји у логичкој или асоцијативној вези с појмом у 

датој форми (осигурати кога / шта од провале / провалника).  

Из претходнога проистиче закључак да се у овим примерима 

ради о двопропозиционим (или двореченичним) конфигурацијама, чију 

семантичко-модалну структуру представљамо на следећи начин:  

 

ʻХ чини Р1 како Y не би чинио Р2, тако да Y не може / не треба да чини Р2’. 

 

Стога садржај реченице Ана га је задржала од посла разумемо 

овако: ʻАна чини нешто, тако да он не може да ради свој посао’. 

Заједничка одлика овог типа конструкција јесте да се аблативност 

манифестује као привремени или трајни прекид реализације или као 

припрема за (не)реализацију радње Р2 (одвикнути од пушења; 

одвратити од бекства), што се на пропозиционом нивоу одражава у 

виду обавезног присуства негације у последичној предикацији:  ʻY не 

може / не треба да чини Р2’.  

С обзиром на то да се аблативним генитивом именује или радња 

Р2, која је последица радње Р1, или други учесник ситуације у улози 

објекта каузације и агенса радње Р2, ова позиција је стога резервисана 
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или за субпредикат (SubPred) или за субагенс (SubAg).38 Субагенс је, није 

тешко претпоставити, други вршилац радње (и то Р2), који је и 

непосредни објекат каузације (задржати кога од посла = ʻонемогућити 

когаi да радиi свој посао’),39 те се овим термином додатно наглашава 

његова ситуациона подређеност. Субпредикатом, с друге стране, 

означавамо последичну радњу (Р2), чији је вршилац управо субагенс. На 

овај начин се цела реченична конфигурација посматра као узрочно-

последични ланац, где су субагенс и субпредикат експоненти 

последичне ситуације. 

Својеврсни изузетак представљају глаголи типа заштитити 

(нпр. Он ју је заштитио од пса), који конституишу тропропозициони 

модел који се разуме на следећи начин:  

 

ʻХ чини Р1 на Z како Z не би могао да чини Р2 на Y, тако да Y може да чини Р3’. 

 

Овако представљена, читава ситуација је резултат садејства три 

лица, при чему субјекат-агенс (X) онемогућује ангажовање лица или 

појма именованог формом аблативног генитива (Z), све с намером да 

лицу или појму именованом слободним акузативом (Y) омогући 

несметано деловање. Деловање Z је, дакле, неповољна околност по Y, 

коју отклања сам X. Будући да се овим глаголима означава деловање 

ради спречавања доласка у неповољну ситуацију, М. Ковачевић истиче 

да ове конструкције имају аблативно-финално значење (Ковачевић 

1989: 91–92) 

1.2. Горенаведену сложену, узрочно-последичну пропозициону 

структуру срећемо код каузативних глагола, међу којима се издвајају 

они протективни (заштитити), опстантивни (задржати), 

инструктивно-дехабитуални (одвикнути) и иницијативни (одговорити), 

                                                           
38 Више о појмовима супраагенс, субагенс, супрапредикат и субпредикат 
погледати у: Алановић 2011: 59–60.  
39 Знаком i обележавамо да дате лексичко-граматичке јединице стоје у 
семантичкој кореференцији. 
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који захтевају, уз акузативни, и објекат у форми аблативног генитива: 

S+ V1 + DOA + IOG / PP [од + G].40 

У наредним параграфима навешћемо типичне реченичне моделе 

у којима се појављују наведени глаголи, при чему ћемо се посебно 

осврнути на њихову синтаксичку и семантичку валентност. С обзиром 

на то да је реч о каузативним глаголима, њихов субјекат је семантизован 

као агенс каузатор (или супраагенс [SupraAg]), чије је деловање, 

омогућивачко или онемогућивачко, усмерено на објекат каузације и 

радњу коју он у последичној ситуацији реализује у својству субагенса 

(Одвикла га је од пушења [  Она чини нешто и он више не пуши]). 

Будући да је ово заједничка одлика каузативних глагола уопште, нећемо 

се детаљније освртати на семантичку функцију субјекта. 

2. Реченични модели 

Троаргументни модел (а) типичан је за протективне глаголе 

типа заштитити. Директна објекатска допуна у слободном  акузативу 

представља обавезан члан, док је она генитивна испустива, а појављује 

се у слободној форми или у конструкцији од + G (Стевановић 19793: 82, 

214; Фелешко 1995: 105; Антонић 2005: 138; Ружић 2005: 502), које се 

могу наћи у комутабилном односу (спасти некога нечега / од нечега). 

Специфичност овога модела огледа се у денотирању ситуације као 

садејства три лица, тј. три актанта – агенса-иницијатора, супраагенса и 

субагенса. Док се субјекат семантизује као супраагенс а директни 

објекат као објекат каузације, тј. субагенс, формом генитивног објекта се 

именује лице коме припада улога агенса-иницијатора.41 

                                                           
40 Овде дајемо разрешење у тексту датих скраћеница: S – субјекат, V – предикат, 
DO – директни објекат, IO – индиректни објекат, PP – предлошко-падежна 
конструкција, A – акузатив, G – генитив, Ag-inic – агенс-иницијатор, Det – 
детерминатор, Nom – именица, Cl: Obj – објекатска клауза, Рас – пацијенс, Prez 
– презент, Eksplik – експликативно значење. 
41 Грађа је прикупљена у следећим изворима: РМС –Речник српскохрватскога 
књижевног језика. књ. 1–3, Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 
књ. 4–6, Нови Сад: Матица српска. 1967; РСАНУ – Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика. 1–17. Београд: Институт за српскохрватски језик. 
1959– ; Електронски извори: www.mondo.rs; www.ribarska.com; 

 

http://www.mondo.rs/
http://www.ribarska.com/
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(а) SSupraАg + V1 + DOA: Pac→SubАg + IOG  / PP [од + G]: Ag-inic 

 

– Кошнице се могу држати под кључ и тиме обезбедити од лопова. Мрш. 

1, 48. РСАНУ 16: 173; Није се знало […] шта је требала да ради у случају 

ако се не буде показала кадра да од ових одбрани Куманово. Лаз. М. 1, 

88. РСАНУ 16: 738; Tako je bilo i onda kada je Zevs zavoleo prelepu Iju pa je 

– da je sakrije od svoje žene Here, pretvori u kravu. www.alas.matf.bg.ac.yu; 

Још је вријеме да се побринете од душмана спасити отаџбину. Март. 

РМС 5: 925–926; Državu treba čuvati od neprijatelja, a ženu od prijatelja. 

www.cafemontenegro.com; Krema, mleko ili losion koji štite od sunčevih 

zraka obavezni su. www.farmaceuti.com.  

 

Слободним акузативом у функцији директног објекта [DOA: Pac→SubАg] 

идентификован је објекат каузације, који у каузирајућој и иницирајућој 

ситуацији остварује неку од типичних објекатских улога, по правилу 

пацијенса, будући да се на њему очитује деловање и супраагенса и агенса-

иницијатора. Субагентивни карактер овог конституента произилази из 

импликације да се именовани појам, уз супраагенс, непосредно ангажује у 

каузираној ситуацији (Марко брани Ану од луталица [и Ана се брани од 

луталица]), чији би исход, међутим, без интервенције супраагенса био 

неповољан по сам субагенс. Ову везу потврђује напоредност облика 

каузативних и одговарајућих рефлексивних глагола (бранити : бранити се; 

штитити : штитити се). Треба нагласити да се субагенс појављује као 

објекат у двема корелативним ситуацијама – у каузирајућој, са 

супраагенсом као носиоцем (Друг гаi брани од непријатеља), и у 

иницирајућој са екстерним агенсом-иницијатором (Непријатељ гаi напада 

и зато гаi друг брани). 

С друге стране, индиректни објекат уз протективне глаголе [IОG / PP 

[од + G]: Ag-inic], који стоји у слободном генитиву или у конструкцији од + G,42 

                                                           
www.pancevo.com; www.roda.hr; www.maksimalno.com; www.blic.rs; www.vesti.rs; 
www.tmg.org.rs; www.mc.rs; www.alas.matf.bg.ac.yu; www.cafemontenegro.com; 
www.farmaceuti.com. 
42 М. Ковачевић ову конструкцију као допуну глаголима типа избавити, 
ослободити и сл. класификује међу синтагме са аблативно-финалним значењем 
(Ковачевић 1989: 180) 

http://www.alas.matf.bg.ac.yu/
http://www.cafemontenegro.com/
http://www.farmaceuti.com/
http://www.pancevo.com/
http://www.roda.hr/
http://www.maksimalno.com/
http://www.blic.rs/
http://www.vesti.rs/
http://www.tmg.org.rs/
http://www.mc.rs/
http://www.alas.matf.bg.ac.yu/
http://www.cafemontenegro.com/
http://www.farmaceuti.com/
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именује трећи актант у улози екстерног агенса-иницијатора, експонента 

прве, иницирајуће ситуације датог каузалног ланца. Агентивни карактер 

ове објекатске допуне показује семантичка интерпретација реченице типа 

Она га је сакрила / склонила / заклонила од непријатеља, коју је могуће 

рашчланити на следећи каузални ланац: ʻНепријатељ га прогони → Он 

тражи заклон / уточиште → Она му је омогућила да се сакрије / склони → 

Он се крије’. Декомпозицијом семантичког садржаја управног глагола види 

се полиситуациони карактер каузативних глагола, као и да је деловање 

агенса-иницијатора усмерено на субагенс, док је деловање супраагенса 

усмерено на неутрализацију ефеката наметнутих околности. 

Да је агенс-иницијатор експонент одговарајућег пропозиционог 

садржаја, доказује и то што се на овој позицији појављују и девербативне и 

деадјективне именице као непосредни корелати логичког предиката 

треће, иницирајуће ситуације. У таквим случајевима говоримо о 

пропозиционом типу објекта. Овај тип семантичке валентности видимо у 

примерима Склонити некога од болести / поплава / рације и сл.  

 

SSupraАg + V1 + DОA: Pac→SubАg + IОG / PP[од + G]: Prop 

 

– Гледа […] ђе ће марву заклонити од поплаве. Давидовић С. Н., БВ 1888, 

127. РСАНУ 5: 792; Својом опоменом он нас је спасао сигурне смрти. Чол. 

РМС 5: 925–926; Kriza će nas spasti od propasti. www.vesti.rs; […] misle da će ih 

spasti od zaborava i neopravdane zapostavljenosti u nekim sredinama. 

www.tmg.org.rs; Naravno, država koja očekuje ovakav doprinos mora imati i 

zakone koji će insajdere štititi od zlostavljanja […] www.mc.rs. 

 

Пропозициони тип објекта обезбеђује идентификацију агенса треће 

корелативне ситуације у форми субјекатског генитива или одговарајућег 

детерминатора уз глаголску именицу (нпр. штитити децу од 

злостављања вршњака). 

 

SSupraАg + V1 + DОA: Pac→SubАg + IОG / PP[од + G]: Prop{NP [DetSubAg + Nom1G: SubPred] / 

[Nom1G: SubPred + Nom2G: SubAg]} 

 

2.1. Овај модел, као резултат валенцијске варијације, конституишу и 

опстантивни глаголи задржати, зауставити и сл., употребљени у значењу 

http://www.vesti.rs/
http://www.tmg.org.rs/
http://www.mc.rs/
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ʻспречити’ или ʻонемогућити’ (задржати кога од чега). У овом случају, 

међутим, алтернација слободног и предлошког генитива изостаје. 

 

SSupraАg + V + DОA: Pac→SubАg + IОPP [од + G]: SubPred  / Cl: Obj [да + V2Prez]} 

 

– Ви сте ме дуго задржали од посла. Трифк. К. 1, 10. РСАНУ 5: 702–703; Ipak 

čak ni brak me nije mogao zadržati od pisanja na gore navedenu temu […] 

www.maksimalno.com; Prva tri stadijuma sifilisa se potpuno leče, bez trajnih 

oštećenja, a čak se mogu zaustaviti oddaljeg napredovanja i oštećenja […] 

www.blic.rs.  

 

Аблативни генитив у примеру типа задржати некога од посла у 

функцији је индиректног објекта (Стевановић 19793: 214–215; Фелешко 

1995: 105; Антонић 2005: 138). Ова специфична рекцијска допуна уз глагол 

задржати именује садржај субпредиката корелативне субпропозиције. 

Стога се на овој позицији и налазе редовно глаголске именице (посао, 

учење и сл.). Овом се конструкцијом означава онемогућавање или 

спречавање субагенса да настави већ започету радњу или радњу чији 

почетак непосредно предстоји. Стога се може рећи да се супситуацијом не 

денотира каузирана радња као дејство на снази, већ као одложено дејство.  

Смена субпредикатског објекта одговарајућом клаузом је норма у 

домену валенцијске варијације. 
 

SSupraАg + V1 + DОA: Pac→SubАg + Cl: Obj [да + V2Prez] 

 

– Možete li ga zadržati dane prekine najlon? www.ribarska.com; Ništa nas u 

prošlosti nije moglo zaustaviti da stignemo do Beograda: ni roditeljske zabrane, 

ni nestašice benzina, ni nemanje para ili javnog prevoza. www.pancevo.com.  

 

Синтаксичка обележја објекатске клаузе не одступају од оних 

типичних за ову глаголску класу, што значи да је уведена везником да и 

има предикат у немобилном презенту. Нереференцијалност презента 

резултат је чињенице да се овом клаузом идентификује последична 

ситуација, која је стога увек постериорна у односу на ону узрочну или 

каузирајућу. 

2.2. Синтаксички валенцијски модел (a), који, уз акузатив директног 

објекта, интегрише и предлошки генитив блокиран предлогом од у 

http://www.maksimalno.com/
http://www.blic.rs/
http://www.ribarska.com/
http://www.pancevo.com/
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функцији индиректног објекта (Ружић 2005: 502), захтевају и 

инструктивно-дехабитуални глаголи типа одвићи, одвикнути, одучити, 

који се постављају као антонимски парови у односу на инструктивно-

хабитуалне глаголе типа навикнути. Одступање од прототипичног модела 

(а) ограничено је на сферу семантичке валентности, те тако говоримо о 

његовој варијанти (а.а). 

 

(a.а) SSupraАg + V + DОA: Pac→SubAg+ IОPP [од + G]: Eksplik [→ SubPred] 

 

– Да га одвикне од мазања тела белим луком против чуме, никад није 

успео. Пек. Б. 7, 179. РСАНУ 16: 762; Покушали су да га одуче од те навике. 

Глиш. РМС 4: 76. 

 

Наместо предлошког генитива, као резултат валенцијске 

варијације, уз глагол одучити појављује се и слободни генитив. 

 

SSupraАg + V + DОA: Рас→SubAg+ IОG: Eksplik [→ SubPred] 

 

– Дјецу треба зарана одучити сваког страха. Шкреб. РМС 4: 76. 

 

Субагенс као објекат каузације именован је на позицији директног 

објекта, чија се улога у фази каузације може сместити у пацијативно поље. 

С друге стране, аблативни генитив као индиректни објекат 

представља експликативну допуну, којом се непосредно или посредно 

именује субпредикат. У овом случају говоримо о експликативном објекту 

јер каузација није непосредно усмерена на радњу, већ најпре на 

когнитивно-перцептивне способности субагенса, од којих зависи његова 

спремност, навика или знање да се каква радња спроведе. Према 

формалнограматичком лику индиректног објекта те његовом значењу, 

може се начелно закључити да се аблативном конструкцијом од + G 

означава напуштање каквог раније усвојеног облика понашања, 

перципираног као навика субагенса.  

Алтернација екпликативног објекта и објекатске клаузе је типична 

за ову класу каузатива. 

 

SSupraАg + V1 + DОA: Рас→SubAg+ Cl: Obj [да + V2Prez] 
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– Kako ga odučiti dame grize? www.roda.hr; Ne postoji čarobni recept kojim ćete 

odvićidete da to radi […] www.mondo.rs; Како ћу одвићи коња да не плази 

језик? Вуков. А. 2, 168. РСАНУ 16: 762. 

 

Објекатска клауза уз овај тип инструктивних глагола не показује 

никакве формалнограматичке специфичности у односу на инструктивно-

хабитуалне глаголе типа навикнути или опстантивне типа задржати. 

2.2.1. Идентичан синтаксичко-семантички валенцијски модел 

типичан је и за иницијативне глаголе типа одговорити, одвратити и сл.  

 

(а.а) SSupraАg + V + DОA: Рас→SubAg+ IОРР[ од + G]: Eksplik [→SubPred] 

 

– Брижни родитељи своју дјецу […] кане одвратити од таквих састанака. 

Ил. Л. 1, 224. РСАНУ 16: 777; Влада је узалуд покушавао да је одговори од 

пута. Том. Ј. 1, 9. РСАНУ 17: 18.  

 

Акузативни објекат именује објекат каузације, у улози пацијенса, и 

агенс последичне радње, дакле субагенс. Аблативни генитив одређујемо 

као експликативни тип објекта будући да се каузација остварује на 

комуникативном плану,43 те који, с друге стране, посредно именује 

субпредикат. Сам ефекат каузације није само нечињење већ, пре свега, 

субагенсова објава да што неће чинити. То се најбоље види у односу према 

глаголу наговорити, којим се исто тако не означава само да субагенс што 

чини већ, пре свега, да је објавио своју спремност или намеру да то учини 

(нпр. Наговорила га је да иду на море [  Пристао је да иду на море]). 

