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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 811.163.1’367.625.43
Изворни научни рад

Алек сан дра Цо лић

АК ТИВ НИ ПАР ТИ ЦИ ПИ У ЖИ ТИ ЈУ СВЕ ТОГ ЦА РА УРО ША  
ОД ПА ТРИ ЈАР ХА ПАЈ СИ ЈА*

Пред мет овог ра да је сте син так сич ко-се ман тич ка ана ли за ак тив них пар ти ци па у 
Жи ти ју Све тог ца ра Уро ша од па три јар ха Пај си ја. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на Пај-
си је вом ау то гра фу из 1641. го ди не. По ка зу је се да се у до ме ну пар ти цип ске фра зе срп ско-
сло вен ски је зик у из ве сној ме ри при бли жа ва жи вој ре чи (али без кр ше ња нор ме), што 
се об ја шња ва при су ством на род не ле ген де о уби ству ца ра Уро ша у са др жин ском сло ју 
тек ста. Та ко ђе, кроз об ли ко ва ње овог син так сич ког под си сте ма от кри ва се и ин вен тив-
ност и кре а тив ност па три јар ха Па си ја као ау то ра.

Кључ не ре чи: срп ско сло вен ски је зик, ак тив ни пар ти ци пи, Жи ти је Све тог ца ра 
Уро ша, па три јарх Пај си је.

The to pic of this pa per is the syntac tic and se man tic analysis of ac ti ve par ti ci ples in the Ži
ti je Sve tog ca ra Uro ša (The Vi ta of the Holy Em pe ror Uroš) by Pa tri arch Paj si je. The re se arch was 
con duc ted on Paj si je’s au to graph from 1641 and the re sults in di ca te that in the do main of the par-
ti ci pial cla u se the Ser bian Church Sla vo nic lan gu a ge is ap pro ac hing the spo ken lan gu a ge (but 
wit ho ut bre a king the norm) to a cer tain ex tent, which is ex pla i ned by the pre sen ce of the folk le gend 
of the mur der of Em pe ror Uroš in the con tent layer of the text. In ad di tion, thro ugh sha ping this 
syntac tic sub-system we di sco ver the in ven ti vity and cre a ti vity of Pa tri arch Paj si je as an aut hor.

Key words: Ser bian Church Sla vo nic lan gu a ge, ac ti ve par ti ci ples, Ži ti je Sve tog ca ra Uro
ša, Pa tri arch Paj si je. 

1. Увод. Пр ва по ло ви на XVII ве ка у срп ској исто ри ји, упр кос крај ње не-
по вољ ним по ли тич ким и дру штве но-еко ном ским окол но сти ма, упам ће на је 
као до ба кул тур не об но ве и ду хов ног ја ча ња. За слу га за то по нај ви ше при па да 
та да шњем по гла ва ру Срп ске пра во слав не цр кве, па три јар ху Пај си ју: „У су че-
ља ва њу са стал ном не ма шти ном, не во ља ма с Тур ци ма и на сто ја њи ма Ри ма 
да се при во ли на Уни ју, па три јарх је ис тра ја вао чвр сто по ве зан са сво јим на-
ро дом” (ЈовАновИћ 2001: 63–64). Ме ђу ра зно ли ким де лат но сти ма кроз ко је 
се ста рао за срп ску тра ди ци ју, исто ри ју и кул ту ру, по пут об но ве хра мо ва и 
зна чај ног до при но са но вом успо ну ру ко пи сне књи ге, на ла зи се и ње гов књи-
жев ни рад. Цен трал но ме сто у Пај си је вом опу су (в. нпр. ЈовАновИћ 1993: 19–30) 
при па да жи ти ји ма и слу жба ма по све ће ним дво ји ци Не ма њи ћа, Сте фа ну Пр во-
вен ча ном и ца ру Уро шу, чи ме је дат под сти цај раз во ју њи хо вог кул та, али и 
у те гоб ним вре ме ни ма спо ме ну то слав но до ба срп ске сред њо ве ков не др жа ве.1

* Рад је на стао у окви ру пред ме та Те о риј скоме то до ло шке осно ве исто риј ске син так се на 
док тор ским сту ди ја ма Је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, под мен-
тор ством академика Ја сми не Гр ко вић-Меј џор.

1 При мет но је на сла ња ње на иде а ле ре сав ске епо хе, ко ју је обе ле жи ла те жња ка ожи вља ва-
њу и учвр шћи ва њу све сти о на сле ђу ми ну лих вре ме на (в. нпр. ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 473–474).
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Нај зна чај ни ји Пај си јев спис је сте Жи ти је Све тог ца ра Уро ша (Жи ти је). 
Ве ко ви ма уда љен од лич но сти о ко јој пи ше, био је при ну ђен да за гра ђом 
тра га у број ним из во ри ма. Упра во је ова окол ност до не ла и ау то ру и де лу 
по себ но ме сто у ста рој срп ској књи жев но сти: Пај си је је пр ви ме ђу срп ским 
пи сци ма ко ји екс пли цит но на во ди сво је из во ре (ЈовАновИћ 2001: 111), а Жи
ти је је, као је дан од по след њих из да на ка овог жан ра (ТРИфУновИћ 1974: 62–65), 
је ди но са еле мен ти ма усме ног пре да ња (РЕђЕП 2013: 225). На и ме, ме ђу из во-
ри ма се на шла и на ци о нал на ле ген да о на сил ној смр ти ца ра Уро ша, пре ма 
ко јој је га је краљ Ву ка шин Мр њав че вић убио у ло ву.2 Ути ца јем усме ног пре-
да ња на Жи ти је ис тра жи ва чи су се до ста ба ви ли. Ми шље ња се кре ћу од оних 
да ово де ло због то га умно го ме од сту па од срп ске жи ти ји не тра ди ци је (в. нпр. 
БоГдАновИћ 1991: 269–270), пре ко ис ти ца ња да се, упр кос нео спо р ном ути ца ју 
на род не ле ген де не сме за не ма ри ти чи ње ни ца да је на ста ја ло и пре ма пи са-
ним из во ри ма на срп ско сло вен ском је зи ку (ЈовАновИћ 2001: 126–127),3 до 
сво је вр сног за кључ ка ду го го ди шњих раз ма тра ња да Жи ти је је сте „је ди на 
ста ра срп ска би о гра фи ја на пи са на по усме ном пре да њу”, али и да „но си бит-
не од ли ке тог жан ра, те да при су ство ле ген де ни је из ме ни ло ње го ву фор му” 
(РЕђЕП 2013: 225). Осо бе ност Жи ти ја, да кле, по чи ва на пре пле ту пи са ног и 
усме ног на сле ђа. Је зич ким ис пи ти ва њи ма при сту па мо са на сто ја њем да, кроз 
при зму по ме ну те са др жин ске спе ци фич но сти и сти ла па три јар ха Пај си ја као 
јед ног од по след њих срп ско сло вен ских ау то ра, са гле да мо ка ко се стил јед ног 
де ла на је зич ком пла ну оформ љу је ка рак те ри стич ним из бо ри ма на ни воу 
син так се. Кон крет но, циљ овог ра да оства ри ће мо кроз пра ће ње упо тре бе 
ак тив них пар ти ци па (у да љем тек сту: па р ти ци пи).4 

Спе ци фич ност па р ти цип ске при ро де огле да се у ком би но ва њу свој ста ва 
имен ских и гла гол ских ре чи, што ре зул ти ра њи хо вим ши ро ким син так сич-
ко-се ман тич ким ра спо ном упо тре ба. Број не функ ци је пар ти ци па у ста ро сло-
вен ском је зи ку (Večerka 1961), обич но се гру пи шу у пет основ них ка те го ри ја: 
суп стан ти ви зи ра ни, де тер ми на тив ни, пре ди ка тив ни, па р ти ци пи у функ ци ји 
ге рун да, па р ти ци пи у окви ру кон струк ци је ап со лут ног да ти ва. На по у зда ним 
до ка зи ма ти по ло шке при ро де, у но ви јој па ле о сла ви сти ци из гра ђе но је уве-
ре ње да раз ви јен пар ти цип ски си стем ко ји за ти че мо у ста ро сло вен ском у на-
че лу мо же мо ре кон стру и са ти и за по зни пра сло вен ски.5 Уло га грч ког је зи ка 
оства ри ва ла се кроз ре ви та ли за ци ју еле мен та у не ста ја њу (ап со лут ни да тив), 

2 Ви ше о овој ле ген ди в. у РЕђЕП 2013: 221–231.
3 Т. Јо ва но вић (2001: 116–126) уо ча ва да низ ме ста из Жи ти ја има ди рект не ко ре ла те у 

де ли ма Пај си је вих прет ход ни ка, пи са ца жи ти ја – Све тог Са ве, Сте фа на Пр во вен ча ног, Да ни-
ло вог уче ни ка, Гри го ри ја Цам бла ка, Кон стан ти на Фи ло зо фа, Ди ми три ја Кан та ку зи на. 

4 Па сив ни пар ти ци пи ни су укљу че ни у ис тра жи ва ње. Бу ду ћи да су по по ре клу гла гол-
ски при де ви (ГАвРАнЕК 1963: 79–80, 93–94; Lunt 2001: 157), њи хо ве син так сич ко-се ман тич ке 
мо гућ но сти су су же не, а по на ша ње са свим пред ви ди во – то по твр ђу је и наш увид у гра ђу ко ју 
пру жа Жи ти је. 

5 У је зи ци ма но ми нал ног ти па, ка кав је у на че лу по зни пра сло вен ски, ре че ни ца се од ли-
ку је ве ћом ау то но ми јом чла но ва, а ду бин ска хи по так са до ми нант но се из ра жа ва упра во но ми-
нал ним сред стви ма (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2008: 77). Исто вре ме но, по зни пра сло вен ски обе ле жен је 
ин тен зив ним раз во јем син так сич ке тран зи тив но сти и цен тра ли за ци јом ре че ни це око пре ди-
ка та. У та квим окол но сти ма не ми нов но се од ви ја про цес раз град ње но ми нал ног си сте ма, ко ји 
се углав ном оства ру је кроз вер ба ли за ци ју но ми нал них струк ту ра (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2008: 77).
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кроз ак ти ви ра ње ла тент но при сут не осо би не (суп стан ти ви зи ра ни пар ти цип), 
те по ве ћа ње фре квен ци је не ких цр та (де тер ми на тив ни пар ти цип) (ГРКовИћ-МЕЈ-
џоР 2007: 147–148). Срп ско сло вен ски, као ва ри јан та за јед нич ког цр кве но сло-
вен ског је зи ка у аре а лу Sla via ort ho do xa, у на че лу на сле ђу је ста ро сло вен ске 
мо де ле упо тре бе пар ти ци па (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 231). Ме ђу тим, у го вор-
ној ба зи од ви ја ју се про ме не, те на ве де ни нео ло ги зми под грч ким ути ца јем 
у ста ро сло вен ском, у срп ско сло вен ском је зи ку по ста ју књи шке цр те. Уз то, 
од XIV ве ка они об ли ци ко ји оп ста ју у ста ро срп ском гу бе свој ство кон гру ент-
но сти (BrozoVić – iVić 1988: 34), чи ме, за пра во, и пре ста ју би ти пар ти ци пи. 
Па ра лел но, ау то ри срп ско сло вен ских тек сто ва на ста вља ју да ра до упо тре бља-
ва ју пар ти ци пе у до ста ши ро ком син так сич ко-се ман тич ком оп се гу, ко ји је 
обез бе ђи ва ло је зич ко на сле ђе. Бо гат ство раз ли чи тих на чи на за њи хо ву упо-
тре бу пру жа ло је мо гућ ност да се у до ме ну пар ти цип ске фра зе ис по ље осо-
бе но сти кон крет ног тек ста. На слу ћу је мо да би при су ство на род не ле ген де 
у са др жин ском сло ју Жи ти ја мо гло са со бом до не ти из ве сно при бли жа ва ње 
срп ско сло вен ске је зич ке осно ви це жи вој ре чи, што би се на пла ну пар ти ци-
па мо гло очи то ва ти:6 1. у по ве ћа њу фре квен ци је цр та ко је има ју пот по ру у 
вер на ку лар ној ба зи; 2. кроз сма ње ну фре квен ци ју, по ре ме ћај кон гру ен ци је, 
ужи син так сич ко-се ман тич ки ра спон упо тре ба, фор му ла ич ност и кон тек сту-
ал ну огра ни че ност књи шких цр та.7 Та ко ђе, на чин об ли ко ва ња пар ти цип ске 
фра зе мо же би ти зна ча јан еле мент сти ла ау то ра.8 

Као из вор за ово ис тра жи ва ње по слу жи ле су ди ги тал не фо то гра фи је9 
Пај си је вог ау то гра фа Жи ти ја из 1641. го ди не,10 ко ји се на ла зи у окви ру Ру ко-
пи са бр. 33 Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је (ЈовАновИћ 2001: 93, 104). Ау то-
граф за у зи ма 31 лист, тј. 62 стра не, ди мен зи је 196 х 143 mm, са по два де сет 
ре до ва (ИнвЕнТАР 2012: 25).11 

2. АнАлИЗАГРАђЕ. У тек сту Жи ти ја за бе ле же но је укуп но 178 пар ти ци-
па – од то га 14 суп стан ти ви зи ра них, 25 де тер ми на тив них, 56 са мо стал них 

6 Ове прет по став ке из но си мо на те ме љу ре зул та та до са да шњих ис тра жи ва ња пар ти ци-
па у ра зно ли ким срп ско сло вен ским тек сто ви ма. На ро чи то су би ли од по мо ћи пре глед ни рад 
Ј. Гр ко вић-Меј џор (2007: 231–258) и мо но гра фи ја М. Ку ре ше вић (2014: 27–63), као ре пре зен ти 
ста ња у ви шем, од но сно ни жем (сред њем) сти лу. У ве зи с ап со лут ним да ти вом до да је мо и 
ра до ве КУРЕшЕвИћ 2006; 2007 и ЦолИћ 2015.

7 Раз ли ка у сти ло ви ма мо же се ис по љи ти и кроз од нос пар ти ци па и кон ку рент них сред-
ста ва, тј. за ви сних ре че ни ца ре ла тив ног и адвер би јал ног ти па (в. КУРЕшЕвИћ 2014). Али, ка ко 
би то знат но про ши ри ло окви ре овог ра да, огра ни чи ће мо се на ис пи ти ва ње на чи на ре а ли за-
ци је са мих пар ти ци па.

8 Ре ци мо, у Жи ти ју кра ља Ми лу ти на ап со лут ни да тив се „ра до и кон цен три са но ко ри-
сти у де ло ви ма са жи вом на ра ци јом, за сли ко ви то, сце нич но, дра ма тич но опи си ва ње до га ђа-
ја, што се нај ви ше од но си на сег мен те о смр ти и чу ди ма”, те по ста је би тан еле мент сти ла 
ар хи е пи ско па Да ни ла II (ЦолИћ 2015: 48, 52).

9 За хва љу јем се мср Ива ни Чан чар, ко ја ми је усту пи ла фо то гра фи је тек ста. 
10 Иа ко се у ли те ра ту ри ско ро до след но сре ће 1642. го ди на, да је мо но ви ју да та ци ју Т. 

Јо ва но ви ћа (2001: 87–88).
11 Бу ду ћи да ау то граф ни је са чу ван у це ли ни, де ло ви тек ста са не до ста ју ћа три ли ста 

(по је дан на са мом по чет ку, у сре ди ни и на са мом кра ју) на док на ђу ју се из Ру ко пи са бр. 333 
Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве с по чет ка 4. де це ни је XVI II ве ка (ЈовАновИћ 2001: 104). При-
ме ри из тих де ло ва тек ста ни су ушли у гра ђу за ово ис тра жи ва ње.
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пре ди ка тив них, 45 пар ти ци па у функ ци ји ге рун да и 38 па р ти ци па у окви ру 
кон струк ци је АД.12 

2.1. СУПСТАнТИвИЗИРАнИПАРТИЦИПИ. Ова ка те го ри ја, у ко јој је у Жи ти ју 
по твр ђен са мо АППз.,13 од ли ку је се до ми на ци јом но ми нал не стра не пар ти-
цип ске при ро де и са мо стал ном ре а ли за ци јом, без управ не ре чи. Суп стан ти-
ви зи ра ни пар ти ци пи на ла зе се у ре че ни ци на по зи ци ја ма ка рак те ри стич ним 
за пра ве суп стан ти ве (Večerka 1961: 12–18), у функ ци ји су бјек та (при мер 1) 
или објек та (при мер 2). Увек су у од ре ђе ном ви ду:

(1) ...яко же гь глѥть вь іеѵ|г|лїи не мо жеть градь оу кри ти се врьхѹ го ри стое ни свѣщникь 
пѡ|д| спо удѡм  нь на свѣщни це  да вьходѣи свѣть видѣть  (142a/2);
(2) та ко гд сла вить  славѣщи|х| его  (130б/1).

Удео при ме ра са члан ским иже, што је гре ци зам на сле ђен из ста ро сло вен-
ских ка нон ских спо ме ни ка (Večerka 1961: 18, 102–105), из но си чак 28,6%.14 
Ипак, го во ри мо о ре ла тив но ма лом укуп ном бро ју суп стан ти ви зи ра них пар-
ти ци па, а нај о збиљ ни је огра ни че ње за кључ ци ма о ути ца ју на сле ђа ре сав ске 
епо хе на Пај си јев из раз пред ста вља чи ње ни ца да је увек реч о би блиј ским 
ре ми ни сцен ци ја ма, да кле са крал ном кон тек сту, та ко да је мо гућ ути цај узо р ног 
тек ста:

(3) нь многїи соу|д|бы бжїе  по да еть ко мо у ждо по про шенїю  еже ѡ|т| все го ср|д|ца любѣщїи|х| 
его  по бжїю из волѥнїю  (123a/4).

2.2. дЕТЕРМИнАТИвнИПАРТИЦИПИ. Њи ма се бли же од ре ђу је имен ска реч 
у раз ли чи тим син так сич ким по зи ци ја ма. У Жи ти ју се ја вља ју у од ре ђе ном 
(не што че шће) и нео д ре ђе ном ви ду, као пре по но ва ни или пост по но ва ни у 
од но су на управ ну реч.

2.2.1. дЕТЕРМИнАТИвнИПАРТИЦИПСААППЗ. У не ко ли ко слу ча је ва има зна-
че ње атри бу та трај не15 де тер ми на ци је:

(4) и прихо|д|ть кь серда|р| па|ш|  рьба на синь соущи16  тоу пришль бѣ зи мо ва ти въ бельгр|д|ѹ... 
(142б/5);
(5) и есть при то|м| ма на стирѹ ре ка сьхо дещїа  сь горы... (127б/13–14). 

У овој гру пи при ме ра сре ће се и по ко ја по твр да де тер ми на тив ног пар-
ти ци па са члан ским иже:

(6) и то лѣто сьжизю|т|  мощи прѣкрасные и чю|д|творивїе стго са ви срьбска го  не ко имь 
бе гомь на о у ченїем ь дїаволскы|м| иже исконїи до бра нѣна видѣи  (142б/3). 

12 Про цен ту ал ни пре глед и гра фич ки при каз да ти су у За кључ ку.
13 У ра ду се ко ри сте сле де ће скра ће ни це и сим бо ли: АППз. = ак тив ни пар ти цип пре зен-

та, АППт. = ак тив ни па р ти цип пре те ри та, АД = ап со лут ни да тив. 
14 У Те о до си је вом Жи ти ју Све тог Са ве суп стан ти ви зи ра ни АППз. са члан ским иже за-

бе ле жен је у 7,64% (дРАГИн 2007: 257).
15 По А. Бе ли ћу (1998: 274) „пар ти ци пи мо ра ју обе ле жа ва ти вре ме за ко је се њи хо ва 

рад ња или ста ње при пи су је име ни ци: ако то га не ма, пар ти ци пи пре ста ју би ти пар ти ци пи и 
по ста ју обич ни при де ви”. Ипак, по тен ци јал АППз. и у по љу трај не де тер ми на ци је про из и ла зи 
из ње го ве им пер фек тив но сти, због че га се њи ме при пи са на рад ња/ста ње мо же схва ти ти „као 
ре ла тив но трај на” (ГРКовИћ-МЕЈџоР 1993: 185).

16 Фор ма пар ти ци па је уоп ште на.

АЛЕК САН ДРА ЦО ЛИЋ
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Ка да је по сре ди при вре ме на де тер ми на ци ја, у Жи ти ју син таг ма са пар-
ти ци пом пред ста вља сво је вр стан вид па ра фра зе, дру га чи ји на чин да се име ну-
ју од ре ђе ни ен ти те ти, и то екс пли ци ра њем осо би на ко је ва же у том тре нут ку 
и у да том кон тек сту се ви де као нај про ми нент ни је: 

(7) и при ходѣть кь архїере оу тог да соущѹ въ ми тро полїи но во брь|д|скои гра|д|чан|ц|и кѵ|р| ва силїе... 
(140б/8). 

Не ко ли ко пу та реч је о де тер ми на тив ним пар ти ци пи ма у функ ци ји си-
ту а ци о ног де тер ми на то ра објек та17 уз гла го ле per ci pi en di: 

(8) и пришь|д|ше до мѣста идѣже вои бе хоу не ма ли  и про кле ти ага ре ни оу хо деть и сьгле дають 
 и вид|ш|е же нео у правлѥнїе и раз но ходѣще  и пїани лѣжеще  яко же во емь безглав номь  
и ни ка ква оу правлѥнїа  (131б/17,18) ‘...и ви де ше...(вој ни ке) ка ко ту ма ра ју и пи ја ни 
ле же...’;
(9) црь же ко|н|станти|н| слышавь  зе та сво е го не иствьствоующа на хрї|с |яне и по сла и ѡ|т|се
ко ше гла воу емоу  (118a/9).

2.2.2. дЕТЕРМИнАТИвнИПАРТИЦИПСААППТ. Због се ман ти ке ан те ри о р но сти, 
мо гућ но сти АППт. у овом по љу огра ни че не су на си ту а ци о ну (при вре ме ну) 
де тер ми на ци ју – увек је реч о свој стви ма ко ја ва же у од ре ђе ном тре нут ку про-
шло сти:

(10) и тог да блгоч|с |ти ваа црца сь си номь сво имь сьврьшають црьковь  оставшоую ѡ|т| 
блгч|с |тва го и прѣви со ка го цра стеф|н|а  (125б/2). 

У не ко ли ко при ме ра де тер ми на тив ним пар ти ци пом ука зу је се на ло ше 
ста ње цр ка ва и ма на сти ра, што је од раз Пај си је вог за ни ма ња за ста ње хра-
мо ва и ста ра ње о њи хо вој об но ви (ЈовАновИћ 2001: 13–16):

(11) нъ все мощнаа  црца и вл|д|чцанѣ ѡста ви та ко сїю ѡбитѣль  нь яко|же| иног да вь 
цркви нѣѡрисцѣ чю|д| по ка завш и ѡ распа|д|ши хра|м| сицѣ и млбою м|ч|ни ка оу ро ша и его ви 
прѣро дитѣль  яко да не ко начнѣ заб ве на боу|д|ть  (138б/8); 
(12) и при хо дить вь ма на стирь за по у стевши    (141a/15). 

2.3. САМоСТАлнИ ПРЕдИКАТИвнИПАРТИЦИПИ.Реч је о пар ти ци пи ма у по зи-
ци ји са мо стал ног пре ди ка та. У од но су на ста ро сло вен ске канонске спомени ке, 
где се та кви при ме ри рет ко сре ћу (Večerka 1961: 93–98), у срп ско сло вен ском 
је њи хо ва фре квен ци ја не што ве ћа (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 240–241).

2.3.1. САМоСТАлнИ ПРЕдИКАТИвнИПАРТИЦИПСААППЗ. Ови об ли ци нај че-
шће исту па ју у свој ству пре ди ка та про стих ре че ни ца (при мер 13), ре ђе се ја-
вља ју у скло пу на ра тив ног ни за па ра лел но с дру гим пре те ри тал ним гла гол ским 
об ли ци ма (при мер 14):

(13) он же раз деляѥ вла сти яко|же| и ви ше рѣхо|м|   (129б/17–18); 
(14) мти сна ищѹщи  рабы цра ищѹще и повс|д|оу ѡбьти цахѹ ищѹще  и нич то ѡбре тахѹ  
(128б/9, 9–10). 

Њи ма се уво ди ди рект ни го вор. Па р ти цип се гра ди од гла го ла di cen di, 
или оних ко ји кон тек сту ал но пре у зи ма ју ту уло гу (нпр. пла ка ти):

17 О си ту а ци о ном де тер ми на то ру објек та пр ва је у на шој сре ди ни пи са ла М. Ивић (1995: 
134–136), раз ма тра ју ћи при ме ре из са вре ме ног/стан дард ног је зи ка. Кон струк ци јом аку за тив 
+ пар ти цип ба ви ла се И. Гриц кат (2004: 164–175). 

АК ТИВ НИ ПАР ТИ ЦИ ПИ У ЖИ ТИ ЈУ СВЕ ТОГ ЦА РА УРО ША ОД ПА ТРИ ЈАР ХА ПАЈ СИ ЈА
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(15) и влька шинь глѥ нї азь не вѣмь что бысть  (128б/19); 
(16) пакы пла че и мле ихъ азь вѣмь где есть  (139a/18,19). 

У са мо јед ном слу ча ју АППз. се, као пре ди ка тив ни, ја вља у функ ци ји 
до пу не гла го ла, и то мо дал ног. Ова си ту а ци ја по ма ло је нео бич на, бу ду ћи да 
та кви при ме ри ни су ре ги стро ва ни ни у ста ро сло вен ском, ни у срп ско сло вен-
ском. У оба је зи ка пар ти ци пи су по твр ђе ни као до пу на фа зних гла го ла, и то 
нај че шће гла го ла прѣста ти (Večerka 1961: 66–67; ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 23). Ве-
ро ват но је у да том при ме ру реч о оства ри ва њу истог по тен ци ја ла, ко јим пар-
ти ци пи за ла зе у сфе ру ин фи ни ти ва:

(17) нетьщеславнѣ оу бо и смѣре но мо у дрїа ра зо у ма сънизывше се  же ла е ма а го примѣм се  
не бо мо|же|ть р|ч|е хс исти на  сла воу ѡ|т| члкь прїемлюще  (114a/16–17).

2.3.2. САМоСТАлнИ ПРЕдИКАТИвнИПАРТИЦИПСААППТ. Као и АППз., ја вља 
се у функ ци ји пре ди ка та про сте ре че ни це (при мер 18), или као део на ра тив-
ног ни за са фи нит ним гла гол ским об ли ци ма (при мер 19):

(18) и въ лѣ|т| зчв обьявль се сты  (138a/11); 
(19) и пришь|д|ше вь црьковь  бѣ днь недѣлны и сьби рают се околна се ла  и быва еть сьборь 
не маль  (139б/3). 

У на ред ном при ме ру па р ти цип по се ду је ни јан су им пе ра тив но сти (иде мо 
да ви ди мо/хај де да ви ди мо). Ве ро ват но је ода бран због пер спек ти ви за ци је – на 
тај на чин фо ку си ра на је до пу на фо р ма ли зо ва на као да + пре зент, чи ме је, у 
овом слу ча ју, ис так ну то не ве ро ва ње у не што што ни је ви ђе но сво јим очи ма:

(20) и ро у га хоу се емоу и по на ша хоу  и глахѹ дро угь кь дрѹгоу шь|д|ше да ви ди мо мощи стго 
ѹро ша  ро у гающа се  (139б/1).

2.3.3. ПАРТИЦИПИУфУнКЦИЈИПРЕдИКАТИвноГГЕРУндА.18 У окви ру ове ка-
те го ри је раз мо три ће мо при ме ре па р ти ци па ко ји су са лич ним гла гол ским 
об ли ком по ве за ни ко ор ди ни ра ним ве зни ком, што је, сма тра се, сиг нал њи-
хо вог пре ди ка тив ног ка рак те ра. Реч је о цр ти ко ја се мо же ре кон стру и са ти за 
пра сло вен ски, а сво је по сто ја ње про ду жа ва и у ста рим сло вен ским је зи ци ма. 
Да кле, у ста ро сло вен ски и ње го ве ре дак ци је (ру ско сло вен ски, срп ско сло вен-
ски) про ди ре из ве р на ку лар не ба зе.19 Илу стру је пре ла зну ета пу у раз во ју 
сло вен ске ре че ни це, ко ја се кре ће од пр во бит не ау то но ми је чла но ва ка њи-
хо вој цен тра ли за ци ји око пре ди ка та, што под ра зу ме ва ус по ста вља ње од но са 
за ви сно сти, тј. раз вој хи по так тич ких струк ту ра из па ра так тич ких.20 По ја ва 
пар ти ци па као де но та та рад ње ко ја се с ин фор ма ци о ног аспек та сма тра дру-
го сте пе ном ука зу је на про цес хи је рар хи за ци је, док ње го ва по ве за ност с 

18 У на шој лин гви стич кој сре ди ни о овој по ја ви пи са ла је Ј. Гр ко вић-Меј џор у свом ра ду 
Пре ди ка тив ни ге рунд у ста ро срп ском је зи ку (2007: 174–187). Ка ко у Жи ти ју ипак убе дљи во 
до ми ни ра ју па р ти ци пи у фук нци ји ге рун да (да кле, кон гру ент не фор ме), тер мин смо то ме и 
при ла го ди ли. 

19 По раст фре квен ци је овог син так сич ког ар ха и зма у ре дак циј ским је зи ци ма, на ро чи то 
у ори ги нал ним де ли ма, об ја шња ва се сло бод ни јим од но сом ау то ра пре ма нор ми књи жев ног 
је зи ка.

20 Као и у по ме ну том ра ду Ј. Гр ко вић-Меј џор (2007: 182), и ов де се под хи по так тич ком 
струк ту ром под ра зу ме ва она са раз ви је ним од но сом суб ор ди на ци је, без об зи ра на син так сич-
ко сред ство ко јим је ис ка за на.

АЛЕК САН ДРА ЦО ЛИЋ
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лич ним гла гол ским об ли ком пре ко ко ор ди ни ра ног ве зни ка све до чи о исто-
вре ме ном чу ва њу пре ди ка тив но сти као тра га пр во бит не па ра так тич ке струк-
ту ре. „Ко нач на ‘цен тра ли за ци ја’ ре че ни це, те пре ра ста ње ини ци јал не па ра-
так тич ке струк ту ре у хи по так тич ку, ма ни фе сто ва ће се гу бље њем ве зни ка”21 
(ГРКовИћ--МЕЈџоР 2007: 174–187). Па р ти ци пи у функ ци ји пре ди ка тив ног ге-
рун да, да кле, има ју дво стру ку при ро ду и сме шта ју се не где на кон ти ну у му 
од пре ди ка тив не ка ге рунд ској упо тре би. У скла ду с по сто је ћом ли те ра ту-
ром, у овом ра ду се пар ти цип у функ ци ји пре ди ка тив ног ге рун да по сма тра 
као струк тур ни тип са мо стал ног пре ди ка тив ног па р ти ци па, обе ле жен при-
су ством ко ор ди ни ра ног ве зни ка.

2.3.3.1. АППЗ.УфУнКЦИЈИПРЕдИКАТИвноГГЕРУндА. Про то ти пич ну си туа-
ци ју (в. ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 174–176) пред ста вља ју та у то су бје кат ске струк-
ту ре са АППз. пост по но ва ним у од но су на лич ни гла гол ски об лик, са ко јим 
је по ве зан ве зни ком и:

(21) послѣди же мла|д| црь рас про стра ни  и оукраша|е| всакыми кра со та ми (126a/7); 
(22) до ушма н же ѡцоу не по ко ривь22 и прѣстѹпае за повѣды ро дитѣль свои|х|  (122a/7–8). 

У јед ном слу ча ју реч је о хе те ро су бје кат ској си ту а ци ји, што ту ма чи мо 
ути ца јем ап со лут ног но ми на ти ва,23 с тим да је ве за ус по ста вље на пре ко за-
јед нич ког де но та та – су бје кат гла го ла у пар ти ци пу обје кат је лич ног гла гол-
ског об ли ка. При мер 23 илу стру је још је дан из у зе так – пре по но ва ност АППз. 
у од но су на лич ни гла гол ски об лик:

(23) ра до слав же прїем никь быва|е| по ѡче ве сьмрьти  и вѣнча еть его сти са ва (121a/18). 

У на шој гра ђи уо че на је и ино ва ци ја у од но су на про у че ни ста ро срп ски 
ма те ри јал (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 174–176) – ин вен тар ко ор ди ни ра них ве-
зни ка ко ји ма се ус по ста вља ве за из ме ђу па р ти ци па и лич ног гла гол ског 
об ли ка про ши рен је за су прот ни ве зник нь (СС: 384–385). Ње го ва по ја ва 
усло вље на је од рич ним об ли ком глав ног гла го ла:

(24) оуглѥша же яко бысть вь ра ти  и вьдають емоу ра ноу лютоу  и бе гоу ет се и крвїи 
тѣкоущи  и нѣ ими ѡбе занїа ни хлѣвнии  нь никак|о| имы где гла ви пѡ|д|клонити  нь 
не киы хльми взьш|д|ь  и па|д|еть сь коня (134a/3,5). 

2.3.3.2. АППТ.УфУнКЦИЈИПРЕдИКАТИвноГГЕРУндА. У да ле ко нај ве ћем 
бро ју по твр да, оче ки ва но (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 174–176), АППт. ре а ли зу је 
се као пре по но ван и по ве зан са лич ним гла гол ским об ли ком ве зни ком и, при 
че му ме ђу њи ма по сто ји та у то су бје кат ски од нос: 

(25) црь же ко|н|станти|н| слышавь  зе та сво е го не иствьствоующа на хрї|с |яне и по сла и 
ѡ|т|секо ше гла воу емоу  (118a/8); 
(26) и приш|д|ь вь срьбскоую землю  и сьзда ма на стриь житчю (120б/15). 

21 Ко нач но фо р ми ра ње хи по так тич ке струк ту ре ве ро ват но под ра зу ме ва, ре ци мо, ус по-
ста вља ње од но са де тер ми на ци је.

22 Чи ни се да је из о ста вље на ко пу ла.
23 Ап со лут ни но ми на тив је кон струк ци ја са но ми нал ном и па р ти цип ском ком по нен том 

у но ми на ти ву, ко ја се про то ти пич но ја вља у хе те ро су бје кат ској си ту а ци ји и без ве зни ка. Реч 
је о ар ха ич ном сло вен ском ве р на ку лар ном сред ству ко је у срп ском је зи ку по сто ји и у Ву ко во 
вре ме (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 176).
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Рет ко се у гра ђи од пар ти ци па у функ ци ји пре ди ка тив ног ге рун да фор-
ми ра низ, ко ји се на ста вља дру гим пре те ри тал ним/пре те ри тал но упо тре-
бље ним гла гол ским об ли ци ма: 

(27) и ѡповѣдоують емѹ ѡ вещи бив шои  и оу дивль се о семь  и рекь блгода римь га  и 
по давь имь пи санїе сьпомо|ж|иїа ра ди хр| с |тїанѡ|м|  на об новлѥнїе цркви  и пакы и сьмь 
походи|т|  все осщенны ми тро по лить ви ше ре ченны видѣнїа ра ди  и по клон се стмоу хва лоу 
вьздасть бгоу  (140б/14,15,16).

И код АППт. ре ги стро ва ни су при ме ри са ве зни ком нь, а управ ни гла гол 
та ко ђе је у од рич ном об ли ку (уп. при мер 24): 

(28) нъ все мощнаа  црца и вл|д|чцанѣ ѡста ви та ко сїю ѡбитѣль  нь яко|же| иног да вь 
цркви нѣѡрисцѣ чю|д| по ка завш и ѡ распа|д|ши хра|м| сицѣ и млбою м|ч|ни ка оу ро ша и его ви 
прѣро дитѣль  яко да не ко начнѣ заб ве на боу|д|ть  (138б/7–8). 

Та ко ђе, за раз ли ку од ста ро срп ске си ту а ци је,24 по твр ђен је и при мер 
где су АППт. и лич ни гла гол ски об лик по ве за ни ве зни ком а, а њи хо ве рад ње 
на ла зе се у од но су ко ре ла ци је:25

(29) пакы сьмышля|х| и оу срь|д|ва|х| ѡ|т| с|д|ца и дше и по и скавь сь всакыи|м| оу срьдїѥмь 
и под вигѡ|м|  едїно изьѡбрѣто|х| въ лѣто писѹ срьбьско моу  а дро у го вь рѡ|д|словоу  и вь 
хрїсо  во улѹ пе|к|ско моу    а ина слышавь ѡ|т| свѣтопочивши|х| архїеп| с |кпь пр|ѣ|жде 
на|с| бывшїи|х|   (115a/18). 

При мер 29 за ни мљив је још по не чем. На овом ме сту Пај си је го во ри о 
сво јим из во ри ма за Жи ти је и о тра га њу за гра ђом. До не ких по да та ка до шао 
је лич но, ди рект ним пу тем (про на шао је у ле то пи су, тј. про чи тао), а до дру-
гих по сред но (та ко што су му пре при ча ли); за де но ти ра ње рад ње ко ја зна чи 
до би ја ње ин фор ма ци је из пр ве ру ке ода би ра лич ни гла гол ски об лик, а рад њу 
ко ја зна чи до ла же ње до по да тка из дру ге ру ке из ра жа ва пар ти ци пом. Ово би 
мо жда мо гао би ти при мер ути ца ја ка те го ри је еви ден ци јал но сти на упо тре бу 
пар ти ци па.26

У три по твр де од сту па се од про то ти па у том сми слу што су рад ње пар-
ти ци па и лич ног гла гол ског об ли ка у хе те ро су бје кат ском од но су, што смо 
ока рак те ри зо ва ли као ути цај ап со лут ног но ми на ти ва (в. на по ме ну 23). У пр вом 
при ме ру обје кат рад ње лич ног гла гол ског об ли ка по ста је су бје кат па р ти ци па, 
у дру гом су су бјек ти са мо фо р мал но раз ли чи ти, бу ду ћи да мно жи на су бјек-
та лич ног гла гол ског об ли ка укљу чу је и по ме ну тог ага рен ског во ђу, док се 
тре ћи при мер из два ја по то ме што је реч о [живом-]:

(30) понѥ|же| изгна и|х| бльгарскы црь и при бегше вь зе тоу (118б/1); 
(31) и слышавь ага ренскы на челныкь ѡ пришьстви влька ши на краля  съ си лою мно гою  
и вь нѣдоѹмѣни би ше велице|м|  (131б/1); 

24 На и ме, ве зник а у ста ро срп ском са свим је оби чан код АППз., али за АППт. не ма по твр да 
(ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 174–176).

25 Ко ре ла ци о ни пар единь – инь мо гао би пред ста вља ти ути цај вер на ку ла ра (СС 1994: 262, 
799–800, в. и дРАГИн 2007: 297).

26 О еви ден ци јал но сти, ко ја под ра зу ме ва на чин на ко ји се до ла зи до ин фор ма ци ја, о ре-
ле вант ној ли те ра ту ри, али и о јед ној ре пер ку си ји ове ка те го ри је на упо тре бу пар ти ци па, в. 
ГРКовИћ-МЕЈџоР 2013: 98–115.
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(32) и въ гре доуща лѣта зрг тие  ег да бы| с | обьявлѥнїе стомоу  ів лѣ ми мошьдш і27  и 
тог да ра ти бысть ве ли кои (142a/16–17).

2.4. ПАРТИЦИПИУфУнКЦИЈИГЕРУндА. Ова ко упо тре бљен па р ти цип де но-
ти ра сво је вр сну по за ди ну рад ње ре че нич ног пре ди ка та. За го вор ни ка ра ди 
се о је дин стве ној ко му ни ка тив ној це ли ни (iVić 1995: 153), с тим да је она рад-
ња ко ја се пер ци пи ра као глав на, цен трал на – фо р ма ли зо ва на лич ним гла гол-
ским об ли ком, а она ко ја је ин фор ма тив но се кун дар на, хи је ра р хиј ски ни жа 
– пар ти ци пом. На син так сич ком пла ну исту па као адвер би јал ни де тер ми на-
тор вре мен ског, узроч ног, услов ног, до пу сног, на мер ног ти па, што је на сле ђе 
из ста ро сло вен ских ка нон ских спо ме ни ка (Večerka 1961: 116–117), док су у 
срп ско сло вен ском ре ги стр о ва на још не ка зна че ња, по пут на чи на или омо гу-
ћи ва ча (уп. нпр. ГРКовИћ-МЕЈџоР 1993: 191–192, 198). Нај ва жни ји син так сич ки 
услов за ње го ву по ја ву је сте јед на кост су бјек та глав не и пар ти цип ске рад ње. 

2.4.1. АППЗ.УфУнКЦИЈИГЕРУндА. Ре ги стр о ван је са зна че њем пра те ће 
окол но сти, вре ме на, узро ка и омо гу ћи ва ча.

У сво јој до ми нант ној функ ци ји у Жи ти ју АППз. из ра жа ва „спе ци фич ну 
окол ност ко ја, на сво је вр стан на чин, упот пу њу је пред ста ву о да том до га ђа-
ју” и па ра фра зи ра се не за ви сном ре че ни цом уве де ном из ра зом и при том 
(iVić 1995: 156–157, 160–161), (при мер 33). Ова ко упо тре бље ни па р ти ци пи 
мо гу се ја ви ти у ни зу, на ла зе ћи се у сво је вр сном од но су ко ре ла ци је (при мер 
34). У јед ном слу ча ју па ра фра за се из во ди из ра зом а при том, што је, по ми-
шље њу М. Ивић (1995: 161), иза зва но не га ци јом гла го ла у пар ти ци пу (при мер 
35).28 Ка да се АППз. са зна че њем пра те ће окол но сти ја ви пре по но ван у од-
но су на глав ни гла гол, да кле, из ван сво је уо би ча је не син так сич ке по зи ци је, 
њи ме се ис ка зу је сво је вр сно ста ње су бјек та ре че ни це у вре ме оства ри ва ња 
пре ди кат ске рад ње (iVić 1995: 160–162), (при мер 36). На осно ву не ко ли ко при-
ме ра из Жи ти ја уо чи ли смо да, уко ли ко глав на пре ди ка ци ја под ра зу ме ва 
ква ли фи ка ци ју су бјек та (трај ну/си ту а ци о ну), па р ти цип у овој функ ци ји мо же 
ука зи ва ти на (у свим по твр ђе ним слу ча је ви ма ви сок) ин тен зи тет по ме ну тог 
свој ства (при ме ри 37 и 38). Уз по моћ АППз. са зна че њем пра те ће окол но сти 
уво ди се ди рект ни (при мер 39), али и ин ди рект ни го вор (при мер 40).