И за ове глаголе је типична алтернација предлошког објекта и 

објекатске клаузе. 

 

SSupraАg + V1 + DОA: Рас→SubAg+ Cl: Obj [да + V2Prez] 

 

– Мислим да сам учинио услугу својој домовини, ако једнога дана 

поштенога човјека одговорим да се из ње не одсели. Радић С. 1, 138. РСАНУ 

17: 18.  

                                                           
43 И. Антонић под експликативним генитивом одређује семантичке допуне уз 
глаголе, именице и придеве непотпуног значења (Антонић 2005: 135). 

http://www.mondo.rs/
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3. Закључак 

 На ових неколико примера види се да се аблативним генитивом, 

посебно аблативном конструкцијом од + G, исказује опште значење 

напуштања, удаљавања или одвајања, које се сада односи на какву радњу, 

што има за непосредну последицу њен престанак, привремени прекид, 

одгађање или  поништавање њених ефеката. Стога се на овој позицији и 

налазе редовно именице, девербативне и деадјективне, које непосредно 

именују одређену радњу (задржати од учења), а изузетак су случајева када 

се формом генитива именује сам агенс (бранити од непријатеља  

[← Непријатељ напада]). Специфичним се чине примери с глаголима типа 

одговорити, који, будући у основи комуникативни, аблативним генитивом 

именују садржај, или нешто у вези са садржајем говорне делатности агенса. 

На тај начин се посредно, тек преко садржаја саопштења, именује, тј. 

експлицира, последична радња (одговорити друга од бекства [← рећи 

другу да не бежи, те друг објављује да то неће учинити]). 

Да се у основи овога облика налази пропозиција, доказује и редовна 

алтернација номиналних и клаузалних објеката (одговорити од пута / да 

не путује). 

Овим смо невеликим испитивањем настојали показати да се 

наспрам једног граматикализационог обрасца могу наћи различита 

значења, која је, међутим, ипак могуће довести у међусобну логичку или 

концептуалну везу. С друге стране, специфичности на значењском новоу, 

условљене значењем управнога глагола, одражавају се на специфичну 

семантичку валентност допуна, те њихову алтернативност. 
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СУБЈЕКАТСКИ ЛОКАТИВ И ЛОКАТИВ СЕМАНТИЧКОГ СУБЈЕКТА: 

СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ, ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ У 

КЛАСИФИКАЦИЈИ44 

1. Увод 

Можда највећа заслуга генеративне граматике, а у оквиру ње 

посебно генеративне семантике, те из њенога окриља настале 

когнитивне лингвистике јесте окренутост ка тзв. дубинској или 

логичко-семантичкој структури реченице, помоћу које се настоји боље 

разумети и сама аргументна структура остварена на синтагматској, тј. 

формалнограматичкој равни. Непосредан резултат ових напора јесте 

сазнање да се иста денотативна садржина може на различите 

граматичке начине формализовати (Welke 1988: 181; Helbig 1992: 47), 

при чему, као по правилу, изван разматрања остаје 

прагматокомуникативна перспектива исказа. Тако се у читавом низу 

радова настоји дати ограничен, прегледан и оперативан систем 

дубинских падежа, односно тематских или семантичких улога (Fillmore 

1968: 31−32; Dowty 1991: 572; Van Valin/La Polla 1997: 127, 146), тј. 

семантичких функција, које, једноставније речено, треба верно да 

представе логичке аргументе уз одговарајући логички предикат. Један 

од већих проблема, међутим, јесте недостатак вишег степена 

кохеренције, не само на нивоу целе теорије дубинских падежа већ и у 

оквиру појединачних теоријско-методолошких приступа. Подсетимо, 

број и назив семантичких улога је варирао и код самога Чарлса 

Филмора, родоначелника теорије дубинских падежа (Fillmore 1968; 

1971), док Р. Диксон долази до броја од петнаест улога (Dixon 20052: 10), 

што не мора нужно значити недоследност, можда пре развијање и 

усавршавање теоријско-методолошких начела. 

Независно од генеративне граматике, и у теорији валентности се 

ова два плана језичке структуре повезују у реченици кроз концепте 

синтаксичке и семантичке валентности. Премда се овим типом 

                                                           
44 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2012). „Субјекатски локатив: класификационе недоумице‟, Филолог – 
часопис за језик, књижевност и културу 5: 224–233. 
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терминолошког апарата сам није служио, и Лисјен Тенијер је био 

свестан предодређености одређених синтаксичких јединица за 

исказивање неких значења, те наводи да је субјекат агенс, објекат 

пацијенс или бенефактор итд. (Tesnière 19692: 102−103). Герхард Хелбиг 

претходним двама додаје и концепт прагматичке валентности (Helbig 

1992: 42). Тако се синтаксичком валентношћу глагола као носиоца 

валентности регулишу реченични модели које је у стању да 

конституише, семантичком се кодирају остварене семантичке функције 

глаголских аргумената, а прагматичком се нотирају све промене у 

реченичној структури, настале као резултат варијација у модалној и 

комуникативној перспективи исказа. 

1.1. У србистичкој/сербокроатистичкој литератури достигнућа 

ових теорија нису остала без одјека, а то се посебно односи на студије 

посвећене опису падежних функција и значења. У том се смислу као 

посебно важан учврстио трансформациони метод, којим се настоји 

утврдити тзв. дубинска структура реченице. Дубинска структура 

реченице, иако конструкт и резултат чисте научне интерпретације, 

треба да представи, заправо, идеалну или каноничку реченицу у којој је 

постигнута логичка конгруенција између реченичних функција и њима 

идентификованих семантичких улога. Да се поједине семантичке 

јединице сагледавају и дефинишу из перспективе њиховог идеалног 

формалнограматичког облика, доказују и појмови субјекатских и 

објекатских падежа, нпр. субјекатског и објекатског генитива и сл. 

(Фелешко 1995: 25, 28). Субјекатски падежи, нема сумње, дефинишу се 

двојако: синтаксички и семантички. Тако је, на пример, номинатив 

субјекатски падеж јер заузима функцију граматичког субјекта, док су и 

други падежи субјекатски, али се њихова ʻсубјектност’ проверава 

углавном на основу могуће алтернације с номинативом граматичког 

субјекта. Овим видом трансформационе провере жели се  оверити да је 

реч о падежу дубинског или логичког субјекта, премда се у нашој 

традицији падежи логичког субјекта посебно издвајају на основу своје 

морфолошке форме (Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 236). 

Да је дати трансформациони тест недостатан, наводи и К. 

Фелешко (Фелешко 1995: 69). Наиме, иако се конструкција има хлеба 

може разумети егзистенцијално (хлеб постоји [у продавници]), сасвим је 

утемељено, барем из перспективе значења, именицу хлеб сматрати 



 

277 

експонентом дубинског или семантичког објекта (нпр. Имају хлеб за 

продају), будући да му се ниједно типично агентивно својство не може 

приписати. Ово само илуструје како метод трансформационе провере 

није без озбиљних недостатака, те се стога и не може узети као 

универзални и увек поуздани показатељ остварених семантичких улога, 

тим пре што је немогуће поћи од опште премисе да неко значење у 

језику има само један облик граматикализације. Штавише, различити 

граматикализациони обрасци којима се денотира исти семантички 

садржај углавном служе за регулисање прагматичке и комуникативне 

перспективе исказа, што се најбоље очитује у алтернацији активних и 

пасивних реченица (Сви су нас заборавили : Заборављени смо од свих) 

или каузативних и декаузативних глагола (Она ме нервира : Нервирам се 

због ње). 

1.2. Горенаведено се односи и на локатив за који се начелно може 

рећи да тзв. субјекатску функцију остварује под изузетно 

рестриктивним и специфичним условима, при чему се рестриктивност 

односи у првом реду на граматички модел у којем се појављује, док се 

специфичност услова тиче промене категоријалног значења именица у 

тој форми. Тако се локатив у овом значењу у првом реду појављује у 

пасивним, или псеудопасивним, и имперсоналним реченицама, где је 

његово значење резултат метонимијске модификације просторнога 

значења (У Србији се радо пије ракија; У Влади нема сагласности о овом 

питању). Ова напомена је изузетно важна јер је, барем са аспекта 

семантичкога профила, за локатив оправдано рећи да је типични падеж 

за означавање просторних односа (Silić/Pranjković 2007: 230; 

Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 276). С друге стране, и изван 

наведених структура у значењу семантичког субјекта локатив се среће у 

исказима високе метафоризације (Тада се у њој пробудила жеља за 

осветом). Иако се овај тип локатива често и не наводи као посебан 

семантички тип (Стевановић 19793; Станојчић/Поповић/Мицић 1989; 

Silić/Pranjković 2007), има примера и за сасвим супротан приступ 

(Антонић 2005: 273−274), тако да сматрамо оправданим потражити 

корене за оваква два опредељења. Стога ћемо у наредним параграфима 

указати на неке спорне критеријуме у погледу класификације датих 

локативних конструкција, те посебно указати на лексичкосемантичке и 
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граматичке услове неопходне за промоцију локатива као падежа 

семантичког субјекта. 

2. О појму субјекатског локатива 

У јединој монографској студији посвећеној у целини 

проблематици синтаксе и семантике локатива, књизи Татјане Батистић 

под називом Локатив у савременом српскохрватском језику, овом се 

питању придаје немало простора, при чему се одвојено посматрају 

локативне синтагме у пасивним конструкцијама од локативних 

синтагми које стоје у корелацији са, како ауторка наводи, нуклеарним 

реченичним елементима, у првом реду субјектом, објектом и 

предикативом. Осим тога, да се под субјекатским локативом не мисли 

само на локатив који је у корелацији с номинативом субјекта већ и на 

семантички субјекат, потврђују и дефиниције у рецентнијим 

граматикама (Антонић 2005: 273). Како се може приметити, у ове две 

концепције се примењују и два критеријума класификације – 

синтаксички и семантички, при чему се онај синтаксички заснива на 

трансформационом методу којим се настоји доказати да се једна 

семантичка јединица, уз мање или веће промене у организацији 

реченице, може појавити у свом основном граматичком облику – 

номинативу граматичког субјекта. Наведену монографску студију Т. 

Батистић сматрамо посебно заслужном за скретање пажње и на нека 

нетипична локативна значења. Осим тога, и у потоњим падежним 

студијама неки наведени примери су преузимани као типични за дата 

значења, те је стога сасвим разумљиво што се овде ослањамо на 

теоријско-методолошке поставке Т. Батистић. 

2.1. У студији Т. Батистић за пример пасивне реченице где је 

локатив у односу синтаксичке синонимичности с номинативом субјекта 

узета је реченица Со се раствара у води, која се посматра као дериват 

активне реченице с прелазним глаголом – Вода раствара со. Сам 

трансформациони поступак у овом случају не треба довести у питање, 

али је могуће оспорити његову доследност, тј. применљивост на друге 

сличне случајеве, што је озбиљна сметња да се олако констатује да се у 

датој алтернацији активних и пасивних реченица види стабилан 

граматички регулисан проседе. 
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2.2. Ако погледамо реченице типа Путер се топи на сунцу или 

Гвожђе се топи на веома високој температури, могуће је спровести исти 

трансформациони поступак, те се добијају  активне варијанте Сунце 

топи путер и Веома висока температура топи гвожђе. Последњи 

примери нам показују да се у корелацији с номинативом субјекта среће 

и локатив у конструкцији с предлогом на, при чему се реченице с 

глаголима топити се или растварати се не морају схватити пасивно, 

можда пре медијално. С друге стране, такав тест није могуће спровести с 

примерима типа Вода се заледила у купатилу или Чоколада се истопила 

у џепу, јер би се као потпуно неоверене добиле активне реченице 

*Купатило је заледило воду и *Џеп је истопио чоколаду. Ови нам примери 

показују да локатив (медио)пасивне реченице не стоји у аутоматској 

корелацији са субјектом активне реченице, што значи да ова 

трансформација није условљена морфосинтаксички већ семантички. 

Друго, трансформација на којој се у студији Т. Батистић инсистира 

показује нешто сасвим друго. Наиме, локатив је подложан тзв. 

субјектизцији (Fillmore 1968: 49) када се њиме именован појам схвата 

као каузатор означене радње. Тако, вода је узрок растварања соли, а 

висока температура је узрок топљења гвожђа. С друге стране, купатило 

није узрок залеђавања воде, већ очито ниске температуре, нити је џеп 

узрок топљења чоколаде, већ је топлота, што упућује да је локативна 

конструкција употребљена у чистом просторном значењу. И још нешто. 

Много је вероватније да се датим локативним конструкцијама именују 

управо околности, просторне, ситуационе и сл., под којима се реализује 

каква радња, а да се при томе не задире у узрочно-последичну везу међу 

њима. Сасвим супротно, реченицама типа Вода раствара со, субјекат се 

промовише управо као каузатор какве промене. Дакле, оправдано је 

закључити да дате реченице представљају само две 

перспективизационе варијанте, које, међутим, не стоје у непосредној и 

безусловној граматичкој алтернацији, при чему локативне конструкције 

у њима увек имају адвербијалну функцију и околносно значење. 

2.3. Понекад се, међутим, при трансформацији из пасива у актив 

нужно и оправдано замењује управни глагол, што се среће у примерима 

То се лепо види на горњем примеру и Горњи примери то лепо показују 

(Batistić 1972: 65). Локативна конструкција, сасвим је очито, 

идентификује основ за извођење закључка (То се види на основу горњег 
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примера/захваљујући горњем примеру), што не оповргава ни активна 

реченица. Напротив. У реченици Горњи примери то показују субјекат 

идентификује појам који омогућује извођење каквог закључка, а будући 

да нити именује нити посредно упућује на човека или друго живо биће, 

не треба га онда ни сматрати семантичким субјектом. Последње 

реченице, како је већ показано, добар су пример за могућност 

тематизације узрока, што се и иначе често среће у случајевима 

каузативно-декаузативне алтернације: љутити – наљутити се, 

бринути  – бринути се, плашити – плашити се и сл. Исти модел лексичке 

супституције се среће и у оквиру активне дијатезе, као што су Нашао је у 

причи поуку и Прича му је пружила поуку (Batistić 1972: 83), у којима се 

такође запажа да је локативна конструкција уведена са значењем основа 

или критеријума, док се њеним померањем или дизањем на позицију 

субјекта само наглашава омогућивачки карактер узрочног чиониоца. 

2.4. Готово идентична конкуренција форми бележи се и у 

активним реченицама са интранзитивним глаголима. У датој се студији 

и примери типа Вода тече у млазу и Болест се јавила у блажој форми 

(Batistić 1972: 89) такође сагледавају кроз призму алтернације локатива 

с номинативом субјекта, овога пута у оквиру активних конструкција. 

Тако се добијају реченице Млаз воде тече и Јавила се блажа форма 

болести. Т. Батистић сасвим оправдано закључује да се датим 

локативним конструкцијама наглашава вид или форма у којој се јавља 

субјекатски појам (Batistić 1972: 92). Стога се у појединим приступима 

оправдано наводи да у датом моделу локатив има начинско значење 

(Silić/Pranjković 2007: 233). Ипак, остаје недовољно јасно шта се желело 

постићи доказивањем његове алтеранције са субјектом. С обзиром на то 

да именице млаз и форма не идентификују агенс, излишан је покушај 

доказивати да је реч о локативу семантичког субјекта, што синтаксичка 

трансформација нити оповргава нити потврђује. Наиме, ни подизање 

правог објекта на позицију субјекта пасивне реченице није, наравно, 

доказ да је он семантички субјекат, већ да ове две централне 

синтаксичке функције стоје у алтернацији при пасивизацији. Иако 

наведене реченице стоје у односу синтаксичке алтернације, упитно је да 

ли су оне и семантички синонимне. Реченице с локативом обезбеђују 

детерминацију субјекта квалификујући радњу и неку њену релевантну 

појавну форму, што омогућује да се неки догађај схвати као јединствена 
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целина  (Криза долази у таласима [једна криза и више њених таласа]). 

Та детерминативна компонента потпуно изостаје при трансформацији 

локатива у номинатив субјекта (Таласи кризе долазе [једна криза или 

више њих]), при чему је идеја о целовитости догађаја изгубљена.  

2.5. Неспорно је да је наведене трансформације могуће извести, 

али је велико питање да ли се њима на нивоу реченичнога значења 

постиже исти ефекат. Т. Батистић закључује да алтернацију локатива и 

номинатива субјекта треба довести у везу с међусобном заменљивошћу 

глагола бити и имати (Batistić 1972: 107), где овај последњи у основи 

има посесивно значење (Она има сукњу). Тако и реченице Девојчица је у 

хаљини, Девојчица има хаљину на себи и На девојчици је хаљина стоје у 

међусобној алтернацији, при чему се овом последњом  тематизује 

именица која именује одевни предмет, док се лице схвата само као 

пасивна фигура. С друге стране, будући да одевни предмети обухватају 

поједине делове тела, покривајући и прикривајући их више или мање, 

није изненађење што се јављају управо у локативу уз глагол бити (Она је 

у јакни/сукњи/чарапама/мајици). 

Зато бисмо на овом месту указали на једну другу појаву, а она се 

тиче пренаглашености значаја синтаксичких трансформација. За ову 

прилику ћемо се присетити става М. Стевановића који каже: „Сасвим је, 

прво, разумљиво што је могућа оваква напоредна употреба више 

језичких ознака с истом синтаксичком вредношћу, јер је у природи 

језика да се иста садржина, као по правилу, може исказати на више 

различитих начина. А друго […] треба имати поверења у срећан избор 

који је писац, односно говорник, извршио између више начина 

изражавања…“ (Стевановић 19793: 503). 