(33) и вь то само|е| врѣме приходи|т|  не кои па стирь ни ко моу вѣ|д|мо ѡ|т| коу|д| бысть   
 тьчїю сказѹе се бе ѡ|т| ов ча поля  (138б/18);
(34) црь же ко|н|станти|н| слышавь на четь по си ла ти кь зе тоу сво е моу  ликїнїю избр|а|нїе 
сло угы свое  овог да мле и овог да прѣте емоу  книгїи вьспи со уе яко да прѣста неть ѡ|т| 
мо у чи телства  (117б/15,16,17);
(35) и вьне за поу напа|д|ають на ни|х|  они же ѡ семь нѣ ведѣще оу троу гльбокѹ соущоу 
и разби вають вое срьбьскые (132a/10);
(36) мти плачющїи и прьси бїющи ѡ|т|хождаше (129a/3,3–4);
(37) и бе ше смѣрень и кроткь прѣспе вае сьврьстникы свое мо у дрѡ|с |т їю и ра зомѡ|м |  
(136a/12); 

27 Фор ма па р ти ци па је уоп ште на.
28 Из раз а при том, сма тра М. Ивић (1995: 161), са мо је „кон тек сту ал но усло вље на об лич-

ка вер зи ја” ре гу лар ног и при том.
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(38) и вь до ми при до ше  дрѣхли и по срамлѥни   покывающе гла ва ми дроуг кь дро угѹ 
оувы нам глахоу  (133б/18);
(39) влька шинь не по ви но ва ше | с |  глѥ мнѣ прѣда но ѥ| с |  (124б/16); и пакы ми | с | яви 
глѥ поч то мѣ заб венїю прѣда сте  (143a/19);
(40) и при хо дить вь се ло ша и ковце   близь ма на сти ра  пла че и рыдае и мо ле се прїити и 
съпо мощи емоу (139a/1).

Ка да је реч о зна че њу вре ме на, увек се оства ру је за АППз. ти пич но зна-
че ње си мул та но сти: 

(41) въ врѣ|м|на же она м|ч|телска сьдрьжещи29 всоу вьселѥнноую  злоч| с |тивїимі царми 
и свѣре пи ми вь римѣ оу бо маѯїмїаноу м|ч|телю  на вьсточ нои стра ни галѹ м|ч|телю маѯї|м|їаноу 
 поср|д|ѣ же и|х| цр| с |твоующоу  ликїаноу м|ч|телю  севѣрнїими и запа|д|ними страна|м| еже 
срьбы|н| ѥ| с |  (116a/10–11). 

Је дан пут се ре а ли зу је зна че ње узро ка. Ов де до ла зи до из ра жа ја па три јарх 
Пај си је као ау тор – од ла га ње по чет ка ра да на Жи ти ју обра зла же се осе ћа њем 
не до стој но сти:

(42) и ели ка вѣдѣ|х| лѣнях се ѡ блженне яже ви ше сыли мо еи на че ти  и не мощна  дрьзно у ти 
 яко|же| нѣкы бѣдливь  и дрьзо стивь оу го то ванїе бѣды сьма траѥ (114б/3). 

Ре ги стр о ва но је и зна че ње омо гу ћи ва ча, ко је се про ве ра ва па ра фра зом 
са ти ме/та ко/на  тај на чин – „го вор но ли це на да ту рад њу ука зу је као на 
по сту пак чи ја при ме на омо гу ћа ва ре а ли за ци ју оно га што пре ди кат име ну је” 
(iVić 1995: 165). При мер ко ји сле ди, за пра во, илу стру је слу чај ка да пар ти цип-
ска рад ња не омо гу ћа ва из вр ше ње рад ње пре ди ка та, на шта не дво сми сле но 
ука зу је се ман ти ка гла го ла и ње гов не ги ра ни об лик: 

(43) яко же гь глѥть вь іеѵ|г |лїи не мо жеть градь оу кри ти се врьхѹ го ри стое ни свѣщникь 
пѡ|д| спо удѡм  нь на свѣщни це  да вьходѣи свѣть видѣть  (141б/20).

2.4.2. АППТ.УфУнКЦИЈИГЕРУндА. По твр ђен је са зна че њем вре ме на и 
омо гу ћи ва ча. 

У окви ру вре мен ског зна че ња до след но се оства ру је са зна че њем ан те-
ри ор но сти и, у скла ду с прин ци пом ико нич но сти, пре по но ван у од но су на 
глав ни гла гол: 

(44) сїа же слышавь на вьстоц|е| галь маѯїмїань  пѡ|д|виг се на цр| с |тво маѯен ти е во и на 
цр| с |тво кѡ|н|стантїево  (116б/19). 

Два при ме ра ко ји сле де од но се се на ау тор ски по сту пак па три јар ха Пај-
си ја и свр ста ни су у пар ти ци пе са зна че њем вре ме на (ан те ри ор но сти) јер се, 
прет по ста вља мо, на овај на чин же ли на гла си ти да је пи са њу Жи ти ја и по-
је ди них ње го вих де ло ва прет хо ди ло мар љи во тра га ње за из во ри ма, што би 
тре ба ло да обез бе ди из ве сну по у зда ност: 

(45) пакы сьмышля|х| и оу срь|д|ва|х| ѡ|т| с|д|ца и дше и по и скавь сь всакыи|м| оу срьдїѥмь 
и под вигѡ|м|  едїно изьѡбрѣто|х| въ лѣто писѹ срьбьско моу  а дро у го вь рѡ|д|словоу  и вь 
хрїсо во улѹ пе|к|ско моу    а ина слышавь ѡ|т| свѣтопочивши|х| архїеп| с |кпь пр|ѣ|жде на|с| 
бывшїи|х|   (115a/12); 

29 Фор ма пар ти ци па је уоп ште на.
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(46) и сїе вьмѣсти|х| зде вь оувѣ|д|нїе вса комѹ же лающомоу  прилѣжно по и скавши 30  ре чет 
се истино|е| оу бо да нѣког да со у го убь по|д|имоу пѡ|д|смѣ|х| не на о у ченїа вько упѣ и нѣразѹмїа 
лютоѥ  115б/5–6).

Сле де ћи при ме ри ко је на во ди мо ин тер пре ти ра ни су са зна че њем вре-
ме на (ан те ри ор но сти), јер сма тра мо да се же ли на гла си ти да је Ла за ре вим си-
но ви ма, Ву ку и Ла за ру, жи вот од у зет тек на кон што је, на не ки на чин, об ред 
ипак оба вљен. Су бје кат пар ти цип ске рад ње ни је исти као онај у глав ној, али 
је ве за ус по ста вље на пре ко кон сти ту ен та са зна че њем по се сив но сти (главы 
имь ѡ|т|секо ше): 

(47) си|х| мо усїа паязи товь за кла влька и ла за ра  глют бо яко не соущѹ сщени коу тоу бли|з| 
по го ублѥнїа и|х|  яблькѹ раз де ли ше себѣ  вьмѣсто  тѣла и крьве хви прїемше по мольше с  
главы имь ѡ|т|секо ше  (137a/8). 

Хе те ро су бје кат ска си ту а ци ја ја вља се још јед ном, а ве за се оства ру је 
пре ко за јед нич ког де но та та – су бје кат пар ти цип ске рад ње обје кат је глав не:

(48) ра до слав же кра|л | ма ло врѣме прѣдрьжав  аі лѣ  пакы низ ла гають его  и по ставляють 
 краля вла|д|сава на прѣстолѣ  (121б/13).

Ка да се ра ди о зна че њу омо гу ћи ва ча, ве ћи на при ме ра на ла зи се у окви ру 
истог оп шир ног ком плек са – овим пар ти ци пи ма ука зу је се на су штин ске еле-
мен те Мој си је вог на чи на жи во та, ко ји му је омо гу ћио да „на у чи” и сво је су-
на род ни ке. Чи та ва се квен ца суп стан ти ви зи ра на је по мо ћу еже, а сам пар ти цип 
два пу та тран сформ је ко пу ле:

(49) еже сицѣва дрьзающи|м|  аще оу бо моѵси бж| с |твны онь  и за ко но по ло житѣел ь  еже 
всачьска а го члчьска а го ви|д|нїа ѡ|т|лѹчивь себѣ  и житїя трьвльнѥнїа оставль  и 
дшезритѣелноѥ ѡчи стивь  и ѡ|т|соудѹ кь бгови|д|їю бывь по трѣбн ь  еже кь намь бга сло ва 
члколюбно|е| сьшьствїе и вьпльщенїе видѣети спѡ|д|бы се  и кь сво еи свѣтло сти при ла гающи31 
 на о у чень бывь и прѣ|д|статѣлства ѡ|т| бга вьро у ча емь  и свои|х| сьплѣмѣнны|х| на о у ча еть  
114б/7–8). 

Има ју ћи у ви ду све при ме ре са зна че њем омо гу ћи ва ча из на ше гра ђе, 
при ме ћу је мо да је оно до след но ве за но за са крал ни кон текст.

2.5. ПАРТИЦИПИУоКвИРУКонСТРУКЦИЈЕАд. У ста ро сло вен ском је зи ку АД 
пред ста вља но ми нал но сред ство за из ра жа ва ње ду бин ске суб ор ди на ци је пре-
те жно вре мен ског, али и узроч ног, до пу сног, услов ног и по сле дич ног ти па. 
Син так сич ки гле да но, ре а ли зу је се без ве зни ка, и то у усло ви ма не јед на ко-
сти су бје ка та суб ор ди ни ра не и глав не рад ње (StaniSlaV 1933/34; Večerka 1961: 
47–56; Corin 1995). 

У срп ско сло вен ском је зи ку, гра ни це упо тре бе АД у из ве сној су ме ри 
про ши ре не (в. нпр. КУРЕшЕвИћ 2006). На и ме, и да ље се нај че шће оства ру је 
као адвер би јал ни де тер ми на тор вре мен ског ти па, али на дру гом ме сту по 
фре квент но сти на ла зи се АД у функ ци ји не за ви сне ре че ни це. Син так сич-
ко-се ман тич ки оп сег до дат но је про ши рен за на чин ско зна че ње у адвер би-
јал ној сфе ри, те мо гућ но шћу да се АД на ђе и у функ ци ја ма ад но ми нал ног 

30 Фор ма пар ти ци па је уоп ште на.
31 Ово је АППз. у функ ци ји ге рун да, та ко ђе са зна че њем омо гу ћи ва ча. 
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де тер ми на то ра, до пу не гла го ла од ре ђе них се ман тич ких кла са (КУРЕшЕвИћ 
2006), но ми нал не до пу не (ЦолИћ 2015: 42). По ја ва суб ор ди ни ра ног ве зни ка 
ни је нео бич на, а та у то су бје кат ске окол но сти ни су пре пре ка за ње го ву ре а ли-
за ци ју. Иа ко су за ме ци ових ино ва ци ја при ме ће ни већ у ста ро сло вен ском,32 у 
срп ско сло вен ском је зи ку оне по ста ју са свим обич на по ја ва.33

2.5.1. АдСААППЗ. По твр ђен је са зна че њем не за ви сне ре че ни це, као и 
у узроч ном зна че њу. 

АД мо же би ти на по зи ци ји глав не ре че ни це (при мер 50). У при ме ру 51 
АД је са лич ним гла гол ским об ли ком по ве зан ко ор ди ни ра ним ве зни ком и, 
ко ји сиг на ли зи ра при пад ност истом хи је рар хиј ском ни воу. У не ко ли ко слу-
ча је ва АД ин тер пре ти ра се не за ви сном ре че ни цом са зна че њем пра те ће 
окол но сти уз по моћ из ра за а при том, што је по ве за но са од рич ним об ли ком 
гла го ла у пар ти ци пу (уп. при мер 35), (при мер 52). Јед ном се уз по моћ АД 
уво ди ди рект ни го вор (при мер 53).

(50) по прѣте ченїи многїимь лѣтомь  пра вещѹ влька шинѹ донде же хра брь бы| с | црь оурѡ|ш| 
(123б/15);
(51) оуглѥша же яко бысть вь ра ти  и вьдають емоу ра ноу лютоу  и бе гоу ет се и крвїи 
тѣкоущи  и нѣ ими ѡбе занїа ни хлѣвнии  нь никак|о| имы где гла ви пѡ|д|клонити  нь 
не киы хльми взьш|д|ь  и па|д|еть сь коня (134a/3);
(52) и при ходѣть вь ма на стирь милѣшевѹ вьнѣза поу  ни ко моу ѡ семь вѣдоущѹ  и по имѹть 
ра коу стоую сь мощми и ѡ|т|носеть вь бѣльгра|д| (142б/12–13);
(53) по малѣ же явѣ бы| с | яко иног да оу бивїи ка инь аве ла и гоу вьпра шающоу где ѥ| с | 
брать твои онь же ѡ|т|рицае се яко не в|д|ѣ (128a/17–18).

Два пу та АД са АППз. по све до чен је у функ ци ји адвер би јал ног де тер-
ми на то ра узроч ног ти па. У овог гру пи при ме ра на ла зи се је ди на по твр да АД 
са суб ор ди ни ра ним ве зни ком у це ло куп ној гра ђи (при мер 55):34

(54) и вьне за поу напа|д|ають на ни|х|  они же ѡ семь нѣ ведѣще оу троу гльбокѹ соущоу 
и разби вають вое срьбьскые (132a/10–11); 
(55) си|х| мо усїа паязи товь за кла  влька и ла за ра  глют бо яко не соущѹ сщени коу тоу 
бли|з| по го ублѥнїа и|х|  яблькѹ раз де ли ше себѣ  вьмѣсто тѣла и крьве хви прїемше 
по мольше  с  главы имь ѡ|т|секо ше  (137a/5). 

2.5.2. АдСААППТ. По твр ђен је са зна че њем не за ви сне ре че ни це, за тим 
са зна че њем вре ме на и узро ка.

Не за ви сни АД на ла зи се на по зи ци ји про сте ре че ни це (при мер 56). У 
не ко ли ко слу ча је ва пред ста вља део ши рег ком плек са, сту па ју ћи у ко ор ди-

32 На и ме, у ста ро сло вен ским ка нон ским спо ме ни ци ма је у ма лом бро ју слу ча је ва по све-
до чен АД у та у то су бје кат ским усло ви ма (5,4%) и са суб ор ди ни ра ним ве зни ком (11х), а за бе ле-
же ни су и при ме ри по ја ве ко ор ди ни ра них ве зни ка (нај че шће и) из ме ђу АД и глав ног пре ди ка та, 
што би мо гао би ти сиг нал бли ског хи је рар хиј ског ста ту са (StaniSlaV 1933/34: 103, 22–24; Večerka 
1961: 50; Corin 1995: 263). 

33 У ра ду М. Ку ре ше вић (2006: 100–107) АД у та у то су бје кат ској си ту а ци ји за бе ле жен је 
у 22,2% слу ча је ва, док је зна че ње не за ви сне ре че ни це у ве ћи ни жа нр о ва по фре квен ци ји од мах 
иза вре мен ског. По ја ва суб ор ди ни ра них ве зни ка та ко ђе је че шћа у од но су на ста ро сло вен ски.

34 Мо гу ће је да се суб ор ди ни ра ни ве зник нај че шће ја вља упра во ка да АД има узроч но зна-
че ње (уп. нпр. дРАГИн 2007: 266–267, 270). Ка ко узрок ло гич ки прет хо ди по сле ди ци, ве зник се 
нај ве ро ват ни је уво ди са ци љем да се от кло ни по тен ци јал на дво сми сле ност ис ка за и да се ка у за-
тив но сти да пред ност у од но су на про сто прет хо ђе ње у вре ме ну (ГРКовИћ-МЕЈџоР 1993: 197–198).
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ни ра не од но се са дру гим пре ди ка ци ја ма, из ра же ним лич ним гла гол ским 
об ли ци ма. Нај че шће се ус по ста вља са став ни од нос, сиг на ли зи ран ве зни ком 
и (при мер 57). Јед ном је реч о су прот ном од но су, ко ји про из и ла зи из се ман-
тич ког од но са рад њи м|ч|тельства оста ти се : на горша оу стрьми вшѹ се (при мер 58). 
Је дан пут се уз по моћ АД уво ди ди рект ни го вор (при мер 59).

(56) се моу же блгоч| с |ти вомѹ црю просїавшѹ вь блгоч| с |ти  ѡ|т| плѣме не і госпѡ|д|ства и 
сърѡ|д|ства  (116б/5–6);
(57) и ѡтолѣ про зва се срьбинь  и ѡтолѣ ми мошь|д|шѹ мно го лѣть   (135a/2); 
(58) тог да по сла црь ко|н|станти|н|  прѣсе ли ти зе та сво е го ли кинїа вь со ло унь  не кли 
м|ч|тель ства оста ти се  ономѹ же па че на горша оу стрьми вшѹ се  и бывшоу емоу на рецѣ 
дѹнавьсцѣи и мѹчи ер ми ла и стра то ни ка  и ины|х| мнѡжьство  (118a/3–4).
(59) тог да па трїар хѹ сь са борѡ|м | рек ше35 сла ва тебѣ ги (125a/6–7). 

Ка да го во ри мо о АД у функ ци ји адвер би јал ног де тер ми на то ра вре мен-
ског ти па,36 по сре ди је са свим уо би ча је но зна че ње ан те ри ор но сти, пра ће но 
пре по но ва но шћу АД у скла ду с прин ци пом ико нич но сти: 

(60) и тремь ча сомь ми но увши|м| тѣлѡ безьдшно ви ди мо бѣ (121б/4–5).

У при ме ри ма АД са АППт. у узроч ном зна че њу не га тив не окол но сти 
обра зла жу се бож јом во љом. У при ме ру ко ји сле ди то је за те че но ло ше ста ње 
хра ма (зна се тек из ши рег кон тек ста): 

(61) та ко ва видѣвь въ послѣ|д|ня врѣме на  бгоу та ко из во лившѹ и стмоу  и по ходѣть 
повс|д|оу мл| с |тинѥ ра ди  (141a/2). 

2.5.3. дЕфЕКТнИАд. Па жњу зах те ва и из ве стан број при ме ра АД без 
пар ти ци па, ко ји се сво де са мо на но ми нал ну ком по нен ту. На зва ли смо их 
де фект ним:

(62) тог да вьсїаеть блгоч| с |ти ва вѣтвь  прьвомѹ вь хр| с |тїанѣ|х| ве ли ко моу црю ко|н|станти ноу 
 (116a/19–20 – 116б/1); 
(63) црю же ко|н|стантинѹ вь ви зантїи и сь мтрїю своею и по си ла еть мтрь свою вь іер| с |лмь 
  (117a/19–20); 
(64) тог да и плачю не прѣстанно моу  и жа лость и то у га  и ри данїю нео утѣши моу  
(123б/1–3).

Ве о ма рет ко су и у дру гим тек сто ви ма ре ги стро ва ни АД ко ји ма не до ста-
је пар ти цип, али се углав ном ра ди о уса мље ним слу ча је ви ма, ко ји се мо гу 
ту ма чи ти као ома шка пи сца/пре пи си ва ча.37 Ов де је, у на че лу, та ква мо гућ ност 

35 Овај об лик пар ти ци па пред ста вља но ми на тив мно жи не му шког ро да, и про ту ма чи ће мо 
га као ути цај вер на ку лар ног ап со лут ног но ми на ти ва (в. на по ме ну 23).

36 Иа ко смо се у ра ду кон цен три са ли на ре а ли за ци ју са мих пар ти ци па, не за ла зе ћи у 
про бле ма ти ку од но са са за ви сном ре че ни цом као кон ку рент ним сред ством, ова ко ни ска фре-
квен ци ја АД у вре мен ском се ман тич ком по љу под ста кла нас је се по за ба ви мо за ви сном вре мен-
ском ре че ни цом у Жи ти ју. На и ме, про на ђе но је све га 9 при ме ра. Ве зник донде же (3х, иста ре-
че ни ца, гла гол у по тврд ном об ли ку), уво ди зна че ње тер ми на тив но сти, док ег да (4х) и яко (2х) 
уво де ре че ни це са зна че њем си мул та но сти. Да кле, вре мен ска ре че ни ца је рет ка и са свим од го-
ва ра ста ро сло вен ском мо де лу. Чи ни се да се овај за кљу чак мо же ге не ра ли зо ва ти на по вр шин ску 
хи по так су у Жи ти ју.

37 Нпр. у Жи ти ју кра ља Ми лу ти на, ко је је не ко ли ко пу та ду жи текст у од но су на Жи ти је, 
про на ђен је је дан та кав при мер – реч је о АД са зна че њем не за ви сне ре че ни це и не до ста је му 
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ис кљу че на, због ве ћег бро ја по твр да. Има ју ћи у ви ду ре ла тив но ве лик број АД 
ре гу лар ног са ста ва, сма тра мо да ову по ја ву не тре ба об ја шња ва ти ау то ро вом 
не си гур но шћу у ве зи с гра ђе њем кон струк ци је. Нај пре ће то би ти сво је вр стан 
Пај си јев ма нир у упо тре би АД. Ова кав по сту пак омо гу ћа ва фо ку си ра ње 
но ве, бит не ин фор ма ци је, ко ја је са др жа на у но ми нал ној ком по нен ти, што 
је, у пет при ме ра од се дам – име вла да ра. 

2.5.4. Кон струк ци је АД са зна че њем не за ви сне ре че ни це (ка ко „пот пу-
не”, без об зи ра на пар ти цип, та ко и де фект не), по ка зу ју ве о ма ви сок сте пен 
кон тек сту ал не ти пи зи ра но сти и фор му ла ич но сти. На и ме, ве ћи на при ме ра се, 
по ти пу ин фор ма ци је ко ју пре но си, мо же свр ста ти у не ко ли ко ка те го ри ја: 
1) У фор ми АД да је се по да так о то ме ко је је ли це би ло на вла сти у од ре ђе ном 
тре нут ку (при мер 65); 2) Том кон струк ци јом ре фе ри ше се о ко ли чи ни вре ме-
на ко ја је про шла од од ре ђе ног тре нут ка (при мер 66); 3) По мо ћу АД са оп шта ва 
се о одр жа ва њу са бо ра или о ка квом оку пља њу (при мер 67); 4) АД ука зу је 
на на ста нак не ке окол но сти, нај че шће не по вољ не, по пут ра та, ме те жа, све-
оп штег пла ча (при мер 68).

(65) и сты са ва по ставляет  се архїеп|с|кпѡ|м| въ ко|н|стантинѹ гр|д|оу ро у кою па трїар ха  
манѹила  црьствоующѹ тог да блгоч| с |тво моу црю ком нинѹ  (120б/14–15);
(66) и нѣко ли ко врѣменѹ ми мошъ|д|шоу  и вьдають емоу кне|же|ство вь бо сни  (136б/ 
10–11);
(67) и тог да сьбо роу бывшоу вь гр|д|оу при зре ноу (124б/1–2);
(68) не правѣдна го ра ди оу би ства сїе бысть и ра ти бывши и нѣстро енїа вьне за поу  (132б/3).

Кон тек сту ал на су же ност пра ће на је и огра ни че ним лек сич ким ре пер то-
а ром пар ти цип ске и но ми нал не ком по нен те. Та ко се, ре ци мо, на по зи ци ји 
вер бал не ком по нен те у окви ру ти па 4 до след но ре а ли зу је гла гол быти, чи је 
ни јан се у зна че њу за ви се од име ни це у окви ру но ми нал не ком по нен те. За ни-
мљи во је то што се ти по ви углав ном ве зу ју за од ре ђе не уже те мат ске це ли не 
у тек сту: тип 1 ка рак те ри сти чан је за ро до слов не де ло ве,38 при ме ри ти па 3 
углав ном су кон цен три са ни у це ли ни о Са бо ру у При зре ну, а по твр де ти па 4 
до ми нант но се ја вља ју у сег мен ти ма о уби ству ца ра Уро ша и Ма рич кој би ци. 
За па жа мо и да АД у функ ци ји не за ви сне ре че ни це, у на че лу, не де но ти ра ју 
кон крет не рад ње, већ сво је вр сну по за ди ну. На при мер, АД ти па 1 ве о ма че сто 
са др же кон сти ту ент тог да, ко ји њи хо ву са др жи ну ана фор ски по ве зу је са до-
га ђа јем опи са ним у прет ход ном кра ћем или ду жем де лу тек ста – ти ме се 
по ме ну ти до га ђај ин ди рект но да ти ра упу ћи ва њем на ак ту ел ног вла да ра или 
цр кве ног ве ли ко до стој ни ка39 (при мер 65). При мер 68 пред ста вља сво је вр стан 

пар ти цип гла го ла быти у зна че њу ‘одр жа ти се’. Узрок је нај ве ро ват ни је ду жи на и сло же ност 
но ми нал не ком по нен те (ЦолИћ 2015: 45–46).

38 Иа ко ро до слов но-ле то пи сне це ли не, пре све га због сво је обим но сти, на ру ша ва ју склад-
ност ком по зи ци је (И. Ру ва рац (1867: 209–239), при ре ђу ју ћи пр во из да ње Жи ти ја, са свим их 
је из о ста вио), оне ипак има ју на ра тив но раз ви је ни је де ло ве. На и ме, ови де ло ви до но се не што 
ви ше од три де сет про це на та од укуп ног бро ја пар ти ци па у тек сту.

39 Та ква са др жи на ни је би ла стра на кон струк ци ји и обич но се пре но си ла ад но ми нал ним 
АД, ко јим се пре све га у за пи си ма, нат пи си ма, арен га ма по ве ља и пи сми ма, из во ди ла не ка 
вр ста по сред ног да ти ра ња упу ћи ва њем на ак ту ел не вла да ре и/или цр кве не ве ли ко до стој ни ке 
(КУРЕшЕвИћ 2006: 75).
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за кљу чак, ко мен тар, об ја шње ње – по сре ди је по за ди на у се ман тич ком и тек-
сту ал ном сми слу (в. CollinS 2011).40

2.5.5. Па жњу нам је при ву кло и не ко ли ко струк ту ра чи ји је су бје кат у 
да ти ву ко ји ни је ре ги ран, док је пре ди кат из ра жен ао ри стом гла го ла быти. 
Оне са оп шта ва ју о си ту а ци ја ма ка рак те ри стич ним за не за ви сни АД (в. при-
ме ре 65, 66, 67, 68). Њи хо ву по ја ву про ту ма чи ли смо као сво је вр сну ин вен тив-
ност па три јар ха Пај си ја (уп. си ту а ци ју са де фект ним АД). На и ме, су бјек том 
у да ти ву ус по ста вље на је ве за са АД, чи ме су по ме ну те струк ту ре мар ки ра не, 
док се из бо ром ао ри ста „до ча ра ва у из ве сном сми слу не по сре дан до жи вљај 
про шло сти” (ИвИћ 1958: 143). Уп. при ме ре: 

(69) и мнѡгоу мѣтежѹ бы| с | и мльви (125а/3–4); 
(70) и тог да ра ти бысть ве ли кои на бо у димскои стра ни (142a/17); 
(71) и гроб ни ци емоу сь тѣломь з|д|е бы| с |  (124б/7–8).

3. ЗАКљУчАК. На те ме љу де таљ не син так сич ко-се ман тич ке ана ли зе ак-
тив них пар ти ци па у Жи ти ју, ста ти стич ке об ра де ре зул та та, те њи хо вог 
по ре ђе ња са по да ци ма ко је ну де до са да шња ис пи ти ва ња овог гра ма тич ког 
сред ства у срп ско сло вен ским тек сто ви ма ви шег и ни жег (сред њег) сти ла, 
по ку ша ће мо да из ве де мо за кључ ке о је зи ку овог де ла. На ро чи то ће мо на сто-
ја ти да ука же мо на еле мен те ко ји се мо гу сма тра ти при бли жа ва њем вер на ку-
лар ним обра сци ма, те на цр те кроз ко је се ис по ља ва осо бе ни стил па три јар ха 
Пај си ја.

Сле ди нај пре гра фич ки пред ста вљен про цен ту ал ни пре глед функ ци ја 
АППз. и АППт.:

Гра фи кон 1: Пре глед функ ци ја АППз.

40 Д. Ко линс (2011: 125–127) у ве зи с по ја вом не за ви сног АД у ста ро сло вен ском сма тра 
да, чак и у слу ча је ви ма ка да из о ста је син так сич ка за ви сност, ипак оста је се ман тич ка, и то од 
ре че ни це ко ја не мо ра би ти у не по сред ном кон так ту са АД, или од ве ћих це ли на, по пут па су са. 
Не за ви сни АД углав ном се упо тре бља ва за су ми ра ње, ко мен та ри са ње, об ја шње ње, пре ла зак 
на но ву те му, или се њи ме уво ди ди рек тан или ин ди рек тан го вор – сва ова зна че ња и упо тре-
бе и да ље ука зу ју на по за ди ну, са мо ма ње ти пич ну и ди рект ну.

21АК ТИВ НИ ПАР ТИ ЦИ ПИ У ЖИ ТИ ЈУ СВЕ ТОГ ЦА РА УРО ША ОД ПА ТРИ ЈАР ХА ПАЈ СИ ЈА



Гра фи кон 2: Пре глед функ ци ја АППт.

Ка да го во ри мо о суп стан ти ви зи ра ним пар ти ци пи ма, АППз. се у овом 
по љу по ја вљу је са про цен том ка рак те ри стич ним за тек сто ве ви шег сти ла 
срп ско сло вен ског је зи ка (ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 253). Ме ђу тим, ње го ва ве за-
ност за са крал ни кон текст, као и пот пу но од су ство АППт. из сфе ре суп стан-
тив но сти, мо гли би пред ста вља ти вид „убла жа ва ња” ви со ког сти ла (уп. КУ-
РЕшЕвИћ 2014: 30, 63; УРошЕвИћ 2012: 478).

Као де тер ми на тив ни, оба пар ти ци па по ка зу ју при бли жан по тен ци јал, 
што је сли ка ка рак те ри стич на за ви ши стил (уп. ГРКовИћ-МЕџоР 2007: 253; 
КУРЕшЕвИћ 2014: 63).

Си ту а ци ја у ве зи с упо тре бом пар ти ци па као са мо стал них пре ди ка тив-
них при вла чи по зор ност. АППз. у овој обла сти ја вља се са про цен том ве ћим 
не го у би ло ком до са да ис пи та ном срп ско сло вен ском тек сту (24, 17%). Код 
АППт. тај удео из но си чак 37,63%. Ре ла тив но слич но ста ње за бе ле же но је у 
Срп ској Алек сан дри ди као тек сту ко ји при па да ни жем (сред њем) сти лу 
(33,92%, в. КУРЕшЕвИћ 2014: 63), као и у Жи ти ју Ге ор ги ја Кра тов ца (УРошЕ-
вИћ 2012: 479–480).41 Ис ти че мо да је на чин упо тре бе са мо стал них пре ди ка-
тив них пар ти ци па у Жи ти ју са свим ана ло ган оно ме у ста ро срп ском је зи ку, 
да кле, реч је о јед но став ни јим ре че нич ним струк ту ра ма (в. ГРКовИћ-МЕЈџоР 
2007: 174–187). Тре ба ис та ћи да је АППт. у функ ци ји пре ди ка тив ног ге рун да 
до ми нан тан (32,26%). Пи та ње ста ту са пар ти ци па у функ ци ји пре ди ка тив ног 
ге рун да у срп ско сло вен ском је зи ку чи ни се ин те ре сант но. На и ме, при ро да им 
је дво стру ка – су штин ски пред ста вља ју син так сич ки ар ха и зам, али у срп ско-
сло вен ском до не кле има ју ста тус ино ва ци је, бу ду ћи да су у ста ро сло вен ском 
рет ки, што се об ја шња ва ве за но шћу за пред ло жак. Да кле, пи та ње је да ли у 
њи хо вом слу ча ју по сто ји „гра ни ца при хва тљи во сти” (в. ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 

41 Ипак, Д. Уро ше вић (2012: 479–480) је за по ме ну то жи ти је кон ста то ва ла да се са мо стал-
ни пре ди ка тив ни пар ти ци пи ја вља ју у сло же ним ни зо ви ма, за ко је сма тра да не би мо гли би ти 
од ли ка го вор ног је зи ка, те је ви сок про це нат пре ди ка тив ног АППт. про ту ма чи ла као ком пен-
за ци ју за ма ли број АД у том тек сту.
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454). Ова ко ви сок по сто так са мо стал них пре ди ка тив них пар ти ци па (на ро чи то 
пар ти ци па у функ ци ји ге рун да у окви ру њих) у Жи ти ју мо же би ти по сле ди-
ца њи хо вог при су ства у ди ја ле кат ској ба зи ау то ра, ма да не тре ба ис кљу чи ти 
ни мо гућ ност да су на про сто еле мент ње го вог сти ла.

Про це нат у ко јем се у јед ном тек сту ја вља ју пар ти ци пи у функ ци ји ге-
рун да за ви си по нај пре од сте пе на на ра тив но сти тек ста (в. КУРЕшЕвИћ 2014: 
62), те су у жи ти ју са свим при род на по ја ва. У овом тек сту се, с јед не стра не, 
за па жа не што ма њи про це нат АППт. у овој функ ци ји у од но су на дру ге ис пи-
та не тек сто ве (уп. ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 253; КУРЕшЕвИћ 47, 63), ко ји је по сле-
ди ца из ра же ног при су ства АППт. у обла сти пре ди ка тив но сти и АД. С дру-
ге стра не, уоч љи ва је су же ност син так сич ко-се ман тич ког оп се га и знат на 
све де ност оба пар ти ци па на њи ма има нент на зна че ња пра те ће окол но сти 
(ко ја под ра зу ме ва си мул та ност) за АППз., и ан те ри ор но сти за АППт. То би 
мо гло би ти по сле ди ца слич ног ста ња у вер на ку ла ру.

Та бе ла 1: Пар ти ци пи у функ ци ји ге рун да

значење АППз. АППт.
вре ме 11,11% 61,11%

пра те ћа окол ност 77,78% /
узрок 3,70% /

омо гу ћи вач 7,41% 38,89%

Ве ро ват но нај за ни мљи ви ји сег мент у до ме ну пар ти цип ске фра зе у Жи
ти ју је сте АД. Гра фи ко ни по ка зу ју да је кон струк ци ја у тек сту че ста, а по-
ре ђе њем са ста њем у дру гим про у че ним срп ско сло вен ским тек сто ви ма до-
би ја мо пот пу ни ју ин фор ма ци ју да је удео АППт. у окви ру АД у од но су на 
уку пан број АППт. нео бич но ви сок (уп. ГРКовИћ-МЕЈџоР 2007: 253; КУРЕшЕ-
вИћ 2014: 54, 63). По глед на та бе лу от кри ва још не ке „из у зет ке” у упо тре би 
АД у овом тек сту:

Та бе ла 2: Пар ти ци пи у окви ру кон струк ци је АД

функција значење АППз. АППт. дефектни УКУПНО

а двер би јал ни 
де тер ми на тор 

вре мен ско / 4х
у зроч но 2х 2х

У КУП НО 20% 27,27% 20,5%
не за ви сна 
ре че ни ца 80% 72,73% 100% 79,5%

УКУП НО 25,64% 56,41% 17,95% 100%

Иа ко је АД у функ ци ји не за ви сне ре че ни це у срп ско сло вен ском уо би-
ча је на по ја ва, у тек сто ви ма ви шег сти ла сво јим про цен том ни ка да не пре-
ва зи ла зи АД у функ ци ји адвер би јал ног де тер ми на то ра вре мен ског ти па. У 
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Срп ској Алек сан дри ди, ко ја илу стру је ни жи (сред њи) стил, удео при ме ра 
не за ви сног АД ве о ма је ви сок, и код АППт. до ми ни ра (55,4% – в. КУРЕшЕвИћ 
2014: 54). У Жи ти ју, ме ђу тим, по твр де кон струк ци је у функ ци ји не за ви сне 
ре че ни це убе дљи во су на пр вом ме сту по фре квент но сти и то ва жи за оба 
парти ци па. Уз то, ова ко упо тре бље ни АД пре вас ход но се упо тре бља ва ју као 
фор му ла ич ни ис ка зи – ре фе ри шу о то ме ко ји је вла дар био на вла сти у не ком 
тре нут ку, о ко ли чи ни вре ме на ко ја је про те кла од не ког до га ђа ја, о одр жа-
ва њу ка квог ску па, о на сту па њу не по вољ не окол но сти (ту га, рат и сл.), што 
се мо же ту ма чи ти као те жња ка ког ни тив ном по јед но ста вљи ва њу кон струк-
ци је. На пла ну АД ис по љи ла се и из ве сна ин вен тив ност па три јар ха Пај си ја 
– ау тор по вре ме но ко ри сти ва ри јан ту све де ну са мо на но ми нал ну ком по нен-
ту (17,95%), чи ме је омо гу ће но фо ку си ра ње но ве ин фор ма ци је у њој са др жа не. 
У Жи ти ју је уо че на и по ја ва струк ту ра ти па и мнѡгоу мѣтежѹ бы| с |и мльви 
(125а/3–4), до не кле кон ку рент них АД, чи јом се упо тре бом, за хва љу ју ћи ао ри-
сту, уно си ни јан са ди на мич но сти и до жи вље но сти. У ве зи с АД до да је мо и 
да се за па жа су же ност син так сич ко-се ман тич ког оп се га, ка ква је ма ње-ви ше 
ре ги стро ва на у Срп ској Алек сан дри ди (уп. КУРЕшЕвИћ 2014: 54).

Освр ну ће мо се и на од ре ђе не мор фо син так сич ке од ли ке пар ти ци па у 
Жи ти ју. Кон ста ту је мо да се пар ти ци пи у мор фо ло шком сми слу упо тре бља-
ва ју са ве о ма ви со ким сте пе ном пра вил но сти – уоп ште ни об ли ци бе ле же се 
спо ра дич но, а у са мо јед ном слу ча ју мо гло би се го во ри ти о по ја ви пар ти ци-
па у но ми на ти ву (при мер 59), а ти ме и о ин тер фе рен ци ји АД са ап со лут ним 
но ми на ти вом, ко ја би пред ста вља ла вид фор мал ног по на род ња ва ња кон струк-
ци је. Мор фо ло шко од сту па ње тек у тра го ви ма пред ста вља бит ну раз ли ку у 
од но су на Срп ску Алек сан дри ду, где је за бе ле жен зна чај ни ји про це нат де тер-
ми на тив них АД са по ре ме ће ном кон гру ен ци јом, као и АД са пар ти цип ском 
ком по нен том у но ми на ти ву (КУРЕшЕвИћ 2014: 35, 61). Ипак, скре ће мо па жњу 
на че ти ри пар ти ци па у функ ци ји пре ди ка тив ног ге рун да и три у функ ци ји 
ге рун да, ко ји се ја вља ју у хе те ро су бје кат ском кон тек сту, што смо про ту ма-
чи ли као ути цај вер на ку лар ног ап со лут ног но ми на ти ва.

За кљу чу је мо да су окви ри за упо тре бу пар ти ци па ва же ћи у срп ско сло-
вен ском је зи ку, а за да ти пр вим сло вен ским књи жев ним је зи ком, у Жи ти ју 
раз мак ну ти са мо у оној ме ри у ко јој то по ста је спе ци фи чан ква ли тет тек ста, 
али без на пу шта ња основ ног об ли ка. То је оства ре но кроз фор ми ра ње пар-
ти цип ског сло ја та ко да се при бли жи жи вој ре чи, али, у на че лу, без кр ше ња 
нор ме – уп. ре ци мо ви сок про це нат по јав но сти пар ти ци па у сфе ри пре ди ка-
тив но сти, као и мак си мал ну ког ни тив ну по јед но ста вље ност АД као ти пич не 
књи шке фор ме. Опи са ни пар ти цип ски си стем у Жи ти ју, прет по ста вља мо, 
од раз је са др жин ске спе ци фич но сти овог тек ста, ко ја под ра зу ме ва пре плет 
пи са ног и усме ног на сле ђа. Да би ова прет по став ка има ла чвр шће упо ри ште, 
по треб но је на ста ви ти ис пи ти ва ње је зи ка па три јар ха Пај си ја.

ИЗ ВОР

Ру ко пис бр. 33 Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је, Збо р ник ли тур гиј ски (114а–143б)
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Alek san dra Co lić

AC TI VE PAR TI CI PLES IN ŽI TI JE SVE TOG CA RA URO ŠA BY PA TRI ARCH PAJ SI JE

Su m  mar y

The to pic of this pa per is a syntac tic and se man tic analysis of ac ti ve par ti ci ples in Ži ti je Sve tog 
ca ra Uro ša (The Vi ta of Holy Em pe ror Uroš) by Pa tri arch Paj si je. The so u r ces we re di gi tal pho to graphs 
of Paj si je’s au to graph from 1641. We star ted re se ar ching with a pre sup po si tion that the pre sen ce of 
the folk le gend of the mur der of Em pe ror Uroš in the con tent layer of Ži ti ja co uld imply a cer tain 
ap pro xi ma ti on of the Ser bian Church Sla vo nic lin gu i stic ba sis to the spo ken lan gu a ge.

The ma te rial is syste ma ti zed in fi ve seg ments: (1) sub stan ti vi zed par ti ci ples; (2) de ter mi na ti ve 
par ti ci ples; (3) in de pen dent pre di ca ti ve par ti ci ples; (4) par ti ci ples fun cti o ning as ge runds; (5) par ti-
ci ples in the con struc tion of an da ti ve ab so lu te. A de ta i led qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve analysis was 
con duc ted and the re sults we re com pa red with the da ta from the pre sent re se arch of par ti ci ples in 
Ser bian Church Sla vo nic texts of a hig her and lo wer (mid dle) style.

The ap pro xi ma ti on of the Ser bian Church Sla vo nic lan gu a ge to the ver na cu lar pat terns co uld be 
evi den ced by: 1. the con nec tion of the sub stan ti vi zed par ti ci ple to the sac ral con text and a com ple te 
ab sen ce of the ac ti ve past par ti ci ple in the fi eld of sub stan ti vity; 2. a high per cen ta ge of fre qu ency 
of both par ti ci ples in the sphe re of pre di ca ti vity; 3. the na rr ow syntac tic and se man tic ran ge of par ti ci-
ples fun cti o ning as ge runds and a con si de ra ble re duc tion to im ma nent me a nings of an ac com panyin g 
cir cum stan ce (for the ac ti ve pre sent par ti ci ple) and an te ri o rity (for the ac ti ve past par ti ci ple); 4. the 
do mi na tion of da ti ve ab so lu te in the fun ction of an in de pen dent sen ten ce, its for mu la ic struc tu re and 
ma xi mum cog ni ti ve sim pli fi ca tion. With re spect to the da ti ve ab so lu te, Pa tri arch Paj si je oc ca si o nally uses 
the ver sion de du ced only to the no mi nal com po nent, which ena bles the fo cus on the new in for ma tion 
con ta i ned the rein. In Ži ti je the re is al so a struc tu re of the type i mno gu mětežu bystъ i mlьvi, which is 
so mew hat con cur rent to the da ti ve ab so lu te, the use of which in tro du ces a nu an ce of dyna mi city and 
vi vid ness be ca u se of ao rist.

We con clu de that the fra me for the use of the par ti ci ples in the Ser bian Church Sla vo nic lan gu a ge, 
esta blis hed by the first Sla vic li te rary lan gu a ge, was wi de ned in Ži ti je only to the ex tent to which it 
be ca me a spe cial qu a lity of the text wit ho ut da ma ging the norm. The par ti ci ple system in Ži ti je is 
a re flec tion of a con tent par ti cu la rity of this text, which re li es on the in ter la ce of writ ten and oral 
he ri ta ge.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
alek san dra.co lic@ff.un s.ac .rs 
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Изворни научни рад

Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ КВАН ТИ ТЕ ТА СЛО ГО ВА  
У СЛА ВЕ НО СРП СКОЈ ЕПО СИ НА ПРИ МЕ РУ ДВЕ ПО СВЕ ТЕ ДРА МИ  

МЛА ДЕН И ДО БРО ЉУБ КОН СТАН ТИ НА ПЕ И ЧИ ЋА*

У овом ра ду раз ма тра но је озна ча ва ње кван ти те та сло го ва уз по моћ удво је них 
во ка ла у штам па ним ра до ви ма срп ских пи са ца сла ве но срп ске епо хе, што је ре дак ор то-
граф ски по сту пак. Из у зе так у том сми слу пред ста вља дра ма „Мла ден и До бро љуб” 
Кон стан ти на Пе и чи ћа из 1829. го ди не, као и књи га „Пу те ше стви је по Ун га ри ји, Ва ла-
хи ји, Мол да ви ји, Бе са ра би ји, Хер со ну и Кри му” Јо а ки ма Ву ји ћа, штам па на у Бе о гра ду 
1845. го ди не. Овим де ли ма сла ве но срп ског пе ри о да при дру жу је мо и две по све те дра ми 
„Мла ден и До бро љуб” Кон стан ти на Пе и чи ћа, ко је су на ста ле ав гу ста 1829. го ди не. Спро-
ве де но ис тра жи ва ње има за циљ да ука же на ва жност про у ча ва ња де ла сла ве но срп ске 
епо хе са аспек та зна чај ног за исто ри ју ак цен ту а ци је. 

Кључ не ре чи: ор то гра фи ја, удва ја ње во ка ла, кван ти тет, сла ве но срп ска епо ха, исто-
ри ја ак цен ту а ци је.

In this pa per we deal with mar king the qu an tity of sylla bles by using ge mi na te vo wels 
in prin ted works of Ser bian wri ters of the Sla vo nic-Ser bian epoch, which is a very ra re ort ho-
grap hic man ner. The ex cep ti on in that ca se is the play “Mla den i Do bro ljub” by Kon stan tin 
Pe i čić (1892) and the bo ok “Pu te še stvi je po Un ga ri ji, Va la hi ji, Mol da vi ji, Be sa ra bi ji, Her so nu 
i Kri mu” by Jo a kim Vu jić. To the afo re men ti o ned works from the Sla vo nic-Ser bian epoch we are 
al so ad ding two in scrip ti ons of the play “Mla den i Do bro ljub” by Kon stan tin Pe i čić, writ ten 
in Au gust 1829. The re se arch has the aim to in di ca te the im por tan ce of studying the works from 
the Sla vo nic-Ser bian epoch from aspect which is very im por tant for the hi story of ac cen tu a tion.

Key words: ort ho graphy, ge mi na te vo wels, qu an tity, Sla ve no-Ser bian epoch, the hi story 
of ac cen tu a tion.

1.Увод. Сла ве но срп ска епо ха јед на је од „нај за ни мљи ви јих и не по зна-
ти јих епо ха у срп ској је зич кој исто ри ји” (СУБоТИћ2003:113). Она об у хва та 
сре ди ну и дру гу по ло ви ну XVI II ве ка и де ли мич но по че так XIX ве ка (Тол-
СТоЈ 2004: 53), при че му тре ба има ти у ви ду да вре мен ске гра ни це сла ве но-
срп ске епо хе ни су де фи ни тив но утвр ђе не (СУБоТИћ2003:113,ф. 3). У овом 
пе ри о ду ја вља ју се два књи жев но је зич ка иди о ма – иди ом ко ји је то ком XVI II 
ве ка функ ци о ни сао до по ја ве До си те ја Об ра до ви ћа у про це су вер на ку ла ри-
за ци је ру ско сло вен ског је зи ка, по знат под име ном сла ве но срп ски је зик, као 
и иди ом ко ји се да нас де фи ни ше као до си те јев ски је зик, на стао у по след њим 
де це ни ја ма XVI II ве ка и ко ји је функ ци о ни сао то ком ско ро це лог XIX ве ка 
у де ли ма вој во ђан ских пи са ца не ву ков ске ори јен та ци је (СУБоТИћ2013:781). 
На овај на чин пред стан дард но до ба у раз вит ку срп ског књи жев ног је зи ка 

* Рад  је на стао као до пу ње на и про ши ре на вер зи ја из ла га ња са оп ште ног на на уч ном ску пу 
са ме ђу на род ним уче шћем На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет 5, одр жа ном у Ни шу 13. и 14. но вем-
бра 2015. го ди не. Ис тра жи ва ње је ура ђе но у окви ру про о јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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об у хва та, прак тич но, го то во цео XVI II век и пр вих шест де це ни ја XIX ве ка 
(СУБоТИћ2013:781). 

1.1. Познaтo је да је сла ве но срп ска епо ха вр ло зна чај на са ста но ви шта 
евр о пе и за ци је срп ске кул ту ре, а то је пра тио кон стан тан успон штам па не 
про дук ци је, на ро чи то по ве зан са по ја вом беч ке Курц бе ко ве ти по гра фи је 1770. 
го ди не (ТолСТоЈ 2004: 86). Штам па на про дук ци ја до жи вља ва си ло вит скок 
из ме ђу 1790. и 1800. го ди не, а по чет ком XIX ве ка пот пу но не ста је прак са пре-
пи си ва ња.1 То, очи глед но, не зна чи и пот пу ни рас кид са ра ни јом, ру ко пи сном 
тра ди ци јом, бар ка да је реч о обе ле жа ва њу кван ти те та сло го ва уз по моћ удво-
је них во ка ла ко је се у срп ским ру ко пи си ма ја вља од XI II ве ка (Daničić1872:238).

2. УдвАЈАњЕвоКАлАУфУнКЦИЈИоБЕлЕжЕвАњАКвАнТИТЕТАСлоГовАУ
СРПСКоЈћИРИлСКоЈРУКоПИСноЈТРАдИЦИЈИ.У при логна ве де нојДа ни чи ће вој 
кон ста та ци ји да се нај ста ри ји траг за бе ле же не ак цен ту а ци је у ви ду два јед-
на ка во ка ла на ла зи у срп ским спо ме ни ци ма XI II ве ка (Daničić1872:238), 
го во ри и спро ве де но ис тра жи ва ње Па вла Иви ћа и Ве ре Јер ко вић о пра во пи су 
срп ско хр ват ских ћи рил ских по ве ља и пи са ма XII и XI II ве ка (ИвИћ–ЈЕР-
КовИћ1981: 187‒188). Нај бо га ти ју гра ђу у овом сми слу ну де не што по зни ји 
пре пи си два ју ра шких до ку ме на та, као и јед на да ров ни ца из по след ње че твр-
ти не XI II ве ка (ИвИћ–ЈЕРКовИћ1981: 188). Удва ја ње во кал ских сло ва у ци љу 
обе ле жа ва ња ду гих во ка ла ја вља се и у све три вер зи је Де чан ских хри со ву ља 
из дру ге че твр ти не XIV ве ка. Ру ко пис III Де чан ских хри со ву ља ну ди у том 
по гле ду нај по у зда ни ју гра ђу, док се ру ко пис II из два ја по че стом бе ле же њу 
ьь у ге ни ти ву мно жи не име ни ца (ИвИћ‒ЈЕРКовИћ 1982: 118‒119). Удва ја ње 
во кал ских сло ва ја вља се и у Хи лан дар ском ме ди цин ском ко дек су (бр. 517), 
по зна том по је ди ном пре пи су из по ло ви не XVI ве ка, уз на по ме ну да на тај на-
чин мо же би ти озна че на ду жи на, али да та кво пи са ње ни је до след но (ЈовИћ2011: 
104). Ка сни је, по чет ком XVI II ве ка, у ру ко пи си ма Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен-
цло ви ћа, сре ће се че сто удва ја ње во ка ла a, о и е ра ди озна ча ва ња кван ти те та, 
што се сма тра бит ном осо би ном Вен цло ви ће вог је зи ка (ЈовАновИћ 1911: 138‒143).

3.оБЕлЕжАвАњЕКвАнТИТЕТАСлоГовАУЗПоМоћУдвоЈЕнИхвоКАлСКИхСло-
вАУшТАМПАнИМРАдовИМАПИСАЦАСлАвЕноСРПСКЕЕПохЕ.Пр ва ис пи ти ва ња 
у по гле ду обе ле жа ва ња кван ти те та удва ја њем во кал ских сло ва у штам па ним 
ра до ви ма срп ских ау то ра у XVI II и по чет ком XIX ве ка из вр шио је Алек сан дар 
Ал би ја нић (2010: 86‒90). Он ис ти че да се ова ор то граф ска осо би на сре ће је-
ди но код Ема ну и ла Јан ко ви ћа, До си те ја Об ра до ви ћа, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа 
и Ја ко ва Иг ња то ви ћа (АлБИЈАнИћ 2010: 86, ф. 21).2

3.1. У је зи ку Е. Јан ко ви ћа на ла зи мо та ко све га че ти ри при ме ра удво је-
них са мо гла сни ка: на те на а ну, Те е шко, у праа, то ли ко си ро маа, од ко јих су 
по след ња два не си гур на (хЕРИТИ1983: 59). 

1 В. спи сак об ја вље них књи га у Но ва ко ви ће вој Срп ској би бли јо гра фи ји за но ви ју књи жев
ност од 1741. до 1867. го ди не (новАКовИћ 1869).

2 На рав но, тре ба има ти у ви ду да су ње го ва ис тра жи ва ња пр ви пут пу бли ко ва на 1986. 
го ди не, та ко да се овај за кљу чак од но си на пре глед ли те ра ту ре ко је му је та да би ла до ступ на 
и по зна та. 
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3.2. Х. Ку на ис ти че да кван ти тет До си теј бе ле жи ре ла тив но вр ло рет ко 
и то удва ја њем во ка ла и сма тра да је реч о ути ца ју „srp sko sla ven ske tra di ci je, 
jer Ra jić ne ma ova kvog obi lje ža va nja” (kuna 1970: 50). Она на во ди сле де ће при-
ме ре из До си те је вих де ла ко је сма тра не сум њи вим: петь па а ра, па а са, га а ка
ти, на боо, спа а сти, ха ал ки, ста а ре, ху у комъ, гоо и сл. (kuna 1970: 50). 

3.3. Ви да ко вић кван ти тет обе ле жа ва удва ја њем во ка ла у три слу ча ја, као 
што су: ра а на, вра а та, на у кее. Ка шић ис ти че да пи са ње удво је них сло ва а и е 
у при ме ри ма ра а на и на у кее има ди стинк тив ну функ ци ју пре ма рȁна и на у ке 
(ном. мно жи не) (КАшИћ 1968: 33).3 Са удво је ним ее не ко ли ко пу та је на пи сно 
и пре зи ме Не ма њић, а ду жи на во ка ла е обе ле же на је удва ја њем ове гра фе ме 
и у ге ни ти ву јед ни не лич не за ме ни це тре ћег ли ца у жен ском ро ду: ньее (КАшИћ 
1968: 33).

3.4. Ин тер а сант но је да је при мер ра а на ре ги стро ван и у је зи ку Ј. Сте ји-
ћа, без на по ме на да се мо жда ра ди о ма ни ру озна ча ва ња кван ти те та сло го ва 
(nuorluoto1989: 74). Ј. Ну о р лу о то, ме ђу тим, ипак на гла ша ва да је пи са ње 
удво је них во ка ла код Сте ји ћа рет ко и не до след но (nuorluoto1989: 73).

3.5. У је зи ку Ј. Иг ња то ви ћа при ме ре пи са ња удво је них во ка ла на ла зи-
мо у ње го вом исто риј ском ро ма ну Ђу рађ Бран ко вић: бо олю, бо олъ, Га а зи 
Мар ко, ра а нимъ, на а ра не се. До след но пи са ње удво је них во ка ла за бе ле же но 
је у истом де лу у свим об ли цим гла го ла прúми ти (ЈЕРКовИћ 1972: 40‒41). 

3.6. Осо би на удва ја ња во кал ских сло ва у функ ци ји обе ле жа ва ња кван-
ти те та сло го ва не ре ги стру је се у је зи ку Јо ва на Ха џи ћа (СУБоТИћ1989),док 
А. Ми ла но вић, на во де ћи при ме ре са удво је ним во ка ли ма у је зи ку Ј. Су бо-
ти ћа, утвр ђу је че ти ри по зи ци је у ко ји ма се они ја вља ју, при че му ни јед на не 
од го ва ра ду гим ак цен то ва ним или не ак цен то ва ним сло го ви ма у шу ма диј-
ско-вој во ђан ском ди ја лек ту (МИлАновИћ2014:77‒78).

3.7. Ме ђу до сад про у че ним де ли ма сла ве но срп ске епо хе из у зе так у по-
гле ду не до след ног, али че стог бе ле же ња кван ти те та сло го ва уз по моћ удво-
је них во ка ла пред ста вља пу то пис Јо а ки ма Ву ји ћа „Пу те ше стви је по Ун га ри-
ји, Ва ла хи ји, Мол да ви ји, Бе са ра би ји, Хер со ну и Кри му” из 1845. го ди не са 
465 при ме ра (АлБИЈАнИћ 2010: 86). У но ви је вре ме, ис тра жи ва ње ове ор то граф-
ске цр те спро ве де но је у дра ми „Мла ден и До бро љуб. При ме ри при ја тељ ства” 
Кон стан ти на Пе и чи ћа из 1829. го ди не, где је ука за но на још сло же ни ји и 
пре ци зни ји на чин бе ле же ња кван ти те та сло го ва уз по моћ удво је них во ка ла 
ка ко у уну тра шњо сти та ко и на кра ју ре чи, при че му се у јед ном об ли ку ре-
ги стру ју по не кад све три ду жи не (ждре е ба а цаа) (ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ2015:
105). У овом ра ду би ће представљени при ме ри са удво је ним во ка ли ма у функ-
ци ји озна ча ва ња кван ти те та сло го ва у двe по све те дра ми „Мла ден и До бро љуб” 
Кон стан ти на Пе и чи ћа, ко је ни су об у хва ће не прет ход ним ис тра жи ва њем, с 
ци љем да се ука же на зна чај про у ча ва ња тек сто ва сла ве но срп ске епо хе са 
ста но ви шта исто ри је ак цен ту а ци је.

3 По гре шно се на во ди да је из ди стинк тив них раз ло га удва ја ње во ка ла за сту пље но и у 
при ме ру вра а та (ген. мн. име ни це врá та): врâ та (ген. јд. име ни це врат ) јер би у том слу ча ју 
тре ба ло да сто ји вра а таа. Ома шком, та ко ђе, сто ји да се по твр да вра а та на ла зи на 102. уме сто 
202. стра ни дру гог де ла ро ма на Љу бо мир у Је ли си ју му (уп. КАшИћ1968: 33).
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4. КонСТАнТИнПЕИчИћ. Већ је ис так ну то да Кон стан тин Пе и чић спа да 
у ред „по ма ло за бо ра вље них пи са ца пр ве по ло ви не XIX ве ка, бар ка да је реч 
о је зич ким про у ча ва њи ма” (ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ2015:96). 

По про фе си ји ле кар, ра но је по чео да се ба ви књи жев ним ра дом. Пи сао 
је по е зи ју, огле дао се као драм ски пи сац, али и кри та чар та да шњег срп ског 
књи жев ног је зи ка, при че му се ис по ља ва као при ста ли ца Ву ка Ка ра џи ћа (То-
МАндл1966: 30‒32).4 

Дра му „Мла ден и До бро љуб” об ја вио је уз по моћ Јо си фа Ха џи ћа, тр гов-
ца у Ста рој Па лан ци. У знак за хвал но сти, Пе и чић, по из ри чи тој же љи сво га 
до бро тво ра, де ло по све ћу је ње го вом оцу, „бла го поч те но род ном го спо да ру” 
Ва си ли ју Ха џи ћу (П I).5

Са ста но ви шта исто ри је књи жев ног је зи ка, ве ћи зна чај има дру га по све-
та под на сло вом Бла го на кло ни чи та те љу.6 Обра ћа ју ћи се обич ном чи та о цу, 
ма ка вог по ре кла и про фе си је он био, му шког или жен ског по ла, пи сац се на да 
да ће ње го ва књи га ба рем јед ном од њих по кло ни ти јед но „шчаст но твор но 
ока маг но ве ни је” (П II).7

5.УдвоЈЕнИвоКАлИКАооЗнАКАдУжИнЕСлоГАУдвЕПоСвЕТЕдРАМИ„МлА-
дЕнИдоБРољУБ”КонСТАнТИнАПЕИчИћА.У две по све те дра ми „Мла ден и До-
бро љуб” Кон стан ти на Пе и чи ћа удва ја ју се во ка ли а, е, о и у. Ду го и до след-
но се обе ле жа ва ди гра фом <iй>, те су из прак тич них раз ло га и ови при ме ри 
увр ште ни у кор пус. Гра ђа је раз вр ста на пре ма са да шњој ак цен ту а ци ји, тј. по 
истом прин ци пу као у ра ду ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ2015.

5.1.дУГИУЗлАЗнИАКЦЕнТИ.Ов де до ла зе при ме ри са удво је ним во ка ли ма 
или ди гра фом <iй>, на ме сту где да нас у књи жев ном је зи ку на ла зи мо ду ги 
уз ла зни ак це нат, као и при ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>, 
на ме сто ко јих у да на шњем књи жев ном је зи ку на ла зи мо ду ги уз ла зни ак це-
нат и не ак цен то ва не ду жи не. 

5.1.1. При ме ри са удво је ним во ка ли маили ди гра фом <iй>, на чи јем ме-
сту се да нас у књи жев ном је зи ку на ла зе ду ги уз ла зни ак цен ти:

при не шен Вам да а рак П I (дáрак);8 пе ча танѣ лiйсто ва П I (лúстōвā); ис ку сног 
Чи та теля пра а во (прá во) П II; ни ка ко ве на све е ту П I (на свéту); у ма лом се ел цу 
ка квом П II (сéлцу);

4 Оку ка ис ти че да је Пе и чић пр ви од кра ји шких пи са ца ко ји је у књи жев но у мет нич ком 
сти лу пи сао је зи ком на род них пе са ма и при по ве да ка, тј. ву ков ским је зи ком и сла ве но срп ским 
пра во пи сом (оКУКА 2014: 128).

5 Ова по све та је на пи са на, по ре чи ма са мог ау то ра, 15. 8. 1829. го ди не у Пе шти и об ја вље-
на је на не ну ме ри са них 6 стра на.

6 По све та Бла го на кло ни чи та те љу, на пи са на 16. 8. 1829. го ди не у Пе шти, на ла зи се на 
пет стра на озна че них ну лом, не по сред но пре тек ста дра ме.

7 Обе по све те при ла же мо фо то тип ски на кра ју ра да.
8 По твр де су на ве де не у ори ги нал ној гра фи ји, док је у за гра да ма дат ак цен то ван и оса-

вре ме њен об лик ре чи. При ме ри су кла си фи ко ва ни по вр ста ма ре чи и по азбуч ном ре ду, при 
че му је ре до след па де жа код име ни ца имао пред ност над азбуч ним ре дом, као и ре до след ли ца 
код гла го ла у пре зен ту у слу ча ју да је по твр ђе но ви ше об ли ка не ке па ра диг ме. И овом при-
ли ком за хва љу јем др Алек сан дри Лон чар Ра и че вић, аси стен ту на Де парт ма ну за срп ски је зик 
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из медьу свiйю Чи та теля П II x2 (свúју);9 
обра зе нѣго ве гле е дим П I (глéдūм), не со вер шен ства пу но гле е дим П II (глéдūм);10

Прiйми да кле... оно, што ти у дѣлу при не е ти ка дар ни сам біо П II (прúми), 
Прiйми те да кле овай ма ли... да а рак П I (Прúми те); 
све на ви ше гле е де ћим ор де ни ма укра ше ни Ка ва лер П II (глéдēћūм);11

кои се мойом сре ћом дiйчи ти... мо же П I (дúчи ти); по ка а за ти мо же П I (покáза
ти); мiйсли прекiйда ти П II (прекúда ти); награжденiе прiйми ти П I (прúми ти);
ед но е желя нѣго ва бiйла П I (бúла), Iосином име ну со размѣре на бiйла П I 
(бúла); под пор се би под ра а ни ли П I (под хрá ни ли). 

5.1.2. При ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>,на чи јем ме сту 
да нас у књи жев ном је зи ку на ла зи мо ду ге уз ла зне ак це на те и не ак цен то ва не 
ду жи не:

Ко ли ко цео род чо ве че ски ова ко ви ду у шаа... по ка за ти мо же П I (дýшā); из Мо-
цар то ви ко о таа свiйра П II (нóтā);12

у дiйвно ср це нѣго во гле е де е ћи П I (глéдēћи). 

5.2.дУГИСИлАЗнИАКЦЕнТИ.Ов де на во ди мо при ме ре са удво је ним во ка-
ли ма или ди гра фом <iй>, на чи јем ме сту да нас у књи жев ном је зи ку на ла зи мо 
ду ги си ла зни ак це нат, као и при ме ре са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом 
<iй>, на ме сто ко јих да нас на ла зи мо ду ги си ла зни ак це нат као и не ак цен то-
ва не ду жи не.

5.2.1. При ме ри са удво је ним во ка ли маили ди гра фом <iй>, на чи јем ме сту 
да нас у књи жев ном је зи ку на ла зи мо ду ги си ла зни ак це нат:

вре ме на не до стат ку, дҍела го ми ли... на ра чун на пи са ти П II (дêлā);13 не го за 
про све ће не... люуде П II (љŷде);14 мiйсли прекiйда ти П II (мûсли); ко ли ко Ота-
ца ова ко вог си на све е ту по ка а за ти мо же П I (свêту); сла би сiйла мои про из вод 
П II (сûлā); стiйда ру ме ни лом по кри ве ну П II (стûда);
у дiйвно ср це нѣго во гле е де е ћи П I (дûвно);
што сам са ам си ро ма П II (сâм); 
койом це ло есте ство мое дiйше П II (дûшē); Пiйташ ме П II (пûтāш); не пiйшем 
П II (пûшēм); из Мо цар то ви ко о таа свiйра П II (свûрā).

5.2.2. При ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>, на чи јем ме сту 
да нас у књи жев ном је зи ку на ла зи мо и ду ги си ла зни ак це нат и не ак цен то ва не 
ду жи не, не на ла зе се у про у ча ва ним тек сто ви ма.

5.3.нЕАКЦЕнТовАнЕдУжИнЕ.Ов де до ла зе при ме ри са удво је ним во ка ли-
ма или ди гра фом <iй>, на ме сти ма где да нас у књи жев ном је зи ку на ла зи мо 

Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, на по мо ћи при ли ком ак цен то ва ња од го ва ра ју ћих при ме ра 
(уп. ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ2015:99,ф. 8). 

9 Ра ди се о об ли ку ге ни ти ва мно жи не за ме ни це сав ко ји је вр ло ра ши рен у ди ја лек ти ма 
(ИвИћи др.1997: 134).

10 Уп. са од го ва ра ју ћим по твр да ма у ра ду нИКолИћ1964: 358.
11 Уп. са кон ста та ци јом Б. Ни ко ли ћа о че стој упо тре би по при де вље них фор ми гла гол ског 

при ло га са да шњег у Сре му (нИКолИћ1964: 353).
12 Ве ро ват но ома шком к до ла зи уме сто н у ре чи ко та.
13 Овај при мер је узет у об зир јер је у ње му два пу та по но вље но сло во за е (ҍ и е). Уп. 

ИвИћ‒ЈЕРКовИћ1981: 188.
14 У гру пи юу по но вљен је већ озна че ни глас у, та ко да је увр штен у кор пус.
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не ак цен то ва не ду жи не ко ји ма прет хо де крат ки или ду ги ак цен то ва ни сло го ви, 
ко ји ни су обе ле же ни удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>. 

5.3.1. При ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>,на ме сти ма 
где да нас у књи жев ном је зи ку до ла зе не ак цен то ва не ду жи не а прет хо де им 
крат ки уз ла зни ак цен ти:

из сплетенiй ће сретно творнiй магновенiйя веч ност за чо ве че ство ро ди ти се 
срет на П II (маг новѐнūјā);
За ед но с’ кньигом ус ту у па П II (ỳстӯпā);
из сплетенiй15 ће сретно творнiй магновенiйя веч ност за чо ве че ство ро ди ти 
се срет на П II (сплѐтенū);
у дѣлу при не е ти П II (прùнēти).

5.3.2. При ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>,на ме сти ма 
где да нас у књи жев ном је зи ку до ла зе не ак цен то ва не ду жи не а прет хо де им 
крат ки си ла зни ак цен ти:

мойой жер тво вао корiйсти П I (кȍрūсти); ко ли ко су ме сто тiйна путiй П II 
(стȍтūнā); ко ли ко хиляадаa16 путiй П II (хȕљāдā);
милiй Ро де П II (мȕлū);17 из сплетенiй ће сретно творнiй магновенiйя веч ност 
за чо ве че ство ро ди ти се срет на П II (срȅтно творнūх);
не ка свакiй П II (свȁкū);
без бри жном фру лом свойом пратећiй па стир П II (прȁтēћū);
без сва ког ну де еня П I (нуд ēња); 
до да нашнѣг да на допратiй П II (дȍпратū); тре ћи реч ма обе ћаа П I (ȍбећā), 
тро шком сво им из да ти обе ћаа П I (ȍбећā); дру ги ме усерд ном ро долюби вом 
жельом отправiй П I (ȍтправū); но едан пре ћу у таа П I (прȅћӯтā).18

5.3.3. При ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>,на ме сти ма 
где да нас у књи жев ном је зи ку до ла зе не ак цен то ва не ду жи не а прет хо де им 
ду ги уз ла зни ак цен ти, чи ји кван ти тет ни је обе ле жен:

Ед ном от первiй бла годҍтел яа П II (бла годјéтēљā);19 пре ко го ди не да наа П I 
(дáнā), пре го ди не да наа П II (дáнā), ви ше от го ди не да наа П II (дáнā); Ко ли-
ко Ота цаа ова ко вог си на све е ту по ка а за ти мо же П I (отáцā); ко ли ко су ме 
сто тiйна путiй II (пýтū), ко ли ко хилядаа путiй (пýтū), Но ко ли ко сам год 
путiй II (пýтū);
На пред ле же е ћем сам дѣлцу... радiо П II (предлéжēћēм).

15 Ду го и по ти че у овом слу ча ју од -их. Уп. са по тре бом Сте фа на Жив ко ви ћа да сва ко 
ду го на ста вач ко -и < -их у ге ни ти ву мно жи не не са мо за ме ни ца и при де ва, већ, ка ко ње го ва 
прак са по ка зу је, и код име ни ца, озна чи са <-їи> (МлАдЕновИћ 2008: 333‒334).

16 У слу ча ју яа по но вљен је већ озна че ни глас а. 
17 Тре ба, сва ка ко, има ти у ви ду да је и ру ско сло вен ска нор ма про пи си ва ла, а ка сни је сла-

ве но срп ски и на род ни тек сто ви при хва ти ли, пи са ње ди гра фа <-ый>/<-ій> у вред но сти ду го га 
и у ка те го ри ја ма но ми на ти ва-во ка ти ва (и аку за ти ва за не жи во) при дев ских за ме ни ца и при де ва 
му шког ро да, на рав но, у од ре ђе ном ви ду (СУБоТИћ 1989: 28).

18 Да се у при ме ри ма обе ћаа и отправiй ра ди о об ли ци ма ао ри ста а не пре зен та, по ка-
зу ју дру ги гла го ли ко ји су не дво сми сле но упо тре бље ни у ао ри сту у ис тој ре че ни ци: Гди ко ме 
сам истом, или уст ме но или пи сме но, существо нѣно у ру ко пи су обявіо; но едан пре ћу у таа, 
дру ги ме усерд ном ро долюби вом жельом отправiй, тре ћи реч ма обе ћаа, дѣлом изо ста де 
П I. 

19 Са гру пом яа у ко јој је по но вљен већ озна че ни глас а као у при ме ру хиляадаa у т. 5.3.2. 
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5.3.4. При ме ри са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй>, на ме сти ма 
где да нас у књи жев ном је зи ку до ла зе не ак цен то ва не ду жи не а прет хо де им 
ду ги си ла зни ак цен ти, чи ји кван ти тет ни је обе ле жен ни су ре ги стро ва ни у 
кор пу су.

6.ЗАКљУчАК.У две по све те дра ми „Мла ден и До бро љуб” Кон стан ти на 
Пе и чи ћа из 1829. го ди не про на ђе но је укуп но ше зде сет при ме ра20 у ко ји ма 
је уз по моћ удво је них во ка ла а, е, о и у или ди гра фа <iй> озна чен кван ти тет 
сло го ва, при че му тре ба има ти у ви ду да се у јед ној ре чи мо же бе ле жи ти 
ви ше ду гих сло го ва.21 Ни је про на ђен ни је дан при мер удва ја ња во ка ла и, већ 
је кван ти тет во ка ла и озна чен ис кљу чи во уз по моћ ди гра фа <iй>,22 а овај ор то-
граф ски по сту пак осла ња се на срп ско сло вен ску тра ди ци ју оли че ну, пре све га, 
у де ли ма Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа (<їи>) (ЈовАновИћ1911: 138‒140).23

6.1. Што се ти че удва ја ња во ка ла, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва удво јен је 
во кал а (че тр на ест пу та), за тим до ла зе при ме ри у ко ји ма је удво јен во кал е 
(три на ест пу та), во кал у удво јен је три пу та, а во кал о са мо јед ном.24 

6.2. Ду ги уз ла зни ак цен тат озна чен је по ме ну тим ор то граф ским по ступ-
ци ма у укуп но де вет на ест при ме ра, а у три при ме ра по ред ду гог уз ла зног 
ак цен та обе ле же не су и по стак це нат ске ду жи не. У два на ест при ме ра на ла-
зи мо удво је не во ка ле у функ ци ји обе ле жа ва ња ду гог си ла зног ак цен та, док 
по твр де са удво је ним во ка ли ма или ди гра фом <iй> на ме сту ду го си ла зног 
ак цен та и од го ва ра ју ћих по стак це нат ских ду жи на из о ста ју у про у ча ва ној 
гра ђи. Ка да су у пи та њу по стак це нат ске ду жи не озна че не удво је ним во ка-
ли ма или ди гра фом <iй> у нај ве ћем бро ју слу ча је ва (три на ест) прет хо де им 
крат ки си ла зни ак цен ти, за тим ду ги уз ла зни ак цен ти, чи ји кван ти тет ни је 
обе ле жен (де вет) и крат ко у зла зни ак цен ти (че ти ри). При ме ри са удво је ним 
во ка ли ма или ди гра фом <iй>, на ме сти ма где да нас у књи жев ном је зи ку до-
ла зе не ак цен то ва не ду жи не, а прет хо де им ду ги си ла зни ак цен ти, чи ји кван-
ти тет ни је обе ле жен, ни су ре ги стро ва ни у кор пу су. 

6.3. Већ је ис так ну то да пру ча ва ње тек сто ва сла ве но срп ске епо хе мо же 
би ти од ва жно сти за утвр ђи ва ње, пре све га, ста ту са не ак цен то ва них ду жи на 
у шу ма диј ско-вој во ђан ском ди ја лек ту у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, о че му је 
би ло ре чи у ра ду ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ2015: 106‒107. На огра ни че ном кор-
пу су ко ји је у овом ра ду пре зен то ван мо гу ће је из не ти сле де ће за кључ ке: 

20 Ов де су узе те у об зир све по твр де, без об зи ра на њи хо во по на вља ње.
21 Јо а ким Ву јић у свом Пу те ше стви ју не бе ле жи у јед ној ре чи ви ше од јед не ду жи не 

(АлБИЈАнИћ2010: 90). Уп. са си ту а ци јом у са мој дра ми, ко ја од го ва ра оној у по све та ма, у ра ду 
ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ2015: 105.

22 В. оп шир ни је о ди гра фу <iй> са вред но шћу [ӣ] у од ре ђе ним ка те го ри ја ма име нич ких 
и при дев ских ре чи у је зи ку Јо ва на Ха џи ћа (СУБоТИћ1989: 28‒29). 

23 Ј. Ну ор лу о то на во ди „unu sual exam ples” у је зи ку Јо ва на Сте ји ћа: очiйна, очiйну, прiйча 
(nuorluoto1989: 55, f. 27).

24 Слич но је и у Пу те ше стви ју Јо а ки ма Ву ји ћа. Удва ја ње во ка ла а про на ђе но је у пре ко 
325 при ме ра, за тим следе при ме ри са удво је ним у (44 при ме ра), о (37 при ме ра), е (27 при ме ра) 
и и (са мо је дан при мер) (АлБИЈАнИћ2010: 87).
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6.3.1. У ге ни ти ву мно жи не име ни ца ду жи не на крај њем отво ре ном сло-
гу до бро се чу ва ју ка да им прет хо ди ду го у зла зни ак це нат: ду у шаа (дýшā), 
но о таа (нóтā), да наа (дáнā) (3 пу та), Ота цаа (отáцā), путiй (пýтū) (3 пу та), 
а гу бе у си ту а ци ји ка да им прет хо ди ду го си ла зни ак це нат: дҍела (дêлā), сiйла 
(сûлā).25 У при ме ру хиляадаa (хȕљāдā) озна че не су обе ду жи не по сле крат ко-
си ла зног ак цен та,26 док се са крај ње ул ти ме ду жи на гу би у при ме ру сто тiйна 
(стȍтūнā).27

6.3.2. Ду ги си ла зни ак це нат усло вио је гу бље ње ду жи на и у при ме ри ма: 
дiйше (дûшē), Пiйташ (пûтāш), не пiйшем (не пûшēм), свiйра (свûрā).28 

6.3.3. У при ме ру гле е де е ћи (глéдēћи), за раз ли ку од слу ча је ва за бе ле же них 
у дра ми, удво је ним во ка ли ма обе ле же на је и ду жи на ис пред на став ка -ћи 
(ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ 2015: 107).29

6.3.4. У 3. л. јд. ао ри ста ду жи не на крај њој ул ти ми до бро се чу ва ју: 
допратiй (дȍпратū), обе ћаа (ȍбећā) (2 пу та), отправiй (ȍтправū), пре ћу у таа 
(прȅћӯтā), ко ји ма се ова гра ма тич ка ка те го ри ја мар ки ра у ци љу ис ти ца ња 
сми сла из го во ре ног тек ста.

6.3.5. Је ди ни за бе ле же ни при мер гла гол ске име ни це та ко ђе све до чи о 
по сто ја њу ду жи не ис пред на став ка -ње: ну де еня (нуд ēња).30

6.4. Отво ре ним оста вља мо пи та ње раз ло га за ор то граф ски по сту пак 
удва ја ња во ка ла, од но сно упо тре бе ди гра фа <iй> у функ ци ји обе ле жа ва ња 
ду гих не ак цен то ва них или ак цен то ва них сло го ва. Те шко да би се ова кав по-
сту пак че стог, али не до след ног бе ле же ња кван ти те та сло го ва у две ма по све-
та ма, мо гао об ја сни ти на ме ном де ла, као што би то до не кле мо гло би ти при-
хва ће но при ана ли зи ма те ри ја ла у са мој дра ми „Мла ден и До бро љуб”, чи ји је 
пре вас ход ни циљ био из во ђе ње на по зор ни ци. Очи глед но је на сто ја ње ау то ра 
да ова квим озна ка ма же ли да из бег не дво сми сле ност у тек сту, као у при ме ру: 
што сам са ам си ро ма. 

С дру ге стра не, ја сно је угле да ње на књи жев но је зич ку тра ди ци ју, оли че ну 
у де ли ма Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа, а ка да је у пи та њу озна ча ва ње 
ду жи не во ка ла и уз по моћ ди гра фа <iй>, пре све га код об ли ка гла го ла при
ми ти, и на ор то граф ски по сту пак по знат и дру гим пи сци ма сла ве но срп ског 
пе ри о да (Ј. Ха џи ћу, Ј. Сте ји ћу, Ј. Иг ња то ви ћу). 

6.5. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су до сад ис тра же на са мо де ла нај ре пре-
зен та тив ни јих пи са ца сла ве но срп ске епо хе, ука зу је мо на зна чај про у ча ва ња 

25 По зна та је чи ње ни ца да скра ћи ва ње про ди ре сна жни је у сло го ви ма ко ји ма не прет хо ди 
не по сред но уз ла зни ак це нат (ИвИћи др.1994: 95). 

26 Уп. са слич ним при ме ри ма у ра ду ЦвЕТКовИћТЕофИловИћ 2015: 102. Број ност слу ча-
је ва са са чу ва ним ду жи на ма по сле крат ко си ла зног ак цен та у ге ни ти ву мно жи не име ни ца 
све до чи о очу ва но сти ду жи на на крај њем отво ре ном сло гу. 

27 В. о гу бље њу ду жи на по сле крат ко си ла зног ак цен та у по след њем отво ре ном сло гу и 
на ис то ку и на за па ду срем ске те ри то ри је у ра ду: нИКолИћ1964: 228.

28 в.нИКолИћ1964: 228. 
29 Уп. са при ме ри ма у Сре му (нИКолИћ1964: 353). 
30 Ни ко лић на во ди да се у сло гу ко ји ни је по след њи ду жи на не по сред но иза крат ко си ла-

зног ак цен та до след но чу ва и на ис то ку и на за па ду срем ске те ри то ри је (нИКолИћ1964: 228).
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је зи ка мар ги нал них пи са ца, ко ји за со бом ни су оста ви ли књи жев на оства ре ња 
ве ли ке умет нич ке вред но сти, као што је то слу чај и са Кон стан ти ном Пе и-
чи ћем, али чи ја де ла мо гу би ти од ве ли ке ко ри сти ка да се има у ви ду про у ча-
ва ње ак це нат ске си ту а ци је у шу ма диј ско-вој во ђан ским го во ри ма у про шло сти 
у ци љу бо љег са гле да ва ња про це са ко ји те го во ре за хва та ју у на ше вре ме. 
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Ире на Цвет ко вич Те о фи ло вич

ОБО ЗНА ЧЕ НИЕ КО ЛИ ЧЕ СТВА СЛО ГОВ В СЛАВЯНО СЕРБ СКОЙ ЭПО ХЕ 
НА ПРИ МЕ РЕ ДВУХ ПОСВЯЩЕНИЙ В ПЬЕСЕ 

МЛА ДЕН И ДО БР ОЛЮБ КОН СТАН ТИ НА ПЕ И ЧИ ЧА

Р е з ю м е

Обо зна че ние ко ли че ства сло гов с по мощью удво енных гласных является из вестным 
ор фо гра фи че ским при е мом серб ско славянской сре дне ве ко вой письмен но сти. Древ нейший 
след та ким обра зом за пи сан ной ак цен ту а ции со храняет ся в серб ских памятни ках XI II ве ка. 
В бо лее позд ний пе ри од, в на ча ле XVI II ве ка, удво е ние гласных в цельях обо зна че ния ко ли-
че ства ста но вится ва жной осо бен ностью языка Вен цло ви ча. В пе чатных ра бо тах серб ских 
пи са те лей в те че нии XVI II и в на ча ле XIX ве ка обо зна че ние ко ли че ства с по мощью удво енных 
гласных появляется ред ко. В част но сти, эта ор фо гра фи че ская ха рак те ри сти ка встре ча ется в 
не большо м ко ли че стве при ме ров у Ема ну и ла Янко ви ча, До си фея Об ра до ви ча, Ми ло ва на 
Ви да ко ви ча и Яко ва Игнято ви ча. Исключе ни ем в этом смысле является пьеса „Мла ден и 
До бр олюб” Кон стан ти на Пе и чи ча 1829 го да, в ко то рой об на ру же но при мер но 200 лек сем с 
удво енными гласными для обо зна че ния ко ли че ства сло гов, а так же и кни га „Пу те ше ствие 
по Ун грии, Ва ла хии, Мол да вии, Бе са ра бии, Хер со ни и Крыму” Йоа ки ма Ву и ча, на пе ча тан ная 
в Бел гра де в 1845 го ду с 465 при ме ра ми двойных гласных в функ ции обо зна че ния дол готы 
сло га. Этим упомянутым про из ве де ниям славяно серб ской эпо хи, в ко торых от ме чен при ем 
удво е ния гласных в цельях обо зна че ния ко ли че ства сло гов, мы при со е диняем и два посвящения 
в пьесе „Мла ден и До бр олюб” Кон стан ти на Пе и чи ча, появив шихся в ав гу сте 1829 го да, с 
целью разясне ния ста ту са и судьбы не ак цен ти ро ванных дол гот в шу ма дийск о-во е во дин ском 
ди а лек те, то есть, с целью об ращен ия вни ма ния на не ко торые осо бен но сти ак цен ту а ции и 
обо зна че ния ко ли че ства, имеющих зна че ние для ис то рии ак цен ту а ции.

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за срп ски је зик
Ћи ри ла и Ме то ди ја 2, 18000 Ниш
ire na.cvet ko vic.te o fi lo vic @fil fak.ni .ac .rs 
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Пр ва по све та дра ми „Мла ден и До бро љуб” из 1829. го ди не на се дам не ну ме ри са них стра на 
(укљу чу ју ћи и на слов ну стра ну)
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Дру га по све та дра ми „Мла ден и До бро љуб” из 1829. го ди не на пет не ну ме ри са них стра на

ИРЕ НА ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ



45ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ КВАН ТИ ТЕ ТА СЛО ГО ВА У СЛА ВЕ НО СРП СКОЈ ЕПО СИ...



46 ИРЕ НА ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ



47ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ КВАН ТИ ТЕ ТА СЛО ГО ВА У СЛА ВЕ НО СРП СКОЈ ЕПО СИ...



48 ИРЕ НА ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ



UDC 811.163.41.09 Milaković D.
UDC 811.163.41’26
Прегледни рад

Вла ди мир Осто јић

ВУ КО ВА КОН ЦЕП ЦИ ЈА КЊИ ЖЕВ НОГ ЈЕ ЗИ КА И ПРА ВО ПИ СА  
У СРБ СКОЈ ГРА МА ТИ ЦИ ДИ МИ ТРИ ЈА МИ ЛА КО ВИ ЋА

У овом ра ду ау тор раз ма тра за ви сност Ми ла ко ви ће ве Гра ма ти ке од Ву ко ве, ко-
ли ко се у њој од сли ка ва ју но ви ја стру ја ња им пли ци ра на Ву ко вом је зич ком ре фор мом, 
ка ко је Ми ла ко вић у свој при руч ник угра дио Ву ков кон цепт књи жев но је зич ке струк ту ре 
на род ног је зи ка, као те мељ ног у срп ском књи жев ном је зи ку и ко ли ко је ве зан за Ву ка 
ин те ре со ва њем за ди ја ле кат ске слич но сти и раз ли ке у не ким што кав ским го во ри ма. 
По себ ну па жњу по све тио је од но су Ди ми три ја Ми ла ко ви ћа пре ма на род ним го во ри ма 
ко ји су у осно ви он да шње усме не и пи са не књи жев но сти у Цр ној Го ри, књижевнојезич-
кoj тра ди ци ји у књи жев ном је зи ку – „је зи ку кон ти ну и те та у пи са но сти”, пре ма Ву ко вом 
пра во пи су и кон цеп ту је зич ке струк ту ре у књи жев ном и на род ном је зи ку.

Кључ не ри је чи: Ди ми три је Ми ла ко вић, Вук Ка ра џић, Срб ска гра ма ти ка, књи жев ни 
је зик, на род ни је зик, пра во пис, је зич ка струк ту ра.