3. Локатив семантичког субјекта 

Постоје, међутим, примери употребе локатива где је његов 

субјекатски карактер недвосмислен. Ту, у првом реду, мислимо на 

локатив уз предлог у (Batistić 1972: 65), који именује какве установе или 

институције и који се среће како у активним и пасивним тако и у 

персоналним и имперсоналним реченицама (У Скупштини се расправља 

о том закону; У Скупштини је усвојен овај предлог опозиције; У 

Скупштини кажу да је обезбеђен кворум). Без обзира на то, немогуће је 
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занемарити примарно просторно значење ове конструкције, чија се 

метонимијска модификација значења у најкраћем представља: место → 

установа → запослени. Изван ове семантичке модификације остају 

примери типа У Лондону је хладно и Лондон је хладан, иако је ова 

последња реченица сликовит пример субјектизације значења простора 

(Fillmore 1968: 49). Међутим, последња два примера не морају бити и 

потпуни семантички еквиваленти. Док се реченицом У Лондону је хладно 

какво стање ствари везује за временски оквир у ком се о њему 

саопштава (У Лондону је сада хладно), дотле се реченицом Лондон је 

хладан постиже свевременска квалификација (Лондон је увек хладан). 

У овом се структурном обрасцу појављује и тзв. локатив носиоца 

стања, осећања или когниције (Антонић 2008), где се на датој позицији 

појављује име лица за које се какав доживљај везује, те које, стога, 

представља семантички субјекат. Реченице у којима се појављује овај 

локативни тип представљају структурне схеме као изразе мањег или 

већег степена идиоматизације (Аглеева 2008: 112), а типичне су оне 

попут У мени се пробудила жеља за осветом и сл. Недвосмилено је, а и у 

складу с начелима когнитивног приступа језичкој структури, да се дати 

примери заснивају на метафоричној представи човека као посуде, 

затворене или отворене (Драгићевић 2010: 188), у којој је смештено 

какво осећање, при чему се и сама осећања могу метафорично схватити 

као течности (У мени све кипи од беса) или чак жива бића (У мени се 

пробудио црв сумње), па и сам човек (У мени се родила чудна мисао). Без 

обзира на то, очито је да дати изрази представљају аналитичке 

структуре, где је семантичко језгро предикативности измештено из 

оквира личног глаголског облика и, по правилу,  померено на неку другу 

синтаксичку позицију, најчешће субјекта (Золотова 2003: 96, 143; 

Арутюнова 20033: 123; Шацкая 2008: 152). Иако је управо субјекат 

непосредни експонент логичког предиката, бележимо и потврде за 

супротно. Наиме, у примеру У мени је  све замрло од страха, само стање 

субјекта именовано је адвербијалном формом, док глагол означава неку 

од пропратних манифестација стања страха, чиме се добија податак о 

његовом интензитету. С друге стране, иако у границама субјекта, 

експонент логичког предиката не мора нужно бити управни члан дате 

синтагме, већ и зависни, посебно ако се управним чланом модификује 

или интензификује радња, односно стање, што се види у примеру У њој 
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се пробудио трачак наде. Иако у односу синтаксичке корелације или 

алтернације стоје наведене локативне конструкције и номинативи 

субјекта (У мени се јавила нова нада : Ја сам поново почео да се надам), 

отворено остаје питање да ли су дате структуре потпуни семантички 

еквиваленти. Осим тога што се на последњем примеру види да глаголи 

оператори нису сасвим десемантизовани, јер осим граматичких 

информација дају и податак о фази и сл., очито је да се изразима с  

локативом семантичког субјекта наглашава ʻпасивност’ лица као 

носиоца доживљаја, што треба схватити као потпуно одсуство било 

какве контроле или одговорности за настанак ситуације. Када су у 

питању унутрашњи процеси, или уопште медијалне ситуације, концепт 

контроле и одговорности њиховога носиоца је и иначе врло упитан, али 

ако погледамо и упоредимо реченице Помислио сам да сам изгубљен и У 

мени се јавила мисао о изгубљености, у првом се примеру уочава нешто 

већи степен ангажовања и већа преданост лица на реализацији каквог 

процеса.  

3.1. Субјекатски локатив се, ако се тако уопште може рећи, у 

најчистијем облику појављује у двема конструкцијама, а то су на + 

локатив и по/према + локатив (Алановић 2007б: 99). 

3.1.1. Локатив уз предлог по данас се сасвим регуларно среће у 

активним реченицама, премда се могу забележити и наводи у 

литератури да је уобичајен и у пасивним (Стевановић 19793: 516). 

Истина, примери у пасивним типичнији су били за западну варијанту 

нашег језика (Овај догађај је испитан по хисторичарима), те их стога 

детаљаније и нећемо разматрати, тим пре што је њихова неактуелност у 

савременом српском језику очигледна. У активним реченицама локатив 

у овом структурном обрасцу има и значење основа или критеријума (По 

њеном изгледу не може се ништа закључити; По јутру се дан познаје), 

када се удружује и с предлогом према (Kovačević 1988: 126−128), а оно се 

издваја од значења семантичког субјекта по томе што се њиме именује 

основ за извођење каквог закључка. Локативом семантичког субјекта се 

пак именује лице чији се закључак наводи или које непосредно 

саопштава свој закључак (По/према њима, такав развој догађаја није 

могућ [→ Они сматрају да такав развој догађаја није могућ]; По мени, ти 

си погрешио [→ Мислим да си погрешио]). Разлика између ова два 

значења види се и на основу позиције у реченици. Локатив семантичког 
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субјекта у овој конструкцији најчешће заузима иницијалну позицију, 

понекад је померен ка средњем пољу (Ти си, по мени, погрешио), али је 

увек интонационо одвојен паузом, или паузама, од оног дела реченице 

који представља сам садржај саопштења, што није правило када је реч о 

локативу критеријума (Пуштен је по препоруци директора). 

М. Стевановић наглашава да се у конструкцији са значењем 

основа среће локатив уз предлоге према и по, премда за овај последњи 

тврди да је ређе у употреби, што је сасвим тачно када уводи закључну 

реченицу (Према томе, крив си). Ипак, Стевановић не доводи у питање 

књижевни статус ове конструкције, али у локатив основа убраја и 

пример Према твоме мишљењу тако је најбоље (Стевановић 19793: 519). 

Свакако да се ова реченица оштро супротставља другом 

Стевановићевом примеру: Према проседој коси и брковима могло би се 

рећи да је претурио четрдесет година. Ако упоредимо дате примере, 

јасно је да онај први стоји у алтернацији с реченицом Ти мислиш да је 

тако најбоље, док је овај последњи сводив на На основу проседе косе и 

бркова може се рећи… Дакле, док је у првом случају реч о извору 

закључка, у другом случају је дат основ или критеријум, као објекат 

анализе или евалуације, на основу ког се изводи закључак. Основ за ову 

тврдњу лежу у чињеници да се у овим реченицама могу 

идентификовати различити базични, исходишни модели. Тако се у 

садржају реченице На основу њене изјаве не могу ништа да закључим 

налази следећа тропропозициона структура: Она изјављује нешто → Ја 

анализирам њену изјаву → Ја изводим закључак. С друге стране, ако 

сагледамо лексички састав конструкције у значењу семантичког 

субјекта, очито је да се у њој углавном јавља именица или њен 

еквивалент којим се именује појам у тој улози (По судији/њему…), или се 

на том месту реализује глаголска именица изведена од неког 

когнитивног глагола (По моме мишљењу…), где се лице као носилац 

става или мишљења именује на позицији атрибута, конгруентног или 

неконгруентног (По твом мишљењу/По мишљењу суда…). 

3.1.2. Локатив семантичког субјекта у конструкцији с предлогом 

на по правилу се појављује у имперсоналним реченицама са изразитом 

компонентом модализације исказа, премда ни оне персоналне нису 

изузетак, које су резултат номинализације допунске субјекатске 

реченице (Та одлука је на теби и На теби је да одлучиш). Наиме, 
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реченицом типа На мени је да одлучим саопштава се каква неопходност 

или потреба у погледу деловања лица именованог формом локатива, 

што и одговарајућа парафраза с лексикализованим модалним 

оператором потврђује (Ја треба да одлучим). Без обзира на 

синтагматски реализовану структуру, просту или сложену, базично је 

увек реч о једнопропозиционом реченичном моделу, у ком је лице као 

носилац модалности исказа комуникативно најистакнутији део 

реченице, што потврђује и неиспустивост заменичког субјекта 

еквивалентне парафразе (Та одлука је на теби и Ти треба да одлучиш). 

Специфичност ове конструкције јесте њена обавезна контрафактивност, 

а она се тиче нереализованости радње именоване глаголом или од њега 

изведеном глаголском именицом. Осим глагола јесам, у овој се реченици 

среће и глагол лежати или стајати, што, гледано из когнитивне 

перспективе, потврђује да је читав израз резултат метафоризације 

просторног значења, с тим да се на бази значења просторне 

локализације развило значење носиоца потребе или дужности. 

4. Закључак 

Сви досад наведени примери указују на неопходност доследног 

разграничења синтаксичке и семантичке структуре реченице. Док се, 

када је реч о оним првим, ради о синтаксичким релацијама или 

функцијама, дотле ове последње представљају семантичке релације које 

су израз односа између процеса и у њега укључених учесника, те које 

спрам себе имају различите граматикализационе обрасце. На основу 

изнетога видимо да се исти садржај различитим језичким средствима 

изражава, али и обрнуто, да се различити садржаји истоветно језички 

формализују. Међутим, треба нагласити да се једном успостављене 

семантичке релације нужно не нарушавају приликом синтаксичких 

варирања једне те исте семантичке структуре или пропозиције, када се 

као непосредан резултат добијају алтернативни модели који стоје у 

конверзном односу. С друге стране, трансформациони тест је потврда да 

се реченица пре обликује под утицајем прагматокомуникативних 

закономерности језика него што је поуздан показатељ остварене 

семантичке улоге. Тако, следећи ову правилности проистиче да ни 

локативна конструкција у примеру Птице долећу у јатима као ни њен 

одговарајући пандан у реченици Јата птица долећу немају улогу 
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семантичког субјекта. А разлог је једноставан – семантички субјекат је с 

позиције главе субјекатске синтагме померен на место атрибута, чиме је 

његов информативни значај за исказ релативизован (Јата долећу). Не 

треба порицати да су трансформациони тестови корисне алатке за 

проверу реализованих семантичких улога у реченици, али су поуздани 

показатељи само онда када за свој резултат имају синтаксичко-

семантичку структуру која је израз идеалне спојивости структурних и 

семантичких јединица реченице (нпр. субјекат = агенс, директни објекат 

= пацијенс, индиректни објекат = адресат и сл.). На крају, све уверава да 

улога семантичког субјекта за локатив није типична, али је ипак могућа 

под условима одговарајуће лексичке селекције у веома ограниченом 

броју граматичких модела. 

 



 

 

IV. ЗНАЧЕЊСКЕ ВЕЗЕ МЕЂУ РЕЧЕНИЧНИМ ЧЛАНОВИМА 



 

 



 

289 

ГРАМАТИКА СИНТАКСИЧКЕ КОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТИ45 

1. Увод 

Премда се на први поглед може учинити необичним да се у 

наслову, али и не само у њему, у непосредном контакту нађу појмови 

граматике и синтаксе, сасвим је очигледно да се под оним првим мисли 

на правила или принципе устројавања језичких јединица, док се оним 

другим управо идентификује ниво на ком дате језичке јединице 

фигурирају. Стога би наслов и циљ овога текста требало разумети као 

трагање за правилима успостављања кореференцијалних веза међу 

синтаксичким јединицама.  

С обзиром на то да тема о којој је реч није нова, овде се нећемо 

детаљније освртати на појмовно и уопште типолошко ситуирање 

кореференцијалности, премда ће неки екскурси у том правцу бити 

неизбежни. Претходну ограду сматрамо посебно битном јер се пре неких 

двадесетак година појавила важна, и ваљана, студија В. Васић (Васић 

1998) у којој су дате основне контуре овог семантичког и синтаксичког 

поступка у језику, чија је једна од главних функција обезбеђивање 

текстуалне кохезије, као и адекватан распоред пажње унутар исказа 

(Васић 1998: 79). У поменутом истраживању изведена је и веома 

успешна семантичка класификација кореференцијалних форми на 

социјативни, контрасоцијативни, ексцептивни, комитативни и 

супститутивни тип, пре свега, коагенса и кообјекта (Васић 1998: 80, 83). 

Ово напомињемо јер ћемо се у наставку служити појмовно-

терминолошком таксономијом коју је понудила В. Васић, а која се 

унеколико разликује од терминолошких решења уобичајених за друге 

лингвистичке традиције и школе. 

А кад је већ реч о различитим лингвистичким традицијама, рећи 

после века интензивног развоја модерне лингвистике да неко питање 

није било предмет интересовања истраживача, у најмању руку буди 

                                                           
45 Овај текст је, у незнатно измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2019). „Граматика синтаксичке кореференцијалности‟, 
Јужнословенски филолог 75/1: 21–35. 
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сумње у обавештеност аутора, мада само по себи не оспорава 

аутентичност научног приступа који се на одређену језичку појаву 

примењује. Тако и у нашем случају, нека од питања која у одељцима који 

следе намеравамо да размотримо нашла су се, барем успут, у 

истраживачком пољу претежно функционално-семантичких 

испитивања, у првом реду усмерених на значење и структуру 

комитативних конструкција, и то на грађи из структурно и генетски 

различитих породица језика – индоевропске, уралске, алтајске, 

дравидске, севернокавкаске итд. (нпр. в. Van Valin 1993; Архипов 2005; 

Архипов 2008; Kittilä/Västi/Ylikoski 2011 итд.). У поменутим студијама, 

на пример, трагало се за везама и разликама између инструменталних, 

комитативних и социјативних израза (Levin/Rappaport Hovav 2005: 41; 

Kittilä/Västi/Ylikoski 2011: 21; Мосина 2013: 128; Goddard/Wierzbicka 

2014: 14; Абрамова и др. 2017: 169), те њиховим односом према значењу 

колективности (Данилова 2016: 94). Иако су многе опсервације 

засноване на примерима комитативних конструкција уз глаголе 

кретања и позиције у простору, од општејезичког су значаја наводи да, 

иако са истом улогом у ситуацији, односно с приближно једнаким 

степеном учешћа у радњи (Givón 1993: 119; Van Valin 1993: 278; 

Trawinski 2005: 376; Erelt 2008: 98; Croft 2012: 245; Лебедева 2017: 129), 

различито граматикализовани актанти ипак немају подједнак допринос 

ситуацији – један је иницијатор а други саучесник (Данилова 2016: 94). 

На овај начин је у реченици одговарајући граматички израз добила 

хијерархија семантичких улога (Захраи 2008: 55), на којој почива 

оправданост разликовања примарних и секундарних конструкција 

(Архипов 2005: 8), већ према томе да ли конституишу примарне или 

секундарне предикације (Erelt 2008: 98). Примарна конструкција, којом 

се на позицији граматичког субјекта означава први агенс, представља, 

граматички и семантички, оријентир, док она секундарна – њен сателит 

(Архипов 2005: 8; Мосина 2013: 128). Разликовање примарних и 

секундарних конструкција не темељи се само на различитом 

структурном рангу које имају већ и на схватању да се оним првима 

означава обавезни а оним другима необавезни или додатни учесник 

ситуације (Архипов 2005: 66; Архипов 2008: 22), којима је својствен 

заједнички наступ у ситуацији (Мосина 2013: 128; Лебедева 2017: 129), 

па се с разлогом и говори о колективном учеснику (Архипов 2005: 69; 

Архипов 2008: 22). 
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Како су до сада главне значењске везе унутар поља 

колективности и субпоља комитативности и социјативности  

расветљене, наш скроман прилог треба схватити као допуну или, у 

понеком детаљу, дораду главних принципа на којима синтаксичка 

кореференцијалност уопште почива. Зато ћемо у истраживању ићи 

трагом питања о томе како се у реченици материјализује синтаксичка 

кореференцијалност, мада су и у србистици, барем када је реч о 

ексцептивности, неки одговори већ понуђени (Ковачевић 1998: 211–

213). Проблем материјалне или формалне природе јединица које стоје у 

кореференцијалном односу улази у круг питања чије разрешење даје 

увид у начине функционисања реченице, или прецизније, у различите 

видове веза између реченичних чланова. Наведено начело предвиђа да 

ће нам у фокусу бити граматички механизми који обезбеђују 

успостављање кореференцијалних релација унутар реченице, те ћемо се 

највише, мада не и искључиво, задржати на осим-структурама, које 

подједнако изражавају и комитативност и ексцептивност (тј. позитивну 

или негативну адитивност, према: Halliday 2014: 324), нпр. Осим Биљане, 

на прослави је била и Мара; Осим Биљане, никога више нисам видео. 