In this pa per the aut hor di scus ses the de pen den ce of Mi la ko vić’s Gra ma ti ka on Vuk’s 
gram mar si mul ta ne o usly de scri bing the fol lo wing: to which ex tent the ne wer trends im plied 
by Vuk’s lan gu a ge re form we re re flec ted in it; how Mi la ko vić bu ilt Vuk’s con cept of li te rary 
lan gu a ge struc tu re of ve r na cu lar lan gu a ge as the ba sic one in Ser bian li te rary lan gu a ge in to 
his own ma nual; to which ex tent Mi la ko vić was fond of Vuk with his in te rest in di a lec tal si mi-
la ri ti es and dif fe ren ces in so me Što ka vian spe ec hes. The aut hor pays spe cial at ten tion to Di mi-
tri je Mi la ko vić’s at ti tu de to wards ve r na cu lars that we re the ba sis of oral and writ ten li te ra tu re 
of tho se ti mes in Mon te ne gro, to wards the li te rary lan gu a ge tra di tion in li te rary lan gu a ge – in 
the “lan gu a ge of con ti nu ity in wri ting ac ti vi ti es”, ap plied af ter Vuk’s ort ho graphy and his 
con cept of lan gu a ge struc tu re in li te rary and ve r na cu lar lan gu a ge.

Key Words: Di mi tri je Mi la ko vić, Vuk Ka ra džić, Srb ska gra ma ti ka, li te rary lan gu a ge, 
ve r na cu lar lan gu a ge, ort ho graphy, lan gu a ge struc tu re.

1. Кул тур ни по ду хват три де се тих и че тр де се тих го ди на 19. ви је ка у 
Цр ној Го ри оби ље жи ло је осни ва ње кул тур них уста но ва ко је је по Ње го ше-
вој ини ци ја ти ви мо рао у ве ћи ни слу ча је ва да ор га ни зу је и во ди Ди ми три је 
Ми ла ко вић, по сред ник из ме ђу Ње го ша и Ву ка. Био је ту мач Ње го ше вих иде-
ја и из вр ши лац на ред би у од но су на Ву ка. Ста јао је из ме ђу њих и по ве зи вао их 
пу не дви је де це ни је. Ње гош му је, по ред оста лог, по вје рио бри гу око во ђе ња 
штам па ри је (1834) и пу бли ко ва ња ка лен да ра Гр ли ца (1835–1839) (ШУКовИћ
1972:109). По себ ну уло гу Ми ла ко вић је имао у из да ва њу и уре ђи ва њу цр но-
го р ских књи жев но је зич ких и про свет них пу бли ка ци ја, у отва ра њу основ них 
шко ла, пу бли ко ва њу књи жев них дје ла, школ ских уџ бе ни ка и при руч ни ка и 
сл. Ду го и ин тен зив но се ба вио пи та њи ма је зи ка. Ба вио се је зи ком та ко ре ћи 
ци је лог жи во та. На пи сао је пр ве школ ске при руч ни ке Срб ски бу квар ра ди 
уче ња мла де жи цр ков но му и гра ждан ско му чи та њу. У Цр ној Го ри, у ми тро
по лит ској књи го пе чат њи (1836) и Срб ску гра ма ти ку са ста вље ну за цр но гор ску 
мла деж. Част пр ва. У Цр ној Го ри, у књи го пе чат њи Пра ви те ља цр но го р ско га 
(1838).
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Срб ска гра ма ти ка Д. Ми ла ко ви ћа по ја вљу је се у вре ме ну ка да се спро-
во дио Ње го шев про грам кул тур но-про свет ног раз вит ка Цр не Го ре. Пр ви је 
цр но гор ски је зич ки при руч ник ко ји је при пре мљен по Ње го ше вом на ло гу. 
Био је то пе ри од бур них пре ви ра ња у срп ском књи жев ном је зи ку, пе ри од 
ка да на сту па за вр шна фа за Ву ко ве бор бе за ре фор му књи жев ног је зи ка, и 
„де фи ни тив но афир ми са ње Ву ко вих је зич ких прин ци па”.

Сво јом Гра ма ти ком „ау то ри та тив но се при кљу чио оним на шим спи са-
те љи ма и на уч ни ци ма пр ве по ло ви не 19. ви је ка ко ји су до при ни је ли ства ра њу 
књи жев ног је зи ка на те ме љу на род них го во ра ис точ но хер це го вач ког ти па” 
(оСТоЈИћ2003:29–30). Ово дје ло ре ги стру је књи жев но је зич ке од но се у Цр ној 
Го ри три де се тих и че тр де се тих го ди на 19. ви је ка. И зна чај но је, не са мо за пра-
ће ње раз во ја књи жев ног је зи ка у Цр ној Го ри, већ и по то ме што чу ва ста во-
ве Пе тра Дру го га Пе тро ви ћа Ње го ша и ње го вог ужег кру га пре ма Ву ко вој 
је зич кој ре фор ми.

2. О Ми ла ко ви ће вом фи ло ло шком ра ду, ње го вим по гле ди ма на књи жев-
ни је зик и о од но су пре ма Ву ко вој кон цеп ци ји књи жев ног је зи ка су ди се 
углав ном на осно ву Срб ског бу ква ра и Срб ске гра ма ти ке.

У Срб ском бу ква ру, ви ше као зна чај ном кул тур но-про свет ном до ку мен-
ту не го ли као ре ле вант ном фи ло ло шком дје лу о он да шњем књи жев но је зич-
ком ста њу у Цр ној Го ри, је два је при мјет на епо ха ко ја га ве зу је за Ву ка и ву-
ков ски пе ри од. Ми ла ко вић је ту од сли као „пред ву ков ску епо ху у књи жев ном 
је зи ку” и раз ли чи та књи жев но је зич ка стру ја ња ко ја су се у то ври је ме у 
Цр ној Го ри у до бр ој мје ри пре пли та ла и гдје се „спа ја ју ста ре и но ве тен ден-
ци је у књи жев ном је зи ку” (ГУТКов1974–1975:56).

У Срб ској гра ма ти ци ви дљи ви су „бли жи кон так ти са Ву ком и ње го вим 
дје лом”. Ти кон так ти Ми ла ко ви ће вог и Ву ко вог дје ла и за ви сност Ми ла ко-
ви ће ве Гра ма ти ке од Ву ко ве до ла зи очи то до из ра жа ја при пре ла зу са оп ште-
је зич ких кон ста та ци ја на „кон крет но тло ма тер њег је зи ка” (оКУКА1989:209). 
У Срб ској гра ма ти ци се упра во од сли ка ва ју но ва стру ја ња ини ци ра на Ву ко-
вом је зич ком ре фор мом. Ми ла ко вић је ве зан за Ву ка и ин те ре со ва њем за ди-
ја ле кат ске слич но сти и раз ли ке у не ким што кав ским го во ри ма. Он иде за 
Ву ком и при би ље же њу ди ја ле кат ског ма те ри ја ла. Угра дио је Ми ла ко вић у 
свој је зич ки при руч ник „Ву ков кон цепт књи жев но је зич ке струк ту ре на род-
ног је зи ка” као те мељ ног у срп ском књи жев ном је зи ку (оКУКА1989:2009).

3.1. Да би се из вр шио пот пун увид мје ста Ву ко ве кон цеп ци је књи жев-
ног је зи ка и пра во пи са у Ми ла ко ви ће вој Срб ској гра ма ти ци, по треб но је 
утвр ди ти ко ли ко се у њој од сли ка ва ју но ви ја стру ја ња ини ци ра на Ву ко вом 
ре фор мом, ка ко је Ми ла ко вић у сво јем при руч ни ку угра дио Ву ков кон цепт 
књи жев но је зич ке струк ту ре на род ног је зи ка као те мељ ног у срп ском књи-
жев ном је зи ку, ње гов од нос пре ма на род ним го во ри ма ко ји су у осно ви ци 
он да шње усме не и пи са не књи жев но сти у Цр ној Го ри, пре ма књи жев но је зич-
кој тра ди ци ји у књи жев ном је зи ку, пре ма Ву ко вом пра во пи су и кон цеп ту је-
зич ке струк ту ре у књи жев ном и на род ном је зи ку.

Од го вор на на ве де на и дру га зна чај на пи та ња, при је све га, мо же да пру-
жи по ред ба Ми ла ко ви ће ве Срб ске гра ма ти ке и Ву ко ве Срп ске гра ма ти ке.
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 Ми ла ко вић је штам пао ста ром гра фи јом и ор то гра фи јом оба сво ја при-
руч ни ка (Срб ски бу квар и Срб ску гра ма ти ку), иа ко су се по ја ви ли из штам пе 
у за вр шној фа зи Ву ко ве ре фор ме, ка да Вук на Це ти њу штам па сво је По сло
ви це, а Ми ла ко вић му све у срд но по ма же. Ми ла ко вић не при хва та Ву ко ву 
гра фи ју и ор то гра фи ју, сли је ди тра ди ци ју у пра во пи су и не упу шта се у рас-
пра ву о тој про бле ма ти ци. Без по себ них об ја шње ња, цр кве ну и „гра ждан ску” 
азбу ку, ко ју је об ја вио у Срб ском бу ква ру, об ја вљу је и у Срб ској гра ма ти ци 
до да ју ћи Ву ко ве гра фе ме ћ, ђ и џ уз на по ме ну да срп ски је зик „има три де сет 
и де вет пи сме на”.

Иа ко је Срб ска гра ма ти ка на пи са на ар ха ич ним је зи ком, мје ша ви ном 
цр кве не и „гра ждан ске” гра фи је, штам па на ста рим пра во пи сом са ши ро ком 
упо тре бом пар ти ци па, ко јих не ма у го вор ном је зи ку, то не ума њу је њен зна-
чај у исто ри ји срп ског књи жев ног је зи ка. По што је у ме ђу вре ме ну оства рио 
бли же кон так те са ру ском лин гви стич ком шко лом и са Ву ком и ње го вим 
дје лом, Ми ла ко вић је у сво јој Гра ма ти ци оти шао знат но да ље од оно га што 
да је у Срб ском бу ква ру. Осло нио се на он да шње гра ма ти ча ре ру ског је зи ка 
Н. Гре ча и А. Во сто ко ва. Узи мао је оп ште је зич ке де фи ни ци је из њи хо вих 
гра ма ти ка. Ка ко за кљу чу је В. Гут ков, не ки се па су си из тих гра ма ти ка у 
Ми ла ко ви ће вој Гра ма ти ци у пот пу но сти по кла па ју, по је ди ни па ра гра фи су 
до слов но пре пи са ни, дру ги су опет скра ће ни, а у из у зет ним слу ча је ви ма по-
не што је и до да ва но (ГУТКов1974–1975:57). Раз ли ка из ме ђу Ву ка и Ми ла-
ко ви ћа у од ре ђи ва њу мје ста и уло ге на род ног је зи ка у скло пу књи жев ног и 
по и ма њу књи жев ног је зи ка као фе но ме на про у зро ко ва ла је ве ли ку дис тан цу 
пре ма Ву ко вом фо нет ском пра во пи су.

Ву ков мор фо ло шки си стем не по зна је упо тре бу пар ти ци па и ар ха ич ног 
су пер ла ти ва за ко је не зна ни го вор ни је зик, по че му се Ми ла ко вић бит но 
раз ли ку је од Ву ка. У скла ду са сво јим по и ма њем књи жев ног је зи ка „ко ји се 
раз ли ку је од про сто на род ног го во ра и ко ји тре ба да са чу ва кон ти ну и тет у 
сво јем књи жев ном об ли ку”, и под ути ца јем ру ских гра ма ти ча ра оно га до ба, 
Ми ла ко вић је увео у мор фо ло шки си стем обје фор ме (до ла зив ши при ја тељ, 
до шав ши чо вјек, ра де ћа же на, тр че ће ди је те; стро жај шиј, дра жај шиј, 
љу бе зњеј шиј), али без ин си сти ра ња на овим и слич ним књи шким об ли ци ма. 
Ни шта не го во ри о њи хо вој упо тре би. Циљ му је био да са мо ука же на тра-
ди ци о нал не из ра жај не фор ме у књи жев ном је зи ку. Њи хо ву кри ста ли за ци ју, 
ста би ли за ци ју и нор ма ли зо ва ње у раз во ју књи жев ног је зи ка, „пре пу шта вре-
ме ну и пи сци ма” од но сно, ка ко Ми лу ти но вић ре че, „на шим ода бра ним спи-
са те љи ма”. Ни је ин си сти рао ни на на сле ђу из сла ве но срп ског је зи ка ко је је 
би ло при сут но, по себ но у пр вој тре ћи ни 19. ви је ка у срп ском књи жев ном 
је зи ку. Уз си стем но во што кав ског го вор ног је зи ка и фо нет ско-мор фо ло шког 
ва ри ра ња у окви ри ма „оп ште пра вил но сти је зи ка” до пу шта ин фил тра ци ју 
у си стем го вор ног је зи ка и по ко јег сло ве ни зма, чи ме по твр ђу је сво ју скло ност 
одр жа ва њу кон ти ну и те та у раз во ју књи жев ног је зи ка.

Узро ци ова ко су штин ских раз ли ка из ме ђу Ми ла ко ви ћа и Ву ка су у Ње-
го ше вом дру га чи јем по гле ду од Ву ка на при ро ду књи жев ног је зи ка и књи-
жев но је зич ког на сле ђа, па за тим и у Ње го ше вом од но су пре ма Срп ској цр кви, 
са ко јом „ни је хтио да за о штра ва од но се”. Усмје ри ли су они Ми ла ко ви ћа да 
усво ји Ње го ше во по и ма ње књи жев ног је зи ка као фе но ме на и да сли је ди 
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тра ди ци ју у пра во пи су – да се дис тан ци ра од Ву ко вог фо нет ског пра во пи са, 
у че му је остао до сле дан и у ка сни јим сво јим дје ли ма штам па ним у це тињ-
ској штам па ри ји. Ту је и Ње гош био до сле дан. И он је ис по ља вао уз др жан 
став пре ма на глом рас ки ду са тра ди ци јом књи жев ног је зи ка, по себ но пра во-
пи са (оКУКА1989:210–211).

При хва та ју ћи фор му ла ци ју о књи жев ном је зи ку ру ских гра ма ти ча ра, 
Ми ла ко вић у књи жев ни је зик до пу шта об ли ке не по зна те го вор ном је зи ку. 
За ње га је, на су прот Ву ку, књи жев ни је зик иди ом ко ји се не по ду да ра са го-
вор ним је зи ком, што се по ду да ра са схва та њи ма ру ских гра ма ти ча ра оно га 
вре ме на. За ње га је књи жев ни је зик – је зик кон ти ну и те та у пи сме но сти са 
сред њо вје ков ним (на род ним) ти пом је зи ка. То је, упра во, иди ом ко ји из гра-
ђу ју и уса вр ша ва ју „ода бра ни спи са те љи и ври је ме као не ми нов ни пре су ди тељ 
све га по сто је ће га” (оКУКА1989:211).

3.2. Из ово га би се мо гло схва ти ти да се Ди ми три је Ми ла ко вић уда ља ва 
од Ву ка, а при бли жа ва Ву ко вим про тив ни ци ма. Ме ђу тим, тре ба ипак схва-
ти ти да он не пре на гла ша ва у свом схва та њу књи жев но је зич ког кон ти ну и-
те та уло гу тра ди ци је ни сла ве но срп ског на сле ђа. Тра ди ци ја ни је по себ но 
на гла ше на. Он, на пр о тив, у те ме ље књи жев ног је зи ка ста вља на род ни го вор 
у пи сме но сти ко ји је у цр но гор ским по слов ним до ку мен ти ма и ра зним спи-
си ма био при су тан мно го ра ни је у 17. и 18. ви је ку и ту је Ми ла ко вић склон 
„одр жа ва њу кон ти ну и те та у раз во ју књи жев ног је зи ка”, што је ка рак те ри са ло 
и за вр шну фа зу Ву ко ве је зич ке ре фор ме. Ми ла ко вић је уз гред унио не ке цр но-
гор ске ло кал не је зич ке цр те опре ди је лив ши се ипак за „оп ште” (књи жев не) 
об ли ке у ву ков ском прав цу из град ње за јед нич ког књи жев ног је зи ка (ИвИћ
1998:206). Тих го ди на Ди ми три је Ми ла ко вић је ста јао из ме ђу Ву ка и ње го-
вих про тив ни ка, али се све ви ше при бли жа ва Ву ку не по др жа ва ју ћи „ис кљу-
чи вост и то та лан рас кид са ста ри јим књи жев но је зич ким на сле ђем”, о че му 
је ите ка ко во дио ра чу на. Ко ди фи ко вао је упра во ри је чи са ру ским фо не ти змом 
(оте че ство, је сте ство), ру ско сло вен ске об ли ке (хо тје ти, вто риј), ри је чи 
са сла ве но срп ским фо не ти змом (ло вле ње, хва ле ње); сла ве но срп ска тра ди ци ја 
се огле да и у при су ству гла гол ских име ни ца с не јо то ва ним л – (об ја вле ни је, 
упо тре бле ни је), пар ти цип ске фор ме и ар ха ич не су пер ла ти ве (оКУКА1989:211;
МлАдЕновИћ1980:46).

4.1. При мје ре за по твр ду де фи ни ци ја и те о риј ских кон ста та ци ја ап сор-
бо вао је из Ву ко ве Срп ске гра ма ти ке из 1818. го ди не од ко је је, као што су 
утвр ди ли Р. Шу ко вић и В. Гут ков, ње го ва за ви сност по себ но из ра же на кад 
пре ла зи „на кон крет но тло ма тер њег је зи ка”, гдје се и огле да Ми ла ко ви ће ва 
ву ков ска ори јен та ци ја (1972:110;1974–1975:58). 

4.2. Ми ла ко вић сли је ди Ву ка и у би ље же њу ди ја ле кат ског ма те ри ја ла 
у што кав ским го во ри ма. Ње го во ин те ре со ва ње за ди ја ле кат ска ва ри ра ња у 
не ким што кав ским го во ри ма и за њи хо ву раз ве де ност ве за но је та ко ђе за 
Вука. До бро је оба ви је штен на осно ву Ву ко вих по да та ка о је зич ком, при је 
све га, мор фо ло шком ва ри ра њу у тим го во ри ма. Осла ња ју ћи се на Ву ка и сам 
би ље жи та ва ри ра ња, али не пре но си бу квал но са мо Ву ков ма те ри јал не го 
да је и но ве по да та ке о ал тер ни ра њу у ро ду, бро ју и вр сти про мје не, као и о 
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не ким дру гим де та љи ма, што до не кле упот пу ња ва на ша са зна ња о што кав-
ским го во ри ма пр ве по ло ви не 19. ви је ка. Вр ло су за ни мљи ва за па жа ња о 
њи хо вој уну тра шњој раз ве де но сти. По дат ке ко је је дао из ди ја лек то ло шког 
ма те ри ја ла ква ли фи ку ју га као са мо стал ног и си гур ног ис тра жи ва ча и као 
до бр ог знал ца „ис точ но хер це го вач ких, срем ских и цр но гор ских го во ра”. До-
ста па жње је по све тио ди фе рен ци ја ци ји ис точ но хер це го вач ких и цр но гор ских 
го во ра и си гур но укла па у књи жев ни је зик нај ра спро стра ње ни је фор ме са 
про сто ра ис точ но хер це го вач ких го во ра. Не за ни ма ју га по је ди ни ди ја лек ти 
и ди ја лек то ло шке кла си фи ка ци је на род них го во ра, али је пр ви, по ред Ву ка 
Ка ра џи ћа, дао оп шту пред ста ву о што кав ском ди ја лек ту и ње го вој уну тра-
шњој раз ве де но сти и се бе укљу чио ме ђу на уч ни ке – ди ја лек то ло ге по чет не 
фа зе раз во ја срп ске ди ја лек то ло ги је (ГУТКов1974–1975:63).1

4.3. Ње го ву при вр же ност Ву ку по твр ђу је пре зен то ва ње је зич ког и ди ја-
ле кат ског ма те ри ја ла у Срб ској гра ма ти ци гдје је то ли ко сли је дио Ву ка да 
би смо га мо ра ли про гла си ти ву ков цем. Мор фо ло шки си стем је зи ка, као и 
код Ву ка, за сно ван је на мор фо ло шком си сте му ис точ но хер це го вач ких го во ра. 
У не ким слу ча је ви ма мор фо ло шки си стем Д. Ми ла ко ви ћа бли жи је са вре ме-
ном си сте му не го Ву ков оно га до ба. Не ки ње го ви си сте ми по свје до чи ли су се 
у са вре ме ном срп ском је зич ком стан дар ду док исти ти Ву ко ви иду у исто ри ју 
срп ског књи жев ног је зи ка. Та ко, на при мјер, умје сто Ву ко ве твр де за мје нич-
ко-при дјев ске про мје не – на ши јех, до бри јех, Ми ла ко вић има ме ку – на ших, 
до брих (оСТоЈИћ29–30). И Вук и Ми ла ко вић би ље же за да тив синг. лич них 
за мје ни ца обје ва ри јан те: ме не, те бе, се бе / ме ни, те би, се би. Док се пак Вук 
за до во ља ва са мо кон ста та ци јом „на род по нај ви ше го во ри ме не, те бе, се бе, 
а спи са те љи ме ни, те би, се би”, Ми ла ко вић се ста вља у по зи ци ју ко ди фи ка-
то ра твр де ћи да ће об ли ци да ти ва ме не, те бе, се бе те же про дри је ти у књи жевни 
је зик (оКУКА1989:211).

4.4. Фо не ти ка је у овој Гра ма ти ци сла бо за сту пље на. Не што по да та ка 
има о суд би ни гла са х и о ње го вом на чи ну пи са ња у не ким об ли ци ма ри је чи. 
Ми ла ко вић нај че шће пи ше ети мо ло шки. Ука зао је и на из го вор ну ври јед ност 
ово га гла са у Цр ној Го ри и Ду бров ни ку. Има у тој Гра ма ти ци и не што ма ло 
дру гих по да та ка ко ји упот пу ња ва ју пред ста ве о ди ја ле кат ском си сте му у 
не ким што кав ским го во ри ма. Па ипак, са гла сност ме ђу њи ма је оп шта при 
об ра ди фо но ло шког си сте ма, ма да је Ми ла ко вић у по не че му и ов дје пре те-
као Ву ка ко ди фи ку ји ћи, на при мјер, „не ке је зич ке осо бе но сти ко је је овај ка-
сни је при хва тио и из ди гао на ни во нор ма тив но сти”. Ри јеч је о ли кви да ци ји 
тзв. нај но ви јег јо то ва ња тј, дј – тје ра ти, дје вој ка (оСТоЈИћ1985:30). Вук је тек 
ка сни је у зре ли јим го ди на ма као пе де се то го ди шњак укло нио ре флек се нај-
но ви јег јо то ва ња. Ру ске гра ма ти ке и ру ски гра ма тич ки ра до ви ни је су мо гли 
би ти осло нац при опи су ак це нат ског си сте ма. По је ди ни тек сто ви из Ву ко ве и 
Ми ла ко ви ће ве Гра ма ти ке, ка ко је по ка зао Гут ков, по ка зу ју до ста слич но сти 
(1974–1975:59–60). Ми ла ко вић је, да кле, сли је дио Ву ка Ка ра џи ћа и при опи су 
ак цен та срп ско га је зи ка и у пре зен то ва њу ди ја лек то ло шког ма те ри ја ла.

1 О ди ја лек то ло шким за па жа њи ма Д. Ми ла ко ви ћа по себ но је ври је дан па жње текст Д. 
Пе тро ви ћа (1972:11). Исп. о то ме код В. Гут ко ва (1974–1975:63).
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5. На осно ву ре че ног мо же се за кљу чи ти да је Д. Ми ла ко вић, по зна ти 
фи ло лог 19. в. на срп ском је зич ком под руч ју, сво јим фи ло ло шким ра дом „оста-
вио ду бо ке тра го ве у срп ском књи жев ном је зи ку у Цр ној Го ри”. Он се у пр вој 
по ло ви ни 19. ви је ка „при кљу чио оним на шим спи са те љи ма и на уч ни ци ма” 
ко ји су има ли знат ног ути ца ја у ства ра њу књи жев ног је зи ка на осно ву на род-
них го во ра ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та (оКУКА1989:213). 

 Ми ла ко ви ће во по и ма ње књи жев ног је зи ка као је зич ког кон ти ну и те та 
у пи сме но сти са сред њо вје ков ним (на род ним) ти пом је зи ка, дис тан ци ра га, 
али не уда ља ва од Ву ко вог. Три де се тих го ди на 19. ви је ка „ста јао је из ме ђу 
Ву ка и ње го вих про тив ни ка”. Ње го ву умје ре ност пре ма Ву ку по твр ђу ју рас-
по ред је зич ког и ди ја ле кат ског ма те ри ја ла у Срп ској гра ма ти ци. У њој је 
мор фо ло шки си стем по пут Ву ко вог за сни ван на мор фо ло шком си сте му 
ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та, иа ко је у тај си стем увео осо би не као што 
су пар ти ци пи (до ла зив ши при ја тељ, тр че ће ди је те) и ар ха ич ни су пер ла тив 
(стро жај шиј).

Ми ла ко ви ћев мор фо ло шки си стем је зи ка углав ном је са гла сан са Ву ко-
вим. У не ким слу ча је ви ма бли жи је од Ву ко вог са вре ме ном срп ском је зи ку 
оно га до ба. У на шем књи жев ном је зи ку не ки ње го ви си сте ми су се по твр-
ди ли, а исти ти код Ву ка иду у исто ри ју срп ско га је зи ка. Та ко, на при мјер, 
умје сто Ву ко ве твр де за мје нич ко-при дјев ске про мје не (на ши јех, до бри јех), 
Ми ла ко вић има ме ку (на ших, до брих). Дру ге пак осо би не ко је је Вук ка сни-
је при хва тио уз ди гао је на ни во нор ма тив но сти. Ри јеч је, на при мјер, о упо-
тре би ли ко ва тј, дј (тје ра ти, дје вој ка).

Сли је де ћи Ву ка у би ље же њу ди ја ле кат ског ва ри ра ња у што кав ским 
го во ри ма, дао је вр ло за ни мљи ва за па жа ња о њи хо вој уну тра шњој раз ве де-
но сти у пр вој по ло ви ни 19. ви је ка. У по чет ној ета пи срп ске ди ја лек то ло ги је 
пр ви је по ред Ву ка дао оп шту пред ста ву о што кав ском на реч ју.

Ако се по ђе од чи ње ни ца: да је Ми ла ко вић угра дио Ву ко ву кон цеп ци ју 
је зич ке струк ту ре на род ног је зи ка у књи жев ни је зик, да је био то ли ко за ви-
сан од Ву ко ве Гра ма ти ке, да је пре у зи мао не са мо Ву ко ва об ја шње ња је-
зич ких фе но ме на не го и ње гов ма те ри јал као по твр ду об ја шње њи ма, да је у 
про у ча ва њу не ких што кав ских го во ра сли је дио Ву ка и по њи хо вом по зна-
ва њу ста јао по ред ње га, он да се с пра вом мо же за кљу чи ти – да је ипак ви ше 
ста јао уз Ву ка без об зи ра на ње го ва не сла га ња са Ву ко вом гра фи јом и ор то-
гра фи јом и на при лич ну раз ли ку из ме ђу њих дво ји це што се ти че по гле да на 
књи жев ни је зик и пра во пис и на на род ни је зик и фо нет ски пра во пис.
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Vla di mir Osto jić

VUK’S CON CEPT OF LI TE RARY LAN GU A GE AND ORT HO GRAPHY  
IN SRB SKA GRA MA TI KA BY DI MI TRI JE MI LAN KO VIĆ 

S u m  m a r y

In this pa per, the aut hor sta tes that D. Mi la ko vić, a well-known phi lo lo gist in the fi eld of the 
Ser bian lan gu a ge from the 19th cen tury, “left de ep tra ces in Ser bian li te rary lan gu a ge in Mon te ne gro” 
be ca u se of his phi lo lo gi cal work. In the first half of the 19th cen tury, he jo i ned tho se wri ters and 
sci en tists who had an im por tant in flu en ce on the cre a tion of the li te rary lan gu a ge ba sed on ver na cu lar 
spe ec hes of the East-Her ze go vi nian di a lect.

Mi la ko vić’s con cept of li te rary lan gu a ge as a lan gu a ge con ti nu ity in li te racy with a me di e val 
(ver na cu lar) type of lan gu a ge dis tan ced him, but did not ali e na te him from Vuk Ka ra džić’s con cept. 
In the 1830’s he stood bet we en Vuk and his op po nents. His tem pe ran ce to ward Vuk was con fir med 
by the dis po si tion of lan gu a ge and di a lec tal ma te rial in his Srb ska gra ma ti ka (“Ser bian Gram mar”). 
In the gram mar, the morp ho lo gi cal system, si mi lar to Vuk’s, was ba sed on the morp ho lo gi cal system 
of the East-Her ze go vi nian di a lect de spi te the fact that he in tro du ced fe a tu res such as li ke par ti ci ples 
(do la ziv ši pri ja telj, tr če će di je te) and ar cha ic su per la ti ve forms (stro žaj šij) in to this system.

Mi la ko vić’s morp ho lo gi cal system was ge ne rally com pa ti ble with Vuk’s. In so me ca ses, it was 
ne a rer to con tem po rary lan gu a ge of that ti me than Vuk’s system. In our li te rary lan gu a ge, so me of his 
systems we re con fir med, whi le the sa me ones used by Vuk now be long to the hi story of the Ser bian 
lan gu a ge. Thus, for in stan ce, in stead of Vuk’s hard pro no uns-adjec ti val dec len sion (na ši jeh, do bri jeh), 
Mi la ko vić had soft dec len si ons (na ših, do brih). So me ot her fe a tu res, ac cep ted by Vuk in a la ter pe riod, 
we re ele va ted to the stan dar di zed lan gu a ge le vel, e.g. the usa ge of forms tj, dj (tje ra ti, dje voj ka). 

Fol lo wing Vuk in no ti cing the di a lec tal va ri a ti ons in the Što ka vian spe ec hes, Mi la ko vić for mu la ted 
very in te re sting ob ser va ti ons abo ut the ir in ner di ver sity in the first half of the 19th cen tury. In the 
ini tial pha se of Ser bian di a lec to logy, he was the first one be si des Vuk who for mu la ted the ge ne ral 
no tion of the Što ka vian di a lect.

If one sta rts from the facts that Mi la ko vić im bed ded Vuk’s con cept of lan gu a ge struc tu re of the 
ver na cu lar lan gu a ge in to the li te rary lan gu a ge, that he was so much de pen dent on Vuk’s Gra ma ti ka 
(“Gram mar”), that he not only bor ro wed Vuk’s ex pla na ti ons of lan gu a ge phe no me na, but al so his 
ma te rial as a con fir ma tion of the se ex pla na ti ons, that in re se ar ching so me Što ka vian spe ec hes he 
fol lo wed Vuk and, when it ca me to kno wing them, stood si de by si de to Vuk, then one may rightfully 
con clu de that he stood at Vuk’s si de re gar dless his mi sap pre hen sion con cer ning old grap hics and 
ort ho graphy, as well as re gar dless a con si de ra ble dif fe ren ce bet we en them with re spect to the ir vi ews 
of li te rary lan gu a ge and ort ho graphy and of ver na cu lar lan gu a ge and pho ne tic ort ho graphy.

Уни вер зи тет Цр не Го ре
Фи ло ло шки фа кул тет Ник шић
Ка те дра за срп ски је зик
Да ни ла Бо јо ви ћа б.б. 81400 Ник шић, Цр на Го ра
vla di mi ro@tcom .me
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Изворни научни рад

Де јан Сре до је вић 
На та ша Спа сић 

ФО НЕТ СКО-ФО НО ЛО ШКИ ОПИС АК ЦЕ НАТ СКОГ СИ СТЕ МА  
СТАН ДАРД НОГ СРП СКОГ КАО Л2 КОД ГО ВОР НИ КА  

КО ЈИ МА ЈЕ МА ЂАР СКИ ЈЕ ЗИК МА ТЕР ЊИ*

У ра ду је ана ли зи ран ак це нат ски си стем стан дард ног срп ског као Л2 код го вор-
ни ка ко ји ма је ма ђар ски је зик ма тер њи. Ау ди тив ном ана ли зом и ви зу ел ним пре гле дом 
спек тро грамâ утвр ђе но је да го вор ни ци ко ри сте свих шест про зо де ма стан дард ног је-
зи ка, а при су ство две ју крат ких на гла ше них про зо де ма по твр ђе но је ста ти стич ком ана-
ли зом из ме ре них аку стич ких па ра ме та ра. Ре зул та ти су по ре ђе ни са ре зул та ти ма до ко јих 
се до шло у прет ход ним ис пи ти ва њи ма срп ских ак це на та. Иа ко је ди стри бу ци ја про зо-
де ма че сто у скла ду с про зо диј ским пра ви ли ма, по сто је број не гре шке. Оне нај че шће 
на ста ју под ути ца јем пра ви ла ма тер њег је зи ка, али и из ве сних хи пер ко рек ци ја, на ста лих 
уоп шта ва њем но во у сво је них пра ви ла. 

Кључ не ре чи: про зо ди ја, срп ски је зик, ма ђар ски је зик, гре шке.

The ac cen tual system of stan dard Ser bian as L2 in spe a kers who se mot her ton gue is 
Hun ga rian was analysed in this pa per. By me ans of an au di tory analysis and vi sual re a ding of 
spec tro graphs, it was con clu ded that spe a kers used all six pro so de mes of the stan dard lan gu a ge 
and the pre sen ce of two sho rt ac cen ted pro so de mes was con fir med by a sta ti sti cal analysis of the 
me a su red aco u stic da ta. The re sults we re com pa red to the re sults ob ta i ned in pre vi o us analyses 
of Ser bian ac cents. Alt ho ugh the di stri bu tion of pro so de mes is of ten in com pli an ce with the 
pro so dic ru les, the re are nu me ro us mi sta kes. They usu ally emer ge un der the in f lu en ce of 
the ru les of one’s mot her ton gue but al so due to so me hyper cor rec ti ons which re sult from the 
ge ne ra li sa tion of so me newly ac qu i red ru les. 

Key words: pro sody, Ser bian lan gu a ge, Hun ga rian lan gu a ge, mi sta kes.

1.Увод. Про зо диј ске по ја ве – ин то на ци ја и на гла сак – је су ме ђу пр вим 
је зич ким фе но ме ни ма на ко је но во ро ђен чад обра ћа па жњу, на ко је ре а гу је и 
ко је ре а ли зу је (lieBerman1986: 239 пре ма Chun 2002: xiii).

У ра ном уз ра сту, де ца ла ко, го то во ау то мат ски усва ја ју пра ви лан из го-
вор и ин то на ци ју и у ма тер њем је зи ку (Л1) и у дру гом је зи ку1 (Л2). Ме ђу тим, 
го вор ни ци ко ји дру ги је зик поч ну да усва ја ју на кон де тињ ства тај је зик, у 

* Рад је ура ђен у окви ру про је ка та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве нообра
зов не про ме не (ИИИ 47040) и Ди на ми ка струк ту ра са вре ме ног срп ског је зи ка (ОИ 178014), 
ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 За раз ли ку од стра ног је зи ка (енг. fo re ign lan gu a ge), не ма тер њег је зи ка ко ји се учи у 
шко ли, али у да тој зе мљи не ма ста тус уо би ча је ног ме ди ју ма ко му ни ка ци је, дру ги је зик (енг. 
se cond lan gu a ge) је сте не ма тер њи је зик ко ји се ши ро ко упо тре бља ва у ко му ни ка ци ји као је зик 
обра зо ва ња, др жав не ад ми ни стра ци је и сл. (CryStal 1997: 266). Обич но се на во ди да се он 
„usva ja is klju či vo u pri rod noj sre di ni me đu iz vor nim go vor ni ci ma, bez ob zi ra na to da li se on i si ste-
mat ski pod u ča va ili ne pod u ča va”, а осо ба га при хва та за јед но с кул ту ром, оби ча ји ма и по на ша њем 
је зич ке гру пе с ко јом жи ви (PetroVić 1988: 17).
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нај ве ћем бро ју слу ча је ва, го во ре са „стра ним на гла ском”2 (HawkinS–lozano 
2006: 67).3 Та кви го вор ни ци че сто те же до ла зе до по сла у сре ди на ма у ко ји-
ма је је зик ко ји је њи ма дру ги, за пра во, је ди ни је зик у зва нич ној упо тре би. 
Стра ни на гла сак, чи ја се по је ди на свој ства мо гу зна чај но ис ти ца ти у го во ру, 
чак и ка да не ути че на ра зу мљи вост тек ста – слу ша о ци не га тив но оце њу ју 
и стро жи су при ње го вој оце ни не го при оце ни укуп не ра зу мљи во сти та квог 
го во ра (на ко ју ути чу гре шке на оста лим је зич ким ни во и ма) (DerwinG–munro 
1997: 11). 

Ипак, без об зи ра на зна чај на ве де них фе но ме на су пра сег мент ног ни воа, 
у до са да шњим ис тра жи ва њи ма ко ја су се ба ви ла усва ја њем фо но ло шког си-
сте ма дру гог је зи ка, па жња је, нај че шће, би ла по све ће на сег мент ном ни воу. 
У рет ким ис тра жи ва њи ма ко ја су се ти ца ла усва ја ња на гла ска у Л2, до са да 
су, углав ном, по сма тра не си ту а ци је у ко ји ма су и Л1 и Л2 уда р ни је зи ци или 
је Л1 тон ски је зик, а Л2 уда р ни (arCHiBalD1993;1997;ou–ota2004). Спе ци-
фич не си ту а ци је у ко ји ма ве о ма сло жен про зо диј ски си стем тон ског је зи ка 
(по пут стан дард ног срп ског) усва ја ју го вор ни ци јед но став ни јег про зо диј ског 
си сте ма уда р ног је зи ка (по пут ма ђар ског) – у на уч ној ли те ра ту ри ни су де таљ но 
опи са не. С ци љем да ис пи та мо ову по ја ву – пред у зе ли смо ово ис тра жи ва ње. 

Пре ци зни је, за ни ма ло нас је да ли су мла ди и обра зо ва ни го вор ни ци 
ко ји ма је ма тер њи је зик ма ђар ски усво ји ли пра ви лан из го вор свих про зо де ма 
стан дард ног срп ског је зи ка и да ли је ди стри бу ци ја тих про зо де ма у скла ду 
са нор мом срп ског је зи ка. Та ко ђе, же ле ли смо и да ана ли зи ра мо гре шке на-
ших ис пи та ни ка. Узи ма ју ћи у об зир број и ста ро сну доб ода бра них го вор ни-
ка, на по ми ње мо да ће у овом ра ду би ти пред ста вље ни пре ли ми нар ни ре зул-
та ти ис тра жи ва ња на ве де них по ја ва. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња мо гу би ти 
ис ко ри шће ни при пра вље њу про гра ма за са вла да ва ње ак це нат ског си сте ма 
срп ског као не ма тер њег је зи ка.

Ре зул та те ис тра жи ва ња пред ста ви ће мо на сле де ћи на чин. На кон уво да, 
у дру гој це ли ни, украт ко ће мо из ло жи ти фо нет ски и фо но ло шки опис ак це-
нат ских си сте ма стан дард ног срп ског и стан дард ног ма ђар ског је зи ка. Ре зул-
та те слич них ис тра жи ва ња, с ко ји ма ће мо по ре ди ти на ше ре зул та те – пред ста-
ви ће мо у тре ћој це ли ни. По да ци о го вор ни ци ма, по сма тра ним па ра ме три ма, 
ме то да ма и тех ни ка ма ис тра жи ва ња би ће пред ста вље ни у че твр тој це ли ни. 
Пред ста вља њем ре зул та та ме ре ња, ста ти стич ком ана ли зом тих по да та ка, 
њи хо вим ту ма че њем и по ре ђе њем са ре зул та ти ма дру гих ис тра жи ва ча, у пе-
тој це ли ни опи са ће мо фо нет ске ка рак те ри сти ке ак це нат ског си сте ма по сма тра-
них го вор ни ка. Ту ће мо пред ста ви ти и фо но ло шке ка рак те ри сти ке си сте ма, 

2 На сла би је или ја че из ра жен „стра ни на гла сак” (енг. fo re ign ac cent) у Л2 ути чу раз ли чи ти 
па ра ме три: ма тер њи је зик, спо соб ност за орал ну ми ми кри ју, ду жи на бо рав ка у Л2 окру же њу 
и сте пен бри ге за тач ност из го во ра (Suter 1976 и PurCell–Suter 1980 пре ма DerwinG–munro 
1997: 3). На сте пен усво је но сти дру гог је зи ка, из ме ђу оста лог, ути чу и ови фак то ри: мо ти ва ци ја, 
дру штве на при хва тљи вост, пси хо ло шке ка рак те ри сти ке, пол, го вор ни и слу шни „ка па ци тет” 
(leatHer–jameS 1996).

3 Иа ко има ис тра жи ва ча ко ји сма тра ју да се по је ди не фо нет ске ка рак те ри сти ке Л2 ни кад 
не са вла да ју пра вил но (Chun 2002: xiii;HyltenStam – aBraHamSSon2003:578),ве ћи на сма тра 
да је успех мо гућ уко ли ко се са усва ја њем дру гог је зи ка поч не пре за вр шет ка кри тич ног пе
ри о да (енг. cri ti cal pe riod), што по не ким ау то ри ма на сту па већ у пр вој го ди ни жи во та, а по 
некимa у пу бер те ту (SinGleton 2005: 273). 
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опи сом ди стри бу ци је про зо де ма, кла си фи ка ци јом гре ша ка и њи хо вом ана ли-
зом. На кра ју, у ше стој це ли ни из дво ји ће мо нај ва жни је за кључ ке ис тра жи ва ња.

2. АКЦЕнАТСКИСИСТЕМИСТАндАРдноГСРПСКоГИСТАндАРдноГМАђАРСКоГ
ЈЕЗИКА. Стан дард ни срп ски је зик, ко ји при па да за пад но ју жно сло вен ској гра ни 
сло вен ских је зи ка, спа да у гру пу тон ских је зи ка и има (ре ла тив но) по кре тан 
на гла сак. Про зо диј ски си стем стан дард ног срп ског је зи ка има шест је ди ни ца: 
че ти ри на гла ше не про зо де ме, ко је се раз ли ку ју по ква ли те ту и кван ти те ту, 
и две не на гла ше не про зо де ме, ко је се раз ли ку ју са мо по кван ти те ту (SuBotić 
i dr. 2012: 97–99). Ак це нат но се ор то то нич не, ак цен то ге не ре чи, у ко је спа да ју, 
нај че шће, пу но знач не ре чи. Ато не ре чи, у ко је, углав ном, спа да ју по моћ не, 
функ ци о нал не ре чи, нај че шће не но се ак це нат (SuBotić i dr. 2012: 105). Ипак, 
у од ре ђе ним кон тек сти ма ак цен то ге не ре чи оста ју без на гла ска, а про кли ти-
ке, ато не ре чи ко је у го вор ном ни зу до ла зе ис пред ак цен то ге них ре чи, до би-
ја ју ак це нат (ИвИћ 1998: 482–483). У стан дард ном је зи ку, ди стри бу ци ја про зо-
де ма ја сно је од ре ђе на: си ла зни ак цен ти мо гу се на ћи са мо на јед но сло жним 
ре чи ма или на пр вом сло гу ви ше сло жних ре чи, а уз ла зни ак цен ти мо гу се 
на ћи на пр вом или би ло ком не фи нал ном сло гу ви ше сло жних ре чи; не ак цен-
то ва на ду жи на мо же до ћи са мо иза ак цен та, док ди стри бу ци ја не ак цен то-
ва не крат ко ће ни је огра ни че на. Из у зев по је ди них вр ста сло же ни ца (на ро чи то 
оних но ви јег по ре кла), ор то то нич не ре чи – по пра ви лу – има ју је дан ак це нат, 
а мо гу има ти и јед ну не ак цен то ва ну ду жи ну или ви ше њих. 