Разлог за овакво опредељење је једноставан – ове форме, уз оне 

супститутивне (уместо + генитив), омогућују укључивање 

синтаксичких кореферената свих зависних чланова реченице.46 

2. Синтаксичка кореференцијалност у светлу зависности 

међу реченичним члановима 

 Синтаксичка и семантичка кореференцијалност47 се заснивају на 

истом типу концептуалне везе међу, по правилу, различито, лексички 

и/или граматички, формализованим синтагматским јединицама, а то је 

истоветна референција – синтаксичка и/или семантичка (Fauconnier 

1974: 7). Док истоветна семантичка референција подразумева 

                                                           
46 Следећи начела депенденцијалне граматике, под зависним члановима у 
реченици сматрамо све њене јединице осим финитног глагола, као јединог или 
пак главног конститутивног елемента предиката. 
47 Премда сасвим арбитрарно, под кореференцијалношћу подразумевамо 
коцепт, појаву, те способност и особину језичког знака, док испољавање те 
способности називамо кореференцијом. 
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способност различитих синтагматских јединица да упуте на исти 

референт (Klajn 1985: 42), пре свега изванјезички, као на један 

семантички концепт (Анаi је себеi представила у најбољем светлу), 

истоветна синтаксичка референција претпоставља постојање једног 

синтаксичког коцепта, односно једне, најчешће базичне48 синтаксичке 

јединице или фунције која стоји у основи референцијалног домена двеју 

синтаксичких јединица (Васић 1998: 78). 

Без обзира на то о ком језичком плану је реч, семантичком или 

синтаксичком, кореференцијалност функционише по принципу 

зависности, у једном случају садржаја, или пак значења, а у другом 

форме и функције. Иако оваква интерпретација асоцира на теоријско-

методолошка начела примењена у депенденцијалној граматици, у овом 

случају под зависношћу мислимо на следећу правилност – форма А 

омогућује адекватну интерпретацију форме Б, односно интерпретација 

форме Б није могућа без форме А. Као што се види, зависност овде није 

израз структурног већ функционално-семантичког односа. Нпр.: 

 

(1) Биљанаi је допутовала али јеi нисам видео. 

(2) Осим Биљанеi', никогаi' више нисам видео. 

 

У примеру (1) симболом /i/ обележили смо облике Биљана и је, 

док смо у примеру (2) то исто учинили симболом /i'/, којим смо 

означили предлошку конструкцију са именицом Биљана и одричну 

заменицу никога. Ови различити симболи, разуме се, треба да укажу на 

два појавна облика кореференцијалности. 

У првом случају међу обележеним речима успостављена је 

семантичка (Givón 2001: 227; Кронгауз 2001: 261), а у другом 

синтаксичка кореференција (Васић 1998: 79), где само она прва почива 

на идентичности референата (Fauconnier 1974: 7). Дакле, без обзира на 

форму и функцију, облици Биљана и је у (1) идентификују исти појам, на 

шта и идентичност рода и броја недвосмислено упућује, при чему 

                                                           
48 Под базичним или интерпретативним структурама, или нивоом, полазећи од 
схватања утемељена на генеративној граматици, мислимо на из нереченичних 
развијене реченичне, тј. предикатске структуре. 
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заменички облик је, сасвим очекивано, преузима ова селекциона 

обележја и значењски садржај од именице Биљана. 

У примеру (2) зависност између облика осим Биљане и никога 

није успостављена на основу преузимања, или деобе, морфолошких 

обележја рода, броја те садржаја, с обзиром на то да не означавају исте 

појмове, тј. референте наше изванјезичке стварности. Међутим, овим 

појмовима је нешто друго заједничко, а то је истоветна улога у радњи, 

тако да се као главни регулациони фактор намеће одговарајућа 

реченична (и ситуациона) функција, будући експонент одређенога 

значења, те су у том смислу примеру (2) слични и примери (3) и (4), 

нпр.: 

 

(3) Осим Биљанеi', на прослави је била и Анаi'. 

(4) Осим у петакi', видели смо се и у суботуi'. 

 

Ако имамо у виду овај синтаксички механизам, исправно читање 

односа у примерима (2), (3) и (4), с обзиром на принцип зависности или 

условљености значења, изгледа овако: осим-форме стичу свој 

функционално-значењски профил на основу функционално-значењског 

профила неког од реченичних чланова – објекта у (2), субјекта у (3) или 

адвербијала у (4). Дакле, осим-структуре подлежу различитој 

интерпретацији јер за свој примарни, или циљни, синтаксички домен 

имају практично све зависне функције у реченици. Тако, уколико је 

примарни синтаксички домен осим-структуре субјекат, реч је о 

косубјекту (3), уколико је то објекат, говоримо о кообјекту (2), а уколико 

је реч о адвербијалу, у питању је коадвербијал (4). Но, проблем 

примарног синтаксичког домена и његовог кореферента ипак захтева 

додатни коментар, а нарочито начин на који се ова веза успоставља. 

Под примарним синтаксичким доменом (или оријентиром [в. 

Архипов 2005: 8]) подразумевамо зависни реченични члан с којим је 

његов одговарајући синтаксички кореферент (или сателит [в. Архипов 

2005: 8]), у последњим примерима осим-структура, у 

кореференцијалном односу, испољеном у виду функционално-

семантичке зависности. Функционално-семантичка зависност изводи се 

из идентичне улоге и пропозиционе функције оба носиоца референције. 

Тако је, у неку руку, косубјекат други субјекат, кообјекат други објекат а 
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коадвербијал други адвербијал – али тек у репризираној предикацији 

(Васић 1998: 79). Управо реприза управног глагола, и одговарајуће 

предикације, омогућује укључивање још једног пресупонираног 

пропозиционог садржаја у којем своје адекватно место налазе 

косубјекат, кообјекат и коадвербијал, и то такође као пропозициони 

субјекат, објекат или адвербијал. Нпр.:  

 

(5) Осим Биљанеi [← на прослави је била Биљанаi], на прослави је била и 

Ана. 

(6) Осим Биљанеi [← видео сам Биљануi], никога више нисам видео 

(7) Осим у петакi [← видели смо се у петакi], видели смо се и у суботу. 

 

Скица 1 показује да из пресупониране, и реконструисане, 

пропозиције свој лексичко-граматички израз у реченици проналази 

само један диференцијални елемент – и то, у конкретном примеру, 

синтаксички кореферент граматичког субјекта. 

 

 Скица 1 

Осим Биљане , на прослави је била и Ана . 

 

   

{[на прослави је била Биљана] и [на прослави је била Ана]} 

 

Дакле, косубјекат није други граматички субјекат већ 

синтаксички кореферент граматичког субјекта, захваљујући чему у 

реконструисаном пропозиционом садржају и бива размештен на 

позицију – субјекта. На исти начин функционишу и друге везе као 

језички изрази синтаксичке кореференцијалности. С друге стране, иако 

је латентно присутво пресупониране пропозиције материјализовано и 

на синтаксичком плану, овакав приступ је оправдан и семантички јер се 

непосредно указује на постојање више различитих циклуса исте радње. 

Тако, једна могућа интерпретација примера Осим јагода, једе и банане 

подразумева, између осталога, да агенс некада једе јагоде а некада 

банане. 

Захваљујући идентичној пропозиционој функцији, ʻвидљивој’ тек 

након репризе предиката, и јединице које служе као примарни 

синтаксички домени и њихови синтаксички кореференти имају исту 
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семантичку улогу, јер је прве оним другима – позајмљују или намећу. 

Управо је ово један од разлога зашто термин коагенс, који смо и сами 

користили (Алановић 2005: 186, 192), за овај тип синтагматских односа 

не сматрамо идеалним. Наиме, уколико се синтаксичка 

кореференцијалност успоставља са субјектом пасивне реченице, тада 

његов кореферент у реченици није други агенс већ други објекат радње 

(нпр. в. Falk 2001: 90; Falk 2006: 3). Нпр.: 

 

(8) Осим Мирка, ухапшен је и Славко. 

 

Како у примеру (8) граматички субјекат као примарни 

синтаксички домен означава објекат радње, и Мирко и Славко су 

објекти хапшења, дакле пацијенси. Будући да синтаксичком 

кореференцијалношћу непосредно управљају формалнограматички а не 

семантички фактори, неоправдано је уводити термин копацијенс, што 

на сличан начин знатно ограничава употребу већ одомаћеног термина 

коагенс. 

Специфични прагматички услови под којима се одвија 

комуникација одређују да осим-структуре не чине (минимални) део 

тематско-рематског оквира реченице, што је последица синтаксичког 

статуса, за који је главно да нису у питању непосредни, или барем 

примарни, комплементи управног глагола, што итекако има везе с тим 

да реченице овога типа настају интеграцијом две пропозиције. Ова 

својеврсна информативна ʻизоквиреност’, по правилу, регулисана је 

интонационо и, у писању, интерпункцијски – у виду паузе, односно 

запетом, или запетама, нпр. И Славко је, осим Мирка, ухапшен. Штавише, с 

обзиром на то да су синтаксички кореференти експоненти 

пресупониране пропозиције, то их на известан начин чини засебним, 

секундарним или напоредним, тематско-рематским конфигурацијама, 

које су, будући да углавном чине старо или познато знање о 

ситуационом контексту, саставни део теме целога исказа. Међутим, не 

понашају се сви синтаксички кореференти једнако. Тако су социјативне 

и контрасоцијативне форме (које Халидеј дефинише као позитивне и 

негативне комитативне конструкције [Halliday 2014: 314]) саставни део 

реме, тј. глаголске синтагме, с обзиром на то да се непосредно везују за 

управни глагол – као његове допуне или пак додаци, нпр.: 

 



 

296 

(9) Посвађао се са свима. 

(10) Дошао је без своје пратиље. 

 

Последњи став подржавају и примери у којима су у осим-

структуре интегрисане социјативне или контрасоцијативне форме, при 

чему обратни сценарио граматички систем српског језика не дозвољава, 

нпр.: 

 

(11) Осим с мајонезом, пљескавицу једем и с кајмаком. 

(12) Осим без новца, Марко је остао и без среће. 

 

Утврђена правилност има значајних реперкусија и на могућност 

повезивања с примарним синтаксичким доменима. Тако, док се 

социјативне и контрасоцијативне форме повезују само са субјектом и 

директним објектом (Austin/Engelberg/Rauh: 2004: 264), таква 

ограничења не познају комитативне (тј. адитивне), ексцептивне и 

супститутивне форме, које се, истина с неједнаком учесталошћу, 

појављују као кореференти свих зависних реченичних чланова. 

 

Уп.:49  Никоме неће да приђе и нико је није додирнуо осим мене […] (П); 

Осим до тада јединог Нишекспреса, посао су добили и приватни 

превозници (П); […] али "никада никога нису питали осим мене" (П); 

Надам се да никоме осим мени ова подла комбинација није пала на 

памет (П); На сва општеприхваћена правила људи је Зајко пристао, 

осим на једно (П); Осим у спортовима, овде су се огледали и у уређењу 

паркова и монтажи радијатора (П); Осим на Вождовцу, ових дана 

гасификују се и три улице на Kарабурми […] (П); Радмановић ни 

догодине неће моћи да игра нигде осим у Звезди (П); Осим са тремом, 

такмичари су се борили и са грешкама у тестовима […] (П); […] са 

подгоричког до свих наведених градова, осим до Париза, цена 

повратне карте је испод 200 евра (П); И нечасно је очекивати да неко 

други, уместо тебе, води твоју борбу (П); Тада им је саопштено да ће 

новац, уместо њима, бити додељен апсолвентима, којих је мање (П); 

Али, уместо њему, он се усред представе окренуо госпођи Ефросинији 

                                                           
49 Примери су преузети током новембра и децембра 2018. године са странице 
www.korpus.matf.bg.ac.rs, а извори су: БП – Борислав Пекић, Беснило; МП – 
Милорад Павић, Хазарски речник; П – Политика; ПКД – Политикин културни 
додатак; РТС – Радио-телевизија Србије. 

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/
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[…] (МП); […] али Џеси уместо са животињама радије другује са чашом 

(П); Kао рођени ирски изрод, уместо на виски и пиво домаћег 

порекла, навукао се на амфетамине (П); Kолико ће она утицати на 

одлуке Американаца да уместо на Иберијско полуострво оду негде 

другде, видеће се ускоро (П); Стотине богаташа широм света уместо у 

ковчезима или урнама, чувају се у специјалним фрижидерима (П); Она 

још постоји, али се њен новац, уместо у сефовима и корисним 

пројектима, налази негде другде (П). 

 

На основу свега досад реченога, видимо да се социјативне и 

контрасоцијативне форме супротстављају свим другима, између 

осталога и зато што, уз значење оствареног или неоствареног 

заједништва, и једне и друге показују значајну значењску хетерогеност. 

Управо зато, социјативне и контрасоцијативне форме постају 

синтаксички кореференти субјекта или директног објекта тек након 

усаглашавања категоријалних обележја референата, нпр. човек /+/: 

Отишао је са Аном и Отишао је с раном у срцу; Отишао је без Ане и 

Отишао је без ручка. Међутим, постоји још једна семантичка околност 

која нарочито социјативне форме издваја, а то је појава да се, тамо где је 

хијерархија међу референтима комуникаторима прозирна, њима 

означава доминантни члан какве заједнице, нпр. Ана живи с 

родитељима и Моји родитељи живе са мном. 

3. Механизми идентификације примарног синтаксичког 

домена 

 Примери (11) и (12) из претходног одељка илуструју правило по 

којем је у српском језику могућа неутрализација рекције предлога, и то, 

на пример, кад год је прилошка синтагма саставни део предлошке 

конструкције, нпр. са много њих, пред много присутних итд. Следећи 

исти језички принцип, једна предлошка конструкција постаје део друге, 

при чему форма номинала не зависи, наравно, од оба предлога већ од 

оног најближег, непосредног регенса, нпр. до пред кућу и сл. Тако 

долазимо до налаза да управни предлог, у нашем случају осим, није 

променио облик или пак изгубио способност рекције, иако се њени 

ефекти не одражавају на формална обележја депенденса – јер је реч о 
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прилогу или прилошкој конструкцији, нпр. осим сутра или осим у 

петак.50  

Ова језичка правилност омогућује решавање једног другог 

питања, а то је утврђивање механизма којим се идентификује примарни 

или циљни синтаксички домен у реченици, за шта су нам од велике 

помоћи управо формална обележја синтаксичког кореферента. 

У примерима типа 

 

(13) Осим Марије, дошла је и Биљана. 

(14) Осим Биљане, видела је и Ану. 

(15) Осим на њу, мислим стално и на тебе. 

(16) Осим мени, ово се свиђа и другима у одељењу. 

(17) Осим јуче, Ана је имала испите и у недељу. 

 

осим-структуре су синтаксички кореференти граматичког субјекта (13), 

директног објекта (14), индиректног објекта (15), логичког субјекта 

(16) и адвербијала (17), при чему се обличка, или падежна, обележја 

циљног синтаксичког домена и његовог кореферента у неким 

случајевима поклапају а у другима не. Тако су синтаксички кореференти 

граматичког субјекта и директног објекта у генитиву, док кореференти 

логичког субјекта и индиректног објекта не прате ову законитост, што 

је пак сасвим очекивано код коадвербијала, с обзиром на то да су 

адвербијали формално неспецифичне јединице (Àgel 2000: 180). Управо 

се на примерима морфологизиране, с једне стране, и неутралисане 

рекције предлога осим, с друге, најбоље очитују механизми којима је 

синтаксичка кореференцијалност у реченици материјализована, и који 

се у бити своде на три различита типа условљености – структурну, 

формалну и значењску. 

3.1. Генитивни рекцијски модел предлога осим, типичан за 

примере (13) и (14), морфологизиран је у свим приликама када је циљни 

синтаксички домен једна од две структурне позиције у реченици, а то су 

субјекат и директни објекат. С обзиром на то да су номинатив субјекта и 

                                                           
50 Тако, на пример, у једном случају локативна конструкција с предлогом у 
добија одговарајући морфолошки израз а у другом не добија, попут у много 
случајева и у многим случајевима. 
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акузатив директног објекта структурни падежи (Blake 1994: 60), јер су, 

између осталога, једини укључени у трансформацију актив – пасив, 

барем у српском језику, то аутоматски подразумева да формална 

идентичност примарног синтаксичког домена и његовог кореферента у 

овом случају није нужна, мада и за ово постоје спорадичне потврде, нпр. 

Осим њу, питао је и Марка (в. Ковачевић 1998: 211). 

 

Уп.: Само их је он, осим нас, верујем, могао чути (П); […] пошто је 

финансијска криза осим нас, већ навикнутих, заљуљала и најбогатији 

део планете (П); Чува ме Гривча, пас који није имао никога осим нас 

(П); Осим нас, из Европе су позвана само још два пројекта (П). 

 

Није, међутим, тешко уочити да се у неким примерима укључују 

интензификатори, попут партикула и, само или још, којима се 

непосредно идентификује примарни синтаксички домен – 

фокализацијом субјекта или директног објекта (Алановић 2007а: 456). 

Међутим, присуство интензификатора неопходно је када у реченици 

међу синтаксичким доменима постоји конкуренција – реализовани су и 

субјекат и директни објекат. 
 

(18) Осим Биљане, и Бојан је видео Марка. 

(19) Осим Биљане, Бојан је видео (само још/још) и Марка. 

 

Осим тога, док је изостанак лексикализације граматичког 

субјекта поуздан знак да овај члан није примарни синтаксички домен, 

нпр. Осим Ане, видео сам још Биљану, дотле ову дилему евентуално 

отклања постојање само једне јединице с којом је могуће успоставити 

синтаксичку кореференцијалност. 
 

(20) Осим Биљане, навраћала је и Мара. 

 

Уп.: Осим нас две, у школи су били и лекари, правници, социолози, 

психолози […] (П); Да ли је још неко, осим тебе и твоје девојке, тада 

приведен на саслушање? (П); Осим ње, и многи други извођачи 

популарисали су своје стваралаштво […] (П); Осим ње, гошћа Битефа 

описује и "Прашку групу" која је руски репертоар представљала широм 

Европе […] (П); Осим њега, исто звање су добили и бивши председник 

СРЈ Зоран Лилић и генерал Небојша Павковић […] (П). 
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Вредни помена су свакако и ексцептивни примери где примарни 

синтаксички домен заузимају одричне, опште и друге квантификативне 

именичке и придевске заменице (Ковачевић 1998: 206; Алановић 2012в: 

160), при чему је приметан њихов, релативно чест, контактни положај са 

одговарајућим кореферентом (нпр. нико осим… и сл.). 

  

Уп.: […] нико осим нас самих неће решити наше проблеме (П); Осим 

нас нико није веровао да можемо да победимо (П); То нико није могао 

да уради осим њега (П); Осим њега немамо некога ко одскаче […] (П); 

Да је било који други играч осим њега направио несвакидашњи подвиг 

у финалу СП у Индијанаполису, то би се сматрало чудом (П); […] али да 

су луди сви осим њега (БП); Ми немамо други савез осим овога (П); […] 

све су осим мене звали на саслушање […] (П). 

 

3.2. Други језички механизам примењује се у случајевима када се 

кореферентна форма односи на синтаксичке јединице које се не 

изражавају тзв. структурним падежима – логички субјекат и 

индиректни објекат. Тада се синтаксичка кореференцијалност 

успоставља тако што се понављају формална обележја одговарајућег 

реченичног члана, нпр.: 

 

(21) Осим њој, ни мени се ово не допада. 

(22) Осим Марку, књигу сам поклонио и Биљани. 

(23) Осим на њу, стално мислим и на тебе. 

(24) Осим о љубави, размишљам и о послу. 

 

Уп.: […] како то да никоме, осим нама, не смета што нису објављене 

плате менаџмента у Нафтној индустрији Србије […] (П); Осим њима, 

држава мора помоћи Ромима и осталим социјално угроженим 

категоријама становништва […] (П); […] он нема мандат своје владе да 

разговара о било чему другом осим о статусу (П); […] јер они остају 

тајни за све осим за особе под надзором […] (П); Новац се издвајао за 

све друго осим за одржавање (П); Овде су осим за аранжмане са 

страним агенцијама, заинтересовани и за контакте са туристичким 

компанијама […] (П). 

 

Као што видимо, осим-структура интегрише именски израз или 

предлошку конструкцију која је облички идентична реченичном члану 
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који служи као примарни синтаксички домен. О ефикасности овог 

језичког поступка говори податак да, за разлику од граматичког 

субјекта и директног објекта, остале синтаксичке јединице у реченици 

показују мању или већу варијантност у погледу својих формалних 

обележја. Дакле, како логички субјекат и индиректни објекат немају 

један специфичан образац граматикализације, њихов синтаксички 

кореферент нужно позајмљује своја формална обележја. Ово 

позајмљивање или преузимање обележја спроводи се на рачун 

неутрализације предлошке рекције. Ако пак имамо на уму да је у 

језицима аналитичког типа управо предлог сигнал одређеног падежног, 

тј. синтаксичко-семантичког односа, онда је сасвим очекивано да и у 

осим-структури постоји адекватна подела улога – предлог осим, на 

пример, регулише значење комитативности (адитивности) или 

ексцептивности, а форма именског израза или предлошке конструкције 

у њеном саставу непосредно упућује на примарни синтаксички домен. 

3.2.1. Иако се ексцептивност и комитативност радњи изражавају 

зависним клаузама, што је потпуно разумљиво јер се једино тако 

обезбеђује морфосинтаксичка еквиваленција међу предикатима, тј. 

глаголима, нпр. Осим што студира, он и ради и Осим што студира, не 

ради више ништа, има спорадичних примера да осим-структура ступа у 

кореференцијалну везу и са именским делом предиката, нпр. Осим брз, 

он је и снажан. 
 

Уп.: […] па ипак, свих ових година, тако јединствен, тако свој, тако наш, 

тако ничији осим Андрићев (ПKД). 

 

Мада веома редак, последњи пример макар и посредно доказује 

да је и предикативна допуна копулативном глаголу реченични члан с 

којим је могуће успоставити корефернцијални однос, и то понављањем 

његових формалних обележја. 

3.3. На сличан се начин синтаксичка кореференцијалност 

успоставља и са адвербијалима, при чему под сличношћу мислимо на 

неутрализацију рекције предлога осим. Овде пак свака даља сличност 

престаје јер су адвербијали формално неспецифичне јединице (Àgel 

2000: 180), тако да се кореференцијалност између адвербијала и 
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коадвербијала заснива на идентичности категоријалног значења а не 

падежне форме. Нпр.: 

 

(25) Осим у петак, видели смо се и јуче. 

(26) Осим тамо, био сам и на Хималајима. 

(27) Осим због њега, дошао сам и из поштовања према њој. 

 

Уп.: […] а снимало се, осим овде, и у Белој Цркви, Београду, Риму, 

Барселони […] (П); Осим на такмичењима, наши синови су свирали и у 

дечјем позоришту, геронтолошком центру […] (П); Никад нисам ручао 

са породицом, осим суботом и недељом […] (П); […] оштећена није 

овлашћена за подношење жалбе из других разлога, осим због одлуке о 

трошковима кривичног поступка (РТС); Осим због ниже цене, земље 

у окружењу су заинтересоване за нашу пшеницу из још једног важног 

разлога […] (П). 

 

Адвербијале одликује прилошки а не падежни израз (Белић 1998 

[1941]: 129, 157), тако да се кореференцијална веза успоставља путем 

уједначавања значењских обележја. Како је поткласификација 

адвербијала семантички мотивисана, нпр. (учити) од јутра, (побећи) од 

куће и (презнојавати се) од болова, тако се и примарни синтаксички 

домен препознаје на основу значења које с њим дели одговарајући 

синтаксички кореферент. Зато се у осим–структуру несметано 

интегришу друге предлошке конструкције као и прилози различитог 

значења – просторног, временског, узрочног и др. 

Осим у комитативним и ексцептивним, коадвербијали се могу 

реализовати и у супститутивним конструкцијама. 

 

Уп.: […] биће уместо данас одигран, највероватније, у недељу увече (П); 

Уместо из фабрике у Чешкој, аријел, најпознатији бренд ове 

компаније, у Хрватску сада стиже из Француске […] (П). 

4. Закључак 

 Премда се у први мах може учинити да разлика између 

семантичке и синтаксичке кореференцијалности није тако оштра, 

показало се да су у случају ове потоње управо синтаксички односи, или 
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читаве мреже, основно језичко средство за исказивање пропозиционих 

функција и одговарајућих семантичких улога. 

Зато је и ово истраживање имало за циљ да се расветле 

синтагматски механизми језика којима се успоставља структурна, 

значењска и информативна хијерархизација чланова реченице. 

Смисао хијерархизације реченичних чланова, видели смо, нема 

само за циљ да се структура реченице уреди, или преосмисли, већ да се 

омогући обједињавање сложених садржаја, те регулише ситуациони 

значај појединих учесника. 

Ипак, један од доприноса овога истраживања јесте и то да је, и на 

примерима синтаксичке кореференцијалности, могуће доказати 

исправност приступа по којем форма језичких јединица зависи од 

њихове структурне позиције (за граматички субјекат и директни 

објекат), лексичкосемантичких обележја регенса (за логички субјекат, 

индиректни објекат и предикатив) или пак значења које изражавају (за 

адвербијале). Из истог разлога се и веза између примарног 

синтаксичког домена и његовог реченичног кореферента успоставља на 

основу структурне, формалне или значењске условљености или 

зависности. 
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КОМУНИКАТИВНИ И ПРАГМАТИЧКИ РЕГУЛАТОРИ 

СИНТАКСИЧКЕ КОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТИ51 

1. Увод 

У ранијим текстовима смо истакли да је кореференцијалност 

примарно семантичко-синтаксички феномен, те се стога и дефинише 

двојако – као идентична референција двеју различитих морфолошких 

или синтаксичких форми (Fauconnier 1974: 7), оријентисана 

екстратекстуално као упућивање на исти ентитет или когнитивни 

концепт (егзофора), или пак интратекстуално на неки део исказа 

(ендофора [Кlajn 1985: 42]).52 

Ван феномена кореференцијалности остају случајеви када иста 

номинациона форма нема исту референцију, што је узроковано 

специфичним логичким или контекстуалним ограничењима. 

 

(1) Петарi туче Петраii.. 

 

Кореференцијалност је, схваћена шире, и логичко-семантичка 

категорија, јер се одређеном језичком формом упућује на битна својства 

нејезичкога (или језичког) референта (логичког антецедента – 

концепта), односно на другу, кореферентну форму, при чему су обе део 

истог исказа. Типичан пример концептуалне кореференцијалности јесте 

синонимија (Patry/Ménard 1990: 34), којом се испуњава битан услов да 

различите језичке јединице покривају исти концепт или референт. 

Метафора или метонимија обезбеђују исту референцију различитим 

структурама, а попут синонима њима се постиже избегавање 

понављања истих лексема и успостављање текстуалне кохезије.53 Тако 

                                                           
51 Овај текст је, у знатно измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2007). „Фокус пажње као регулaтор синтаксичке 
кореференцијалности‟, Српски језик 12/1–2: 447–458. 
52 Под ентитетом ћемо сматрати појаве, бића и ствари наше материјалне 
стварности. 
53 Кохезија подразумева немогућност декодирања кореферентне форме без 
идентификације оне примарне на коју она и упућује (Halliday/Hasan 1976: 4). 
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се и елипса субјекта у случајевима идентичности агенса сматра 

резултатом кореференције: César vint, vit et vainquit (Lazard 1994: 52).54 

Семантички тип кореференцијалности одражава и кохеренција унутар 

придевско-именичке синтагме или између субјекта и предикатива. 

Кореференцијалност се испољава, разуме се, и на синтаксичком 

плану, када се структурно и/или формално различитим јединицама 

додељује, уз исту семантичку улогу, и иста синтаксичка функција на 

базичном нивоу (тј. на нивоу исходишне реченице, која се увек 

представља као вишепредикатска структура [Васић 1998: 78]). 

Последње значи да се синтаксичка функција, односно семантичка улога 

остварена типично формализованом (као примарним синтаксичким 

доменом) по аутоматизму приписује и оној нетипично формализованој 

јединици (као њеном сателиту). Разлика међу типично и нетипично 

формализованим структурама заснива се на принципу синтаксичке 

очекиваности, јер је само одређена језичка форма (морфолошка или 

синтаксичка) истовремено и очекивани формални знак којим је нека 

синтаксичка функција изражена (Ристић 1999: 160). 
 

(2) Поред Ане дошла је и Весна.  [←Дошле су Весна и Ана] 

 

С обзиром на то да се од граматичког субјекта очекује да 

идентификује агенс (Мухин 1999: 76), нужно му се, поштујући формалну 

реченичну хијерархију, даје предност у односу на коагентивну форму 

која је ван тематско-рематског делa реченице и која сама по себи има 

глобалну реченичну позицију (Поповић 1997: 139). Ипак, и типична 

форма, као и она нетипична, након одговарајуће трансформације 

заузимају, свака у својој базичној реченици, позицију граматичког 

субјекта. 
 

(3) Ана је дошла. Весна је дошла. 

 

                                                           
Кохезивну функцију имају и мелодијске варијације у говору, прекиди и поновно 
везивање (Danon-Boileau 1991: 111). 
54 Превод: Цезар је дошао, видео и победио. 
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Поступак трансформације није посве слободан, он зависи од 

неких језичких али и нејезичких фактора који одређују начин 

генерирања реченица. У конкретном случају, битне компоненте су 

темпорална сукцесивност и/или симултаност, обавештеност говорника 

и саговорника о исходу ситуације, односно очекиваност датог редоследа 

догађаја. 

Кореференцијалност, дакле, треба дефинисати као упућивање 

пунозначних и непунозначних лексичких и граматичких јединица, и то 

истовремено (посредно или непосредно) на исти нејезички или језички 

референт, односно на неку од њима остварених синтаксичих функција и 

семантичких улога. 

Међутим, кореференцијалност не представља само семантички 

феномен или синтаксички поступак већ и израз говорне стратегије 

којом се регулише фокус пажње или неке друге околности (очекиваност, 

заједничко знање и сл.) у вези са учесницима ситуације. 

2. Извођење синтаксички кореферентних структура 

Синтаксичка кореференцијалност је израз постојања једне 

референтне тачке, али овог пута у синтаксичко-семантичком систему, 

која се може дефинисати као синтаксема (Мухин 1999: 4). Та синтаксема 

је формализована у истој реченици два пута – први пут, типично 

формализованом структуром са субјекатском, објекатском или неком 

другом функцијом и истовремено са улогом агенса, пацијенса и сл.; и 

други пут, синтаксички кореферентном структуром у нетипичном 

структурном обрасцу за дату функцију и улогу. Синтаксички 

кореферентна структура у нетипичном структурном обрасцу има, дакле, 

хијерархијски нижи статус (нпр. није део субјекатског или објекатског 

комплемента), а њену семантичку улогу и базну синтаксичку функцију 

идентификујемо на основу односа кореференцијалности који 

успоставља, на пример, са субјектом или објектом.  

Референтна тачка је, дакле, једна од синтаксичких функција, 

углавном субјекат, објекат или предикатив, али истовремено и 

семантичка улога коју остварују означени појмови, као што су агенс, 

пацијенс и сл. (Васић 1998: 79). Две структуре су синтаксички 
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кореферентне ако, након синтаксичке трансформације 

монопредикатске структуре у координирану двопредикатску, заузму 

исте синтаксичке позиције у базичним реченицама, а да притом не 

промене своје семантичке улоге.  

Ако се имају у виду структуре којима се остварује одређена 

синтаксичка функција, односно семантичка улога, као полазна, 

референтна тачка у анализи треба да послужи идеална реченична 

структура типа субјекат – предикат – објекат са субјектом као агенсом 

и објектом као пацијенсом. Тек пошто се трансформацијом добије 

овакво реченично устројство, првобитне нетипичне кореферентне 

форме заузимају неке од централних синтаксичких функција. На овај 

начин се у исту раван стављају и типично и нетипично формализоване 

структуре јер остварују идентичан однос према референтној 

синтаксичкој функцији и семантичкој улози (тј. синтаксеми), а разлике 

међу њима се тичу различите реченичне хијерархије, што је често 

последица различите перспективизације исказа (Ивић 1976: 42), као и 

говорних стратегија да се још нека релевантна пратећа околност 

идентификује и о њој реферише. 

Логички гледано, два ентитета учествују на исти начин у 

именованој радњи, али на синтагматском плану нису представљени 

истим морфолошким формама или синтаксичким структурама (4). 

Трансформацијом нетипичне форме могу заузети место типичних (само 

у случају одређених кореферентних односа), наравно уз промену неких 

морфолошких обележја, што је доказ за то да и на синтагматском плану 

остварују исту семантичку улогу, а синтаксичком супституцијом и исте 

синтаксичке функције у базичним предикатским структурама. 

 

(4) Марко је отишао са Аном. [← Ана је отишла с Марком] 

 

Само номинативна форма именске речи остварује функцију 

граматичког субјекта, док предлошка синтагма са Аном, будући 

хијерархијски нижег статуса у односу на граматички субјекат, 

представља семантички, или пак логички, субјекат (в. 

Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 236). Међутим, ентитет именован 

социјативном формом остварује исти тип односа према радњи као и 

ентитет на позицији граматичког субјекта. Координираном синтагмом 



 

308 

са субјекатском функцијом, која би обухватила оба ентитета, долази до 

плурализације предиката (5), чиме се и формално показује суштински 

иста језичка природа обе исходишне форме и оба (нејезичка) ентитета. 
 

(5) Марко и Ана су отишли. 

 

Нетипична кореферентна структура, будући сателит примарног 

синтаксичког домена, своју синтаксичко-семантичку интерпретацију 

стиче посредством структуре у типичној форми, с којом је у односу 

кореференције, по принципу синтаксичке и семантичке зависности. Са 

аспекта синтаксичке хијерархије, једино типична форма има 

прототипичну семантичку улогу, тј. улогу агенса или пацијенса, док она 

нетипична коагенса или копацијенса. На тај начин се и терминолошки 

сигнализира постојање какве функционалносемантичке везе, или 

зависности, међу синтаксемама (6). 

 

(6) Поред Марије, видео сам и Ану. [← Видео сам Ану, али и Марију] 

Поред Марије, дошла је и Ана. [← Дошла је Марија, али и Ана] 

 Ана је дошла са Иваном. [← Дошле су Ана и Ивана] 

 Видео сам Ану са Иваном. [← Видео сам Ану и Ивану] 

 

Ако се ове зависне синтаксичке форме посматрају ван 

реченичног контекста, на основу њиховога лексичког или морфолошког 

састава није могуће утврдити ни базичну синтаксичку функцију ни 

остварену семантичку улогу, јер немају формалне ознаке типичне и 

потребне за граматички субјекат или објекат. Управо стога што с 

формом типичном за дату синтаксичку функцију (или семантичку 

улогу) успоставља зависну семантичку везу, нетипичном кореферентом 

формом се само понавља њена семантичка улога и базична синтаксичка 

функција (6). Из ових разлога се нетипичној форми за агенс или 

пацијенс и придаје нижи формалнореченични статус. 