Што се фо нет ске ре а ли за ци је ак це на та ти че, ка ко је утвр ђе но у нај по зна-
ти јем ис тра жи ва њу ак це на та и ин то на ци је у срп ско-хр ват ском је зи ку, спро-
ве де ном од стра не Па вла Иви ћа и Ил се Ле хи сте, под руч је оства ре ња ак цен та 
је сте дво сло жна се квен ца ко ју чи не на гла ше ни и на ред ни во кал, док се ди-
стинк ци је из ме ђу уз ла зних и си ла зних ак це на та за сни ва ју на тон ском од но су 
из ме ђу ових во ка ла и то та ко што је код си ла зних ак це на та од нос из ме ђу њих 
– си ла зан, а код уз ла зних – уз ла зан (ИвИћ–лЕхИСТЕ 2002: 153–159; 1996: 193).4 
По ред то га, утвр ђе но је да код ду гих ак це на та раз ли ко ва ње омо гу ћа ва и 
тон ско кре та ње уну тар са мог ак цен то ва ног во ка ла (ИвИћ–лЕхИСТЕ 2002: 
155; 1996: 58).5 Иа ко је ин тен зи тет ски од нос из ме ђу ак цен то ва ног и на ред ног 
во ка ла си ла зни ји код си ла зних ак це на та не го код уз ла зних, код ко јих се мо же 
ја ви ти и уз ла зни ин тен зи тет ски од нос – сма тра се да ин тен зи тет не игра 
си сте мат ску уло гу у раз ли ко ва њу ак це на та по ква ли те ту (ИвИћ–лЕхИСТЕ 
2002: 45, 78, 115; 1996: 70).6 

Стан дард ни ма ђар ски је зик, ко ји при па да угро-фин ској гра ни урал ске 
је зич ке по ро ди це (kiSS2006:429), спа да у гру пу уда р них је зи ка и има не по-
кре тан (ве зан) на гла сак. Из у зев функ ци о нал них ре чи, у ци ти ра ју ћем (на во-
де ћем) об ли ку – ре чи (без об зи ра на то да ли су про сте, из ве де не или сло же не) 
има ју је дан при мар ни на гла сак, ко ји је по зи ци о ни ран на пр вом сло гу (SíPtar
–törkenCzy2007:21–22). Од овог пра ви ла по сто је од ре ђе ни из у зе ци ко ји се 

4 До истог се за кључ ка до шло и при ли ком ис пи ти ва ња ак цен та и ин то на ци је у но во сад-
ском го во ру (СРЕдоЈЕвИћ 2011б: 177–178). 

5 Исти за кљу чак у сво јој сту ди ји на во де Пе тро вић и Гу ду рић (ПЕТРовИћ–ГУдУРИћ 2010: 118).
6 На тај за кљу чак упу ћу ју и ре зул та ти ис тра жи ва ња но во сад ског го во ра (СРЕдоЈЕвИћ 

2011б: 76).
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ти чу по је ди них уз ви ка и по је ди них вр ста сло же ни ца. Ипак, ка да се ре чи на ђу 
уну тар ис ка за, уко ли ко пред ста вља ју кон траст ни фо кус ис ка за – на гла сак 
мо гу да по не су на по след њем сло гу. Ре чи укло пље не у ис каз, под ути ца јем 
од ре ђе них син так сич ких пра ви ла (у за ви сно сти од по ло жа ја кон траст ног 
фо ку са), мо гу да бу ду ре а ли зо ва не и без на гла ска (SíPtar–törkenCzy2007:
23). Гле ди ште о јед ном (при мар ном) на гла ску, ко је се че сто сре ће при опи су 
ма ђар ског је зи ка (SzenDe 2007: 106), ни је оп ште при хва ће но ме ђу фо не ти ча-
ри ма и пред мет је спо ре ња (VaGo 2006: 439). На и ме, не ки фо не ти ча ри го во ре 
и о се кун да р ном на гла ску, чи ји рас по ред од го ва ра пра вил ном тро хеј ском рит му 
(SíPtar–törkenCzy2007:22). 

Фо нет ским опи си ма на гла ска у ма ђар ском ис тра жи ва чи по кла ња ју ма ло 
па жње. У Фо на ђе вим ис тра жи ва њи ма, вр ше ним пре ско ро ше зде сет го ди на, 
утвр ђе но је да је по ве ћа на ре спи ра тор на ми шић на ак тив ност по у зда ни ји 
по ка за тељ на гла ска од про ме на ин тен зи те та, f0 и тра ја ња (FónaGy 1958 пре-
маoHala 1997: 147). У ка сни је вр ше ним ис тра жи ва њи ма, Фо нађ је уста но вио 
да су ис пи та ни ци у па ро ви ма ис ка за ко ји су се са сто ја ли од истих гла со ва, 
а раз ли ко ва ли су се је ди но у по ло жа ју на гла ска, и при из го во ру ша па том – 
ка да ни је би ло ак тив но сти гла сних жи ца, па, са мим тим, ни то на – и да ље 
ја сно мо гли да опа зе раз ли ку ме ђу ис ка зи ма (FónaGy 1969 пре маFónaGy 1998: 
332), што упу ћу је на за кљу чак да про ме не то на ни су ди стинк тив не ка да је 
ре а ли за ци ја на гла ска у пи та њу. С дру ге стра не, Вар га го во ри о три ни воа на-
гла ска (VarGa 2002: 33). И слог под при мар ним и слог под се кун дар ним на-
гла ском има ју ве ћи ин тен зи тет од сло га ко ји ни је на гла шен. Слог под при-
мар ним на гла ском од оста лих се раз ли ку је и ви шим то ном, ко ји на на ред ном 
сло гу на гло опа да. Ка ко ова три ни воа на гла ска уно се про ме ну на ни воу зна-
че ња, Вар га сма тра да у ма ђар ском по сто је три про зо де ме (VarGa 2002: 128–129). 

3. УСвАЈАњЕдРУГоГЈЕЗИКА. У до са да шњим ис пи ти ва њи ма усва ја ња фо-
но ло шког си сте ма дру гог је зи ка утвр ђе но је да од ра сли го вор ни ци те шко 
усва ја ју оне фо но ло шке кон тра сте ко ји ни су при сут ни у њи хо вом ма тер њем 
је зи ку (iouP 2008: 44; PePerkamP et al. 2010: 422).7 Ка да је сег мент ни ни во у 
пи та њу, че сто се на во ди да се у Л2 те же усва ја ју она обе леж ја, тј. фо не ме ко је 
ни су део фо но ло шког си сте ма Л1 (Brown2000).8 Исти обра зац ва жи и на 
су пра сег мент ном ни воу, и кад су у пи та њу тон ске ка рак те ри сти ке на гла ска 
(GottFrieD – Suiter1997) и ме сто на гла ска (DuPouxet al.1997:410).

Што се ти че опа жа ња ка рак те ри сти ка на гла ска тон ског је зи ка од стра не 
го вор ни ка уда р ног је зи ка, при ис пи ти ва њу пер цеп ци је на гла са ка (ман да рин ског) 
ки не ског од стра не из во р них го во р ни ка фран цу ског је зи ка, утвр ђе но је да они 

7 Го вор ни ци у Л2 не ке еле мен те фо но ло шког си сте ма не ре а ли зу ју пра вил но јер их и не 
пер ци пи ра ју на на чин ка ко то чи не из вор ни го вор ни ци, дру гим ре чи ма, пер цеп ци ја је зич ких 
фе но ме на у Л2 усло вље на је пер цеп ци јом је зич ких фе но ме на у Л1 (StranGe 1995: 22; eSCuDero:
2005).

8 Ипак, по сто је и са свим су пр от на гле ди шта, по пут оног ко је за сту па Емил Фле ги, ко ји је 
на осно ву ис тра жи ва ња у ко јем је по сма трао од ра сле из вор не го вор ни ке фран цу ског и ен гле-
ског је зи ка уста но вио да су у обе гру пе го вор ни ци те же усва ја ли оне гла со ве ко ји су слич ни 
гла со ви ма њи хо вог ма тер њег је зи ка, док су гла со ве ко је су пер ци пи ра ли као раз ли чи те – ра-
ни је усво ји ли (FleGe 1987: 62).
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ја сно чу ју тон ске кон тра сте9, али их не до жи вља ва ју као фо но ло шке је ди ни це, 
већ пре као екс тра лин гви стич ке ме ло диј ске ва ри ја ци је (Halléet al.2004:416).

Ка да је у пи та њу усва ја ње ме ста на гла ска, утвр ђе но је да на ту по ја ву 
ути че да ли су по сма тра ни је зи ци ти по ло шки исти или не (и по пи та њу реа-
ли за ци је ак це на та и по пи та њу рас по ре да ак це на та). Дру гим ре чи ма, у раз-
ли чи тим екс пе ри мен ти ма утвр ђе но је да су го вор ни ци у ен гле ском као Л2 
мо гли тач но да усво је на гла сак, али су то чи ни ли на раз ли чи те на чи не у за-
ви сно сти од то га да ли њи хов ма тер њи је зик при па да гру пи уда р них је зи ка, 
по пут ен гле ског, или гру пи тон ских је зи ка. На и ме, го вор ни ци ко ји ма је Л1 
ма ђар ски, пољ ски или шпан ски при од ре ђи ва њу на гла ска у ре чи ма са ста вље-
ним од бе сми сле них сло го ва, укло пље них у ре че ни це на ен гле ском (Л2), во-
ди ли су ра чу на о то ме да ли из ми шље на реч при па да гру пи име ни ца или гла-
го ла и у скла ду с тим – по пут из вор них го вор ни ка – од ре ди ли су на гла сак 
(arCHiBalD1993). С дру ге стра не, из вор ни го вор ни ци ки не ског и ја пан ског, 
у ко ји ма на гла сак има при мар но тон ске ка рак те ри сти ке, у истим за да ци ма 
ни су во ди ли ра чу на о вр сти ре чи, ни ти о струк ту ри сло га, већ су на гла сак 
до жи ве ли као ис кљу чи во лек сич ки фе но мен, од но сно као не што што се мо ра 
на па мет усво ји ти као део фо но ло шке ре пре зен та ци је ре чи (arCHiBalD1997:
175,179). За од ре ђе не ка рак те ри сти ке, бит не за пра вил ну ди стри бу ци ју на гла-
ска у ен гле ском, ови су го вор ни ци по ка за ли ма њу осе тљи вост, бу ду ћи да их 
не ма ју у свом ма тер њем је зи ку (arCHiBalD1997:177). 

Од на ве де них ис тра жи ва ња сло же ни је је ис тра жи ва ње ко је су спро ве ли 
Пе пер камп и са рад ни ци, ко ји су до шли и до не што дру га чи јих за кљу ча ка. 
На и ме, они су ис пи ти ва ли ка ко го вор ни ци стан дард ног фран цу ског, ју го и сточ-
ног ва ри је те та фран цу ског, фин ског, ма ђар ског, пољ ског и шпан ског опа жа-
ју про ме ну ме ста на гла ска у ре чи ма са ста вље ним од бе сми сле них сло го ва 
(PePerkamP et al. 2010). Ис пи ти ва ни је зи ци ме ђу соб но се раз ли ку ју по не ко-
ли ко про зо диј ских кри те ри ју ма, а у сви ма, из у зев шпан ског, на гла сак је ве зан, 
тј. ње го во ме сто је пред ви ди во. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да го вор ни ци је зикâ 
с пред ви ди вим ме стом на гла ска по ка зу ју нео се тљи вост за ме сто на гла ска у 
ана ли зи ра ним при ме ри ма (ау то ри ко ри сте енг. из раз stress “de af ness” („глу-
во ћа за на гла сак”) (PePerkamP et al. 2010: 428). Ова нео се тљи вост за ме сто на-
гла ска нај и зра же ни ја је би ла код го вор ни ка стан да рд ног фран цу ског и ма ђар-
ског је зи ка. Ау то ри су уста но ви ли: што је у је зи ку ма ње при ме ра у ко ји ма 
на гла сак од сту па од свог пред ви ди вог ме ста – го вор ни ци тог је зи ка има ће 
ја че из ра же ну нео се тљи вост за ме сто на гла ска.10

4. МЕТодЕИТЕхнИКЕИСТРАжИвАњА 
4.1.ГовоРнИЦИ. У овом ра ду би ће пред ста вље ни ре зул та ти ана ли зе сни-

ма ка три на е сто ро сту де на та че твр те го ди не жу р на ли сти ке са Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду ко ји ма је ма ђар ски је зик ма тер њи (та бе ла 1). На ши 
го вор ни ци (у да љем ра ду озна че ни као Г1, Г2... Г13) ро ђе ни су и од ра сли су 

9 Овај се за кљу чак бит но раз ли ку је од за кључ ка до ког су у слич ном ис тра жи ва њу до-
шли Гот фрид и Сју тер (GottFrieD – Suiter1997).

10 Сма тра се да се ова нео се тљи вост („глу во ћа”) ја вља из у зет но ра но при усва ја њу је зи ка, 
већ код де це од де вет ме се ци (SkoruPPaet al.2009).
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у Ср би ји, а у то ку основ ног и сред њег обра зо ва ња на ста ву су слу ша ли на 
ма ђар ском је зи ку, док су срп ски је зик слу ша ли као не ма тер њи, два, од но сно 
три пу та не дељ но.11 То ком сту ди ја, они су на ста ву углав ном пра ти ли на срп-
ском је зи ку. Ма тер њи ма ђар ски је зик слу ша ли су у окви ру че ти ри јед но се-
ме страл на пред ме та, а пра ти ли су и на ста ву из два стра на је зи ка, у тра ја њу 
од че ти ри, од но сно два се ме стра. С ак це нат ским си сте мом стан да рд ног срп-
ског је зи ка де таљ но су се упо зна ли у окви ру пред ме та Дик ци ја, на че твр тој 
го ди ни сту ди ја. На кра ју се ме стра сту ден ти су ин тер пре ти ра ли за да те ра диј-
ске ве сти ко је су са ми при пре ми ли (ак цен то ва ли и дик циј ски об ра ди ли), а 
сним ци тих ин тер пре та ци ја по слу жи ли су као осно ва овог ис тра жи ва ња.12 

Та бе ла 1: По да ци о го вор ни ци ма

Ини ци ја ли О зна ка Ме сто Го ди ште По л У куп но акц. 
гре ша ка [%]13

А. С. Г1 Су бо ти ца 1988. Ж 33
Ц. Л. Г2 Бач ка То по ла 1991. Ж 42
Ч. Ч. Г3 Су бо ти ца 1985. Ж 10
Ч. А. Г4 Но ви Сад 1987. Ж 25
Е. З. Г5 Су бо ти ца 1988. Ж 17
Г. С. Г6 Сен та 1988. Ж 31
И. Ф. Г7 Но ви Сад 1987. Ж 19
К. Т. Г8 Бач ка То по ла 1987. М 38
Л. Х. Г9 Но ви Сад 1987. Ж 20
Н. К. Г10 Но ви Сад 1990. М 5
Н. Ш. Г11 Ма ли Иђош 1985. М 14
Ш. В. Г12 Сен та 1988. Ж 15
З. К. Г13 Но ви Сад 1988. М 23

11 У пр вом, дру гом и осмом раз ре ду основ не шко ле на ста ву из срп ског као не ма те р њег 
уче ни ци по ха ђа ју два пу та не дељ но, а три пу та не дељ но од тре ћег до сед мог раз ре да (ЗвЕКИћ-дУ-
шАновИћ–доБРИћ 2007: 91). У сред њој шко ли гра ди во пред ви ђе но за срп ски као не ма те р њи 
је зик об ра ђу је се два пу та не дељ но (<http://www.zu ov.go v.rs /po slo vi/na stav ni-pla no vi/na stav ni-
-pla no vi-os-i-ss/> 26. 8. 2015.) 

12 При ку пља ње основ них по да та ка о (ди ја ле кат ском/го вор ном) по ре клу го вор ни ка вр ше-
но је ис кљу чи во за по тре бе на став ног про це са. То се по ка за ло као до не кле огра ни ча ва ју ћа 
окол ност при ли ком са мог ис тра жи ва ња, бу ду ћи да ау то ри ма ни су би ли до ступ ни по је ди ни 
по да ци о го вор ни ци ма ко ји су мо гли до при не ти бо љем са гле да ва њу не ких од уо че них по ја ва. 
Та ко, на при мер, ни је нам био по знат по да так ко ли ко су че сто и у ко јим си ту а ци ја ма го вор ни ци 
ко ри сти ли ма тер њи ма ђар ски је зик. Овај би по да так мо жда по мо гао да раз у ме мо за што су се 
го вор ни ци ме ђу соб но раз ли ко ва ли по бро ју ак це нат ских гре ша ка ко је су на пра ви ли, бу ду ћи 
да че шћа или ре ђа упо тре ба Л1 мо же зна чај но да ути че на тач ност из го во ра, од но сно, на при-
су ство „стра ног на гла ска” у Л2 (FleGe et al. 1997: 183).

13 Зби р но узе те гре шке пред ста вље не су у од но су на све ак цен то ге не ре чи у тек сту и 
из ра же не су у про цен ти ма. При ме ри ко ји су ши ро ко рас про стра ње ни у ко ло кви јал ном је зи ку, 
ко ји има ју ак це нат ко ји не пред ви ђа нор ма, али су и да ље у скла ду са пра ви ли ма о ак це нат ској 
ди стри бу ци ји, као и при ме ри ко ји има ју ис пра ван ак це нат, али су ре а ли зо ва ни без не ак цен то-
ва них ду жи на – ни су по сма тра ни као по гре шни.
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Сни ма ње је из вр ше но у Фо нет ском сту ди ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, уз струч ну по моћ про фе си о нал ног сни ма те ља. Вре ме ре вер бе-
ра ци је у сту ди ју из но си 0,3 s, што омо гу ћа ва вер ност сни ма ног го во ра. Ма те-
ри јал је ди ги тал но сни мљен (фре квен ци ја сем пло ва ња: 44,1 kHz, ре зо лу ци ја: 
16 би та, софт вер: So und For ge 8,0, ми кро фон: Ne u mann U-67). За ау ди о гра ме 
ко ри шћен је софт вер Au di o pin gvin, а ана ли за спек тро гра ма из вр ше на је уз по-
моћ про гра ма PRA AT вер зи ја 4.6.06 (Paul Bo ers ma and Da vid We e nink, 2007).

При ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шћен је про грам ски па кет Sta-
tistical Pac ka ge for So cial Sci en ces – SPSS 21. За по ре ђе ње вред но сти ну ме рич-
ких обе леж ја из ме ђу две гру пе ко ри шћен је не па ра ме триј ски Mann-Whit ney U 
test. Ста ти стич ки се зна чај ним сма тра ју вред но сти ни воа зна чај но сти p < 0,05. 

4.2. КоРПУС. Укуп но тра ја ње сни ма ка три на е сто ро го вор ни ка из но си 23 
ми ну та и 15 се кун ди. Кор пус је са др жао 1910 ак цен то ге них ре чи. Фо но ло шки 
опис ак це нат ског си сте ма за сно ван је на ана ли зи це ло куп ног кор пу са. 

Сви сним ци су ви ше пу та па жљи во по слу ша ни и де таљ но су пре гле да ни 
спек тро гра ми це ло куп ног ма те ри ја ла. При ли ком слу ша ња ма те ри ја ла и при 
пре гле ду спек тро гра ма ја сно смо уо чи ли да су сви ис пи та ни ци усво ји ли све 
про зо де ме стан да рд ног срп ског је зи ка, иа ко са ма ди стри бу ци ја тих про зо де-
ма че сто ни је би ла у скла ду с нор мом. И по ред прак се у ср би сти ци да се опи-
си фо но ло шких си сте ма спе ци фич них го во ра углав ном за сни ва ју на ре зул-
та ти ма ау ди тив не ана ли зе, же ле ли смо да пру жи мо од ре ђе не „до ка зе” да су 
про зо де ме чи ју ди стри бу ци ју опи су је мо за и ста и из го во ре не. Ипак, ка ко нам 
обим овог ра да не до зво ља ва да де таљ но опи су је мо фо нет ске ка рак те ри сти ке 
свих про зо де ма, од лу чи ли смо да у пре ци зној аку стич кој ана ли зи пред ста-
ви мо са мо крат ке на гла ше не про зо де ме. На и ме, раз ли ка из ме ђу крат ко си ла-
зног и крат ко у зла зног ак цен та „нај та на ни ја” је раз ли ка у на шем фо но ло шком 
си сте му, она по сто ји са мо у нај про гре сив ни јим што кав ским ди ја лек ти ма, а у 
од ре ђе ним фо нет ским по зи ци ја ма те шко је пре по зна ју и усва ја ју и го вор ни-
ци из ових ди ја ле ка та ко ји жи ве у ве ли ким гра до ви ма (ЈоКАновИћ-МИхАЈлов 
2006: 81; ПЕТРовИћ–ГУдУРИћ 2010: 374). Пре ма то ме, ка ко се ове про зо де ме 
мо гу ја ви ти са мо у оним екав ским го во ри ма ко ји су че тво ро ак це нат ски, 
мо же мо ре ћи да ће мо по твр дом њи хо вог при су ства у ис пи ти ва ном кор пу су, 
по сред но по ка за ти да су ис пи ти ва ни го вор ни ци усво ји ли че тво ро ак це нат ски 
си стем. Ме ђу тим, ка ко ове две про зо де ме у на шем кор пу су ни су увек рас по-
ре ђе не у скла ду с нор мом, пр во ће мо ис пи та ти да ли из ме ђу ре чи ко је су – ка ко 
ау ди тив но ре ги стру је мо – из го во ре не с крат ко си ла зним ак цен том ко ји је 
рас по ре ђен у скла ду с нор мом („стан да рд ним крат ко си ла зним” (КСс)) и ре чи 
ко је су из го во ре не с овим ак цен том, али у ко ји ма он ни је рас по ре ђен у скла-
ду с нор мом („не стан дард ни крат ко си ла зни” (КСн)) има раз ли ке по пи та њу 
оних па ра ме та ра ко ји се сма тра ју ре ле вант ним за ре а ли за ци ју ак цен та у 
срп ском. За тим ће мо ис пи та ти да ли та кве раз ли ке по сто је из ме ђу ре чи са 
крат ко у зла зним ак цен том рас по ре ђе ним у скла ду с нор мом („стан дард ним 
крат ко у зла зним” (КУс)) и ре чи у ко ји ма овај ак це нат ни је рас по ре ђен у скла ду 
с нор мом („не стан дард ни крат ко у зла зни” (КУн)). Уко ли ко утвр ди мо да из ме-
ђу КСс и КСн не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка, као ни из ме ђу КУс и КУн, 
упо ре ди ће мо све ре чи са крат ко си ла зним ак цен том и све ре чи са крат ко у зла-
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зним ак цен том. Та ко ће мо уста но ви ти да ли су на ши ис пи та ни ци усво ји ли 
ова два ак цен та, или, мо жда, у свим си ту а ци ја ма из го ва ра ју је дан, екс пи ра-
тор ни ак це нат, под ути ца јем ма тер њег ма ђар ског је зи ка. 

Ову ме то до ло ги ју при ме ни ли смо за фо нет ски опис ак це нат ског си сте ма, 
а пре ци зним ме ре њи ма па ра ме та ра об у хва ће но је 106 ода бра них при ме ра14: 

– ре чи са крат ко си ла зним ак цен том рас по ре ђе ним у скла ду са про зо диј-
ском нор мом (КСс): боле стан (Г10), дина ра [Гмн.] (Г9), засно ва не [Гјд. ж. р.] 
(Г10), Иви ца (Г10), из ме на ма (Г13), леген дар ног (Г7; Г10), неко ли ко (Г7), 
непо сред но (Г1), позна тим (Г10), посе те [Гјд.] (Г7), руше ње (Г12), сруши ла 
(Г12), траго ви (Г11), треба ло би (Г13), уго во ри (Г12), ути сак (Г10), Шек спи
ро ве (Г7); 

– ре чи са крат ко си ла зним ак цен том ко ји ни је рас по ре ђен у скла ду са 
про зо диј ском нор мом (КСн): аме рич ким (Г2), аме рич ких (Г8), доку мент (Г8), 
еки пе (Г4), из бо ром (Г8), имо ви ну (Г4), несре ћа (Г1), несре ће (Г4), несре ћи 
(Г1), Остру жни це (Г3), поги но је (Г1), по ги нуо (Г1), попра ви ти (Г8), пот пи
са ле (Г8), пот пи сан (Г8), пот пи си ва ња (Г8), приве ла (Г3), про гла ше ња (Г6), 
руда ско [рударско] (Г4 х 2), Сла ви ша (Г12), теле сне [Амн.] (Г1), уго во ре ну 
(Г4), уда рио (Г1, Г12), холи вуд ски (Г7); 

– ре чи са крат ко у зла зним ак цен том рас по ре ђе ним у скла ду са про зо-
диј ском нор мом (КУс): бри тан ског (Г7, Г10), вели ки (Г6), вози ла [Гмн.] (Г12), 
дове сти (Г6), идуће (Г7, Г10), Ју гослави је (Г1), лето шње (Г7, Г10), локаци ја 
[Гмн.] (Г7), ми ни стар ка (Г9), наве ла (Г12), неде ља [Гмн.] (Г7, Г10), несре ћи 
(Г12), не стиг не (Г9), оста ви ло је (Г7, Г10), планира но (Г9), поги нуо (Г12), 
поги нуо је (Г12), послед њих (Г2), посло ва (Г7), почи њу (Г10), реди тељ (Г7), 
трагеди је [Гјд.] (Г7), уда рио (Г1, Г12), умет ни ком (Г7);15

– ре чи са крат ко у зла зним ак цен том ко ји ни је рас по ре ђен у скла ду са 
про зо диј ском нор мом (КУн): власни штву (Г7), време ни ма (Г2), време ном 
(Г4), годи ни (Г9), да нашњи це [Гјд.] (Г2), двого ди шњи (Г12), деко ра ти ван (Г9), 
дого вор (Г5), дого ди ла (Г1), доне ли (Г7), допри но са [Гмн.] (Г9 х 2), задо вољ не 
(Г13), занео (Г12), засно ва не (Г7), ме сеч но (Г9), неза вр шен (Г4), побу ње нич ком 
(Г5), пове ћа не (Г13), позва ла је (Г9), позна тим (Г7), право суд них (Г13), пре
нео је (Г13), припре ме [Нмн.] (Г7), скуп шти ни (Г13), смањења (Г9), сруши ла 
(Г4), стоти не је (Г4), упла та (Г9), фризу ре [Нмн.] (Г2), Шек спи ро ве (Г10); 

4.3. фРЕКвЕнЦИЈАоСновноГТонА. На осно ву ана ли зе спек тро гра ма, у сва-
кој ре чи, из ме ре не су вред но сти фре квен ци је основ ног то на (f0): на по чет ку 
и кра ју ак цен то ва ног во ка ла ( f01p, f01k) и на по чет ку и на кра ју пр вог по стак це-
нат ског во ка ла ( f02p, f02k), као и мак си мал не f0 ових два ју во ка ла ( f01max, f02max). 
Ове су вред но сти из ра же не у хер ци ма [Hz]. На осно ву тих по да та ка из ра чу-

14 Би ра не су ре чи ко је су из го во ре не у ме ди јал ном по ло жа ју из јав них ре че ни ца ко је ни су 
са др жа ле афек тив ну лек си ку и ко је су из го во ре не, углав ном, без на ро чи тог ис ти ца ња, бу ду ћи 
да су, ка ко су ис тра жи ва ња по ка за ла (ИвИћ–лЕхИСТЕ 1996: 50, ЈоКАновИћ-МИхАЈлов 1983: 302; 
СРЕдоЈЕвИћ 2011б), у овом по ло жа ју ре чи нај ма ње под ло жне ути ца ју ре че нич не ин то на ци је.

15 Три при ме ра свр ста на су у ову гру пу иа ко про зо диј ска нор ма на ла же њи хов из го вор 
са крат ко си ла зним ак цен том. На и ме, при дев ве лик у ко ло кви јал ном је зи ку нај че шће се сре ће 
са крат ко у зла зним ак цен том, док код име ницâ во зи ло и не де ља, у ге ни ти ву мно жи не, ур ба ни 
пред став ни ци но во сад ског го во ра нај че шће за др жа ва ју крат ко у зла зни ак це нат основ ног об ли ка.
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нат је ра спон из ме ђу по чет не и крај ње вред но сти f0 ак цен то ва ног во ка ла 
( f01p – f01k), ра спон из ме ђу тон ских вр ху на ца ак цен то ва ног и на ред ног во ка ла 
( f01max – f02max), као и ра спон из ме ђу кра ја ак цен то ва ног и по чет ка на ред ног 
во ка ла ( f01k – f02p). Вред но сти ра спо на из ра же не су у по лу сте пе ни ма (R = 
(12log10(f0max/f0min))/log102 (Baken–orlikoFF 2000: 148)), што је омо гу ћи ло 
по у зда но по ре ђе ње ре зул та та до би је них од раз ли чи тих го вор ни ка (’tHart 
et al. 2006: 24). 

4.4. ИнТЕнЗИТЕТ. Из ме ре не су вред но сти сред њег ин тен зи те та на ак цен-
то ва ном и пр вом по стак це нат ском во ка лу (I1, I2), а на осно ву њих је из ра чу-
на та вред ност раз ли ке ин тен зи те та ових два ју во ка ла (I1 – I2). Све вред но сти 
из ра же не су у де ци бе ли ма [dB].

4.5. ТРАЈАњЕ. Ана ли зом спек тро гра ма утвр ђе но је тра ја ње ак цен то ва ног 
и пр вог по стак це нат ског во ка ла (t1, t2), као и тра ја ње од по чет ка ак цен то ва-
ног во ка ла до тон ског вр хун ца тог во ка ла (t1max), а вред но сти су из ра же не 
у ми ли се кун да ма [ms]. Ка ко би смо мо гли ме ђу соб но по ре ди ти по ло жај тон-
ског вр хун ца у раз ли чи тим ре чи ма, овај је по да так пред ста вљен пре ко укуп-
ног тра ја ња ак цен то ва ног во ка ла (t1max%) и из ра жен је у про цен ти ма. Исто 
та ко, тра ја ње пр вог по стак це нат ског во ка ла из ра же но је пре ко укуп ног тра-
ја ња ак цен то ва ног во ка ла (t2(%t1)) и из ра же но је у про цен ти ма.

5. РЕЗУлТАТИИдИСКУСИЈА
5.1. фонЕТСКЕКАРАКТЕРИСТИКЕАКЦЕнАТСКоГСИСТЕМА

Та бе ла 2: По ре ђе ње ка рак те ри сти ка f0у ре чи ма са стан дард ним и не стан дард ним крат ко-
си ла зним ак цен том16

КСс КСн

Параметар X̅ SD X̅ SD U sig.

f01p – f01k 0,98 1,35 0,80 1,85 233 p = 0,550

f01max – f02max -1,71 0,79 -1,52 1,03 197 p = 0,163

f01k – f02p -1,35 0,74 -1,02 0,89 198 p = 0,169

Та бе ла 3: По ре ђе ње ка рак те ри сти ка f0у ре чи ма са стан дард ним и не стан дард ним крат ко-
узла зним ак цен том 

КУс КУн

Параметар X̅ SD X̅ SD U sig.

f01p – f01k -0,28 1,23 -0,74 1,11 372 p = 0,180

f01max – f02max 2,43 1,53 2,07 1,04 403 p = 0,371

f01k – f02p 2,56 1,59 2,66 1,23 443 p = 0,751

16 У та бе ла ма 2, 3, 4 и 5 за да ти па ра ме тар пред ста вље ни су по да ци: сред ња вред ност (X̅) 
и стан дард на де ви ја ци ја (SD), ре зул тат Mann-Whit ney U te sta (U) i p ни во зна чај но сти (sig.). 
Вред ност те ста ко ја је ста ти стич ки зна чај на (за p < 0,05) у та бе ла ма је озна че на ма сним фон том.
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Та бе ла 4: По ре ђе ње ка рак те ри сти ка f0у свим ре чи ма са крат ко си ла зним и крат ко у зла зним 
ак цен том 

КС КУ
Параметар X̅ SD X̅ SD U sig.
f01p – f01k 0,88 1,64 -0,52 1,18 701 p = 0,000
f01max – f02max -1,60 0,93 2,25 1,30 1 p = 0,000
f01k – f02p -1,16 0,83 2,61 1,41 7 p = 0,000

Та бе ла 5: По ре ђе ње ка рак те ри сти ка ин тен зи те та и тра ја њау свим ре чи ма са крат ко си ла зним 
и крат ко у зла зним ак цен том 

КС КУ
Параметар X̅ SD X̅ SD U sig.
I1 – I2 2,40 2,35 -1,07 2,54 430,5 p = 0,000
t1max% 64,59 41,64 31,08 40,41 815,5 p = 0,000
t2(%t1)

17 72,69 35,74 68,34 21,97 1110,5 p = 0,772

Две гру пе ре чи са ак цен том ко ји по звуч ном ути ску од го ва ра крат ко-
си ла зном ак цен ту и ко је се раз ли ку ју по то ме да ли има ју стан дард ну или 
не стан дард ну ди стри бу ци ју овог ак цен та – има ју исто тон ско кре та ње. У две 
тре ћи не свих при ме ра на гла ше ни во кал има уз ла зно тон ско кре та ње и тон-
ски вр ху нац бли зу са мог кра ја во ка ла. У свим при ме ри ма, из ме ђу на гла ше-
ног и на ред ног во ка ла по сто ји си ла зни тон ски од нос, што се очи ту је пре ко 
раз ли ке вред но сти f0 на кра ју на гла ше ног и на по чет ку на ред ног во ка ла, као 
и пре ко раз ли ке мак си мал них вред но сти f0 ових два ју во ка ла. Пр ви по стак-
це нат ски во кал у свим при ме ри ма има си ла зно тон ско кре та ње. Из ме ђу две ју 
гру па ре чи не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ни по јед ном од по сма-
тра них па ра ме та ра ко ји се ти чу тон ског кре та ња (та бе ла 2, сви па ра ме три). 
Да кле, при ме ри из обе гру пе од го ва ра ју фо нет ској ре а ли за ци ји истог ак цен та.18 
У пи та њу је крат ко си ла зни ак це нат и из не ти опис у пот пу но сти од го ва ра 
опи су овог ак цен та у но во сад ском го во ру (СРЕдоЈЕвИћ 2011б: 42‒43), а у глав-
ним цр та ма и опи су Иви ћа и Ле хи сте (2002: 18–21; 90–104). 

Две гру пе ре чи са ак цен том ко ји по звуч ном ути ску од го ва ра крат ко-
узла зном ак цен ту и ко је се раз ли ку ју по то ме да ли има ју стан дард ну или 
не стан дард ну ди стри бу ци ју овог ак цен та – од ли ку је исто вет но тон ско кре-
та ње. У две тре ћи не свих при ме ра на гла ше ни во кал има си ла зно тон ско кре-
та ње, а тон ски је вр ху нац у го то во свим тим при ме ри ма на са мом по чет ку 
во ка ла. У свим при ме ри ма, из ме ђу на гла ше ног и на ред ног во ка ла по сто ји 
уз ла зни тон ски од нос: то по ка зу је раз ли ка вред но сти f0 на кра ју на гла ше ног 
и на по чет ку на ред ног во ка ла, као и раз ли ка мак си мал них вред но сти f0 ових 
два ју во ка ла. Пр ви по стак це нат ски во кал не што че шће има уз ла зно тон ско 
кре та ње. Из ме ђу две ју гру па ре чи не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка 

17 По ре ђе ња су вр ше на са мо за при ме ре из го во ре не без по стак це нат ских ду жи на.
18 Упо ре ди ти при ме ре на сли ка ма 1 и 2.
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ни по јед ном од по сма тра них па ра ме та ра ко ји се ти чу тон ског кре та ња (та-
бе ла 3, сви па ра ме три). Дру гим ре чи ма, при ме ри из обе гру пе од го ва ра ју фо-
нет ској ре а ли за ци ји истог ак цен та.19 У пи та њу је крат ко у зла зни ак це нат, ко ји 
исто вет ну ре а ли за ци ју има и у но во сад ском го во ру (СРЕдоЈЕвИћ 2009б: 163–170; 
СРЕдоЈЕвИћ 2011б: 32‒33), а нај ва жни је ка рак те ри сти ке овог ак цен та у сво јим 
ис тра жи ва њи ма ре ги стро ва ли су и Ивић и Ле хи сте (2002: 25–29; 110–112).

Гру па ко ју са чи ња ва ју све ре чи са крат ко си ла зним ак цен том (не за ви сно 
од ње го ве ди стри бу ци је) и гру па ре чи ко ју са чи ња ва ју све ре чи са крат ко у зла-
зним ак цен том (та ко ђе, не за ви сно од ње го ве ди стри бу ци је) – ста ти стич ки 
се ве о ма зна чај но раз ли ку ју по свим по сма тра ним па ра ме три ма (та бе ла 4, 
па ра ме три: f01p – f01k; f01max – f02max; f01k – f02p). У пи та њу су, да кле, две 
гру пе ре чи са ак цен ти ма раз ли чи тог ква ли те та.20 Тон ски од нос из ме ђу на гла-
ше ног и на ред ног во ка ла и до са да је опи си ван као би тан еле ме нат за раз ли-
ко ва ње на ших крат ких ак це на та (ИвИћ–лЕхИСТЕ 2002: 153–159; СРЕдоЈЕвИћ 
2011б: 177–178). По ред то га, ово је ис тра жи ва ње по ка за ло да из ме ђу два ју 
крат ких ак це на та по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ко је се ти чу тон ског 
кре та ња на са мом на гла ше ном во ка лу, али и ста ти стич ки зна чај не раз ли ке 
ко је се ти чу по ло жа ја тон ског вр хун ца (та бе ла 5, па ра ме тар t1max%), ко ји се у 
ре чи ма са крат ко си ла зним ак цен том че шће на ла зи у дру гој по ло ви ни во ка-
ла, а у ре чи ма са крат ко у зла зним ак цен том че шће у пр вој по ло ви ни. Ме ђу-
тим, ка ко два по след ња па ра ме тра не од ли ку ју на спе ци фи чан на чин са мо 
је дан ак це нат ски тип – мо же мо за кљу чи ти да се ра ди о пра те ћој осо би ни 
ак це нат ског ква ли те та. 

Из ме ђу свих ре чи са крат ко си ла зним ак цен том и свих ре чи са крат ко-
у зла зним ак цен том, не за ви сно од њи хо ве ди стри бу ци је, по сто је ста ти стич ки 
ве о ма зна чај не раз ли ке по пи та њу па ра ме тра I1 – I2 (та бе ла 5). Па жљи вим пре-
гле дом свих из ме ре них по да та ка за па жа мо да је у гру пи ре чи са крат ко си ла-
зним ак цен том ак цен то ва ни во кал ин тен зи тет ски до ми нант ни ји од по стак-
це нат ског код 70% при ме ра, док је у нај ве ћем бро ју пре о ста лих при ме ра раз-
ли ка ин тен зи те та из ме ђу ових два ју во ка ла ма ња од 1 dB, те их слу шао ци 
пер ци пи ра ју као во ка ле јед на ке гла сно сти.21 У гру пи ре чи са крат ко у зла зним 
ак цен том код по ло ви не при ме ра ин тен зи тет ски је до ми нант ни ји по стак це-
нат ски во кал, обр ну ту си ту а ци ју на ла зи мо у че твр ти ни при ме ра, док је у 
че твр ти ни при ме ра раз ли ка ин тен зи те та из ме ђу ових во ка ла ма ња од 1 dB и, 
са мим тим, ти во ка ли се опа жа ју као под јед на ко гла сни. Ме ђу тим, иа ко се 
у на шем ис тра жи ва њу гру па ре чи са крат ко си ла зним и гру па ре чи са крат-
ко у зла зним ак цен том ста ти стич ки зна чај но раз ли ку ју по ин тен зи тет ским 
од но си ма, мо ра мо на по ме ну ти да ве ћи ин тен зи тет на ак цен то ва ном во ка лу 
ни је фо но ло шки ре ле ван тан по ка за тељ ак це нат ског ква ли те та, бу ду ћи да 
се та ква ре а ли за ци ја сре ће код оба крат ка ак цен та. Слич не су ре а ли за ци је 
бе ле жи ли и дру ги ис тра жи ва чи и наш је за кљу чак са гла сан њи хо вом (ИвИћ
–лЕхИСТЕ 2002: 41–46; СРЕдоЈЕвИћ 2011б: 72‒74). 

19 Упо ре ди ти при ме ре на сли ка ма 3 и 4.
20 При ме ре на сли ка ма 1 и 2 упо ре ди ти са при ме ри ма на сли ка ма 3 и 4.
21 Вред ност од 1 dB је сте нај ма ња про ме на ин тен зи те та ко ју мо же мо да опа зи мо као про-

ме ну гла сно сти (eVereSt2001: 70).
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Из ме ђу две ју гру па ре чи са ак цен ти ма раз ли чи тог ква ли те та не по сто-
је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке за сно ва не на тра ја њу пр вог по стак це нат ског 
во ка ла (та бе ла 5, па ра ме тар: t2(%t1)).

Сли ка 1: ути сак (Г10)53 Сли ка 2: имо ви ну (Г4)

Сли ка 3: умет ни ком (Г7) Сли ка 4: побу ње нич ком (Г5)

5.1. фонолошКЕКАРАКТЕРИСТИКЕАКЦЕнАТСКоГСИСТЕМА 
5.1.1. Сма тра се да ка да го вор ни ци јед ног је зи ка го во ре Л2, њи хов го вор, 

за пра во, пред ста вља ком би на ци ју пра вил но усво је них ка рак те ри сти ка тог 
је зи ка, не пра вил но усво је них ка рак те ри сти ка (на ста лих под ути ца јем Л1) и 
из ве сних уоп шта ва ња но во у сво је них пра ви ла (CryStal 1997: 249).