Неретко се о кореферентној вези може закључити и на основу 

повезаности два појма при спровођењу исте радње. Тако у примеру 

Марко је уносио дрва са оцем не постоји могућност да се синтаксички 

кореферентан однос не успостави међу појмовима именованим 

облицима Марко и са оцем. Ако су са аспекта спојивости појмови 

равноправни и подесни да потенцијално остваре исту семантичку улогу, 
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за правилну интерпретацију од пресудне важности је ред речи, тј. 

редослед и близина типичних и нетипичних кореферентних форми: 

Гледао сам Марка са Иваном // Гледао сам са Иваном Марка // Са 

Иваном сам гледао Марка. 

3. Комуникативно-прагматички аспект кореференцијалности 

Са прагматичког становишта синтаксичка кореференцијалност, 

као и семантичка уосталом, представља једно од средстава за 

успостављање текстуалне кохезије међу семантички и логички 

повезаним деловима исказа или текста. Она истовремено одражава 

говорну стратегију којом се имплицира постојање других учесника у 

радњи изузев оног који је представљен типичном формом (2), што је 

садржано у тематском делу исказа као нечем што је „дато, познато‟ 

(Savić 1993: 99). Синтаксички кореферентним структурама се реферише 

о неким пратећим околностима догађаја (нпр. партнерском односу међу 

учесницима или каквом заједништву). С друге стране, овим 

синтаксичким структурама говорно лице интервенише у исказу на тај 

начин што учеснике у догађају доводи у везу која је понекад остварена 

само у његовој свести, те се кореференцијалност мора довести у везу и с 

неким „општијим психолошким законима‟ (Savić 1993: 102), као и 

нејезичким факторима који одлучују о нашим језичким поступцима и 

који одражавају разлике у перцепцији догађаја (Ивић 1976: 42). 

Тематски део исказа не представља увек садржински заједничко 

знање говорника и саговорника, то је пре концепт на чијој основи и 

један и други учествују у формирању исказа. За редослед реченичних 

конституената, поред структурних и семантичких фактора, од велике 

важности су и комуникативни, који су у домену знања и намера 

говорног лица (Mrazović 1981: 32), којима се тaкође регулише распоред 

фокуса пажње. Неретко се, међутим, дешава да се синтаксички 

кореферентном формом, у виду накнадног коментара, само проверава 

оправданост очекивања да говорник (или саговорник) располаже неком 

информацијом. 

Зато ћемо у наставку изложити најважније говорне стратегије 

приликом избора одговарајуће формалне јединице у кореферентном 

односу. 
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3.1. С(А) + Инструментал. Социјативним типом коагенса55 или 

копацијенса упућује се на друге учеснике у радњи који с појмом у 

синтаксички типичној форми  остварује равноправан, партнерски однос, 

што је сигнализирано могућношћу плурализације субјекта у случају 

релације агенс – коагенс. Присуство социјативне форме у рематском 

делу реченице је условљено рекцијском способношћу глагола или пак 

његовим значењским ресурсима, тј. способношћу да реферише о већем 

броју учесника у радњи. 

 

(7) Данас се посвађао с братом. [← Он и брат су се посвађали] 

       Данас сам га видео с братом. [← Данас сам видео њега и брата] 

 

Као што се види, социјативним инструменталом се истиче 

остварено заједништво између појмова који су, с једне стране, 

представљени зависном кореферентном формом, и, с друге, оних који су 

репрезентовани неком од основних синтаксичких функција (субјектом 

или објектом). Захваљујући системској могућности да се граматички 

субјекат контекстуално изостави (када је тзв. имплицитна централна 

тема [Поповић 1997: 29]), објекат, као најближи и једини преостали 

номинал с централном граматичком функцијом, аутоматски успоставља 

синтаксичо-семантичку везу са зависним кореферентним структурама 

(8).  

Међутим, ако се ван тематско-рематског дела реченице појави 

структура која може с више синтаксема да успостави кореферентни 

однос, будући да има глобалну позицију, њено синтаксичко-семантичко 

декодирање изводи се најлакше помоћу рематског фокуса (8), али и 

идентификовањем синтаксеме чија је формална реплика. Поред крајње 

реченичне позиције, рематски фокус је наглашен и фокализатором, 

партикулом и с пресупозиционом функцијом (Ковачевић 1997: 9). 
 

(8) Осим са Аном, Марко се посвађао и с Маријом. (коагенси) 

                                                           
55 О појму синтаксичке кореференцијалности и њеним појавним облицима 
говори Вера Васић у свом раду Синтаксичка кореференцијалност (Васић 1998). 
Том приликом, поред копредикатива и коадвербијала, ауторка као посебне 
семантичке типове коагенса и кообјекта издваја: социјативни, 
контрасоцијативни, ексцептивни, комитативни и супститутивни тип. 
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Осим с Маром, видео сам га и са Аном. (копацијенси) 

 

3.2. Без + Генитив. Будући да контрасоцијативни тип стоји у 

контрасту према социјативном, њиме се реферише о изостанку 

колективног остварења радње. Ни контрасоцијативни тип, с обзиром на 

распоред реченичних чланова, не представља глобалну целину јер је део 

рематског дела исказа. Будући да се може јавити као одговор на питање 

Без кога?, лако постаје рематски фокус. За разлику од социјативног (пр. 

[4]), контрасоцијативни тип онемогућава синтаксичку конверзију, која 

за резултат има обједињавање оба учесника у форми субјекта,  јер су 

учесници у опозитном односу са становишта реализације именоване 

радње. Контрасоцијативни тип кореференцијалности, дакле, 

представља својеврсну негацију социјативности, односно очекиване 

колективности (9). 
 

(9) Ана је отишла без Петра. 

 

3.3. За разлику од + Генитив; Насупрот / супротно + Датив. 

Опозитним кореференим формама се сигнализира опозитан, 

адверзативан однос међу учесницима неке радње (10). Супротно 

контрасоцијативном типу, опозитним се не имплицира постојање било 

каквог облика или степена колективности. Њиме се, дакле, не задире у 

облик односа међу учесницима, они се доводе у међусобну везу само са 

становишта вршења или невршења радње. 

Опозитни кореферентни тип се ослања на пресупозицију која се 

тиче неког претпостављеног заједничког знања говорника и 

саговорника. Препонована опозитна структура одваја се редовно 

паузом, те има глобалну позицију. С друге стране, у постпозицији ова 

структура је одвојена продуженом паузом, штавише, наглашено је њено 

издвајање из тематско-рематског реченичног оквира,56 што јој даје 

статус накнадног коментара: Он воли село, за разлику од свог брата. 

Постпонована кореферентна опозитна структура може говорнику 

                                                           
56 У немачкој лингвистичкој теорији (Helbig/Buscha 1996: 219) овакав поступак 
обично се назива Ausrahmung (тј. изоквиравање). 
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послужити и за проверу саговорникове обавештености о ономе на шта 

се исказ односи. 

 

(10) За разлику од брата, он воли село. 

 

Иако се често опозитност манифестује као супротност у 

апсолутној вредности (да – не у примеру [10]), у зависности од 

рематског фокуса, у овом односу може бити различит степен 

испољавања каквог својства при реализацији одређене радње. 

 

(11) За разлику од Марка, он плива добро. [← Марко не плива добро] 

 

3.4. Међу + Интрументал. Инклузивни тип кореференцијалности 

се остварује као ослабљена или ненаглашена социјативност. Наиме, 

овим типом се један појам или мања група појмова укључује или 

придружује неком колективу у чије унутрашње устројство се не задире 

(12), те чија се заједничка активност може схватити и као резултат 

случајности. С друге стране, семантички опсег глаголских лексема 

карактеристичних за инклузивни тип сигнализира да говорник о 

колективности закључује само на основу просторног распореда 

учесника, што инклузију приближава спацијалној локализацији. 

За зависну кореферентну структуру карактеристично је да је у 

граматичком или семантичком плуралу, што није случај и с примарним 

синтаксичким доменом. Увођење партикуле и, примећујемо, у директној 

је вези са степеном очекиваности учешћа неког појма у реализацији 

радње и с тежњом говорника да се још неки податак дода. 

 

(12) Међу њима је (и) моја сестра. Међу њима сам видео (и) сестру. 

 

3.5. Поред / осим + Генитив. И комитативни кореферентни тип 

представља део исказа изван тематско-рематског дела реченице. 

Комитативност упућује на придруживање једног ентитета или неке 

групе ентитета другом ентитету или другој групи ентитета. За разлику 

од социјативног и инклузивног типа, комитативни не подразумева 

симултаност  радњи, нити да изван домета резултата саме радње међу 

учесницима постоји неки облик или степен колективности. 

Комитативношћу се имплицира остварење симетричног односа свих 
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учесника према именованој радњи, тако да евентуална негација 

површинског предиката условљава и негацију репризираног базичног 

предиката. Синтаксичка конверзија реченице је начелно могућа, али се 

тада мења информативна перспектива, односно, задире се у однос 

говорног лица према другим учесницима (Поред Ане, дошла је и Марија 

(Марију нисмо очекивали!)// Поред Марије, дошла је и Ана [Ану нисмо 

очекивали!]). 

Иако је типични формални показатељ комитативности предлог 

поред, овде се могу појавити и неки примарно ексцептивни предлози, 

нпр. осим или сем (13). 

 

(13) Осим Ане дошла је и Марија. 

 

Има прилика када тек идентификација фокуса омогућује 

конкретизацију значења комитативне кореферентне структуре (14). 

 

(14) Осим родитеља, и девојка га је поздравила. (коагенс ← субјекат-

агенс) 

 Осим родитеља, девојка је поздравила и њега. (копацијенс ← 

објекат-пацијенс) 

 

3.6. Осим / поред + Генитив. Ексцептивност се остварује као 

логичко издвајање или искључивање једног ентитета или мање групе 

ентитета из неког колектива (15). На тај начин се, са становишта 

говорног лица, неки претпостављени и очекивани колектив дели у две 

скупине које су међусобно супротстављене са аспекта односа према 

радњи. Синтаксичка конверзија је у овом случају немогућа. Регулатор 

ексцептивности нису различите предлошко-падежне конструкције, већ 

асиметричан распоред негације у базичним координираним 

структурама, као и немогућност увођења партикуле и (Сем Марије, и 

други су дошли (комитативност) према Сем Марије, други су дошли 

[ексцептивност]). Међутим, на синтагматском плану на позицији 

субјекта или објекта углавном се јављају универзални квантификатори, 

тј. лексичке јединице којима се упућује на целовитост каквог колектива 

(15), а то су сви, други, остали, нико. 

 

(15) Сем Марије, остали су дошли. Сем Марије, никог више нисам видео. 
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3.7. Уместо / наместо + Генитив. И супститутивни тип омогућава 

успостављање адверзативног односа међу актерима у радњи. 

Специфичност овог типа кореференције огледа се у томе што у свести 

говорног лица долази до својеврсне замене улога – очекивани учесник у 

радњи, свесно или несвесно, препушта или уступа другом учеснику своју 

улогу у њој. 

Примарна реченична позиција супститутивне структуре је 

препозиција јер се тиме само појачава ефекат изненађења, што се и 

потенцира интонационим одвајењем. Постпозиција пре упућује на 

вољну и свесну замену, што се сигнализира одсуством паузе.  

Синтаксичка конверзија агенса и коагенса или пацијенса и 

копацијенса је немогућа, јер они стоје у адверзативном односу према 

именованој радњи. 

 

(16) Уместо Ане, дошла је Сања. Уместо Ане, видео сам Марију 

 

3.8. Kореферентна веза може се успоставити и с рематски 

фокализованим адвербијалом (17), при чему је у глобалној целини 

обично репризирана структура реченичног фокуса.  

 

(17) Осим у суботу, радићемо и у недељу. 

 

3.8. Као што се може видети, нетипична синтаксички 

кореферентна структура, будући да представља пресупонирани садржај, 

налази се најчешће ван тематско-рематске реченичне конфигурације 

(Поповић 1997: 27), док су у рематском делу реченице социјативни, 

контрасоцијативни и инклузивни тип. Но, будући да се ван теметско-

рематске структуре налази кореферентна структура која почива на 

принципу редукције рематског предиката, може се потпуно оправадано 

тврдити да је она сама по себи експонент базичне или имплицитне 

тематско-рематске конфигурације на којој се гради читав исказ. Такође, 

с обзиром на то да је она својеврсна пресупозициона одредба, читав 

исказ би се опет могао рашчланити на тематски (пресупонирани) и 

рематски (актуализовани) део. Међутим, тематски део исказа не 



 

315 

представља увек садржински заједничко знање говорника и 

саговорника већ и концепт на чијој основи се формира исказа.  

У случајевима када су у тематско-рематском делу реченице 

укључене две централне синтаксичке јединице – номинатив у 

субјекатској функцији и акузатив у функцији директног објекта – 

зависна кореферентна структура успоставља однос синтаксичке 

кореференцијалности само с јединицом која је фокализована, а најчешће 

је праћена и фокализатором, што повлачи за собом и обавезан лексички 

израз граматичког субјекта у случају синтаксичке кореференцијалности 

с њим. 

 

(18) Сем Пере, и он је видео Ану. (коагенс ← фокус [субјекат-агенс]) 

 

Изостанком лексичке експликације граматичког субјекта, 

кореферентна синтаксичко-семантичка веза се може успоставити само с 

граматичким објектом, будући једини лексички експлициран. 

 

(19) Сем Пере, видео је и Ану. (копацијенс ← фокус [објекат-пацијенс]) 

 

Уколико се пак кореференција успоставља са индиректним 

објектом, логичким субјектом или пак с неком другом синтаксичком 

јединицом која није у структурно предодређеном облику, као што је то 

случај с граматичким субјектом и директним објектом, зависна 

кореферентна јединица коначан облик добија репризом форме свог 

примарног синтаксичког домена. Нпр.: 

 

(20) Осим о љубави, ова песма пева и о пожртвованости. 

(комитативни кообјекат ← фокус [тематски индиректни објекат]) 

(21) Осим мени, песма се више није никоме свидела. (комитативни 

коагенс ← фокус [логички субјекат]) 

(22) Осим  с Марком, Марија се дружи и са Аном. (комитативни коагенс 

← фокус [социјатив]) 

4. Закључак 

Видели смо да су синтаксички кореферентне структуре  обавезно 

двореферентне и да остварују исте базичне синтаксичке функције и 
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семантичке улоге. Разврставање синтаксички кореферентних структура 

на типичне (примарне) и нетипичне (зависне) јединице спроводи се на 

основу спојивости конкретне синтаксичке функције и њом реализоване 

семантичке улоге у светлу синтаксичке очекиваности. Различита 

хијерархизација реченичних конституената са истом семантичком 

улогом и истом функцијом у базичним независним и координираним 

предикацијама резултат је специфичне перспективе из које се сагледава 

читав догађај, што је у домену комуникативних намера говорног лица. 

Ово доводи до тога да се, у основи, исти логички концепт различито 

синтаксички формализује. У ствари, синтаксичка кореференцијалност 

омогућује говорнику да, поред именовања барем два учесника у неком 

догађају, реферише и о сопственом односу према њима, њиховом 

различитом доприносу развоју радње, међусобним односима и сл. 

Будући да су у тематско-рематском оквиру реченице субјекат и 

објекат најчешћи чланови на које зависна кореферентне структура 

упућује (као на примарни синтаксички домен), експликацијом и једне и 

друге јединице кореференентна веза се успоставља са оном која је у 

реченичном фокусу, што на особит начин потврђује да у основи ове 

језичке појаве леже комуникативни и прагматички чиниоци. 
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ПРИНЦИПИ СИНТАКСИЧКЕ КОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТИ  

ОСИМ-СТРУКТУРА У СРПСКОМЕ ЈЕЗИКУ57 

1. Увод 

Познато је да у основи структуре која садржи синтаксички 

кореферентне јединице, сагледавши их из перспективе генерисања 

реченице, стоји двопропозициона или двореченична конфигурација 

(Spade 1999: 63), заснована, пре свега, на понављању истоветно 

лексикализованих предиката (Поред мојих родитеља, на Тасос су 

отпутовали и моји кумови), или на понављању неког од његових 

аргумената (Осим што добро [онi] учи, онi игра добро и фудбал). Управо 

понављање истоветно лексикализованих базичних предиката отвара 

пут за сажимање двореченичног у једнопредикатски површински модел 

([Моји родитељи су отпутовали на Тасос и моји кумови су отпутовали на 

Тасос ] Поред мојих родитеља, на Тасос су отпутовали и моји 

кумови).58 Премда се у кореферентном односу налазе у првом реду 

синтаксичке функције и њимa изражена значења, у позадини целога 

поступка налази се прагматички и комуникативно мотивисана потреба 

говорника да са информативног стајалишта вреднује појединачне 

делове исказа, пре свега са аспекта претпостављене познатости или 

непознатости саговорнику, или са аспекта њихове релевантности, тј. 

важности (Васић 1998: 79–80), што отвара пут за брисање оних познатих 

пропозиционих елемената.  

1.1. У најопштијем смислу под осим-структурама, као 

најтипичнијим језичким изразом ексцептивности,59 подразумевамо 

предлошко-падежне конструкције типа осим + генитив, нпр. Осим ње, 

                                                           
57 Овај текст је, у нешто измењеном облику, први пут објављен у: Алановић, 
Миливој (2012). „Принципи синтаксичке кореференцијалности осим-структура 
у српском језику‟, Научни састанак у Вукове дане 41/1: 157–169. 
58 К. Фелешко наводи да се конструкција осим + генитив јавља трансформом 
реченице „спојене паратактички и опозитно са другом реченицом, са којом има 
заједнички предикат (лексички идентичан)‟ (Фелешко 1995: 147). 
59 Због тога се овде и ограничавамо само на конструкције и структуре које 
конституише предлог осим и од њега изведени зависни везници осим што, 
осим ако, осим кад и сл. 



 

318 

нико више није дошао на време, затим, прилоге, прилошке синтагме, 

прилошке реченице и сл. уз предлог осим, нпр. Никада не носим кишни 

мантил, осим зими / у јесен / кад пада киша, и зависне ексцептивне 

реченице уведене везником осим што, нпр. Осим што учи, не  ради 

више ништа. 

Како се може запазити на основу увида у лексикографску и 

граматичку обраду (РМС 4; RJAZU 9; Стевановић19793; Фелешко 1995; 

Ковачевић 1998; Антонић 2005), облик осим нема истоветан или 

јединствен морфолошки статус, с једне стране, док, с друге, он у себи 

обједињава два енантиосемична значења60 – значење изузимања, или 

ексцептивност, и значење додавања, или комитативност. Тако се у РМС 

облик осим морфолошки најпре одређује као предлог, и то за изузимање 

или издвајање, док се одмах затим наводи да се њиме шта „надодаје‟, 

чиме стоји у синонимичном односу с предлозима поред и уз (РМС 4: 208), 

што и М. Стевановић налази наводећи да служи „за означавање 

придруживања другоме чему‟ (Стевановић 19793: 287). Осим тога, у 

РЈАЗУ и РМС се за овај облик наводи и да се јавља у прилошкој служби 

(RJAZU 9: 195; РМС 4: 208), што и М. Стевановић тврди (Стевановић 

19793: 288), при чему се и тада појављује у оба наведена значења – 

значењу изузимања, или издвајања, и значењу додавања (Где је 

хармонија, осим у љубави? Дуч. РМС 4: 208), једино што тада не гради 

рекцијску конструкцију. Овоме низу спорних интерпретација треба 

додати и ону по којој је предлог осим употребљен у функцији партикуле 

(Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 344). Сасвим супротно, али 

утемељено и оправдано, М. Ковачевић наводи да се у потоњим 

примерима осим јавља у функцији предлога када има „улогу какву имају 

предлози у аналитичкој деклинацији‟ (Ковачевић 1998: 213), док К. 

Фелешко, обрађујући генитивне синтагме с предлозима осим и сем, и не 

разматра другу употребу осим предлошке (Фелешко 1995: 147).  

Полазећи од значења, у РМС и РЈАЗУ се посебно издвајају значења 

изузимања и додавања (РМС 4: 208; RJAZU 9: 195), која нису остала 

незабележена ни у студијама посвећеним генитивним синтагмама 

                                                           
60 О енантиосемији у нашем језику детаљно говори М. Шипка, наводећи као 
пример глагол позајмити и сл. (Шипка 2002: 152). 
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(Стевановић 19793: 287; Фелешко 1995: 147, 148; Антонић 2005: 172–

174) и ексцептивним реченицама (Ковачевић 1998: 301–302), али је 

изван пажње остало прецизирање критеријума на основу којих се она 

диференцирају и граматикализују у нашем језику. 

Премда је у актуелним студијама, у свету али и код нас, било речи 

о концепту синтаксичке кореференцијалности, намера нам је да кроз 

један њен вид идентификујемо најважнија синтаксичка, семантичка и 

прагматокомуникативна правила у генерисању једног типа реченице – 

и то ексцептивне, тачније реченице са ексцептивном конструкцијом. 

1.2. Имајући у виду резултате досадашњих истраживања, 

неопходно је најпре утврдити да ли је могуће енантиосемична значења 

изузимања и додавања подвести под један семантички концепт, те, 

даље, установити јасне принципе њиховог диференецирања. С тим у 

вези, неопходно је проверити да ли се и под којим условима ова значења 

појављују код свих граматичких типова осим-структура. С друге стране, 

полазећи од концепта синтаксичке кореференцијалности, намера нам је 

да укажемо да у кореферентном односу стоје у првом реду функције и 

њима изражена значења, а да је форма само средство за идентификацију 

кореферентног домена осим-структура, при чему нам у томе од велике 

помоћи могу бити њихов састав и интерна организација, што се доводи 

у везу с два основна принципа њиховога генерисања, а то су 

трансформација и редукција. 

2. Значење осим-структура 

Оно што се, посебно на основу лексикографске обраде (РМС 4: 

208; RJAZU 9: 195), запажа јесте да се значења изузимања и додавања 

налазе у односу непосредне супротности, што није случај и са значењем 

издвајања. Наиме, док се изузимање спроводи на основу какве 

супротности или супротстављености међу појмовима, а додавање на 

основу истоветности или сличности међу њима, дотле се издвајање 

може поставити као својеврсни хипероним према ова два концепта, а то 

подразумева да се какав појам из групе истоврсних појмова може 

издвојити на основу какве сличности или пак разлике у односу на 

остале чланове неког стварног или замишљеног скупа, колектива или 

заједнице, који су неретко именовани универзалним квантификаторима 
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други, нико, сви, остали и сл.61 (Фелешко 1995: 147). Стога је утемељено 

закључити да је основна семантичка компонента осим-структура управо 

значење издвајања, које се надаље може спецификовати или као 

изузимање (ексцептивност) или као додавање (комитативност). На 

овакав нас став наводи чињеница да се ова два у основи супротстављена 

значења остварују тек на контекстуалном нивоу, те да су заправо  

нерашчлањива у границама саме осим-структуре: Осим ње, нико више 

није положио : Осим њега, и остали су положили. И још нешто. 

Издвајање једног елемента из скупа истоврсних служи како би се на 

информативном плану истакло оно што се саопштава изван саме осим-

структуре, што потврђује и распоред реченичног фокуса. 

2.1. Сагледана понаособ, значења изузимања и додавања не 

везују се за исти синтаксички концепт, а основна разлика међу њима 

јесте реализација и распоред базичне (дубинске) граматичке негације. 

Како је већ наглашено, у основи сваког модела са осим-структурама 

налази се двопропозициона или двореченична конфигурација, 

заснована на понављању предиката и/или понављању његових 

аргумената. Значење изузимања заснива се на укидању једне од 

напоредних радњи (евентуално неке њене развојне компоненте), док 

значење додавања на напоредности радњи, при чему се напоредност 

може схватити или као понављање исте радње, али с различитим 

учесницима, или као учешће истога учесника у различитим радњама 

(Осим њега, и други чланови комисије то знају; Осим што кречи, он и 

лепи тапете).  

Даље, укидање једне од напоредних радње формализује се 

увођењем негације, која на синтагматском плану може бити лексички 

или граматички означена (Ковачевић 1996: 111–112),62 а базично 

искључиво граматички, и то у виду асиметрије у распореду негације, 

што је типично за значење издвајања (Осим њега, остали су дошли; 

                                                           
61 В. Станојевић проверава да ли се овим структурама модификује рестрикција 
универзалног квантификатора у позицији левог аргумента ексцептивне речи 
или цео леви аргумент (Станојевић 2003: 478).  
62 Реализација лексичке негације везује се за префикс ни- у склопу заменица 
ниједан, нико, никакав и сл., док су не и ни и граматички негатори (Ковачевић 
1996: 113). 
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Осим ње, нико више није дошао).63 С друге стране, значење додавања 

подразумева или симетричан распоред негације међу корелативним 

пропозицијама или њен потпуни изостанак (Осим ње, ни он није 

завршио домаћи; Осим њега, и она је завршила домаћи). 

На основу ових неколико напомена, сасвим је јасно да се у 

анализи и диференцирању осим-структура мора поћи од структуре 

базичног реченичног модела, а посебно у случају када је осим-структура 

формализована као предлошко-падежна конструкција осим + генитив. 

Овај вид синтаксичке и семантичке реконструкције омогућује 

прецизнију конкретизацију значења саме осим-структуре, али и 

потврђује да је генерисана из одговарајућих пропозиционих или 

реченичних садржаја. 

2.2. Наведене структуре стоје у односу синтаксичке 

кореференције са саодносним реченичним конституентима, 

централним или периферним, или читавим реченицама, што се, изузев 

осим што-реченицом, може представити и напоредним реченицама, 

саставним или супротним (Фелешко 1995: 147). На тај начин уочавамо 

да, и када се синтаксичка кореференција успоставља међу различито 

формализованим синтаксичким јединицама, оне на базичном нивоу 

бивају хомоформно и хомофункционално репрезентоване. Овај вид 

синтагматске асиметрије образаца језичке формализације омогућује 

нам разврставање појединачних делова исказа с обзиром на критеријум 

познатости / непознатости садржаја саопштења. Осим тога, док је, међу 

члановима у кореферентној вези, управна јединица увек у типичној 

форми за дату синтаксичку јединицу (нпр. граматички субјекат је у 

номинативу, директни објекат у слободном акузативу и сл.), њен 

сателит то не мора бити, те када је у нетипичном формализационом 

обрасцу, то утире пут његовој семантичкој поливалентности.64 

                                                           
63 Под асиметријом подразумевамо да само једна пропозиција или базична 
реченица има негирани предикат, док је у случају симетрије могућ или 
изостанак негације или негираност оба предиката. 
64 Захваљујући томе се осим-структуре јављају и у значењу изузимања, или 
ексцептивности (Осим њега, никога више нисам видео), и додавања, или 
комитативности (Осим ње, и други су дошли), при чему, као што видимо, истом 
формом идентификују и коагенс и копацијенс. 
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2.3. Полазећи од различитих структурних образаца, осим-

структуре можемо разврстати у три типа, где у први сврставамо 

рекцијску конструкцију осим + генитив, у други, у основи редуковану 

ексцептивну осим што-реченицу, аналитичку структуру осим + прилог / 

прилошка реченица / (предлошко-)падежна конструкција и сл., и у 

трећи зависну ексцептивну реченицу уведену везником осим што, као 

својеврсни синтаксички прототип. 

3. Рекцијска веза унутар осим-структуре 

Специфичност рекцијске конструкције осим + генитив65 јесте то 

што она обезбеђује успостављање синтаксичке кореференције у првом 

реду с централним члановима реченице, и то граматичким субјектом и 

директним објектом,66 што додатно потврђује исправност издвајања 

ових двеју синтаксичких функција у односу на остале с обзиром на 

критеријум централности / маргиналности. 

 

Везир се одмах повукао у свој шатор и осим најближих и најоданијих 

није пуштао никога к себи. (ИА, Т); Осим њих ту су били долачки 

жупник фра-Иво Јанковић и млади викар гучегорског манастира фра-

Јулијан Паш. (ИА, Т)67 

                                                           
65 У овом се обрасцу, са истим значењем, појављују и предлози изузев, поред, сем, 
уз и сл. 
66 И И. Антонић наводи да се „слободни генитив уз ексцептив може појавити, и 
по правилу се појављује, као супституент номинатива у функцији субјекта и 
акузатива у функцији објекта‟ (Антонић 2005: 173). 
67С обзиром на то да смо примере преузели из Електронског корпуса српског 
језика Математичког факултета у Београду, наводимо само име аутора и назив 
дела: ББ, З: Боба Благојевић, Све звери што су са тобом; В: Вива; ВА, П: 
Владимир Арсенијевић, Предатор; ГБ, К: Григорије Божовић, Косовске приче; 
ДК, Б: Данило Киш, Башта, пепео; ДК, С: Данило Киш, Складиште; ДК, Ч: Данило 
Киш, Час анатомије: ЖТ, П: Жарко Требјешанин, Представа о детету у српској 
култури; ИА, Т: Иво Андрић, Травничка хроника; ИА, Ћ: Иво Андрић, На Дрини 
Ћуприја; Л-С, Т: Клод Леви-Строс, Тужни тропи; МП, С: Михаило Пупин, Са 
пашњака до научењака: МС, М: Милисав Савић, Младићи из Рашке: приповетке; 
МЦ, Д: Милош Црњански, Дневник о Чарнојевићу; МЦ, С2: Милош Црњански, 
Сеобе, друга књига; П: Политика; РК, О: Раде Кузмановић, Одмор; СБ, Ф: 

 

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
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Са којом од ове две синтаксичке јединице стоји у кореференцији 

не зависи од саме осим-структуре већ од реченичног фокуса.68 Ако 

упоредимо примере Осим Ане, нико више није дошао и Осим Ане, никог 

више нисам видео, можемо уочити да је у првом примеру субјекат 

фокализован, док је у другом то директни објекат.69 Из тога се изводи 

сасвим поуздан закључак да је у првом примеру  именица у генитиву у 

осим-структури непосредни лексичко-граматички експонент базичног 

граматичког субјекта (те је косубјекат), а у другом базичног директног 

објекта (те је реч о кообјекту), што и одговарајуће трансформације 

потврђују: 

 

Осим што је Ана дошла, нико више није дошао.[  Ана је дошла, и нико 

више није] 

Осим што сам Ану видео, никог више нисам видео. [ Видео сам Ану, и 

никога више нисам] 

 

Ова кореферентна конструкција стоји у трансформационој вези 

са ексцептивном осим што-реченицом и, још даље, напоредном 

саставном или супротном реченицом (Фелешко 1995: 147; Васић 1998: 

79). Овај трансформациони поступак се заснива на два корака: (а) 

                                                           
Светислав Басара, Фама о бициклистима; ФД, Х: Филип Давид, Ходочасници неба 
и земље. 
68 У функцији фокализатора или интензификатора најчешће се појављује 
партикула и уз афирмативни или ни уз негирани глагол, при чему и једна и 
друга имају појачајно значење (Ковачевић 1997: 7). Осим тога, можемо 
приметити да се квантификтори типа нико, ниједан и сл. појављују у ʻправим’ 
ексцептивним конструкцијама, док облици други, остали и сл. могу бити и у 
комитативним конструкцијама, што зависи од тога да ли је фокализатор 
реализован или није. Одсуство фокализатора наглашава супротстављеност 
чланова колектива (Осим њих, остали / други су пристали на уцене), док 
његово присуство упућује на истоветност са аспекта вршења (Осим њега, и 
остали су стигли на време) или невршења дате радње (Осим ње, ни други нису 
дошли).  
69 Ако су у управној структури реализовани (и лексички и граматички) и 
субјекат и директни објекат, присуство фокализатора је обавезно, при чему се и 
тада помоћу фокуса идентификује кореферентни домен осим-конструкције: 
Осим Ане, и ја сам видео председника / Осим сира, ја једем и кајмак. 
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формалнограматичкој и функционалној транспозицији косубјекта или 

кообјекта; и (б) увођењу испуштеног, у основи репризираног предиката. 

Као што видимо у претходним примерима, у истом се базичном 

синтаксичком обрасцу појављују синтагматски различито 

формализоване јединице, од којих оне у нетипичном обрасцу стичу 

статус сателита, тј. напоредних или побочних кореферентних 

синтаксема – косубјекта и кообјекта.  

Премда је термин коагенс сасвим одомаћен (Васић 1998; 

Алановић 2005), он је ипак недостатан у случају кореференције са 

субјектом пасивне реченице или субјектом медијалног глагола (Осим 

Марка, и Биљана је ухапшена; Осим Биљане, и други су се разболели). 

3.1. Бележимо и ретка оступања од наведеног правила о 

успостављању кореференције само са субјектом и директним објектом, а 

то се односи на случајеве када се овом предлошко-падежном 

конструкцијом успоставља синтаксичка кореференција и с тзв. 

субјекатским генитивом у имперсоналној, најчешће егзистенцијалној 

реченици, или директним генитивним објектом. 
 

Осим поплава било је и других насртаја на мост и његову капију […] 

(ИА, Ћ); Али нисам имао никаквих доказа, осим својих сумњи. (ББ, З) 

 

Ова нам специфичност доказује да су наведене имперсоналне 

структуре високо граматикализоване и строго рематизоване, те 

изостанак граматичког и појава логичког субјекта у генитиву условљава 

обавезно преусмеравање домена синтаксичке кореференције осим-

структуре. 

3.2. С друге стране, уз предлог осим се могу појавити и номинатив 

и акузатив као кореференти субјекта и директног објекта (Ковачевић 

1998: 210), што је одступање доста ретко у савременом језику. У овим 

случајевима, међутим, форму кореферента не предодређује предлог већ 

испуштени глагол који допуњује – у функцији субјекта или директног 

објекта – при чему се у оба случаја да реконструисати редукована 

ексцептивна осим што-реченица. 
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Не знам други одговор, осим онај спиритуални (П); „Најбогатије неће 

никаква статистика ухватити, осим она коју буде водио МУП‟, 

објашњава Богосављевић. (П) 

 

3.3. Да ли је, међутим, реч о значењу изузимања или додавања, то 

зависи искључиво од оствареног распореда негације, пре свега оне 

базичне – изостанак или симетричан распоред типичан је за значење 

додавања, док је асиметричан распоред типичан за значење изузимања: 

 

Осим Ане, други / остали су дошли (изузимање: НЕ : ДА);70 

Осим Ане, нико више није дошао (изузимање: ДА : НЕ);  

Осим Ане, ни други нису дошли (додавање: НЕ : НЕ);  

Осим Ане, и други су то научили. (додавање: ДА : ДА). 