Ка да су у пи та њу пра вил но усво је не ка рак те ри сти ке Л2, тре ба да на поме-
не мо да је у го во ру сва ког на шег ис пи та ни ка број пра вил но ак цен то ва них 
при ме ра ве ћи од оних по гре шних. У њи хо вом се го во ру ја вља ју све про зо-
де ме стан дард ног срп ског је зи ка и код свих по сто је при ме ри у ко ји ма су ове 
про зо де ме рас по ре ђе не у скла ду са про зо диј ском нор мом: 

22 Сли ке при ка за не у ра ду са др же осци ло грам (у гор њем де лу) и спек тро грам (при ка зан 
у до њем де лу). На сре ди шњем де лу сли ке пред ста вље но је кре та ње ин тен зи те та. При тран-
скрип ци ји при ме ра ко ри шће ни су сим бо ли Ме ђу на род ног фо нет ског ал фа бе та (HI PA 2007).
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– ду го си ла зни ак це нат: власти (Г2), дани (Г7), јав них (Г9), кажу (Г4), нада 
се (Г5), нада (Г8), пет (Г1, Г13), три (Г3), широм (Г6), школа [Гмн.] (Г10) и др.;

– ду го у зла зни ак це нат: Владе (Г3), дело ви ма (Г5), дрога (Г10), ин ве сти
ци ју (Г7), ис плати ли (Г4), ко лега ма (Г13), кризу (Г2), људи (Г8), ми нута [Гмн.] 
(Г1), опасно сти (Г12), пред у зећа (Г9), реду (Г6) и др.; 

– крат ко си ла зни ак це нат: доби ла (Г2), јану а ру (Г7), клица ла (Г6), непо
сред но (Г1), новом (Г13), нову (Г12), пољу (Г8), поче ли (Г3), сарад ни ка (Г9), 
спора зу ма (Г5) и др.; 

– крат ко у зла зни ак це нат: Бе огра ду (Г13), јед ном (Г5), којем је (Г1), ко
нач но (Г3), несре ћи (Г12), објек те (Г7), осно ву (Г4), пови ши це (Г9), под се ћа ју 
(Г2), реди тељ (Г10), соп стве ну (Г8), Срби ја (Г6) и др.; 

– не ак цен то ва на ду жи на – из у зев не ко ли ко крај ње нео бич них при ме ра23, 
у на шем се кор пу су не ак цен то ва на ду жи на ја вља са мо на сло гу ко ји сле ди 
крат ко у зла зни ак це нат: држав ни (Г3), Ју гослави је (Г1), локаци ја (Г7), ми
лијар ди (Г9), послед њих (Г2), се кретар (Г10), сједиње них (Г5), стратешки 
(Г4) и др.24 

5.1.2. Ка да су у пи та њу гре шке на ста ле под ути ца јем ма тер њег је зи ка, 
нај број ни је су оне ко је се ти чу по ме ра ња на гла ска на пр ви слог (фо нет ске) 
ре чи, као што је он по зи ци о ни ран и у ма ђар ском (SíPtar–törkenCzy2007:
21–22). У нај ве ћем бро ју ових при ме ра ре чи до би ја ју си ла зни ак це нат: Ав га
ни стан (Г2), ау то мо бил (Г1), Бео гра ђа нин (Г1), до ку мент (Г8), за до би је ним 
(Г1), ка ми он (Г1), ко мен та ри сао (Г8), ком пи ла ци ји (Г8), кори дор (Г9), по ли
циј ске (Г1), пот пи си ва ња (Г8), преми јер (Г3), про гла ше ња (Г6), углав ном 
(Г11) и др.

Иа ко тон ско кре та ње на ни воу ре чи у ма ђар ском је зи ку ни је ди стинк тив-
но, фо нет ски гле да но, на гла ше ни се слог од на ред ног раз ли ку је ви шим то ном 
(VarGa 2002: 128–129), што по звуч ном ути ску под се ћа на на ше си ла зне ак цен-
те. Ве о ма че ста гре шка, нај ве ро ват ни је на ста ла под ути ца јем ма тер њег је зи ка, 
је сте она у ко јој го вор ни ци на гла се та чан слог, али уме сто уз ла зног ак цен та 
– ре а ли зу ју си ла зни. Ова се гре шка нај че шће сре ће код ре чи ко је има ју на гла-
сак на пр вом сло гу: дала (Г3), ђаке (Г4), зако на (Г13), из бо ром (Г8), имо ви ну 
(Г4), казао (Г4), нема ју (Г9), не сре ћа (Г1), несре ће (Г12), не сре ћи (Г4), нису 
(Г13), оми ље на (Г7), пла нира не (Г13), плата [Гмн.] (Г9), по то мак (Г5), прили
ком (Г5), природ ног (Г5), про фе со ре (Г11), ре кла је (Г1), ро ди те ље (Г11), 
Сла ви ша (Г12), сма ње  ње (Г9), (вој во де) Сте пе (Г3), уплати (Г9), хвала (Г6), 
хо ли вуд ски (Г7), штед ње (Г9) и др.

Не кад су уз ла зни ак цен ти за ме ње ни си ла зним и ван ини ци јал ног сло га: 
Аме ри ке (Г5), еду каци ју (Г11), пен зи о не ри (Г9), пе пеља сте (Г2), пред у зећа (Г9) 
и др.

По је ди не сло же ни це има ју ак це нат на сва кој са став ни ци: зло на мер ни 
(Г2), полу при ко ли це (Г1), триде сет дво го ди шњи (Г1), шо у бизни су (Г5). Мо гу ће 

23 Ра ди се о при ме ри ма: Бео град (Г6), гра до начел ник (Г9), Липо вац (Г1), Маке до нац (Г1), 
Срби ја (Г10), улазу (Г1).

24 До слич них се ре зул та та до шло и при ис пи ти ва њу го во ра мла ђих ге не ра ци ја обра зо-
ва них Но во са ђа на, као и го во ра у елек трон ским ме ди ји ма са но во сад ског под руч ја (СРЕдоЈЕвИћ 
2011б: 42‒43; SreDojeVić2013:221–223;МАРКовИћ – БЈЕлАКовИћ2009:142).
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је да ис пи ти ва ни го вор ни ци ове ре чи до жи вља ва ју као не до вољ но сра сле, па 
због то га за др жа ва ју два ак цен та, а мо гу ће је да се у ово ме огле да и из ве стан 
ути цај ма тер њег је зи ка у ком по је ди не сло же ни це, на ро чи то бро је ви, за др жа-
ва ју при мар ни ак це нат на сва кој са став ни ци (SíPtar–törkenCzy2007:21–22). 
Ова се по ја ва сре ће и код ду жих ре чи, као у при ме ру – ре пу бли ка н ског (Г2).25

Пре фик си ра ни гла го ли не кад има ју на гла сак на пре фик су и у оним об ли-
ци ма у ко ји ма то про зо диј ска нор ма не про пи су је. Код не ких је го вор ни ка 
ово до след но спро ве де но: дого ди ла (Г1), об ја ви ла (Г8), по твр ди ла (Г1), пот пи
са ле (Г8), док дру ги код гла го ла овог ти па по ред по гре шних упо тре бља ва ју 
и пра вил не об ли ке: из гле дао (Г2), осе део (Г2), оседи (Г2), упу стио (Г2), али 
и за белео (Г2), обе ћавао је (Г2).

5.1.3. Из ве сна пра ви ла про зо диј ског си сте ма срп ског је зи ка ис пи ти ва ни 
го вор ни ци ни су још увек до бро усво ји ли, па се на по ре до ја вља ју ис прав ни 
и по гре шни при ме ри. 

Про зо диј ском нор мом стан дард ног срп ског је зи ка де фи ни сан је сло жен 
си стем ак це нат ских ал тер на ци ја у име нич кој и за ме нич ко-при дев ској де кли-
на ци ји и у кон ју га ци ји. Иа ко кор пус ни је био до вољ но бо гат да би смо мо гли 
да уста но ви мо да ли је дан го вор ник пра вил но ак цен ту је раз ли чи те об ли ке 
исте ре чи, у овој, пре ли ми нар ној фа зи ис тра жи ва ња, ипак се мо гу уо чи ти 
из ве сне тен ден ци је. Ве о ма че ста ал тер на ци ја ко ја се ја вља код име ни ца му-
шког ро да ти па сељак ~ се ља ка, по моћ ник ~ по моћ ника, ис под сун чаник ~ 
ис под сун ча ника (дАнИчИћ1925: 35, 47, 56) – не сре ће се до след но у свим при-
ме ри ма из на шег кор пу са. Ду го у зла зни ак це нат ко ји се ја вља у за ви сним па-
де жи ма јед ни не бе ле жи мо у свим при ме ри ма име ни ца овог ти па: ау то мо
била (Г1), ка ми о на (Г1, Г12), ка ми оном (Г1, Г12), су во зача (Г1, Г12), ме ђу тим, 
про зо диј ски оп те ре ће ни ји лик ко ји се ја вља у Нјд. исти го вор ни ци не ко ри сте 
увек до след но, па бе ле жи мо: возач (Г1, Г12) и су возач (Г12), али и об ли ке: 
ау то мо бил (Г1), ау то мобил (Г12), ка ми он (Г1), су во зач (Г1). 

Слич ну не до след ност сре ће мо и кад су у пи та њу кли ти ке, чи ји је на гла-
сак, у нај ве ћем бро ју при ме ра, у скла ду са про зо диј ском нор мом, али за бе ле-
же но је и не ко ли ко при ме ра у ко ји ма су оне – су прот но пра ви ли ма – по ста ле 
на гла ше не (гре шке су под ву че не): на сце ни којом се ви  јо ри ла срп ска заста
ва (Г6); еду каци ју кроз коју је прошло (Г11); те шко је повре ђен, а мена џер ка 
Љиља на Петро вић (Г12); о сво ји ла је убедљи во пр во ме сто [...] њена моли тва 
услише на је  [...] Укра ји на осво ји ла је две ста (Г6); гра до начел ник Бе огра да 
при знао је (Г9).

5.1.4. Гре шке ко је су на ста ле уоп шта ва њем но во у сво је них пра ви ла нај-
и зра зи ти је се очи ту ју у по ја ви уз ла зних ак це на та су прот но пра ви ли ма про-
зо диј ске нор ме. 

У јед ном бро ју ова квих при ме ра го вор ни ци на гла сак по гре шно по ме ра-
ју на пр ви слог: време ни ма (Г2), неза вр шен (Г4), осво ји ла (Г6), побе ди ла (Г6), 
побу ње нич ком (Г5), смањења (Г9), фризу ре (Г2), Хаи ти ја (Г4) и др. Ко ли ко 
је ја ка тен ден ци ја по вла че ња на гла ска на пр ви слог фо нет ске ре чи све до чи 

25 Слич на од сту па ња од про зо диј ске нор ме за бе ле же на су и код оних го вор ни ка ко ји ма 
је срп ски ма тер њи је зик (СРЕдоЈЕвИћ 2009а: 224).
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и при мер и ве ћи (Г4) (број страда лих и ве ћи), крај ње нео би чан за стан дард ни 
срп ски је зик. 

Под јед на ко су че сти и при ме ри у ко ји ма го вор ни ци на гла ша ва ју ис пра-
ван слог, али уме сто си ла зног – ре а ли зу ју уз ла зни ак це нат: власни штву (Г7), 
враће ни (Г3), време ном (Г4), доне ли (Г7), задо вољ не (Г13), заме ник (Г7), затр
па ла (Г4), засно ва не (Г7), од лу ка (Г7), од у зе та (Г3), позна тим (Г7), пренео је 
(Г13), припре ме (Г7), ради [през.] (Г7), скуп шти ни (Г13), сцена [Гмн.] (Г7).26

Нај ве ро ват ни је као по сле ди ца уоп шта ва ња усво је них пра ви ла ја вља ју 
се гре шке у ко ји ма се уз ла зни ак цен ти ре а ли зу ју на сло го ви ма ко ји по про-
зо диј ској нор ми не тре ба да бу ду на гла ше ни: Ва шинг тону (Г2), вре мену (Г7), 
да нашњи це (Г2), за хва лив ши (Г7), об у хвата ло (Г11), под сети мо (Г13), по седо
ва ће (Г4), со ци јали стич ка (Г5), спа силач ке (Г4), уруши ла се (Г4), уста но ви ти 
(Г13), учеству ју (Г4). У не ким је при ме ри ма уоч љи ва ана ло ги ја са ак цен том 
основ ног об ли ка гла го ла, од но сно име ни це: ана ли зира не (< ана ли зира ти) 
(Г11), за доби ла (< за доби ти) (Г12), ин ве стици о ног (< ин ве сти ци ја) (Г9), ита
ли јан ских (< Ита  ли ја) (Г1), на гра ђива ни (< на гра ђива ти) (Г7), нај а  вје но је 
(< на ја  ви ти) (Г3), по твр ди ла (< по твр да) (Г1), примет ни је (< при ме тан и 
приме тан) (Г2), рас кида ни (< рас кида ти) (Г4), рекор дер (< ре ко рд) (Г2), 
смањења (< смањи ти) (Г9), уго во ре ну (< уго вор) (Г4).

5.1.5. Са свим рет ко, нај ве ро ват ни је као по сле ди ца слу чај них гре ша ка 
и бр жег го вор ног тем па, ја вља ју се при ме ри у ко ји ма су ис прав ни ме сто на-
гла ска и ква ли тет, али не и кван ти тет, па су ре а ли зо ва ни крат ки ак цен ти 
уме сто ду гих: бив ше (Г1), бол ни це (Г11), глу мац (Г7), низ (Г5), он (Г2), осми 
(Г3), слут њом (Г2); од но сно ду ги уме сто крат ких: де ма гоги ја (Г9), ми ни стар
ством (Г7), ула зу (Г12), шкор пи ја (Г6) и др.

Под јед на ко су рет ки и при ме ри у ко ји ма су си ла зни ак цен ти рас по ре-
ђе ни су прот но про зо диј ским пра ви ли ма, на не ком од уну тра шњих сло го ва: 
ми ни стру (Г7), не реши (Г3), оку шао (Г5), по сав ске (Г12), ре во лу ци о нар них 
(Г5); од но сно на по сле дљем сло гу: во зач (Г1) и ме ђу тим (Г2). У ову гру пу 
гре ша ка – са мо фор мал но – спа да ју и при ме ри: до ку мент (Г5), ме ђу вре ме ну 
(Г2), па ци јент (Г7, Г10), про ду цен ти ма (Г7). На и ме, ра ди се о ре чи ма ко је 
се и у ко ло кви јал ном је зи ку, али, на жа лост, и у је зи ку ме ди ја нај че шће сре ћу 
ова ко ак цен то ва не (ИвИћи др.2007:86–87;ПЕТРовИћ1998:5–7;ЈоКАновИћ-МИ-
хАЈлов 2006: 176–187; СРЕдоЈЕвИћ2009а: 224–225).

5.1.6. Овла да ва ње ак це нат ским си сте мом стан дард ног срп ског је зи ка 
као Л2 под ра зу ме ва усва ја ње пра вил не ре а ли за ци је про зо де ма, усва ја ње 
ме ста на гла ска, ње го вих ква ли тет ских и кван ти тет ских ка рак те ри сти ка, 
као и спе ци фич них ак це нат ских ал тер на ци ја у де кли на ци ји и кон ју га ци ји. 
Нај ве ћи број гре ша ка ти че се ме ста на гла ска. Ис пи та ни ци су, ве ро ват но под 
ути ца јем ма тер њег је зи ка, че шће не го што тре ба на гла сак по ме ра ли на пр ви 
слог (фо нет ске) ре чи. Мо гу ће је да они као го вор ни ци је зи ка са стал ним ме-
стом на гла ска по ка зу ју из ве сну нео се тљи вост за ме сто на гла ска у је зи ку са 
по крет ним на гла ском (као што је опи са но у ис тра жи ва њу Пе пер кам па и 

26 Мо гу ће је да се ова кве хи пер ко рек ци је ја вља ју услед же ље го вор ни ка да из гу бе пре-
по зна тљив „ма ђар ски на гла сак”. 
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са рад ни ка (PePerkamP et al. 2010)) – и због то га ре чи на гла ша ва ју не она ко 
ка ко се оне из го ва ра ју, не го она ко ка ко би их на гла си ли и у ма тер њем је зи ку. 
На ши су ис пи та ни ци – ма ње или ви ше успе шно – усво ји ли тон ске кон тра сте 
ко ји по сто је на ни воу ре чи у стан дард ном срп ском је зи ку. Ка ко је пра вил но 
усва ја ње од ре ђе них фе но ме на у го во ру усло вље но њи хо вом пра вил ном пер-
цеп ци јом, услов но го во ре ћи, мо же мо ре ћи да су на ши ре зул та ти са гла сни са 
те зом Ха леа и са рад ни ка о то ме да кон тра сте тон ског је зи ка го вор ни ци удар-
ног је зи ка мо гу успе шно да опа зе (Halléet al.2004). Гре шке ко је се ти чу 
ак це нат ског кван ти те та са свим су рет ке, док се гре шке ко је се ти чу ак це нат-
ских ал тер на ци ја, нај ве ро ват ни је, ја вља ју и као по сле ди ца не до вољ но до бро 
усво је них про зо диј ских пра ви ла. 

6. ЗАКљУчАК. На ше је ис тра жи ва ње по ка за ло да се ак це нат ски си стем 
стан дард ног срп ског као Л2 код мла дих и обра зо ва них го вор ни ка ко ји ма је 
ма ђар ски је зик ма тер њи са сто ји од шест про зо де ма. Оне су ре ги стро ва не при 
ау ди тив ној ана ли зи, а њи хо во је при су ство по твр ђе но и ви зу ел ним пре гле-
дом спек тро гра ма сни мље ног кор пу са. Ка ко нам обим ра да ни је до зво ља вао 
да ди стинк тив не аку стич ке ка рак те ри сти ке свих про зо де ма по твр ди мо и 
фо нет ским ме ре њи ма, од лу чи ли смо да до ка же мо при су ство две ју крат ких 
на гла ше них про зо де ма, бу ду ћи да се оне, због суп тил них раз ли ка у тон ским 
(и до не кле ин тен зи тет ским) од но си ма на ко ји ма по чи ва ју, мо гу ја ви ти са мо 
у оним екав ским го во ри ма ко ји су че тво ро ак це нат ски. Код ис пи ти ва них го-
вор ни ка ове су про зо де ме рас по ре ђе не у скла ду с про зо диј ском нор мом, али 
и ми мо ње. Ана ли зом из ме ре них по да та ка утвр ди ли смо да ре чи са ак цен том 
ко ји по звуч ном ути ску од го ва ра крат ко си ла зном ак цен ту (без об зи ра на то 
ка ко је он рас по ре ђен) има ју тон ске ка рак те ри сти ке ко је су и у дру гим ис тра-
жи ва њи ма на во ђе не као ти пич не за овај ак це нат. Та ко ђе, ре чи са ак цен том 
ко ји по звуч ном ути ску од го ва ра крат ко у зла зном ак цен ту (без об зи ра на ње-
го ву ди стри бу ци ју) има ју тон ске ка рак те ри сти ке ко је су и до са да на во ђе не 
као про то ти пич не за овај ак це нат. Гру пе ре чи са два крат ка ак цен та ста ти-
стич ки се зна чај но раз ли ку ју на осно ву тон ског од но са из ме ђу на гла ше ног 
и на ред ног во ка ла, ко ји је у овом ис тра жи ва њу по сма тран и пре ко тон ског 
од но са из ме ђу кра ја јед ног и по чет ка дру гог во ка ла и пре ко раз ли ке мак си-
мал них тон ских ви си на ових во ка ла. Та ко ђе, на ђе не су и ста ти стич ки зна чај-
не раз ли ке ко је се ти чу тон ског кре та ња на са мом на гла ше ном во ка лу, али 
и ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ко је се ти чу по ло жа ја тон ског вр хун ца. Ипак, 
па жљи вим пре гле дом ана ли зи ра ног ма те ри ја ла утвр ђе но је да се ра ди о пра-
те ћим осо би на ма ак це нат ског ква ли те та. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да из ме ђу 
ре чи са крат ким ак цен ти ма по сто је и ста ти стич ки ве о ма зна чај не раз ли ке 
ко је се ти чу раз ли ке ин тен зи те та из ме ђу на гла ше ног и на ред ног во ка ла. Ме-
ђу тим, и овај се па ра ме тар мо же сма тра ти са мо пра те ћом ка рак те ри сти ком 
ак це нат ског ква ли те та. На ши на ла зи у пот пу но сти од го ва ра ју опи си ма крат-
ких ак це на та у но во сад ском го во ру (СРЕдоЈЕвИћ 2011б: 42‒43), од но сно у глав-
ним цр та ма од го ва ра ју опи су ових ак це на та у срп ско-хр ват ском да том од 
стра не Иви ћа и Ле хи сте (ИвИћ–лЕхИСТЕ 2002). 

У го во ру сва ког од по сма тра них ис пи та ни ка ја вља ју се све про зо де ме 
стан дард ног срп ског је зи ка и код свих по сто је при ме ри у ко ји ма су оне рас-
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по ре ђе не у скла ду са про зо диј ском нор мом. Нај че шћа гре шка у ана ли зи ра-
ном го во ру огле да се у по ме ра њу на гла ска на пр ви слог. Ова кви при ме ри, 
нај че шће, до би ја ју си ла зни ак це нат. Та ко ђе, ве о ма че сто уз ла зни ак цен ти на 
по чет ним сло го ви ма за ме ње ни су си ла зним. По је ди не сло же ни це и ду же 
ре чи ја вља ју се са два ак цен та. За раз ли ку од ових гре ша ка, ко је се ја вља ју 
под ути ца јем ма тер њег, ма ђар ског је зи ка, у кор пу су су че сте и гре шке на ста-
ле услед хи пер ко рек ци је, ко је се огле да ју у ја вља њу уз ла зних ак це на та су прот-
но про зо диј ским пра ви ли ма. Они се нај че шће ја вља ју на пр вом сло гу, би ло 
да су ту по гре шно по ме ре ни или се на ла зе на ме сту си ла зних ак це на та, али 
ја вља ју се и на уну тра шњим сло го ви ма ко ји по про зо диј ској нор ми не тре ба 
да бу ду на гла ше ни. У не ким је при ме ри ма уоч љи ва ана ло ги ја са ак цен том 
основ ног об ли ка гла го ла, од но сно име ни це. У рет ким при ме ри ма го вор ни ци 
су по гре шно на гла ша ва ли кли ти ке, а спе ци фич не ак це нат ске ал тер на ци је 
– ка ко се дâ за кљу чи ти на осно ву овог огра ни че ног кор пу са – ни су у пот пу-
но сти усво ји ли. 

Бу ду ћим ис тра жи ва њи ма тре ба об у хва ти ти и го вор ни ке раз ли чи тих 
ста ро сних до би и раз ли чи тих ни воа обра зо ва ња. Уво ђе ње те сто ва пер цеп ци је 
и бо га ти ји кор пус пре ци зни је би ра све тли ли у ком сте пе ну го вор ни ци ко ји ма 
је ма ђар ски је зик ма тер њи по ка зу ју нео се тљи вост за ме сто на гла ска у срп ском 
као Л2 и ко ли ко успе шно опа жа ју/усва ја ју тон ске кон тра сте ка рак те ри стич не 
за срп ски је зик. 
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De jan Sre do je vić 
Na ta ša Spa sić 

PHO NE TIC AND PHO NO LO GI CAL DE SCRIP TION OF THE AC CEN TUAL SYSTEM  
OF THE STAN DARD SER BIAN LAN GU A GE AS L2 IN SPE A KERS  

WHO SE MOT HER TON GUE IS HUN GA RIAN

S u m m a r y

In this re se arch, we wan ted to exa mi ne how young and edu ca ted spe a kers of a sim pler ac cen-
tual system of a stress lan gu a ge (Hun ga rian lan gu a ge) ac qu i re a very com plex pro so dic system of a 
pitch ac cent lan gu a ge (stan dard Ser bian lan gu a ge). For this pur po se, we analysed re cor dings of ra dio 
news pre sen ta ti ons of 13 spe a kers. By me ans of an au di tory analysis and vi sual re a ding of spec tro-
graphs, it was con clu ded that the spe a kers used all six pro so de mes of a stan dard lan gu a ge and the 
pre sen ce of two sho rt ac cen ted pro so de mes was con fir med by a sta ti sti cal analysis of the me a su red 
aco u stic da ta. The re sults we re com pa red to the re sults ob ta i ned in pre vi o us analyses of Ser bian 
ac cents. Alt ho ugh the di stri bu tion of pro so de mes is of ten in com pli an ce with the pro so dic ru les, 
the re are nu me ro us mi sta kes. The most com mon mi sta ke ma de un der the in flu en ce of one’s mot her 
ton gue is the stress shift to the first sylla ble whe re it is most of ten re a li zed as a fal ling ac cent. The 
fal ling ac cents oc cur on the si te of ri sing ac cents in all po si ti ons in a word. The re are al so nu me ro us 
hyper cor rec ti ons which are re flec ted in the oc cur ren ce of ri sing ac cents on the si te of the fal ling 
ones but in ot her po si ti ons of the word. In ra re ca ses, spe a kers we re in cor rectly stres sing the cli tics 
and it se ems that they ha ve not fully ac qu i red spe ci fic ac cent al ter na ti ons. 
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Изворни научни рад

Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић

МО ДАЛ НИ ГЛА ГО ЛИ И АДВЕР ЗА ТИВ НОСТ*

У ра ду се ис тра жу је мо гућ ност по ста вља ња мо дал них гла го ла у су прот ни од нос. 
Иа ко се по ла зи од чи ње ни це да су мо дал ни гла го ли се ман тич ки не пот пу ни, по ка зу је се 
да, упр кос то ме, има ју до вољ но се ман тич ког са др жа ја за ус по ста вља ње су прот них од-
но са ме ђу не ки ма од њих. Ова кве син так сич ко-се ман тич ке од но се, по пра ви лу, омо гу-
ћа ва њи хо во свој ство обе ле жа ва ња раз ли чи тих мо дал них ти по ва и ни воа, те је рад исто-
вре ме но и про ве ра аде кват но сти ода бра не ти по ло ги је мо дал них зна че ња. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, мо дал ност, мо дал ни гла го ли, су прот не ре че ни це, син-
так са, се ман ти ка, не га ци ја.

The pa per in ve sti ga tes the pos si bi lity of po si ti o ning mo dal verbs in an op po si te re la tion. 
Alt ho ugh the star ting po int is the fact that mo dal verbs are se man ti cally in com ple te, the pa per 
il lu stra tes that, de spi te this fact, they ha ve eno ugh se man tic con tent to esta blish the op po si te 
re la ti ons among so me of them. As a ru le the se syntac tic-se man tic re la ti ons are al lo wed by 
the ir fe a tu re of mar king dif fe rent mo dal types and le vels so the pa per is si mul ta ne o usly a test 
of the ade qu acy of the se lec ted typo logy of mo dal me a nings. 

Key words: Ser bian lan gu a ge, mo da lity, mo dal verbs, op po si te sen ten ces, syntax, se man tics, 
ne ga tion.

1. Увод. У ра ду се ана ли зи ра ју ре че нич не струк ту ре ти па: 
Тре ба ло би, али не мо гу.
Не мо рам, али хо ћу.

Њих ка рак те ри ше по ја вљи ва ње два мо дал на гла го ла по ве за на адвер за-
тив ним ве зни ком али, иден тич ност њи хо вих до пу на,1 за јед нич ки су бје кат 
и не га ци ја јед ног мо дал ног гла го ла. Ова кви при ме ри по ка зу ју да је мо гу ће 
ус по ста ви ти од нос су прот но сти ме ђу ре че ни ца ма чи ји су сви еле мен ти, осим 
мо дал них гла го ла, по ду дар ни, што упу ћу је на то да се ман ти ка не ких мо дал-
них гла го ла до пу шта ова кав тип син так сич ких од но са.

У ра ду се на сто ји од го во ри ти на пи та ње ко ји основ ни се ман тич ки кри-
те ри ју ми2 ре гу ли шу мо гућ ност по ве зи ва ња два мо дал на гла го ла су прот ним 
од но сом. Оче ку је се да на то ути че њи хо ва ка рак те ри сти ка да озна ча ва ју 
раз ли чи та мо дал на зна че ња и раз ли чи те мо дал не ни вое. За то ће се нај пре 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман тич ка 
и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 У цен трал ном де лу ра да, у ана ли зи, по по тре би ће се на во ди ти нео п хо дан кон текст за 
раз у ме ва ње ти по ва мо дал них зна че ња.

2 Рад не пре тен ду је да об у хва ти све чи ни о це ко ји ути чу на ус по ста вља ње су прот них 
од но са ме ђу мо дал ним гла го ли ма. Уз ка рак те ри стич не при ме ре, у окви ру ана ли зе, ука зи ва ће 
се на ути цај гла гол ских об ли ка и мо гућ ност кон це сив не ин тер пре та ци је. Пот пун и си сте ма-
ти чан пре глед свих па ра ме та ра (ре до след кла у за, фак тив но/кон тра фак тив но зна че ње при 
упо тер би мо дал них гла го ла у пер фек ту и др.) тек пред сто ји. 
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да ти кра так при каз не ких од кри те ри ју ма за из два ја ње мо дал них гла го ла и 
ода бра них ти по ло ги ја мо дал них зна че ња.3

2. МодАлнИГлАГолИИМодАлнАЗнАчЕњА. По сто ја ње мо дал них гла го ла 
у срп ском је зи ку не до во ди се у пи та ње, али у ли те ра ту ри не по сто ји са гла-
сност у ве зи с кри те ри ју ми ма за њи хо во из два ја ње од гла го ла ко ји има ју 
мо дал но зна че ње, али ни су мо дал ни у ужем сми слу. Увр шта ва ње јед них, а 
ис кљу чи ва ње дру гих са спи ска мо дал них гла го ла за ви си од ода бра них кри-
те ри ју ма. Бу ду ћи да овај рад не пре тен ду је да раз ре ши ово пи та ње, у на-
став ку ће би ти при ка за ни са мо при сту пи нео п ход ни за обра зло же ње ода би-
ра гла го ла ко ји су овом при ли ком узе ти као ти пич ни пред став ни ци.

Оп ште је при хва ће но ми шље ње да мо дал ни гла го ли, пре ма се ман тич-
ком по тен ци ја лу, при па да ју гла го ли ма не пот пу ног зна че ња. С дру ге стра не, 
ја сно је и да они ни су се ман тич ки пра зни. 

У Гра ма ти ци срп ског је зи ка за стран це (mrazoVić 2009: 177–178) као 
основ не ка рак те ри сти ке мо дал них гла го ла из два ја ју се: иден тич ност вр ши-
о ца рад ње мо дал них гла го ла са вр ши о цем рад ње са мо стал ног гла го ла, ја-
вља ње са мо стал ног гла го ла у об ли ку ин фи ни ти ва или као кон струк ци ја да 
+ пре зент у функ ци ји до пу не уз мо дал ни гла гол, не мо гућ ност суп сти ту и-
са ња ин фи ни ти ва или кон струк ци је да + пре зент не ком име нич ком или 
пред ло жном фра зом, не мо гућ ност за ме не пре зен та не ким дру гим гла гол ским 
об ли ком. Спи сак мо дал них гла го ла утвр ђен је на осно ву ис пу ње но сти ових 
усло ва и чи не га: хте ти, има ти, мо ћи, мо ра ти, сме ти, тре ба ти, уме ти, 
зна ти, (за)же ле ти.4 Гла го ли хте ти, мо ћи, мо ра ти, сме ти, тре ба ти и уме
ти сма тра ју се мо дал ним гла го ли ма у ужем сми слу, а њи ма су при дру же ни 
има ти (у зна че њу тре ба ти, мо ра ти), зна ти (у зна че њу уме ти5) и (за)же
ле ти, бу ду ћи да ис пу ња ва ју све на ве де не кри те ри ју ме. Тре ба на по ме ну ти 
да се и гла гол ва ља ти у не ким гра ма ти ка ма убра ја у мо дал не, али се он 
ис кљу чи во упо тре бља ва у не лич ном/им пер со нал ном об ли ку, не ис пу ња ва 
кри те ри јум о иден тич но сти су бје ка та.

Кон ста та ци ју да се мо дал ни гла го ли ме ђу соб но раз ли ку ју по сте пе ну 
де се ман ти зо ва но сти на ла зи мо у Нор ма тив ној гра ма ти ци: „Мо  д а л  н и 
г л а  г о  л и  у  у ж е м  с м и  с л у  (мо ћи, тре ба ти, мо ра ти, сме ти, хте ти 
и др.) из ра зи ти је су де се ман ти зо ва ни, од но сно ви ше су гра ма ти ка ли зо ва ни, 
а  м о  д а л  н и  г л а  г о  л и  у  ш и  р е м  с м и  с л у  (же ле ти, жу де ти, ма ри ти, 
на ло жи ти, до пу сти ти и др.) ма ње су де се ман ти зо ва ни, а ви ше лек си ка ли-
зо ва ни” (ПИПЕР – КлАЈн 2014: 284). На по ми ње се да гра ни ца ме ђу пр ви ма и 
дру ги ма ни је оштра а, као што се мо же при ме ти ти, спи сак ни је ко на чан.

3 Фе но мен мо дал но сти у је зи ку пред мет је број них ис тра жи ва ња. Те о риј ски окви ри од 
ко јих се по ла зи ве о ма су раз ли чи ти, кон ти ну и ра но се тра га за што аде кват ни јим кри те ри ју-
ми ма опи са, до ла зи се до но вих са зна ња, а не ка ра ни ја ко ри гу ју се и ре де фи ни шу. Ре ла тив но 
де та љан пре глед раз ли чи тих при сту па мо же се на ћи код И. Тр бо је вић-Ми ло ше вић (trBoje-
Vić-milošeVić 2004), Д. Зве кић-Ду ша но вић (zVekić-DušanoVić 2011) и Ј. Пр тља га (PrtljaGa 2014).

4 У овој гра ма ти ци мо же се на ћи и де таљ ни ји опис зна че ња и упо тре бе на ве де них мо дал-
них гла го ла. 

5 За гла гол уме ти, као и за гла гол зна ти, ва жи услов да бу де упо тре бљен у зна че њу ‘има ти 
спо соб ност’.
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Сте пен гра ма ти ка ли за ци је, мор фо-син так сич ке ка рак те ри сти ке, али и 
по ли функ ци о нал ност, кри те ри ју ми су на осно ву ко јих Б. Хан сен раз ли ку је 
мо дал не гла го ле од лек сич ких је ди ни ца с мо дал ним зна че њем. Пре ма ње го вом 
ми шље њу, са мо че ти ри гла го ла у срп ском је зи ку (мо ћи, мо ра ти, тре ба ти и 
ва ља ти) ис пу ња ва ју се ман тич ке и син так сич ке усло ве за свр ста ва ње у „пот-
пу не” ( fullyfled ged) мо дал не гла го ле (HanSen 2007: 36–37). Сма тра да гла гол 
хте ти тре ба да има ста тус по лу по моћ ног гла го ла (se miau xi li ary), бу ду ћи да 
је, с јед не стра не, по ли функ ци о на лан (мо же из ра жа ва ти во љу, бу ду ће вре ме и 
епи сте мич ку мо дал ност), али, с дру ге стра не, во ли тив но хте ти син так сич ки 
се по на ша као пу но знач ни гла гол (le xi cal verb). Гла го ле сме ти и има ти убра ја 
у по лу мо да ле (se mimo dals). Они не ис пу ња ва ју услов по ли функ ци о нал но сти 
(огра ни че ни су на де он тич ку мо дал ност), али има ју син так сич ке ка рак те ри-
сти ке по моћ них гла го ла. По ли функ ци о нал ност мо дал них гла го ла об ја шња ва 
на сле де ћи на чин: „Typi cal mo dals are polyfun cti o nal in the sen se that they ex press 
no less than two types of mo da lity. We usu ally di stin gu ish dyna mic, de on tic and 
epi ste mic mo da lity. Mo dals are polyfun cti o nal, whi le so cal led mo dal con tent 
words, i.e. words with mo dal me a ning which are not su bject to an auxiliarisati on 
pro cess, ha ve only one mo dal me a ning”(HanSen2005:220).

Из два ја ње ди на мич ке, де он тич ке и епи сте мич ке мо дал но сти јед на је 
од че стих, али не и је ди на ти по ло ги ја мо дал них зна че ња. По ти че од Ф. Р. Пал-
ме ра (Palmer 1990) ко ји ју је ка сни је мо ди фи ко вао у дво чла ни си стем та ко 
што је ди на мич ку и де он тич ку мо дал ност свр стао у је дан над ре ђе ни тип и 
озна чио га тер ми ном ‘мо дал ност до га ђа ја’ (event mo da lity) (Palmer2001). 
Основ ну раз ли ку из ме ђу де он тич ке и ди на мич ке мо дал но сти ви ди у сле де-
ћем: „with de on tic mo da lity the con di ti o ning fac tors are ex ter nal to the re le vant 
in di vi dual, whe re as with dyna mic mo da lity they are in ter nal” (Palmer2001: 9). 
Та ко де он тич ку мо дал ност ка рак те ри шу ‘до зво ла’ (per mis si ve) и ‘оба ве за’ 
(obli ga ti ve), а ди на мич ку ‘спо соб ност’ (abi li ti ve) и ‘во ља’ (vo li ti ve) (стр. 9–10).

Спи сак ти по ва мо дал них зна че ња у Пал ме ро вој ‘мо дал но сти до га ђа ја’ 
у мно го ме се по ду да ра са зби ром зна че ња три до ме на мо дал но сти ко ја раз ли-
ку ју Фан дер Ау ве ра и План ги ан (VanDerauwera–PlunGian 1998): ‘мо дал-
ност уну тар уче сни ка’ (par ti ci pantin ter nal mo da lity) – спо соб ност и уну тра шња 
по тре ба, ‘мо дал ност из ван уче сни ка’ (par ti ci pantex ter nal mo da lity) – спо ља-
шње окол но сти чи не ста ње ства ри мо гу ћим или ну жним, де он тич ка мо дал-
ност (de on tic mo da lity) – та ко ђе спо ља шње окол но сти ко је омо гу ћа ва ју или 
при мо ра ва ју уче сни ка та ко што не ка осо ба, нај че шће го вор ник, или не ке со-
ци јал не или етич ке нор ме до зво ља ва ју или оба ве зу ју уче сни ка да се ан га жу је 
у ста њу ства ри. Од ова три до ме на, сма тра ју ау то ри, мо гу ће је фор ми ра ти је дан 
над ре ђен уко ли ко се де он тич ка мо дал ност по сма тра као суб до мен ‘мо дал но-
сти из ван уче сни ка’, а ин тер на и екс тер на мо дал ност чи не не е пи сте мич ку 
мо дал ност. Као че твр ти, не за ви сан до мен, оста је епи сте мич ка мо дал ност. 
У сва ком од ових до ме на ‘мо гућ ност’ се кон тра сти ра ‘нео п ход но сти’, од но сно 
‘мо гућ ност’ и ‘ну жност’ пред ста вља ју па ра диг мат ске ва ри јан те.

Све ово за пра во је по ве за но с про бле ма ти ком не е пи сте мич ке мо дал но-
сти, у ве зи с ко јом по сто је мно ге кон цеп ту ал не и тер ми но ло шке не до у ми це 
и рас пра ве.
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За фор ми ра ње спи ска мо дал них гла го ла ко ји ће се у овом ра ду по сма-
тра ти по треб но је ре ћи не што и о ста ту сту ‘во ли ти ва’, од но сно о мо дал ном 
зна че њу ко јим се ис ка зу је ‘спрем ност’, ‘во ља’, ‘же ља’ за оства ри ва њем не ке 
си ту а ци је. Ф. Р. Пал мер (Palmer 2001), тер мин ‘vo li ti ve’ ве зу је за ‘спрем ност’ 
(wil ling ness), ко ја се у ен гле ском ис ка зу је гла го лом will, али кон ста ту је да у 
дру гим европ ским је зи ци ма гла го ли ко ји од го ва ра ју овом ен гле ском има ју 
ши ре зна че ње, мо гу из ра жа ва ти и ‘же љу’ (wis hing) и ‘хте ње’ (wan ting) (Palmer 
2001: 78). Сма тра да је зна че ње же ље (као и бо ја зни) ма ње ја сно, иа ко ис ка зу је 
став пре ма про по зи ци ја ма чи ји је фак ту ал ни ста тус не по знат или пре ма про-
по зи ци ја ма ко је се од но се на не ре а ли зо ва не до га ђа је (стр. 13). Раз ли ку из ме ђу 
‘же ље’ и ‘хте ња’ пак ви ди у усме ре но сти ‘хте ња’ ка ак ци ји ко ја при ис ка зи-
ва њу ‘же ље’ ни је то ли ко очи глед на, као и у то ме да се ‘же ља’ мо же од но си ти 
и на про шлост, док ‘хте ње’ не мо же. Ми слим да Пал ме ро ва кон ста та ци ја ка ко 
ни је увек ла ко раз ли ко ва ти ‘хте ње’ од ‘же ље’ (стр. 134–135) сва ка ко ва жи за 
срп ски је зик. Лин гви сти ко ји у окви ре мо дал но сти свр ста ва ју зна че ње уну-
тра шње по тре бе при зна ју, иа ко не увек и екс пли цит но, по сто ја ње мо дал ног 
зна че ња ко је се од спо ља шње по тре бе/ну жно сти/нео п ход но сти (обич но де он-
тич ког или си ту а ци о ног ти па) су штин ски раз ли ку је са мо у сме шта њу из во ра 
по тре бе уну тар вр ши о ца име но ва не си ту а ци је. У ли те ра ту ри се на и ла зи и 
на опре де ље ње да се ‘во ли ти ви ма’ до де ли ста тус рав но пра ван ‘ког ни ти ви ма’ 
(ко ји се ве зу ју за епи сте ми ку). У том слу ча ју ‘во ли ти ви’ су над ре ђе ни де он-
ти ци, под ра зу ме ва ју раз ли чи те ви до ве мо ти ва ци је ко ји укљу чу ју и оп та тив на 
и им пе ра тив на зна че ња (уп. СИльнИЦКИй 1990: 90).

По јам мо ти ва ци је у осно ви је и тер ми на ‘мо ти ва ци о на мо дал ност’ (ЗвЕКИћ-
дУшАновИћ 2011), ко јим је озна чен је дан сло же ни тип мо дал но сти и ко ји та ко ђе 
те жи да об у хва ти не е пи сте мич ку стра ну мо дал но сти. Она је дво ди мен зи о нал-
на, јед ну ди мен зи ју пред ста вља раз ли ко ва ње спо ља шњег и уну тра шњег ти па 
мо ти ва ци је, а дру гу раз ли ко ва ње мо дал них ни воа – под сти ца ја и мо гућ но сти. 
Се ман тич ка струк ту ра мо ти ва ци о не мо дал но сти об у хва та че ти ри под ти па:

под сти цај мо гућ ност
спо ља шњи де он тич ки и си ту а ци о ни де он тич ка и си ту а ци о на 
у ну тра шњи по тре ба и же ља спо соб ност

 
3. МодАлнИГлАГолИИ‘дИнАМИКАСИлЕ’. Смер ни це за об ја шње ње по ста-

вља ња мо дал них гла го ла у адвер за тив ни од нос мо же мо про на ћи у Тал ми-
је вој те о ри ји ‘ди на ми ке си ле’6 ( for ce dyna mics). Л. Тал ми (talmy 2000: 409) 
ДС по сма тра као се ман тич ку ка те го ри ју ко ја по ка зу је на ко ји на чин ен ти-
те ти ути чу јед ни на дру ге с об зи ром на си лу. У осно ви ком плек сних мо де ла 
по сто је два ен ти те та ко ји ис по ља ва ју си лу. Је дан ен ти тет се из два ја у фо кус, 
то је ис так нут по јам спо со бан да ма ни фе сту је сво ју тен ден ци ју си ле или би ва 
над вла дан. Дру ги ен ти тет се по сма тра у од но су на ефе кат ко ји има на пр ви, 
са вла ђу је га или га не са вла ђу је. Пр ви ен ти тет на зи ва Аго нист, а дру ги Ан та-
го нист (стр. 413). Ре зул тат де ло ва ња ових су пр от ста вље них си ла за ви си од 

6 У да љем тек сту скра ће но: ДС.
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од но са њи хо вих сна га. Ја чи ен ти тет над вла да ва сла би ји и успе ва да ис по љи 
сво ју тен ден ци ју на ште ту ње му су пр от ста вље ног ен ти те та (стр. 414). 

При ка зу ју ћи мо дал не гла го ле из пер спек ти ве ДС Тал ми пр вен стве но 
ана ли зи ра њи хо ву де он тич ку упо тре бу. Она под ра зу ме ва ди стинк ци ју на 
‘мо гућ ност’ и ‘при ну ду’ ко ја по ти че од не ког спо ља шњег из во ра и ути че на 
вр ши о ца име но ва не рад ње. ‘Мо гућ ност’ је у том мо дал ном ти пу ‘до зво ла’, 
а ‘при ну да’ је ‘на ред ба’. Су бјек ту мо дал ног гла го ла при па да уло га Аго ни ста. 
Ка да је реч о ‘до зво ли’, Ан та го нист је ‘из ван пу та’ Аго ни ста. Ан та го нист пред-
ста вља ја чи ен ти тет, али не оме та Аго ни ста ко ји има тен ден ци ју ка ак ци ји. 
Л. Тал ми ово илу стру је при ме ром You may go to the playgro und (стр. 445) = 
Мо жеш да идеш на игра ли ште.7 Зна че ња ‘за бра не’ и ‘на ред бе’ на ста ју ка да 
је Ан та го нист на пу ту Аго ни ста. И ово су мо де ли с ја чим Ан та го ни стом, али 
у њи ма Ан та го нист ‘уда ра’ у Аго нист, ‘угро жа ва’ га. У слу ча ју ‘за бра не’ до-
пу ном мо дал ног гла го ла име но ва на је тен ден ци ја Аго ни ста: You may not le a ve 
the ho u se (стр. 447) = Не мо жеш/не  смеш да на пу стиш ку ћу, а ка да је реч о 
‘на ред би’ до пу ном је озна чен оче ки ва ни ре зул тат: You ha ve to stay in the ho u se 
(стр. 447) = Мо раш да оста неш у ку ћи.

Л. Тал ми де таљ ни је ана ли зи ра гла го ле sho uld (тре ба ти) и must, од но-
сно ha ve to (мо ра ти)8 ко ји је, ка ко ка же, ре гу лар на за ме на за must. Ве за но за 
те му ово га ра да за ни мљи ва су ње го ва за па жа ња о ре че ни ца ма с гла го лом 
sho uld за ко је ка же да им пли ци ра ју же љу Аго ни ста да не оства ри си ту а ци ју 
озна че ну до пу ном. Та кве ис ка зе Аго нист до жи вља ва као ди рек тан при ти сак 
од стра не Ан та го ни ста. Же ље Ан та го ни ста су, да кле, су прот ста вље не же ља-
ма Аго ни ста. Опо зит не си ле, ме ђу тим, мо гу по сто ја ти и у јед ној осо би. Лич ност 
је у том слу ча ју схва ће на као по де ље на, њен цен трал ни део ре пре зен ту је уну-
тра шњу же љу, а пе ри фер ни соп стве ни осе ћај од го вор но сти. Тал ми (стр. 449) 
ову си ту а ци ју по ка зу је на при ме ру (I think) I sho uld le a ve = Ми слим да би 
тре ба ло да одем, He thinks he sho uld le a ve = Ми сли да би тре ба ло да оде. 

И. Свит сер (Е.SweetSer 1990: 52) при хва та Тал ми је ву ба зич ну иде ју о 
гле да њу на мо дал ност у тер ми ни ма си ла и пре пре ка. Зна че ње до зво ле је сте 
„од су ство по тен ци јал не ба ри је ре, од су ство пре пре ке да се не што из вр ши”, 
док је при ну да „ја ка нео до љи ва си ла усме ре на на су бје кат да из вр ши ак ци ју”. 
Она скре ће па жњу на раз ли ку из ме ђу ен гле ских мо дал них гла го ла can (мо ћи) 
и may (мо ћи).9 Пре ма ње ном ви ђе њу гла гол can озна ча ва по зи тив ну спо соб-
ност вр ши о ца, док may озна ча ва не по сто ја ње ре стрик ци је од стра не не ког 
дру гог. Спо соб ност, ве за на за људ ску фи зич ку или со ци јал ну мо дал ност, 
ана лог на је по тен ци јал ној си ли или енер ги ји у фи зи ци. Е. Свит сер је кон цепт 
си ле и пре пре ке про ши ри ла и на епи сте ми ку (уп. о ово ме и код i.trBojeVić-
-milošeVić 2004: 45–50).

7 Пре во ди су ау то ра овог ра да.
8 Ј. Пр тља га кон ста ту је да се гла гол sho uld нај че шће пре во ди гла го лом тре ба ти. Ње га по 

уче ста ло сти пра ти гла гол мо ра ти ко ји је у ве ћи ни при ме ра упо тре бљен у по тен ци ја лу (PrtljaGa 
2014: 192–193). Гла гол must у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пре во ди се гла го лом мо ра ти (стр. 151) 
као и ha ve to, упр кос ње го вом фор мал ном екви ва лен ту – гла го лу има ти с мо дал ним зна че њем, 
ко ји се у ње ном кор пу су не ја вља ни у јед ном при ме ру (стр. 166–167).

9 Гла гол мо ћи нај фре квент ни ји је пре вод ни екви ва лент и гла го ла can и гла го ла may 
(PrtljaGa 2014: 222, 241). 

МО ДАЛ НИ ГЛА ГО ЛИ И АДВЕР ЗА ТИВ НОСТ



82

Иа ко на ве де ни ау то ри у овим раз ма тра њи ма не ис тра жу ју мо гућ ност 
ус по ста вља ња су прот них од но са ме ђу мо дал ним гла го ли ма, већ сâм кон цепт 
си ла и пре пре ка, мо гућ ност по сто ја ња опо зит них си ла не са мо из ме ђу два 
ен ти те та већ и уну тар јед ног ен ти те та, схва та ње спо соб но сти као по тен ци-
јал не си ле, на во де на то да је при ли ком ана ли зе ре че нич них струк ту ра с 
мо дал ним гла го ли ма у су прот ним од но си ма по треб но узе ти у об зир и ове 
мо мен те.

4. МодАлнИГлАГолИИнЕГАЦИЈА. Ре ла ци је из ме ђу мо дал них пој мо ва мо-
гућ но сти и ну жно сти и њи хо вих не га ци ја из у ча ва ју Фан дер Ау ве ра (VanDer
auwera 1996; 2001) и Фер ди нанд де Хан (DeHaan 1997) осла ња ју ћи се на 
ло гич ке од но се опи са не још у Ари сто те ло вим спи си ма. Они ове од но се са-
гле да ва ју из лин гви стич ког угла, раз ви ја ју их и до пу њу ју на осно ву са зна ња 
до би је них уви дом у ка рак те ри сти ке мо дал них еле ме на та ве ћег бро ја је зи ка. 

Фан дер Ау ве ра (1996) узи ма у об зир раз ли чи та ви ђе ња и раз ли чи те 
мо де ле при ка зи ва ња ових од но са (Ари сто те лов ло гич ки ква драт, Леб не ров 
ду ал ни ква драт, Хин ти ки ну три пар тит ну по де лу по ља мо дал но сти и Хор нов 
ска ли ран10 при ступ при ро ди мо дал них кон це па та), ускла ђу је их и до ла зи до 
мо де ла ко ји на зи ва ‘тро слој ни ска ли ран ква драт’ (threelayered sca lar squ a re). 
Овај мо дел при ме њу је у ра ду у ко јем се ба ви ти по ло ги јом не га тив них мо дал-
них гла го ла (VanDerauwera 2001) с ци љем да ра све тли се ман тич ке и лек-
сич ке аспек те ком би на ци ја мар ке ра не га ци је и мо дал но сти. Ис тра жи ва ње 
огра ни ча ва на ис ка зи ва ње мо гућ но сти и ну жно сти, кон цен три ше се упра во 
на њи хо ву не га ци ју, те на узо р ку од 29 је зи ка про у ча ва по сто ја ње мо да ла спе-
ци ја ли зо ва них за по ја вљи ва ње с не га ци јом. Ње го ва ана ли за об у хва та и екс тер-
ну не га ци ју, чи ји је оп сег из ван мо дал но сти, и ин тер ну не га ци ју – не га ци ју 
уну тар оп се га мо дал но сти, али раз ли чи те ди ме ни зи је мо дал них зна че ња, у 
сми слу раз ли ко ва ња ди на мич ке, де он тич ке и епи сте мич ке мо дал но сти, 
оста ју ван окви ра овог ње го вог ра да (VanDerauwera 2001: 31). 

По ла зе ћи од то га да су мо дал ност и не га ци ја две ка те го ри је, тј. два опе-
ра то ра ко ја ме ња ју ба зич но зна че ње ре че ни це, Де Хан на сто ји да опи ше и 
об ја сни ин тер ак ци ју из ме ђу мо дал них еле ме на та и не га ци је. Сту ди ја је ти-
по ло шки ори јен ти са на, ба зи ра на на по да ци ма из ве ли ког бро ја је зи ка, с фо-
ку сом на стра те ги је ко је од ре ђу ју ре ла тив ни оп сег ове две ка те го ри је и на 
на чи не ко ји ма се ове стра те ги је из ра жа ва ју лин гви стич ки (DeHaan 1997: 
11–12). Оп сег (sco pe) де фи ни ше као онај део про по зи ци је ко ји ула зи у до мен 
од ре ђе ног опе ра то ра. Раз ли ку је ‘уски оп сег не га ци је’ (na rr ow sco pe of the 
ne ga tion), под ко јим под ра зу ме ва си ту а ци ју у ко јој је не га ци ја у оп се гу мо дал-
ног еле мен та, и ‘ши ро ки оп сег не га ци је’ (wi de sco pe of the ne ga tion), под ко јим 
под ра зу ме ва си ту а ци ју у ко јој је не га ци ја из ван оп се га мо дал ног еле мен та 
(стр. 12, 14). Кон ста ту је да је зи ци при ме њу ју две основ не стра те ги је да би се 
раз ре ши ла дво сми сле ност ис ка за, од но сно да би се по ка за ла раз ли ка у оп се гу 
из ме ђу мо дал ног еле мен та и не га ци је. То су ‘стра те ги ја мо дал ног су пле ти-
ви зма’ (the mo dal sup ple tion stra tegy – MSS) и ‘стра те ги ја по зи ци је не га ци је’ 

10 Тер мин ‘ска ли ран’ ве зу јем за зна че ње „по обра сцу ‘ска ле’”. Уп. о тер ми ни ма ‘ска ла ран’ 
и ‘ска ли ран’ код М. Ра до ва но ви ћа (2015: 59–60).
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(the ne ga tion pla ce ment stra tegy – NPS). Пр ву ка рак те ри ше упо тре ба раз ли чи-
тих мо дал них еле ме на та за раз ли ко ва ње уског и ши ро ког оп се га не га ци је,11 
а у дру гој оп сег за ви си од по зи ци је не га ци је.12 Де Хан у сво јој сту ди ји раз ли-
ку је епи сте мич ку и де он тич ку мо дал ност,13 али сма тра да су и епи сте мич ки 
и де он тич ки мо дал ни еле мен ти у ста њу да на јед нак на чин сту па ју у ин тер-
ак ци ју с не га ци јом, тј. и јед ни и дру ги мо гу да има ју оп сег из ван не га ци је и 
у окви ру не га ци је (стр. 14–15). Да кле, и он се усред сре ђу је на мо дал не ни вое, не 
на мо дал на зна че ња. Ме ђу тим, бу ду ћи да раз ли ко ва ње са мо два ни воа ин тен-
зи те та мо дал них еле ме на та не за до во ља ва по тре бе ње го ве ана ли зе, Де Хан 
уво ди и тре ћи. Та ко, по ред ‘ја ке мо дал но сти’ (озна че не пој мом MUST) и ‘сла-
бе мо дал но сти’ (озна че не пој мом МАY), уста но вља ва и ону ко ја се на ла зи 
на кон ти ну у му (еле мент ко ји се сме шта из ме ђу ‘ја ке мо дал но сти’ и ‘сла бе 
мо дал но сти’ озна ча ва пој мом SHO ULD). Овим је у из ве сној ме ри ува жио чи-
ње ни цу да ме ђу мо дал ним еле мен ти ма не ма оштрих гра ни ца, од но сно да у 
мо дал ном си сте му по сто је фа зич на под руч ја (стр. 48).14

4.1. У од но су на ло гич ке од но се и ре ла ци је мо дал но сти и не га ци је ко је 
су на ве де ни ау то ри при ка за ли, овај рад се уне ко ли ко раз ли ку је:

 Су прот не ре че ни це у овом ра ду не по ду да ра ју се са су прот ним су до ви-
ма у Ари сто те ло вом ква дра ту.15 На и ме, у ло гич ком ква дра ту, бу ду ћи да се 
у об зир узи ма ју са мо пој мо ви ну жно сти и мо гућ но сти и њи хо ве не га ци је, у 
су прот ном од но су (con tra ri ness) на ла зе се са мо оне две тврд ње од ко јих јед на 
ис ка зу је ну жност да се оства ри не ка си ту а ци ја ( p), а дру га ну жност да се 
она не оства ри ( ¬ p) или не мо гућ ност да се она оства ри (◊ ¬ p). Ова кав од нос 
ме ђу ло гич ким су до ви ма ка рак те ри ше да у исто вре ме не мо гу оба би ти исти-
ни та, али мо гу оба би ти не и сти ни та. С дру ге стра не, афир ма тив на ну жност 
по вла чи афир ма тив ну мо гућ ност (од нос ко ји се у ло гич ком ква дра ту озна-
ча ва тер ми ном en ta il ment). Дру гим ре чи ма, пре ма ло гич ким од но си ма, ако 
не што мо ра да се до го ди он да мо же да се до го ди. Ова два ло гич ка од но са у 

11 У ен гле ском је, на при мер, ин тер ак ци ја ја ке де он тич ке мо дал но сти и не га ци је кон тро-
ли са на сред стви ма MSS – упо тре бља ва ју се два раз ли чи та еле мен та да би се раз ре ши ла не до-
у ми ца из ме ђу уског и ши ро ког оп се га ин тер пре та ци је не га ци је. Гла гол must упо тре бља ва се 
ка да не га ци ја има уски оп сег (John must not go to school (MOD (NEG (p))) – не ги ра на је про-
по зи ци ја, али не и мо дал ни гла гол). Гла гол need упо тре бља ва се ка да не га ци ја има ши ро ки 
оп сег (John need not go to school (NEG (MOD (p))) – не га ци ја об у хва та це лу ре че ни цу, и про по-
зи ци ју и мо дал ни еле мент) (DeHaan 1997: 59–61).

12 Ита ли јан ски, на при мер, при па да је зи ци ма ко ји ко ри сте стра те ги ју NPS. Мо дал ни 
гла гол do ve re ис ка зу је ја ку мо дал ност, а оп сег не га ци је од ре ђен је по зи ци јом мор фе ме non: 
Gi an ni non de ve an da re a Ro ma (NEG (MOD (p))) – не га ци ја има ши ро ки оп сег; Gi an ni de ve non 
an da re a Ro ma (MOD (NEG (p))) – не га ци ја има уски оп сег (DeHaan 1997: 93).

13 Де он тич ку мо дал ност у сво јој сту ди ји упо тре бља ва у ужем сми слу, она се ов де од но-
си са мо на ди рек ти ве, ис ка зе у ко ји ма је су бјек ту до зво ље но да ис пу ни ак ци ју ко ја је ис ка за на 
у ре че ни ци или је су бје кат оба ве зан да то учи ни (стр. 6).

14 „Фа зич но је и сâмо под руч је мо дал но сти у је зи ку (као и ње гов трет ман у лин гви сти ци 
и ло ги ци)” на ла зи мо код М. Ра до ва но ви ћа (2015: 80). Под руч је мо дал но сти „по при ро ди ства-
ри спа да у фа зи по ја ве par ex cel len ce” (Ра до ва но вић 2015: 80) – ка рак те ри шу га кон ти нуу ми 
у ис ка зи ва њу мо дал них зна че ња, кон ти ну у ми ме ђу ти по ви ма и сред стви ма за из ра жа ва ње 
мо дал но сти, а фа зич на је и са ма гра ни ца мо дал ног и не мо дал ног у је зи ку.

15 Фан дер Ау ве ра (VanDerauwera 1996: 181–182) при ка зу је Хор но ву вер зи ју Ари сто те-
ло вог ква дра та, с до да тим сим бо ли ма ‘’ за ‘ну жно’ и ‘◊’ за ‘мо гу ће’:
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из ве сној ме ри об ја шња ва ју за што не оче ку је мо су про тан од нос ти па Мо рам, 
али не мо гу.16 За тим, две тврд ње од ко јих јед на ис ка зу је афир ма тив ну мо гућ-
ност (◊ p), а дру га не ги ра ну ну жност (¬  p) или мо гућ ност да се не оства ри 
не ка си ту а ци ја (◊ ¬ p), пре ма ло гич ком ква дра ту при па да ју суб су прот но сти ма 
(sub con tra ri ness). При мер ко ји илу стру је овај тип од но са Мо гу, али не мо рам 
у овом ра ду ће се тре ти ра ти као при мер у ко јем је ус по ста вљен су про тан од-
нос. Да ље, ме ђу при ме ри ма ко ји се у овом ра ду ана ли зи ра ју на ла зи се и онај 
ко ји у Ари сто те ло вом ква дра ту при па да кон тра дик тор ним су до ви ма (con tra
dic to ti ness): Знам да не мо рам (¬  p), али мо рам ( p). За ова кве ло гич ке су-
до ве ва жи да не мо гу оба би ти исти ни та и не мо гу оба би ти не и сти ни та. Ме ђу-
тим, бу ду ћи да су обе тврд ње у овој ре че ни ци исти ни те17 (уко ли ко се по јам 
исти ни то сти уоп ште мо же при ме ни ти на ка те го ри ју мо дал но сти), ово је још 
јед на по твр да да се ло гич ке ре ла ци је не мо гу у пот пу но сти при ме ни ти при-
ли ком ана ли зе мо дал но сти у при род ним људ ским је зи ци ма.18

У овом ра ду, као што је ре че но на по чет ку, ана ли зи ра ју се ре че ни це у 
ко ји ма се ја вља је дан афир ма ти ван и је дан не ги ра ни мо дал ни гла гол, што 
зна чи да су, фор мал но гле да но, ис кљу че не ре че ни це с не ги ра ним про по зи ци-
ја ма ти па Мо рам да не... и Мо гу да не... Гла го ли мо ра ти и мо ћи ти пич ни су 
пред став ни ци по мо ва ну жно сти и мо гућ но сти у срп ском је зи ку. Не га ци јом 
гла го ла мо ра ти до би ја се не га ци ја ну жно сти (¬  p), а не га ци јом гла го ла мо ћи 

Пре ма Л. Хор ну (Horn 2001: 10–12) ква драт мо дал них опо зи ци ја – squ a re of mo dal op po
si tion (с пој мо ви ма ‘ну жно’ и ‘могућe’), као и тра ди ци о нал ни Ари сто те лов, тј. ло гич ки ква драт 
– squ a re of op po si tion (с уни вер зал ним и пар ти ку лар ним су до ви ма, тј. су до ви ма с кван ти фи ка то-
ри ма ‘сви’ и ‘не ки’), ре зул тат су ви ђе ња Ари сто те ло вих сред ње ве ков них ко мен та то ра. Ква драт 
мо дал них опо зи ци ја на до град ња је стан дард ног ло гич ког ква дра та и с њим се по кла па. Де Хан 
(DeHaan 1997: 24) по ка зу је да су у оба ква дра та ре ла ци је ме ђу па ро ви ма ис ка за исто вет не. 
Сто га, у на став ку ра да ко ри стим уста ље не тер ми не ‘Ари сто те лов ква драт’ и ‘ло гич ки ква драт’, 
и при ме њу јем их на мо дал не ис ка зе.

16 О ово ме ће се ви ше ре ћи у тач ки 6.2.1. ово га ра да.
17 Уп. де таљ ни је о овом при ме ру у тач ки 6.1.2.2. ово га ра да.
18 Ба зи ра ју ћи, до ду ше, свој став на дру га чи јим при ме ри ма од сту па ња лин гви стич ких 

ре пре зен та ци ја од ло гич ких (из ме ђу оста лих и на при ме ру SHO ULD), Де Хан за кљу чу је да 
„it se ems fu ti le (...) to in sist on a tre at ment of mo da lity and ne ga tion that is ba sed on re la ti ons that 
stem from lo gic” (DeHaan 1997: 58). Он не по ри че чи ње ни цу да ло ги ка игра од ре ђе ну уло гу у 
тој ин тер ак ци ји, али сма тра да је та уло га да ле ко ма ња не го што се ра ни је ми сли ло. На ово се 
вра ћа и у за кључ ку сво је сту ди је: „I ho pe to ha ve shown that the in ter ac tion of mo da lity and ne ga tion 
is mo re com pli ca ted than just a sla vish fol lo wing of lo gi cal re la ti ons. In stead, it is a com plex in ter-
ac tion of a num ber of fac tors which are only partly go ver ned by lo gic” (DeHaan 1997: 234).
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до би ја се не га ци ја мо гућ но сти (¬ ◊ p). У оба слу ча ја не га ци ја има ши ро ки 
оп сег ин тер пре та ци је. Ово је сте пра вил ност, али по сто је при ме ри у ко ји ма 
не га ци ја гла го ла мо ра ти мо же има ти и дру га чи ју ин тер пре та ци ју. На и ме, 
у ис ка зу Не мо раш баш сва ко ве че да гле даш шпан ске се ри је (ЗДД 2011: 160) 
не ги ра ни гла гол мо ра ти ин тер пре ти ра мо као ини ци ја ти ву да се име но ва на 
рад ња не вр ши. Ин тен зи тет те ини ци ја ти ве ни је ни воа ја ке мо дал но сти, тј. 
ну жно сти, те се не мо же озна чи ти као ну жност не из вр ша ва ња да те си ту а ци је 
( ¬ p) у пра вом сми слу, евен ту ал но као њен сла би ји ин тен зи тет. Та кав сла-
би ји ин тен зи тет не га ци је ти па ( ¬ p) нај че шће има не ги ра ни гла гол тре ба ти, 
на при мер Не тре ба но ћу сам да идеш (ЋД).19 Ме ђу тим, и овај гла гол с не га-
ци јом мо же има ти дру га чи ју ин тер пре та ци ју. При мер Не тре ба би ти ви до
вит па зна ти ка ко ће ко ја зе мља да гла са (ПОЛ 14.05.2007) по ка зу је да ов де 
не ги ра ни гла гол тре ба ти има зна че ње ко је нај че шће има не ги ра ни гла гол 
мо ра ти (¬  p). Не га ци ја гла го ла мо ра ти и тре ба ти мо же, да кле, има ти и 
ши ро ки и уски оп сег,20 с тим што с гла го лом мо ра ти не га ци ја че шће има 
ши ро ки, а с гла го лом тре ба ти че шће има уски оп сег.21 

Од сту па ње у од но су на при ка за но у овом одељ ку огле да се и у раз ли ко-
ва њу не са мо ни воа, већ и ти по ва мо да но сти, што под ра зу ме ва да ана ли за 
укљу чу је и по де лу на ‘уну тра шњи’ и ‘спо ља шњи’ тип. Осим то га, ана ли зом 
су об у хва ће ни и ‘во ли ти ви’, ко ји не ма ју сво је ме сто у ис тра жи ва њи ма мо дал-
но сти за сно ва ним на ло гич ким су до ви ма.

5. СУПРоТнЕРЕчЕнИЦЕ. Су прот ни од но си при па да ју на по ред ним од но си-
ма и мо гу би ти ус по ста вље ни ме ђу чла но ви ма про сте ре че ни це ко ји има ју 
исту функ ци ју или ме ђу ре че ни ца ма. По ве зи ва њем две ју ре че ни ца та квим 
од но сом на ста је је дан од основ них ти по ва на по ред но сло же них ре че ни ца – 
су прот не ре че ни це. Зна че ње су прот но сти, од но сно су прот них ре че ни ца, 
об ја шња ва се на сле де ћи на чин: „ре че ни це ме ђу чи јим са др жа ји ма по сто ји 
не по ду дар ност или су прот ност” (СТАноЈчИћ 2002: 355), „ele men ti me đu ko ji ma 
po sto ji ne ki kon trast, ne sa gla snost, pro ti vu reč nost i sl.” (mrazoVić 2009: 417), 
„ре че ни це, ко ји ма се из ра жа ва ју кон траст ни или не по ду дар ни па ра лел ни 
са др жа ји” (КовАчЕвИћ: 1998: 13). Иа ко је на зив су прот не (или адвер за тив не) 
ре че ни це ши ро ко при хва ћен, у ли те ра ту ри се ука зу је на то да „оп ште зна че ње 

19 При мер је на ве ден код Зве кић-Ду ша но вић (2011: 159). Њи ме се по ка зу је да мо дал на 
кон струк ци јa с не ги ра ним гла го лом тре ба ти мо же има ти вред ност не ги ра ног им пе ра ти ва 
ко ји има зна че ње са ве та, пре по ру ке.

20 Пој мо ви ‘уски oпсег’ и ‘ши ро ки оп сег’ мо гу се по ве за ти и с по ја вом по ди за ња не га ци је 
– по ја вом сме шта ња не га ци је у глав ну кла у зу, иа ко она ло гич ки при па да за ви сној. Ова се по ја-
ва углав ном ве зу је за сло же ну ре че ни цу (ПИПЕР 2005: 967), али ва жи и за не ке кон струк ци је 
с мо дал ним гла го лом и до пу ном. Ли сту гла го ла и ко пу ла тив но-пре ди ка тив них (при дев ских) 
кон струк ци ја уз ко је је у са вре ме ном срп ском је зи ку по ди за ње не га ци је мо гу ће, да је Ј. Мо ско-
вље вић (1996). Уо че но се њи хо ва се ман ти ка мо же по ве за ти с не ким од мо дал них зна че ња 
(ЗвЕКИћ-дУшАновИћ 2011: 222). Гла гол тре ба ти је дан је од гла го ла код ко јег је по ди за ње не га-
ци је пра ви ло (Не тре ба да идеш = Тре ба да не идеш), а то пра ви ло ва жи и за ‘во ли ти ве’ ко ји 
се у овом ра ду ана ли зи ра ју (Не же лим/не ћу да идем = Же лим/хо ћу да не идем).

21 Ово ми шље ње за са да ни је ста ти стич ки по твр ђе но, за сни ва се на мо јој је зич кој ком пе-
тен ци ји и ис ку ству сте че ном то ком ис тра жи ва ња мо дал но сти у срп ском је зи ку. На ин тер пре-
та ци ју сва ка ко ути че кон текст, и тај би ути цај тре ба ло де таљ ни је про у чи ти.
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тих ре че ни ца ни је увек зна че ње су прот но сти као мак си мал не раз ли ке и пот-
пу не су прот ста вље но сти (нпр. Па да, али уста је), не го је то че шће зна че ње 
(и з  р а  з и  т е) р а з  л и  к е  (нпр. Он је док тор, а она учи те љи ца; Ни је се из ле
чио, не го се за ле чио)” (ПИПЕР–КлАЈн 2014: 483). 

Су прот не ре че ни це по пра ви лу су дво чла не (ПИПЕР–КлАЈн 2014: 482), 
при па да ју на по ред но сло же ним ре че ни ца ма за тво ре не струк ту ре (ПИПЕР–
КлАЈн 2014: 470), од но сно пред ста вља ју за тво ре ни низ, огра ни чен на два еле-
мен та (МРАЗовИћ 2009: 783) .

Нај че шћи ве зни ци су прот них ре че ни ца су а и али. Они мо гу из ра жа-
ва ти раз ли чи та спе ци фи ко ва на зна че ња. Пре ма П. Пи пе ру (2014: 484–486) 
зна че ње раз ли ке мо гу ис ка зи ва ти оба ова ве зни ка. Ипак, за ве зник али кон-
ста ту је да „ис ти че су прот ста вље ност из ме ђу са др жа ја пре ди ка циј ских де-
ло ва сло же не ре че ни це” (ПИПЕР 2014: 486). П. Мра зо вић (mrazoVić 2009: 421) 
раз ли ку ви ди у „ја чој су прот но сти”, ко ју из ра жа ва ве зник али, и сла би јој 
су прот но сти, ко ја се из ра жа ва ве зни ком а. Ж. Ста ној чић (2002: 356) ве зник 
али узи ма као нај ти пич ни ји су прот ни ве зник и, од ра зних од но са ко ји се 
њи ме обе ле жа ва ју, из два ја два: кон це сив ни и ком пен за тив ни. Мо гућ ност да 
не ки ти по ви су прот них ре че ни ца има ју и кон це сив но зна че ње кон ста ту ју и 
П. Пи пер (2014: 486) и М. Ко ва че вић (1998: 16, 39).

Ре че ни це ко је су пред мет ана ли зе ово га ра да има ју еле мен те ко ји упу ћу-
ју на то да је у њи ма основ но зна че ње су прот но сти спе ци фи ко ва но као кон це-
сив но, од но сно као зна че ње „ко јим се по ка зу је да се на осно ву са др жи не пр ве 
ре че ни це не би оче ки ва ла са др жи на дру ге ре че ни це” (СТАноЈчИћ 2002: 356). 
При ка зу ју ћи си ту а тив ни оквир оства ри ва ња кон це сив ног зна че ња П. Пи пер22 
при ме ћу је да је „кон це сив ност очи глед но ка те го ри ја ком плек сног са др жа ја са 
еле мен ти ма и ка у за тив но сти, и мо дал но сти (оче ки ва ње као уве ре ност да ће 
се не што до го ди ти), и адвер за тив но сти ‘али до га ђа се су прот но’” (ПИПЕР2005: 
826). Ре че ни це с по чет ка овог ра да, с ре кон стру и са ном до пу ном ра ди лак ше 
иден ти фи ка ци је зна че ња, по ка зу ју мо гућ ност кон це сив не ин тер пре та ци је:

Тре ба ло би да пла тим ра чу не, али не мо гу.
Иа ко би тре ба ло да пла тим ра чу не, не мо гу.
Не мо рам да нас да ку вам, али /ипак/ хо ћу.
Иа ко не мо рам да нас да ку вам, /ипак/ хо ћу.

6.СУПРоТнИодноСИМЕђУМодАлнИМГлАГолИМАМоТИвАЦИонЕМодАлноСТИ. 
За осно ву из два ја ња се ман тич ких ти по ва не е пи сте мич ке мо дал но сти узи мам 
струк ту ру мо ти ва ци о не мо дал но сти ко ја раз ли ку је че ти ри ти па и до пу шта 
шест ком би на ци ја по ве зи ва ња су прот ним од но сом.

Узи ма ју ћи у об зир оно што је при ка за но о мо дал ним гла го ли ма и мо дал-
ним зна че њи ма, а ува жа ва ју ћи и спе ци фич но сти ре че нич них струк ту ра ко је 
су пред мет овог ра да, у ана ли зу укљу чу јем гла го ле мо ра ти, тре ба ти, мо ћи, 
сме ти, хте ти и же ле ти. Они, по пра ви лу, има ју мо дал но зна че ње не за ви-

22 Пре ма П. Пи пе ру (2005: 826) кон це сив ност об у хва та: (а) по сто ја ње не ке си ту а ци је; (б) 
по сто ја ње не ке дру ге, хи по те тич не си ту а ци је; (в) по сто ја ње оче ки ва ња го вор ног ли ца да ће 
си ту а ци ја (а) про у зро ко ва ти си ту а ци ју (б); (г) кон ста то ва ње нео прав да но сти та квог оче ки ва ња; 
(д) кон ста то ва ње оства ри ва ња си ту а ци је су прот не си ту а ци ји (б).
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сно од кон тек ста. Ово ва жи и за гла гол хте ти ко ји у ова квим ре че ни ца ма 
че шће има мо дал но зна че ње, а по из у зет ку мо же би ти ин тер пре ти ран као 
по моћ ни гла гол у тво р би фу ту ра. За раз ли ку од њих, у кон струк ци ја ма ко је 
су пред мет ана ли зе, гла го ли уме ти, зна ти, ва ља ти и има ти, че сто мо гу до-
би ти дру га чи ју ин тер пре та ци ју, гу бе у пот пу но сти мо дал но зна че ње или гу бе 
тип мо дал ног зна че ња ко ји ина че мо гу има ти у пред ло же ној ти по ло ги ји. 
Гла го ли уме ти и зна ти мо гу пре ћи у ког ни тив ни до мен (уп. Тре ба ло би, али 
не умем / не знам), гла гол ва ља ти мо же до би ти ева лу а тив ну ин тер пре та ци ју 
(Мо гу, али не би ва ља ло), док гла гол има ти по ста је гла гол по се до ва ња чи ме 
гу би мо гућ ност упо тре бе у же ље ном ти пу кон струк ци је (*Тре ба ло би / Мо гу, 
али не мам).23

Мо гао је би ти ода бран по је дан пред став ник за сва ки од че ти ри мо дал на 
ти па, али ана ли за ко ја сле ди по ка за ће да је ин тен зи тет ре ле ван тан се ман тич-
ки мо ме нат у ус по ста вљај њу су прот них од но са ме ђу мо дал ним гла го ли ма, 
и то оних ко ји ма се ис ка зу је под сти цај. 

6.1. СПољАшњИПодСТИЦАЈ–УнУТРАшњИПодСТИЦАЈ. Ни је рет ка си ту а ци ја 
да по сто ји про ти ву реч ност, кон фрон та ци ја из ме ђу чо ве ко вих оба ве за и же ља, 
од но сно из ме ђу по сту па ка ко ји се оче ку ју и оних ко ји се до жи вља ва ју као 
соп стве на по тре ба, же ља. То је осно ва су прот ног од но са из ме ђу спо ља шњег 
и уну тра шњег под сти ца ја. 

За пред став ни ке спо ља шњег под сти ца ја узи мам гла го ле мо ра ти и тре
ба ти, а за пред став ни ке уну тра шњег под сти ца ја мо ра ти, хте ти и же ле ти.

6.1.1. Ка да је спо ља шњи под сти цај афир ма ти ван, а уну тра шњи не ги ран, 
кон фрон та ци ја по сто ји из ме ђу оно га што се су бјек ту на ме ће са стра не и оно-
га што он осе ћа као соп стве ну по тре бу, во љу или же љу. Су прот ност под сти-
ца ју са стра не на ла зи се у са мом су бјек ту, ко ји „осе ћа от пор” пре ма оства ри-
ва њу си ту а ци је озна че не до пу ном. 

Мо гућ ност су прот ста вља ња спо ља шњем под сти ца ју за ви си од ње го вог 
ин тен зи те та. Под сти цај ко ји пред ста вља нео до љи ву си лу спре ча ва су прот-
ста вља ње чак и на ни воу ис ка зи ва ња соп стве не во ље или же ље. За то не оче-
ку је мо упо тре бу мо дал ног гла го ла мо ра ти ко ји озна ча ва де он тич ки тип од 
ко јег се по ла зи, на ро чи то не у ин ди ка ти ву: (?) Мо рам, али не ћу. 

Ако се пак по ла зи од не га ци је соп стве не во ље или же ље, па се ње му су-
прот ста вља афир ма тив на де он тич ка си ту а ци ја, ис каз по ста је при хва тљив, али 
се ни та да не оче ку је гла гол ко ји ис ка зу је ја ку во љу хте ти,24 већ убла же но 
же ле ти. Ова кав ре до след су ге ри ше да је го то во из ве сно да ће се си ту а ци ја 
у до пу ни оства ри ти:25

(1) Н е  ж е  л и м  ви ше да пи шем, али м о  р а м  (разг.).

23 Овом обра зло же њу до да јем и ути сак Ј. Пр тља ге „či ni se da je mo dal ni gla gol ima ti mo žda 
za sta reo i ži vi još sa mo u ko lo kvi jal noj, ne for mal noj upo tre bi iz me đu sa go vor ni ka ko ji su bli ski, u 
kom slu ča ju ni je so ci jal no ne pri hva tlji vo iz ri či to na me ta nje svo je vo lje” (Pr tlja ga 2014: 167), с ко јим 
се на чел но сла жем, а што би тре ба ло про ве ри ти на ве ћем кор пу су.

24 Ипак, за бе ле жен је при мер и с овим гла го лом: Не ћу али не ћу ку ћи... а мо рам (СБ).
25 Уко ли ко се спро ве де тран сфор ма ци ја у кон це сив ни од нос, при ме ћу је се да је уо би ча-

је но по ћи од же ље да се не оства ри си ту а ци ја, на осно ву ко је се оче ку је да се она и не оства ри. 
Њој се су прот ста вља спо ља шња си ла ко ја је ја ча од уну тра шње. Пер му та ци ја мо дал них гла го ла 
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Под сти цај сла би јег ин тен зи те та, ти па пре по ру ке, са ве та, сти ца ја окол-
но сти ко ји не ма сна гу при ну де и сл., су бје кат до жи вља ва као не што че му се 
мо же су прот ста ви ти, бар на ни воу ис ка зи ва ња соп стве не во ље или же ље. У 
зна че њу мо дал не си ту а ци је од ко је се по ла зи по ја вљу ју се гла го ли тре ба ти 
и мо ра ти убла же ни по тен ци ја лом,26 а у зна че њу мо дал не си ту а ци је ко ја му 
се су прот ста вља гла гол же ле ти. Ре ла тив но из јед на чен од нос си ла има за 
по сле ди цу да се ко на чан ре зул тат не зна:27

(2) М о  р а  л а  б и х  сад већ да одем код ње, али н е  ж е  л и м. Опет ће кре ну-
ти с истом при чом (разг.).

Гла гол хте ти у ова квом кон тек сту ла ко мо же да се про ту ма чи као по-
моћ ни гла гол у тво р би фу ту ра, а с во лун та тив ним зна че њем, на праг мат ском 
ни воу мо же има ти и ни јан су ‘ина та’:

(3) Т р е  б а  л о  б и  да јој се из ви ним, али н е  ћ у  (разг.);
(4) М о  р а  л а  б и х  да оста вим пу ше ње, али н е  ћ у  (разг.).

6.1.2. Не га ци јом мо дал них гла го ла упо тре бље них са зна че њем спо ља-
шњег под сти ца ја по сти жу се раз ли чи та зна че ња.28 

6.1.2.1. Не ги ра ним гла го лом тре ба ти обич но се ис ка зу је под сти цај за 
не из вр ша ва ње рад ње озна че не до пу ном. Су бје кат га до жи вља ва као не што 
што „оме та” ње го ве по тре бе и же ље. Зна че ње се ква ли та тив но по ду да ра са 
за бра ном,29 али је сла би јег ин тен зи те та те се пр вен стве но ин тер пре ти ра као 
са вет, пре по ру ка да се не што не чи ни. Се ман тич ки су му ве о ма бли ски ева-
лу а тив ни ква ли фи ка то ри ти па ни је до бро, ни је пре по руч љи во и сл.

(5) Не би тре ба ло да је деш слат ки ше. – Не  б и  т р е  б а  л о, али м о  р а м  (разг.).

При хва тљи ва су сва три гла го ла уну тра шњег под сти ца ја (мо ра ти, хте
ти и же ле ти). Го вор ник се опре де љу је за гла гол мо ра ти ка да оства ри ва ње 
си ту а ци је до жи вља ва као уну тра шњу си лу ко јој се не мо же од у пре ти, за гла-
гол хте ти ка да ре фе ри ше о соп стве ној ја кој во љи, а гла гол же ле ти ода бра-
ће да би ис ка зао не што убла же ну ва ри јан ту уну тра шњег под сти ца ја. Ода бир 
за ви си и од про це не го вор ни ка ко ји је од њих при кла дан у да тим ко му ни ка-
тив ним окол но сти ма.

не ути че на ин тер пре та ци ју: Иа ко не же лим, мо рам. = Мо рам, иа ко не же лим. Кон це сив ни 
од нос у ко јем се по ла зи од ја ке спо ља шње си ле ма ње је ве ро ва тан: (?) Иа ко мо рам, не же лим.

26 Опо зи ци ја пре зент/по тен ци јал мо же би ти ем фа тич ног ка рак те ра. На при ме ру гла го-
ла же ле ти М. Ивић (1970: 45–46) по ка зу је да је пре зент ем фа тич но мар ки ран об лик ( ја же лим 
лич но да одем по ње га), а по тен ци јал ис ка за ној же љи да је дис крет ни ји, тј. ма ње од лу чан тон 
( ја бих же ле ла да лич но одем по ње га). У Нор ма тив ној гра ма ти ци срп ског је зи ка та ко ђе сто-
ји да „по тен ци јал I слу жи и за убла жа ва ње тврд ње, од но сно да би се из бе гла ка те го рич ност 
ис ка за, нпр. (...) Про је кат би мо гао да про пад не” (ПИПЕР 2014: 407). 

27 У кон це сив ном од но су мо же се по ћи и од спо ља шњег и од уну тра шњег под сти ца ја: 
Иа ко би тре ба ло, не же лим; Иа ко не же лим, тре ба ло би.

28 Ово је по сле ди ца раз ли чи тих оп се га не га ци је гла го ла тре ба ти и мо ра ти. Уп. тач ку 
4.1. ово га ра да.

29 За бра на се ис ка зу је не ги ра ним гла го ли ма мо ћи и сме ти, упо тре бље ним с де он тич ким 
зна че њем (уп. тач ке 6.3.1., 6.4.1. и 6.6.2. ово га ра да). У ло гич ком су ква дра ту су до ви ( ¬ p) и 
(¬ ◊ p) екви ва лент ни. У срп ском се они ис ка зу ју не га ци јом гла го ла тре ба ти и мо ћи.
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6.1.2.2. Не ги ра ни гла гол мо ра ти има зна че ње осло ба ђа ња од оба ве зе, 
од но сно до зво ле да се не (из)вр ши рад ња озна че на до пу ном. Не га ци јом мо-
дал ни гла гол мо ра ти по ста је сред ство за ис ка зи ва ње мо гућ но сти, има вред-
ност кон струк ци је с афир ма тив ним гла го лом мо ћи и не ги ра ном до пу ном: 
не мо рам да... = мо гу да не...30 Су прот ста вља ње не че му што се не мо ра, што 
је пре пу ште но во љи вр ши о ца рад ње озна че не до пу ном мо дал ног гла го ла, 
на из глед не ма сми сла, на ро чи то ако се има у ви ду да је до зво ла (би ло за чи-
ње ње, би ло за не чи ње ње не ке рад ње) обич но ре ак ти ван ис каз (ПоПовИћ 2005: 
1047; ПИПЕР 2005: 666) ко ји је у скла ду са же љом са го вор ни ка. Обра зло же ње за 
тип су прот ног од но са ко ји се ов де ус по ста вља на ла зи се упра во у оче ки ва њу 
ко је про ис ти че из те ускла ђе но сти – же ље да се не што не чи ни и до зво ле да 
се то не чи ни, тј. осло ба ђа ња од оба ве зе да се то чи ни. Од но сно, оче ку је мо да 
се осло ба ђа ње од оба ве зе по ду да ра са же љом да се не што не чи ни. Су прот-
но та квом оче ки ва њу је сте по сто ја ње соп стве не по тре бе, во ље или же ље за 
оства ри ва њем да те си ту а ци је:31

(6) Ро ђе ни за сво је де те мо ра ју да чи не, ови н е  м о  р а  ј у, али хо  ћ е  (КД). 