4. Аналитичка веза унутар осим-структуре 

Синтаксичку кореференцију успостављену са осталим 

реченичним члановима, односно функционално-семантичким 

јединицама (или синтаксемама), није могуће остварити помоћу 

рекцијске предлошко-падежне конструкције осим + генитив, већ 

аналитичком конструкцијом осим + прилог / прилошка реченица / 

(предлошко-)падежна конструкција и сл. Овај се структурни тип може 

сматрати и редукованим обликом осим што-реченице, у којој су 

изостали сви конституенти еквивалентни оним у управној реченици, 

што у крајњем доводи до свођења саме осим што-реченице на предлог 

осим (Осим на њу, мислим и на тебе; Осим ујутро, вежбам и увече; 

Осим да радим, желим и да зарадим; Осим кад сам болестан, чај иначе 

не пијем).  

 

[…] али он ће сањим радити и разговарати о свему, осим о томе. (ИА, Т); 

Али су мајке ишлеј ош дуго, обневиделе за све осим за сина кога 

одводе и не слушајући ништа друго до свој рођени плач. (ИА, Ћ); Ако 

верујеш у било шта осим у Бога, постајеш јеретик. (СБ,Ф); […] је ли кад 

год твој побратим и кум поп Буњак и под Турцима сјео на друго мјесто 

                                                           
70 Речцама ДА и НЕ обележавамо потврдност или одричност предиката, 
реализовану на синтагматском или само на базичном плану. 
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осим покрај оџака с десне стране? (ГБ, К); А пошто фамилија 

Исаковича није била видела, никад, лава, осим на иконама у цркви, 

сваки је замишљао Кајзерлинга, према својој уобразиљи. (МЦ, С2); Није 

се хранио ничим другим осим речима бајалице. (ФД, Х); У соби је патос 

био од финијих дасака и шкрипао је сасвим тихо, као нове ципеле, осим 
на местима где је био прострт ћилим и где су кораци сасвим 

замирали. (ДК, Б); Ускоро затим долазимо до једног малог црвеног воза 

који лети превози купаче, а удругој сезони, осим зими, хита у шуме, у 

поља, већ према својој ћуди и расположењу. (ДК, Б) 

 

Будући да предлошко-падежна конструкција осим + генитив 

остварује кореферентну везу с централним реченичним члановима, 

остали реченични чланови, будући маргинални те формално 

маркирани, бивају интегрисани у осим-структуре без 

формалнограматичке и функционалне транспозиције, што резултује да 

се однос синтаксичке кореференције успоставља како међу истоветно 

формализованим јединицама – синтаксички или морфолошки (Осим у 

Новом Саду, радио сам и Београду; Осим данас, радићемо и сутра), тако 

и међу истоветним функционално-семантичким једицима (Осим у 

Словенији, Горење има своје погоне и код нас). Као што видимо, 

синтаксичка кореференција се и на синтагматском плану може 

успоставити међу хомоформним јединицама, чиме се брише разлика у 

форми између управне јединице у кореферентној вези и њеног сателита. 

Тако су кообјекти као корелативи индиректних објеката, коадвербијали, 

коатрибути и др. најчешће уведени понављањем или репризирањем 

структурног обрасца управне једнице (Осим њему, и другима сам 

понудио пиће; Осим недељом, не радимо ни суботом; Осим с дугим, 

носим и кошуље с кратким рукавима). Ова одлика долази отуд што је 

дата осим-структура резултат брисања, пре свега, предиката, уз 

граматички субјекат и директни објекат који остају изван 

кореферентног домена овог типа осим-структуре, што је непосредни 

ефекат  редукције зависне ексцептивне осим што-реченице.71 Редукција 

                                                           
71 О класификационим недоумицама у различитим студијама у погледу 
разграничења ових и ексклузивних реченица говори М. Ковачевић (Ковачевић 
1998: 205–209), док начелно o проблему разграничења координације и 
субординације расправља И. Прањковић (Pranjković 1980–1981). 
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је, како је већ напоменуто, омогућена постојањем еквивалентних 

конституената у обема пропозицијама, што се на базичном, тј. нивоу 

развијених реченица, остварује кроз њихову идентичну 

лексикализацију.  

 

[…] немоћан да је сасвим пригуши а који се, ипак, не усуђује да убије, 

осим из потаје или из анонимности гомиле […] (ДК, Ч) [← осим што се 

усуђује да убије из потаје…]; И у којој се још литератури, у којој се 

критици, осим у јеремићевској, може тим поводом написати једна 

оваква двосмислена и инфамна реченица […] (ДК, Ч). [← осим што се 

може написати у јеремићевској] 

 

У наведеном типу структура управна јединица се, очито је, не 

издваја по типичности своје форме у односу на свој сателит, већ само по 

смештености у комуникативни фокус исказа. Осим-структуре, треба 

напоменути, никада нису информативно тежиште исказа, што 

подразумева да не интегришу реченични фокус.  

Будући да није реч о рекцијској конструкцији, наведени тип 

осим-структура успоставља кореферентну везу и с логичким субјектом, 

агентивним допунама и сл. 
 

Надам се да никоме осим мени ова подла комбинација није пала на 

памет. (П); Македонија заборавља да је, осим од Косова и Албаније, 

игнорисана од свих суседа на различит начин. (П) 

 

4.1. Овај тип осим-структура интегрише и допунске реченице, 

допунске  конструкције да + презент и неке прилошке реченице, 

најчешће условне и временске,72 али и просторне, што је, заправо, 

резултат синтаксичке контаминације. 
 

Ја ништа не желим, осим да брзо прође све што дође. (МЦ, Д) [← осим 

што желим да брзо прође све…]; Није памтио ништа осим да је 

заударала на друге војнике. (ВА, П) [← осим што је памтио да је 

                                                           
72 О принципима творбе сложених ексцептивних везника осим што, осим да, 
осим ако, осим када и сл. детаљно говори М. Ковачевић (Ковачевић 1998: 220). С 
друге стране, П. Мразовић наведене везнике сматра субјункторима начинско-
рестриктивних реченица (Mrazović/Vukadinović 1990: 547). 
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заударала на друге војнике]; А сирота не зна да Божа дотле ни једну 

једину бомбу није развио, нити је бункеру пришао, осим када је већ 

освојен. (ББ, З) [← осим што му је пришао кад је већ освојен]; Ако си 

Јеврејин, ми ћемо те убити, осим уколико се даш покрстити. (ДК, С) [← 

осим што те нећемо убити уколико се даш покрстити]; […] француски 

правник из шеснаестог века сматрао [је] да „нема тога што би се могло 

назвати суверенитетом осим где власт поступа у складу с природним 

правом и божанским законом‟. [← осим што би се то могло назвати 

тамо где власт поступа...] (П, од 08.04.'12) 

 

До својеврсне синтаксичке контаминације долази након свођења 

осим што-реченице на предлог осим, чиме бива у непосредном контакту 

с њој подређеном  реченицом. Укидање предиката осим што-реченице 

као и свих његових аргумената не би било могуће да она не представља 

репризирану варијанту одговарајуће управне реченице (Фелешко 1995: 

147), а једина разлика у односу на њу се односи на могућност 

реализације или изостанка негације. 

Контаминираним ексцептивно-прилошким реченицама се уводи 

позната информација о томе под којим још околностима, изузетним или 

регуларним, важи или не важи радња именована предикатом управне 

реченице, чиме стичу статус рестриктивне одредбе, при чему се 

реструкција тиче временских или просторних параметара, те услова 

њене реализације. 

4.1.1. Без обзира на неке формалне специфичности, оно што је 

инваријантно јесте да се и овим другим типом осим-структура 

изражавају и значење изузимања и значење додавања, што је, како је 

већ речено, регулисано распоредом негације. Укидање или симетричан 

распоред негације одлика је значења додавања, док је асиметричан 

распоред одлика изузимања. 

 

[…] и био је стрпљив са њима. Осим, кад га обузме онај његов бес, кад 

ником ништа не прашта. (МЦ, С2) [← осим што није био стрпљив 

кад…]; Криволинијски стил се радије користи за сликање лица, а 

геометријски за сликање тела, осим кад постоји и додатна подела и 

кад је свака област украшена комбинацијом оба стила. (Л-С, Т) [← 

осим што се користе кад постоји и додатна подела…] 
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4.1.2. Својеврсни изузетак представљају осим ако-реченице, које 

се увек појављују у значењу изузимања. 

 

Људе попут вас немогуће је уништити, осим ако се другачије не 

нареди. (СБ, Ф) [← осим што вас је могуће уништити ако се другачије 

нареди] 

 

Ова се специфичност може довести у везу с категоријом услова. 

Наиме, условном реченицом се идентификује услов реализације радње 

ексцептивне структуре, чијим се евентуалним испуњењем радња 

управне реченице ставља ван снаге. Дакле, код овог типа ексцептивно-

прилошких реченица реализација једне радње неизоставно искључује 

реализацију оне друге, напоредне. 

5. Ексцептивне реченице 

Међу осим-структуре сврставамо и зависне ексцептивне 

реченице уведене везником осим што (Ковачевић 1998: 215: 

Станојчић/Поповић/Мицић 1989: 344),73 за које смо рекли да 

представљају синтаксички прототип ексцептивности, будући да су на 

њих, у генеративном смислу, сводива претходна два типа. 

Захваљујући томе што је реч о развијеној реченичној структури, 

овом се зависном реченицом именује напоредна ситуација изван 

комуникативног фокуса говорника, коју чини, поредећи је са оном у 

комуникативном фокусу, или истоветна радња или исти учесници, што 

је и најчешће, односно исти концепт радње или учесници који стоје у 

каквој логичкој вези, међусобно или у односу на неко треће лице, што је 

основ за успостављање синтаксичке кореференције. 

 

Исти сам као сви други људи, осим што сам проклет да живим вечно 

[…] (ФД, Х); Чинило ми се да је то једно мало, мирно месташце и да ћу 

тамо, осим што ћу променити околину, имати прилике и даучим 

француски. (МП, С); Напротив: никад га нико није видео за српском 

совром, осим што би у три године једном свратио код Новице […] 

                                                           
73 Ове се реченице уводе и другим сложеним везницима, нпр. сем што, изузев 
што, изузев да, до што, до да итд. (Ковачевић 1998: 222). 

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
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(ГБ, К); Испићу најпре ову шољицу не предузимајући ништа друго, осим 

што ћу се, као при буђењу, мешкољити на постељи, уз повремено 

подешавање јастука […] (РК, О); – Шта има ново, осим што је све 

поскупело? – упита Мајстор по повратку из затвора. (МС, М); Сам Кениг 

није могао одговорити на моје питање, осим што ми је рекао да не 

види разлог зашто би немачка школа физике водила много рачуна о 

енглеској школи […] (МП, С); Они који су смислили спољни зид санкција 

никада га нису до краја објаснили, осим што су посредно ставили до 

знања да постоји и унутрашњи […]. (В, фебруар 2011) 

 

Како се да закључити, ексцептивне реченице показују висок 

степен темпоралне парадигматичности, с једне стране, и висок степен 

темпоралне еквиваленције у односу на управну реченицу, с друге. Тако 

ћемо у њима срести готово сва времена или начине, али њихов избор 

није слободан, већ се она одмеравају у односу на временски оквир 

управне реченице, при чему најчешће стоје у односу симултаности. 

Изостанак симултаности, сасвим логично, остварује се на рачун 

временске сукцесије – или већ реализованих радњи или оних чија се 

реализација тек очекује. 

Осим тога, овим се реченицама исказују оба концепта типична за 

све осим-структуре, а то је и значење изизимања и значење додавања. 
 

Повијање, осим што има улогу да дете заштити од хладноће, има 

несумљиво и магијску сврху: да газаштити од урока […] (ЖТ, П); Осим 

што ће им на тај начин ући врео ваздух у стан, никаквог другог 

ефекта неће бити. (П) 

 

Регулатор ових енантиосемичних значења јесте присуство (у 

виду симетричног или асиметричног распореда) или одсуство негације, 

која је у овом случају, по правилу, реализована већ на синтагматском 

плану:  

 
Осим што не ради, он се и не дружи с људима (додавање: НЕ : НЕ);  

Осим што је њу упознао, ни са ким се није повезао (изузимање: ДА : НЕ);  

Осим што њу помиње, остале је, изгледа, заборавио. (изузимање: ДА : НЕ). 

  

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=Osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2011.php?a=s&q=Osim%20sxto&c=2011&mo=100&cx=100&s=2&so=0
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6. Закључак 

У овом невеликом истраживању настојали смо да укажемо на 

неке опште специфичности синтаксичке кореференцијалности, као и на 

најважније услове којима се она регулише. Сагледавајући, с друге 

стране, концепт синтаксичке кореференцијалности кроз инвентар и 

типове осим-структура, дошла је до изражаја њихова поливалентност, 

која се одражава кроз два, само наизглед, међусобно супротстављена 

концепта – изузимање и додавање, где се њихово диференцирање 

спроводи: (а) на основу асиметрије или симетрије у распореду негације; 

или (б) на основу њеног потпуног изостанка. Симетрија или асиметрија 

у распоређивању негације може се видети тек у оквиру 

двопропозиционе или двореченичне конфигурације, при чему се под 

двореченичним моделом подразумева како зависносложена реченица са 

зависном осим што-реченицом тако и базични независносложени 

реченични комплекс с реченицама у саставном или супротном односу. 

Без обзира на ову конкурентност структура, необележеним или 

полазним моделом сматрамо управо независносложени реченични 

комплекс, будући да је за модел са осим што-реченицом релевантна и 

прагматосемантичка и комуникативна компонента којом се регулише 

информативна вредност појединих делова исказа. На тај начин се 

различити реченични делови исказа, или чак различите реченице, 

другачије информативно вреднују са аспекта познатости или 

очекиваности садржаја, где важнији део саопштења увек интегрише 

онај фокализовани елемент (Осим што добро учи, онa добро и боксује). 

Ово нас наводи на логичан закључак да се осим-структурама наглашава 

мање важан део саопштења, што свакако не значи неважан, посебно 

стога што се њима преиспитује и само знање саговорника о каквом 

стању ствари, те, будући тематски део исказа, и потпомаже одржавање 

текстуалне кохезије. 
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SUMMARY 

 
This book, entitled Records from Serbian Syntax: Mutual Relationships 

of Form and Meaning, is compiled of previously published papers 

(information on the place of first publication can be found in the footnote 

related to the title of each text), which are not only adapted to the monograph 

format for this occasion, but some of them underwent significant revision in 

order to harmonize the presented observations with modern views in the 

science of language. Collected in one place, they are to document the author's 

long-term search for an answer to the question of the relationship between 

the form and meaning of linguistic expressions, or more precisely, whether 

there is a permanent connection between grammatical patterns, on the one 

hand, and their meanings, on the other. 

When it comes to the theoretical and methodological foundations of 

research, the main research coordinates are provided by dependency, 

construction, cognitive and functional grammar, which again shows the 

tendency that a research problem can and must be seen in its entirety, and 

this is possible by applying or changing different research perspectives, 

which should provide an answer to the questions of the composition of a 

structure and hierarchical relations within it, the categorical or general 

meaning of a given grammatical form, the laws of opinion it expresses and, 

finally, the place it occupies within the system of related communicative units. 

This reflects the profile of a contemporary researcher who always places the 

subject of analysis in the center, according to which he determines research 

procedures and methods. 

The book contains four chapters, namely, Towards the unity of 

Lexicogrammar, Semantic resources of sentence constituents, Case forms and 

their semantic resources, and Semantic connections between sentence 

constituents. 

In this book, we insisted on the thesis that vocabulary and grammar 

form an unbreakable continuum, which means that lexical and grammatical 

variations are not only a result of the need to formulate some content, but 

they also result from cognitive-communicative factors that regulate the role 

and goals of participants in communication. The existence of alternatives in 

language is a response to the speakers’ tendency that their statement is not 

only a mere imprint of reality but also an example of the subjective 
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understanding and experience of relationships in their inner and outer world. 

Therefore, even the rigidly-set grammatical categories of a simple sentence 

are not an obstacle for, for example, information about an action to be given 

in the form of a subject or object, and for the information about the agent to 

be placed within an adverbial or attributive 

Semantic variations of sentence constituents are all the more valuable 

because they indicate that the connection between form and meaning is not 

always stable or predictable. It is the lexical choice that leads to the semantic 

closeness or even identity of different sentence models in the language. A 

sentence is, therefore, a framework in which different meanings can be 

realized in several alternative ways, and almost every meaning is found 

within each sentence function, with greater or lesser frequency. 

The observed sentence constructions follow some important 

principles, which are essentially reduced to structural schematics, on the one 

hand, and polysemy and metaphoricity, on the other. Polysemy and 

metaphorization of grammatical expressions prove the extent to which 

adequate lexical selection is responsible for the semantic interpretation of a 

sentence, but also of its individual parts. Variability of constructional meaning 

is directly achieved by some of the following lexical-grammatical 

mechanisms, which are often activated jointly: (a) by nominalizing the 

propositional predicate, (b) by weakening the lexical meaning of the finite, (c) 

by introducing operatos, and (d) by an atypical arrangement of propositional 

units. 

We must not neglect the pragmatic factors that, often with 

indisputable economy, provide an adequate arrangement of information in a 

sentence, as well as significant persuasive power to the speaker, primarily 

due to the picturesqueness of the ideas. 

Although some texts were written a decade or more apart, they all 

together illustrate the existence of a clear research plan, one major research 

topic, and a theoretically sound work methodology. That is why it was 

relatively easily possible to collect and unite different texts in the form of a 

book, because they are all connected by the same motive – mutual 

connections of form and meaning. 
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