Гла го лом мо ра ти, ви де ли смо, ис ка зу је се и уну тра шња по тре ба. Ова 
ка рак те ри сти ка омо гу ћа ва му да се по ја ви у на из глед кон тра дик тор ном ис-
ка зу, ко ји је за бе ле жен у раз го во ру:

(7) Знам да н е  м о  р а м, али м о  р а м  (разг.).

Го вор ник је сма трао по треб ним да са го вор ни ци ма по ја сни за што ра ди 
не што на шта га ни ко и ни ка кви про пи си не при мо ра ва ју, а што пред ста вља 
до дат но оп те ре ће ње у по слу ко јим се ба ви. Та кви по сло ви обич но по ти чу 
„са стра не”, ни су у скла ду с же ља ма вр ши о ца, што на во ди на оче ки ва ње да 
се не ра де, уко ли ко већ не по сто ји сти му ланс „са стра не”. Го вор ник се по-
на ша су прот но оче ки ва њу, а обра зло же ње је у по сто ја њу при ну де чи ји је 
из вор у са мом го вор ни ку, при ну де ко ју узро ку ју осо би не са мог су бјек та 
(осе ћај од го вор но сти, са вест и сл.). Фор мал но су прот ста вља ње гла го ла мо
ра ти „са мом се би” омо гу ћа ва, да кле, ње го ва ка рак те ри сти ка да озна ча ва 
раз ли чи те ти по ве мо дал но сти,32 у на ве де ном при ме ру осло ба ђа ње од оба-
ве зе и уну тра шњу по тре бу.

По твр ду да се соп стве на ја ка во ља мо же до жи вља ва ти као при ну да 
пру жа и сле де ћи при мер:

(8) Н е  м о  р а м, али х о ћ у. Зна чи м о  р а м  (ЛК).

6.2. СПољАшњИПодСТИЦАЈ–УнУТРАшњАМоГУћноСТ. За раз ли ку од прет-
ход ног ти па, ов де се оба ве за ма, оче ки ва ним по ступ ци ма су прот ста вља спо-

30 У ло гич ком ква дра ту озна че ни као екви ва лент ни су до ви (¬  p) и (◊ ¬ p).
31 Уп. кон це сив ну ин тер пре та ци ју: Иа ко не мо рам, хо ћу/же лим.
32 Ана лог но овом за бе ле же ном при ме ру, у од ре ђе ним праг ма тич ким кон тек сти ма мо гу ће 

је оче ки ва ти и ис ка зе ти па Мо гу, али не мо гу; Смем, али не смем и сл. Ова кви ис ка зи на ли ку-
ју „за ум ним” син таг ма ма ко ји ма М. Ра до ва но вић по ка зу је ка ко је упра во при род ном људ ском 
је зи ку свој стве но да се њи ме мо гу сро чи ти син таг ме „го то во оно стра но ‘фа зич не’ се ман ти ке”: 
Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Ме ђу ја вом и мед сном, као и на ше по сло вич но Мо же да бу де, 
али не мо ра да зна чи (РАдовАновИћ 2015: 14). Уп. о овом по след њем и у тач ки 7. ово га ра да.
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соб ност су бјек та за оства ри ва ње не ке рад ње, ње го ви по тен ци ја ли, свој ства 
ко ја му омо гу ћа ва ју или ко ја га спре ча ва ју да оства ри не ку рад њу.

Као пред став ни ци уну тра шње мо гућ но сти узе ти су мо дал ни гла го ли 
мо ћи и сме ти. Они мо гу има ти и зна че ње спо ља шње мо гућ но сти (де он тич-
ког или си ту а ци о ног ти па). За раз у ме ва ње зна че ња с ко јим су у кон крет ном 
ис ка зу упо тре бље ни нео п ход но је по зна ва ње кон тек ста. Да би се гла гол 
мо ћи ин тер пре ти рао као мо дал ни гла гол уну тра шње мо гућ но сти, нео п ход-
но је да пре но си зна че ње ти па би ти у ста њу, би ти спо со бан. Услов за та кву 
ин тер пре та ци ју мо дал ног гла го ла сме ти је сте ње го ва упо тре ба са зна че њем 
усу ђи ва ти се, тј. ис ка зи ва ње соп стве не сме ло сти. 

6.2.1. Афир ма тив ни мо дал ни гла гол спо ља шњег под сти ца ја и не ги ра ни 
мо дал ни гла гол уну тра шње мо гућ но сти, по ве за ни су прот ним од но сом, пред-
ста вља ју струк ту ру ко јом се са оп шта ва да оче ки ва на ак ци ја пре ва зи ла зи 
ка па ци те те су бјек та.

Не до ста так спо соб но сти или сме ло сти пред ста вља си лу ко ја бло ки ра 
спо ља шњу си лу. За то се у су про тан од нос не по ста вља де он тич ка оба ве за, 
ко ја не до пу шта не из вр ша ва ње зах те ва не рад ње, и не ги ра на уну тра шња 
мо гућ ност: (?) Мо рам, али не мо гу / не смем.33 При мер (9), иа ко илу стру је 
су про тан од нос из ме ђу ну жно сти и не мо гућ но сти, не ис пу ња ва услов исто-
вре ме но сти,34 што га чи ни при хва тљи вим:

(9) Ана ми је ре кла да све ће про ћи
да вре ме ле чи ра не
ја без ње м о  р а м  али н е  ћ у  м о  ћ и
шта ће ми жи вот без Ане (ИА).

Не ги ра на уну тра шња мо гућ ност мо же се су прот ста ви ти сла би јем под-
сти ца ју. Не спо соб ност или не до ста так сме ло сти ја чи су од та квог под сти ца ја, 
те је оче ки ва ни ре зул тат нео ства ри ва ње си ту а ци је у до пу ни:35

(10) Хо ћеш про ћи још јед ном кроз ис пит на пи та ња? – Т р е  б а  л о  б и, али н е 
м о  г у, стра шно сам умо р на (разг.);
(11) Осе ћао је да б и  т р е  б а  л о  не што да ка же, али н и  ј е  м о  г а о  од сил ног 
уз бу ђе ња (АИ);
(12) Мо жда б и  т р е  б а  л о  да их мр зим, али н е  м о г у. Ја не мам два ср ца 
јед но за мр жњу дру го за љу бав (СМД);
(13) Шти тим их нај бо ље што мо гу, али се стра шно бри нем, ма да знам да то ни је 
до бро. Знам да б и  то га т р е  б а  л о  да се осло бо дим, али н е  м о  г у  (СП).

Гла гол сме ти се ман тич ки је спе ци фи ко ва ни ји, у овом под ти пу, као што 
је ре че но, има зна че ње усу ђи ва ти се:

(14) Хо ћеш ићи ау то бу сом? – Т р е  б а  л о  б и, али још увек н е  с м е м  (разг.).36

33 Ни ти се ус по ста вља кон це сив ни од нос: (?) Иа ко мо рам, не мо гу; (?) Иа ко не мо гу, мо рам.
34 Уп. тач ку 4.1. ово га ра да.
35 Уо би ча јен је кон це сив ни од нос с по ла зном си ту а ци јом спо ља шњег под сти ца ја (Иа ко 

би тре ба ло, не мо гу), а ни је уо би ча јен онај у ко ме је по ла зна си ту а ци ја не до ста так спо соб но-
сти или сме ло сти (Иа ко не мо гу, тре ба ло би). 

36 При мер је за бе ле жен у кон тек сту раз го во ра о пре ва зи ла же њу стра ха од во жње ау то-
бу сом.
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6.2.2. Не га ци је мо дал них гла го ла тре ба ти и мо ра ти, као што је ре че-
но, има ју раз ли чи те оп се ге ин тер пре та ци ја, што уно си ква ли та тив ну раз-
ли ку у ис каз.

6.2.2.1. Струк ту ра ко ју чи ни не ги ра ни мо дал ни гла гол спо ља шњег под-
сти ца ја тре ба ти и афир ма тив ни мо дал ни гла гол уну тра шње мо гућ но сти 
упо тре би ће се ка да се зна да спо соб но сти су бјек та омо гу ћа ва ју да не што 
ура ди, али исто вре ме но по сто ји и ње го ва свест о то ме да је та кав по сту пак 
у су прот но сти с не ким нор ма ма, пре по ру ка ма и сл. Од нос сна га је та кав да 
је ре зул тат не из ве стан:37 

(15) Мо жеш ли ми по мо ћи око до ма ћег? – М о  г у, али знаш да н е  б и  т р е -
б а  л о  (разг.).

6.2.2.2. Не ги ра но мо ра ти има зна че ње не по сто ја ња ну жно сти: 
(16) Ја кре ћем, а ти? – Још н е  м о  р а м, али м о  г у  (разг.).

У при ме ру (16) не по сто ја њу ну жно сти оства ри ва ња рад ње у тре нут ку 
го во ра су прот ста вља се спо соб ност, спрем ност су бјек та да је оства ри. Су прот-
ста вља ње спо соб но сти (уну тра шње мо гућ но сти) не ги ра ној ну жно сти (ко ја 
се та ко ђе сво ди на мо гућ ност) мо же де ло ва ти су ви шно. Ипак, по сто ји обра-
зло же ње и за ова кав тип су прот но сти. У на ве де ном при ме ру на ла зи се у кон-
тек сту из ко јег се, на осно ву при ло га још уз не ги ра но мо ра ти, ви ди да ће 
ну жност уско ро по ста ти ва же ћа. У мо мен ту го во ра ва же ће су обе тврд ње 
(не мо ра ти и мо ћи).

6.3. СПољАшњИПодСТИЦАЈ–СПољАшњАМоГУћноСТ.У овом ти пу у су прот-
но сти су окол но сти ко је не за ви се од же ља и спо соб но сти са мог су бјек та. 
Основ ни под ти по ви спо ља шње мо гућ но сти је су до зво ла (де он тич ка мо гућ-
ност) и мо гућ ност ко ја на ста је сти ца јем раз ли чи тих окол но сти (си ту а ци о на/
окол но сна мо гућ ност). Они се, као и уну тра шња мо гућ ност, у окви ру си сте-
ма мо дал них гла го ла, ис ка зу ју гла го ли ма мо ћи и сме ти, при че му је гла гол 
сме ти ре зер ви сан за де он тич ку ин тер пре та ци ју, док се гла го лом мо ћи ис ка-
зу ју оба под ти па спо ља шње мо гућ но сти.

6.3.1. Су про тан од нос из ме ђу афир ма тив ног гла го ла спо ља шњег под сти-
ца ја и не ги ра ног гла го ла спо ља шње мо гућ но сти по ка зу ју сле де ћи при ме ри:

(17) Али, по што ни смо чла ни ца Евро тран сплан та, ор га ни за ци је пре ко ко је се 
мо же до би ти ср це или део овог ор га на за тран сплан та ци ју, по сто је си ту а ци је 
ка да на ши ле ка ри зна ју шта т р е  б а  да ра де, али н е  м о  г у. Баш у та квој 
по зи ци ји су би ли пр вих да на ја ну а ра (ПОЛ 25.01.2007);
(18) Зар не би тре ба ло да скре неш ле во? – Т р е  б а  л о  б и, али н е  м о  г у  (разг.).

Гла го лом тре ба ти у при ме ру (18) ис ка за на је по тре ба ко ја про из и ла зи 
из чи ње ни це да са о бра ћај ни знак по ка зу је да се на же ље но од ре ди ште сти-
же уко ли ко се скре не ле во, а не ги ра ним гла го лом мо ћи да је та кво кре та ње 

37 У кон це сив ном од но су мо же се по ћи и од спо ља шњег под сти ца ја и од уну тра шње мо-
гућ но сти: Иа ко не би тре ба ло, мо гу; Иа ко мо гу, не би тре ба ло. Мо гу ћа је и пер му та ци ја клау за: 
Мо гу, али не би тре ба ло = Не би тре ба ло, али мо гу. Ре до след за ви си од ко му ни ка тив ног кон-
тек ста.
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оне мо гу ће но услед пре пре ке на пу ту. Не га ци ја спо ља шње мо гућ но сти при-
па да ти пу сти ца ја окол но сти. У не што из ме ње ном кон тек сту овај ди ја лог се 
мо же од но си ти и на си ту а ци ју у ко јој осо ба ко ја по ста вља пи та ње зна ко ји је 
пут нај кра ћи, али не при ме ћу је знак за бра не скре та ња уле во. Не га ци ја мо гућ-
но сти та да при па да ти пу за бра не, мо гу ће је упо тре би ти и не ги ра ни гла гол 
сме ти.

6.3.2. С обр ну тим рас по ре дом не га ци ја мо гућ ност је на сна зи, док се, опет 
у за ви сно сти од то га да ли је не ги ран гла гол тре ба ти или гла гол мо ра ти, 
до би ја зна че ње по тре бе да се не оства ри име но ва на си ту а ци ја или осло ба-
ђа ње од оба ве зе, ну жно сти. 

6.3.2.1. Упо тре бом афир ма тив ног гла го ла мо ћи и не ги ра ног тре ба ти 
до би ја се, на при мер, зна че ње до зво ле и све сти да, упр кос њој, рад њу ни је 
по жељ но оства ри ти: 

(19) Мо же мо ли ов де да се ку па мо? – М о  ж е  м о, али н е  б и  т р е  б а  л о 
(разг.).38

6.3.2.2. Ком би на ци ју мо гућ но сти вр ше ња рад ње и не по сто ја ња при ну де 
за ње но вр ше ње по ка зу је при мер (20): 

(20) У овом тре нут ку, би ло да сам ја ау тор, про из во ђач фо но гра ма или ин тер-
пре та тор, м о  г у, али н е  м о  р а м, да се шти тим пре ко ко лек тив не ор га ни за-
ци је, на при мер СО КОЈ-а (ПОЛ 07.12.2009).

Иа ко ис ка зи ва ње мо гућ но сти под ра зу ме ва не по сто ја ње при ну де, го-
вор ник је про це нио да су обе ин фор ма ци је бит не. Упо тре бив ши струк ту ру 
мо гу, али не мо рам, на го ве стио је по сто ја ње и дру гих мо гућ но сти.39

6.3.3. У овом ти пу су прот них од но са мо же се из дво ји ти још и онај у ко јем 
се по ја вљу ју два гла го ла под сти ца ја: тре ба ти и мо ра ти. Гла гол тре ба ти 
је афир ма ти ван, а гла гол мо ра ти је не ги ран:

(21) Т р е  б а  л о  б и  до пет ка да на пи шеш из ве штај, али ако си су ви ше зауз етa, 
н е  м о  р а ш. Мо жеш га пре да ти и у по не де љак (разг.).

Ком би на ци ја је мо гу ћа јер се гла го лом тре ба ти ис ка зу је сла би ји спо-
ља шњи под сти цај (ти па пре по ру ке, са ве та, етич ких нор ми и сл.), а не ги ра ни 
гла гол мо ра ти ис ка зу је осло ба ђа ње од оба ве зе. Осло ба ђа ње од оба ве зе је 
до зво ла да се не што не ра ди, чи ме се отва ра мо гућ ност из бо ра и за пра во је 
реч о спо ља шњој мо гућ но сти. Дру гим ре чи ма, упр кос пре по ру ци, вр ше ње 
рад ње пре пу ште но је во љи су бјек та.

Афир ма тив но мо ра ти и не ги ра но тре ба ти, оба са зна че њем спо ља шњег 
под сти ца ја, не мо гу се по ста ви ти у су про тан од нос услед зна че ња не ги ра ног 
гла го ла тре ба ти, ко јим се спре ча ва оства ри ва ње рад ње. На и ме, под усло вом 
да је реч о истом спо ља шњем из во ру, не ма сми сла да се исто вре ме но и под-

38 Раз го вор се во ди на уре ђе ном де лу пла же, ку па ње је до зво ље но, али је во да пр ља ва.
39 У на став ку тек ста по ја шња ва да су мо гу ће и дру ге вр сте за шти те: „Мо гу да до ђу и 

на би ло ко ју ра дио-ста ни цу и ка жу да, уко ли ко же ле да их еми ту ју, мо ра ју да им ис пла те то-
ли ко и то ли ко па ра. Исто то мо гу да ура де и с не ким фри зер ским са ло ном, ка фи ћем... А то је 
за то што по сто ји мо дел ин ди ви ду ал не за шти те” (ПОЛ 07.12.2009).
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сти че и спре ча ва јед на иста си ту а ци ја, сто га ни је при хва тљи во *Мо раш, али 
не би тре ба ло.

6.4. УнУТРАшњИПодСТИЦАЈ–СПољАшњАМоГУћноСТ.У овом ти пу су прот-
них од но са про ти ву реч ност је из ме ђу по тре ба и же ља су бјек та, с јед не стра-
не, и де он тич ке или си ту а ци о не мо гућ но сти, с дру ге стра не. 

6.4.1. Афир ма тив ни гла го ли уну тра шњег под сти ца ја ре фе ри шу о по сто-
ја њу по тре бе, во ље, же ље за оства ри ва њем не ке си ту а ци је не за ви сно од спо-
ља шњих окол но сти. Оства ри ва ње те си ту а ци је мо гу оме та ти, спре ча ва ти, 
упра во спо ља шње окол но сти.

 Не ги ра ни гла го ли спо ља шње мо гућ но сти у ис каз мо гу уне ти зна че ње 
за бра не. Они се ква ли та тив но по ду да ра ју с не ги ра ним гла го лом тре ба ти, 
а раз ли ку ју се по ин тен зи те ту. Ин тен зи тет им ва ри ра у за ви сно сти од гла гол-
ског об ли ка. Та ко је, на при мер, не ги ра но сме ти у по тен ци ја лу (не бих сме ла) 
по ин тен зи те ту бли ско не ги ра ном тре ба ти та ко ђе у по тен ци ја лу (не би тре
ба ло), с том раз ли ком што сме ти обич но до би ја де он тич ку, а тре ба ти си-
ту а тив ну ин тер пре та ци ју. Ре зул тат за ви си од од но са си ла за бра не и уну тра-
шњег под сти ца ја. Ја ча за бра на над вла да ће уну тра шњу же љу, а сла би ја мо же 
ре зул ти ра ти оства ри ва њем рад ње услед нео до љи ве уну тра шње по тре бе 
ко ја јој се су прот ста вља:

(22) Же лиш ли пар че тор те? – Ж е  л и м, али н е  с м е м  (разг.);
(23) Мо же још јед но? – Н е  б и х  с м е  л а, али м о  р а м  (разг.).
Из вор за бра не у овим при ме ри ма је од ре ђе ни ре жим ис хра не ко ји по 

пра ви лу по ста вља не ка огра ни че ња, за бра њу је кон зу ми ра ње од ре ђе них вр ста 
и ко ли чи на на мир ни ца че сто же ље них од стра не оно га ко тре ба да га се при-
др жа ва. У овом кон тек сту не ги ра ни гла гол мо ћи, уме сто не ги ра ног де он тич-
ког сме ти, не би био до вољ но про зи ран јер би оста ло не ја сно да ли је не по-
сто ја ње мо гућ но сти уну тра шње или спо ља шње при ро де. Шта ви ше, ве ћа је 
ве ро ват но ћа да би се Же лим, али не мо гу ин тер пре ти ра ло као не до ста так 
уну тра шње мо гућ но сти. 

Же ље ну рад њу мо же оме та ти и сти цај окол но сти, и та да је че ста упо-
тре ба не ги ра ног гла го ла мо ћи: 

(24) Х т е  л а  с а м  да пла тим ра чу не, али н и  с а м  м о  г л а. У по шти је пао 
си стем (разг.);
(25) ... не ко те зо ве да се ви диш са њим, а т и  ж е  л и ш, али н е  м о  ж е ш, мо-
раш да учиш (ВК).
6.4.2. Афир ма тив ни гла го ли спо ља шње мо гућ но сти ре фе ри шу о не по-

сто ја њу пре пре ка за оства ри ва ње не ке си ту а ци је. Не га ци јом гла го ла уну тра-
шњег под сти ца ја, слич но не га ци ји гла го ла спо ља шњег под сти ца ја, мо гу се 
до би ти два ква ли та тив но раз ли чи та ти па зна че ња. 

6.4.2.1. По сто ја ње во ље да се не оства ри си ту а ци ја озна че на у до пу ни 
ис ка зу је се не ги ра ним гла го ли ма хте ти и же ле ти.40 По сто ји ли оправ да ње 

40 И не ги ра ни гла гол тре ба ти и не ги ра ни гла го ли хте ти и же ле ти за пра во ис ка зу ју 
под сти цај за не из вр ша ва ње рад ње, с том раз ли ком што се тре ба ти по пра ви лу ве зу је за спо-
ља шњи, а же ле ти и хте ти за уну тра шњи под сти цај.
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да се по зи тив ном сти ца ју окол но сти за оства ри ва ње не ке си ту а ци је су пр от-
ста ви соп стве на во ља да се она не оства ри, од но сно за што би смо се про ти-
ви ли мо гућ но сти? Од го вор мо же би ти у то ме што сти цај окол но сти ко је омо-
гу ћа ва ју вр ше ње не ке рад ње на во ди на оче ки ва ње да ће се она и из вр ши ти.41 
Та ко у при ме ри ма (26) и (27) го вор ник по ла зи од мо гућ но сти вр ше ња рад ње 
ра чу на ју ћи да ће са го вор ни ци/слу ша о ци/чи та о ци са мим тим оче ки ва ти да 
ће се она и из вр ши ти. Ти ме за пра во отва ра мо гућ ност да се та квом оче ки ва њу 
су пр от ста ви:

(26) Ево, ни ко га не вре ђам у кам па њи, не од го ва рам на увре де, иа ко ме сва ки 
дан вре ђа ју. Ево сад б и х  м о  г а о  да увре дим Ко шту ни цу, као што он ме не 
вре ђа сва ки дан, али н е  ћ у (ПОЛ 12.04.2008);
(27) М о  г а о  б и х  да ове го ди не из гра дим во до вод, али н е  ћ у, изи ри ти ра ћу 
ко а ли ци о не па рт не ре (ПОЛ 01.08.2010).

У кон тек сту прет ход но спо ми ња не ди је те за бе ле жен је и сле де ћи при мер:
(28) Мо жеш ли да по је деш бар коц ки цу чо ко ла де днев но? – М о  г у, али н е  ћ у 
(разг.).

И у пи та њу и у од го во ру (28), у функ ци ји гла го ла мо гућ но сти де он тич-
ког ти па, мо гао је би ти упо тре бљен гла гол сме ти. Не ги ра ни гла гол хте ти 
ре фе ри ше о чвр стој во љи су бјек та да се од рек не и нај ма њег кр ше ња ди је те. 
Ла ко се мо же ин тер пре ти ра ти и као фу тур, чи ме се не из вр ша ва ње рад ње не 
до во ди у пи та ње. У овом кон тек сту гла гол же ле ти ис ка зи вао би не по сто ја ње 
же ље за чо ко ла дом не за ви сно од оно га шта на ла же ди је та.

6.4.2.2. Не ги ра ни гла гол мо ра ти, као што је ре че но, има зна че ње не по-
сто ја ња при ну де. У овом ти пу тре ба да има ин тер пре та ци ју не осе ћа ти ја ку 
уну тра шњу по тре бу/при ну ду, ко ја у су про тан од нос сту па с афир ма тив ном 
спо ља шњом мо гућ но сти. Ис каз Мо гу, али не мо рам тре ба ло би, да кле, да 
пре но си зна че ње Окол но сти ми омо гу ћа ва ју / До зво ље но ми је, али не осе ћам 
ја ку уну тра шњу по тре бу/при ну ду. Су де ћи пре ма при ку пље ном кор пу су, 
оче ки ва ни су про тан од нос не ис ка зу је се на ве де ним мо дал ним гла го ли ма. 
Об ја шње ње мо же би ти у то ме што се по ве зи ва ње су прот ним од но сом афир-
ма тив ног гла го ла мо ћи и не ги ра ног мо ра ти по ја вљу је у ви ше ти по ва ком би-
на ци ја мо дал них зна че ња, у ко ји ма је њи ма озна чен тип мо дал ног зна че ња 
про зир ни ји.42 

6.5.УнУТРАшњИПодСТИЦАЈ–УнУТРАшњАМоГУћноСТ.Не рет ко се де ша ва 
да по сто ји кон фрон та ци ја из ме ђу уну тра шње по тре бе, во ље или же ље, с јед-
не стра не, и спо соб но сти, с дру ге стра не.

6.5.1. По сто ја ње же ље, а не до ста так спо соб но сти ис ка зу је се афир ма тив-
ним гла го лом уну тра шњег под сти ца ја и не ги ра ним гла го лом уну тра шње 

41 У кон це сив ном од но су по ла зна си ту а ци ја је по сто ја ње мо гућ но сти на осно ву ко је се 
оче ку је оства ри ва ње рад ње у до пу ни. Су пр от на том оче ки ва њу је сте во ља/же ља су бјек та да 
се она не оства ри: Иа ко мо гу, не ћу / не же лим. Не ус по ста вља се обр нут кон це сив ни од нос, 
по ла зна си ту а ци ја уну тра шњег под сти ца ја ко јој се су прот ста вља спо ља шња мо гућ ност: (?) 
Иа ко не ћу / не же лим, мо гу.

42 Уп. тач ке 6.2.2.2., 6.3.2.2. и 6.5.2.2. ово га ра да.
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мо гућ но сти. Уну тра шњој по тре би су бјек та мо гу се су прот ста ви ти ње го ве 
трај не или при вре ме не ка рак те ри сти ке (сна га, ви си на, умор, бо лест, пси хич-
ко ста ње и сл.), ко је пред ста вља ју си лу ја чу од во ље:

(29) Х о  ћ у  да до хва тим ону књи гу, али н е  м о  г у  (разг.);
(30) Очи се из бе чи ле, бу ље око ло и хо ће да ис ко че. Бо ле ме. Х т е  л а  б и х  да 
их скло пим, али н е  м о  г у. Оне са ме не ће мир. Хо ће да ви де, да упи ју сву бе ду, 
сву не сре ћу (БС);
(31) Ж е  л и м  да пре ста нем, али н е  м о  г у. Осе ћам да сам на ву че на (ЛИ);
(32) Не ма чо ве ка у Хум ској 1 ко ји не же ли да Мир ко вић и да ље ко ман ду је цр но – 
бе лом од бра ном. – Ја то ж е  л и м  ви ше од свих, али н е  м о  г у  (...). До дат ни 
те рет ми пред ста вља не моћ. Пр ви пут у ка ри је ри сам ре као да не мо гу (ФБ);
(33) Ђор ђе вић је свој из о ста нак оправ дао чи ње ни цом да ће по сле на пор них 
утак ми ца ове се зо не би ти ису ви ше фи зич ки и пси хич ки ис цр пљен да би се 
ква ли тет но при пре мио за так ми че ње ко је че ка ре пре зен та ци ју (...). Из свих тих 
раз го во ра са знао сам да не ки игра чи ж е  л е  да игра ју, али н е  м о  г у  (СГ).

По сто ја ње во ље, же ље, али и не до ста так сме ло сти по ка зу ју сле де ћи при-
ме ри:

(34) Био је пот пу но не мо ћан. Као да је ста јао на Де во јач кој сте ни: ж е  л е о  ј е 
да ско чи, али н е  с м е, н е  м о  ж е, бо ји се да не ће до се ћи во ду (СМ);
(35) Х т е о  б и х  се ку па ти, али н е  с м е м; од јед ном ми сав тај страх од кај-
ма на (кро ко ди ла) из гле да свр ше но (ПР);
(36) Ште та је, јер то ли ко ти то га ж е  л и м  ре ћи, са мо што н е  с м е м  (СС).

6.5.2. Као и у тач ки 6.4.2. вред ност не га ци је гла го ла уну тра шњег под сти-
ца ја за ви си од кон крет ног гла го ла.

6.5.2.1. По сто ја ње спо соб но сти, али и во ља, же ља да се она не ис по љи 
ре а ли зо ва њем не ке си ту а ци је, под ра зу ме ва упо тре бу афир ма тив ног гла го ла 
уну тра шње спо соб но сти и не ги ра ног гла го ла уну тра шњег под сти ца ја хте
ти или же ле ти:

(37) М о  г у  да ра дим и не де љом, али н е  ћ у  (разг.); 
(38) При ча ју при че ка ко је све ре жи ра но, ка ко ћу ја да се дим ту ма ло па ћу да 
по бег нем. Не ћу да бе жим. Мо  г у  да по бег нем, али н е  ћ у. Јер из сва ког за тво-
ра се мо же по бе ћи (ПОЛ 24.02.2009);
(39) М о  г у  ја као тво ја ма ма, али н е  ж е  л и м  (ОП);
(40) Шре дер је опо ме нуо сво је су гра ђа не ко ји су тре нут но без по сла, а њих је 
око че ти ри ми ли о на, да не ма ју пра во да за бу ша ва ју. Ко м о  ж е  да ра ди, али 
н е  ж е  л и, тај не мо же ра чу на ти на со ли да р ност, упо зо рио је кан це лар (ПОЛ 
апр. 2001).

6.5.2.2. Не ги ра ни гла гол мо ра ти у сле де ћем при ме ру има зна че ње осло-
ба ђа ња од уну тра шње при ну де: 

(41) А што ми сли те ка ко би ре а го ва ла осо ба ко ја има ра ци о нал на увје ре ња о 
сво јим оп се си ја ма као што су – ја бих во ље ла да не мам оп се сив не ми сли, али 
то не зна чи да их не сми јем има ти. Оп се сив не ми сли су не при јат не, али ни су 
ужа сне и ја мо гу да их под не сем, не ћу се рас па сти у па рам пар чад ако их имам. 
Или још сла ђе – да не ко по ми сли, ја бих же ље ла да из ве дем свој ри ту ал и да се 
тре нут но осло бо дим анк си о зно сти, али ја то не мо рам. М о  г у, али н е  м о  р а м. 
Зар то ни је јед на та ко осло ба ђа ју ћа ми сао? (ОПС).
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6.6. СПољАшњАМоГУћноСТ–УнУТРАшњАМоГУћноСТ. Оба ти па мо гућ но-
сти се, као што је већ ре че но, ис ка зу ју гла го ли ма мо ћи и сме ти. Да би се 
ме ђу њи ма ус по ста вио су про тан од нос по треб но је да је дан од њих бу де упо-
тре бљен са зна че њем де он тич ке/си ту а ци о не мо гућ но сти, а дру ги са зна че њем 
спо соб но сти/сме ло сти, као и то да је дан бу де афир ма ти ван, а дру ги не ги ран:

(42) М о  г у, али н е  с м е м.
(43) С м е м, али н е  м о  г у.

Иа ко је пр ви ути сак да је гла гол сме ти де он тич ки упо тре бљен, а гла гол 
мо ћи озна ча ва спо соб ност, без уви да у кон текст не мо же се по у зда но зна ти 
ко ји од њих но си јед но, а ко ји дру го зна че ње. 

6.6.1. Афир ма тив на спо ља шња мо гућ ност ко јој се су прот ста вља не ги-
ра на уну тра шња мо гућ ност мо же се пред ста ви ти при ме ри ма с нео п ход ним 
кон тек стом:

(44) М о  г у  да оста нем до по но ћи, али н е  с м е м. Бо јим се по сле са ма да 
идем ку ћи (кон стр.);43

(45) С м е м  да оста нем до по но ћи, али н е  м о  г у. Већ са да ми се спа ва (кон стр.).

6.6.2. У зна че њу афир ма тив не уну тра шње мо гућ но сти аде ква тан је по-
тен ци јал, ко јим го вор ник ис ка зу је да је ма ла шан са за оства ри ва ње си ту а ци је 
услед њој су прот ста вље не за бра не или не ке дру ге окол но сти ко ја пред ста вља 
пре пре ку:

(46) М о  г л а  б и х  да по је дем све ове ко ла че, али н е  с м е м  (разг.);
(47) Ја б и х  с м е  л а  ову да да се спу стим, али н е  м о  г у. Кли зе ми сан да ле 
(разг.).

7. СУПРоТнИодноСИМЕђУЕПИСТЕМИчКИУПоТРЕБљЕнИММодАлнИМГлАГо-
лИМА. Епи сте мич ку мо дал ност од ре ђу је мо као сте пен уве ре но сти у исти ни-
тост про по зи ци је. Пи та ње ко је се на ме ће је сте: мо же ли је дан го вор ник исто-
вре ме но има ти раз ли чит сте пен уве ре но сти у исти ни тост јед не си ту а ци је и 
та два сте пе на по ста ви ти у су про тан од нос? У на став ку ра да по ка за ће се да 
је од го вор по твр дан, али и да по сто је зна чај на огра ни че ња.

Од гла го ла узе тих за ана ли зу у овом ра ду, с епи сте мич ким зна че њем 
по сма трам мо ра ти, тре ба ти и мо ћи.44 Од њих мо ра ти но си зна че ње нај ви-
шег сте пе на уве ре но сти, тре ба ти не што ни жег, а мо ћи нај ни жег. При ме њу-
ју ћи ме та фо ре си ла и пре пре ка И. Тр бо је вић-Ми ло ше вић при ме ре с гла го лом 
мо ра ти па ра фра зи ра на сле де ћи на чин: „pre mi se go vor ni ka i do stup ni do ka zi 

43 Ра зу мљи вост и при хва тљи вост кон стру и са них при ме ра про ве ра ва не су код из вор них 
го вор ни ка срп ског је зи ка.

44 И. Тр бо је вић-Ми ло ше вић (2004) раз ма тра и епи сте мич ку упо тре бу мо дал них гла го-
ла сме ти, хте ти и уме ти. Гла гол сме ти епи сте мич ко зна че ње мо же има ти са мо у од рич ном 
об ли ку: То не сме / не би сме ло би ти исти на. Ау тор ка сма тра да ови ис ка зи пред ста вља ју гра-
нич не слу ча је ве из ме ђу епи сте мич ке мо дал но сти и опре де ље ња ка не и сти ни то сти про по зи ци о-
ног са др жа ја, тј. кон тра фак тив но сти. По тен ци ја лом се по ве ћа ва епи сте мич ка дис тан ца од 
не и сти ни то сти про по зи ци је и ти ме се ви ше при бли жа ва епи сте мич кој мо дал но сти (стр. 164). 
При ме ре с гла го ли ма хте ти и уме ти свр ста ва у гра нич не слу ча је ве из ме ђу епи сте мич ке и 
ег зи стен ци јал не упо тре бе, при ко јој па ра фра за са др жи ква ли фи ка тор по вре ме но (стр. 165).
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go vor ni ka pri mo ra va ju da do ne se za klju čak i pr o po zi ci ji pri da isti no snu vred nost 
naj vi šeg ste pe na” (trBojeVić-milošeVić 2004: 156), за при ме ре с гла го лом тре
ба ти пред ла же па ра фра зу: „Mo je pre mi se me oba ve zu ju da za klju čim...al i do-
ka zi mo gu opo vrg nu ti moj za klju čak” (стр. 162), а у при ме ри ма с гла го лом мо ћи 
слу жи се па ра фра зом: „Mo je pre mi se (i do stup ni do ka zi) me ne spre ča va ju da 
za klju čim...” (стр. 159). 

Не га ци јом гла го ла мо ра ти до би ја се зна че ње од су ства при ну де да се до-
не се за кљу чак о исти ни то сти, гла гол тре ба ти по ста је сред ство ис ка зи ва ња 
ни жег сте пе на уве ре но сти у не и сти ни тост, а гла гол мо ћи сред ство за ис ка-
зи ва ње ви со ког сте пе на уве ре но сти у не и сти ни тост пр о по зи ци је. На је дан 
крај ска ле, да кле, мо же мо по ста ви ти ви сок сте пен уве ре но сти у исти ни тост, 
а на дру ги ви сок сте пен уве ре но сти у не и сти ни тост:

мо ра /би ти/ – тре ба ло би – мо же би ти – не мо ра би ти – не би тре ба ло – не 
мо же би ти.
Два епи сте мич ки упо тре бље на мо дал на гла го ла по ве за на су прот ним 

од но сом обич но се по ја вљу ју као ре ак ци ја на прет ход но из ре че но пи та ње 
или тврд њу, у си ту а ци ји ка да го вор ник рас по ла же раз ли чи тим ин фор ма ци-
ја ма од ко јих не ке го во ре у при лог исти ни то сти, а дру ге у при лог не и стин-
то сти пр о по зи ци је:

(48) Да ли је ово мле ко још до бро? – Т р е  б а  л о  б и  да је сте, али н е  м о  р а 
би ти.45 Не дав но сам га из ва ди ла из фри жи де ра, али је од та да на сун цу (разг.);
(49) Зво ни ти мо бил ни. Си гур но је ба ка. – Н е  б и  т р е  б а  л о, још ни је де вет, 
али м о  ж е  би ти. Ре кла је да ће уста ти ра ни је (разг.).
У оба при ме ра сте пен уве ре но сти од ко је се по ла зи ни је ви сок. Афир ма-

тив ном тре ба ти су прот ста вља се не ги ра но мо ра ти, а не ги ра ном тре ба ти 
су прот ста вља се афир ма тив но мо ћи. Дру гим ре чи ма, сла би јој уве ре но сти 
у исти ни тост про по зи ци је су прот ста вља се мо гућ ност да она ни је исти ни та, 
а сла би јој уве ре но сти у не и сти ни тост про по зи ци је су прот ста вља се мо гућ-
ност да је она исти ни та.

Ве о ма бли зак сте пен уве ре но сти има ју афир ма тив ни гла гол мо ћи и не-
ги ра ни гла гол мо ра ти. По ла зе ћи од афир ма тив ног мо ћи и су прот ста вља ју ћи 
му не ги ра но мо ра ти го вор ник из ра жа ва са гла сност у ве зи с мо гућ но шћу да 
је про по зи ци ја исти ни та, али исто вре ме но сма тра да је по треб но да ука же 
и на то да мо же би ти и дру га чи је, бу ду ћи да рас по ла же ин фор ма ци ја ма ко је 
го во ре у при лог и дру га чи јој си ту а ци ји. Од но сно, кон ста ту је се да не по сто је 
пре пре ке да про по зи ци ја бу де исти ни та, али и да до ка зи ни су до вољ ни да би 
се ис ка зао ви сок сте пен уве ре но сти:

(50) М о  ж е  би ти, али и н е  м о  р а.46

45 У ра ду се за др жа вам на ре че нич ним струк ту ра ма на ве де ним у Уво ду. И у епи сте мич-
кој и у не е пи сте мич кој мо дал но сти по сто је и дру га је зич ка сред ства и кон струк ци је за ис ка-
зи ва ње же ље них зна че ња. У овом слу ча ју, на при мер, уо би ча је на су и два афир ма тив на мо дал-
на гла го ла, при че му се су прот ста вља ју њи хо ве пр о по зи ци је: Тре ба ло би да је сте, али мо же 
би ти и да ни је / али мо же би ти и да се по ква ри ло, као и упо тре ба мо дал не пар ти ку ле мо жда: 
Тре ба ло би да је сте, али мо жда и ни је.

46 Ис каз код М. Ра до ва но ви ћа Мо же да бу де, али не мо ра да зна чи упра во је од раз гле-
да ња „и из овог и из оног угла” и скло но сти – „не су ди ти на пре чац, не ло ми ти пре ко ко ле на, 
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По ла зе ћи пак од не ги ра ног мо ра ти и су прот ста вља ју ћи му афир ма тив но 
мо ћи го вор ник не ги ра уве ре ност са го вор ни ка, али до пу шта и да је у пра ву:

(51) Н е  м о  р а  би ти, али м о  ж е.47

При ме ри (50) и (51) са др же по две тврд ње ко је у ло гич ком ква дра ту 
при па да ју суб су прот но сти ма. Овај тип ло гич ких од но са спе ци фи чан је по 
то ме што обе тврд ње мо гу би ти исти ни те. 

Ни су за бе ле же не је зич ке по твр де ус по ста вља ња су прот них од но са уко-
ли ко је јед ним мо дал ним гла го лом ис ка зан ви сок сте пен уве ре но сти у исти-
ни тост или не и сти ни тост про по зи ци је: 

– Не сту па ју у су про тан од нос два мо дал на гла го ла од ко јих је јед ним 
ис ка зан ви сок сте пен уве ре но сти у исти ни тост (мо ра ти), а дру гим ви сок 
сте пен уве ре но сти у не и сти ни тост про по зи ци је (не мо ћи):

(52) (?) М о  р а  /би ти/, али н е  м о  ж е  би ти.
– Не сту па ју у су про тан од нос два мо дал на гла го ла од ко јих је јед ним 

ис ка зан ви сок сте пен уве ре но сти у исти ни тост (мо ра ти) или не и сти ни тост 
про по зи ци је (не мо ћи), а дру гим ни жи сте пен уве ре но сти у исти ни тост (тре
ба ти) или не и сти ни тост (не тре ба ти): 

(53) (?) М о  р а  /би ти/, али н е  б и  т р е  б а  л о.
(54) (?) Н е  м о  ж е  б и  т и, али б и  т р е  б а  л о.
– Не сту па ју у су про тан од нос мо дал ни гла го ли ко ји ма се ис ка зу је ви-

сок сте пен уве ре но сти у исти ни тост (мо ра ти) или не и сти ни тост (не мо ћи) 
и њи хо ве не га ци је (не мо ра ти) и афир ма ци је (мо ћи). Од но сно не су прот ста-
вља ју се ви сок сте пен уве ре но сти у исти ни тост/не и сти ни тост и мо гућ ност 
да је про по зи ци ја исти ни та/не и сти ни та, што зна чи да се су прот ним од но сом 
не по ве зу је афир ма тив ни и не ги ра ни гла гол мо ра ти, као ни афир ма тив ни 
и не ги ра ни гла гол мо ћи: 

(55) (?) М о  р а  би ти, али н е  м о  р а.
(56) (?) М о  ж е  би ти, али н е  м о  ж е.
Су до ви у при ме ру (52) пре ма ло гич ком ква дра ту при па да ју су прот но сти-

ма, а они у при ме ри ма (55) и (56) при па да ју кон тра дик тор но сти ма. За оба ти па 
од но са ва жи да не мо гу оба би ти исти ни та. На осно ву прет ход них кон ста-
та ци ја у ве зи са зна че њи ма гла го ла тре ба ти,48 мо же се ре ћи да и при ме ри 
(53) и (54) има ју ка рак те ри сти ке су прот них су до ва.

Све ово ука зу је на то да се по твр дан од го вор на пи та ње с по чет ка овог 
одељ ка од но си на оне ис ка зе ко ји се на ла зе уну тар ска ле уве ре но сти, на ги њу 

не ин си сти ра ти на ко нач но сти оце не или на ну жној ја сно сти ста ва, на јед ном пу ту до зна ња, 
не од лу чи ва ти јед ном за сваг да, не гле да ти са мо кроз јед ну оп ти ку, те сти ра ти раз не мен тал-
не ала те и са знај не пу те ве, укр шта ти раз ли чи те обла сти зна ња” (РАдовАновИћ 2015: 14–15).

47 И. Тр бо је вић-Ми ло ше вић (2004: 158) на во ди при мер с два го вор ни ка: А: Мо ра би ти 
да је сти гао мој муж. – Б: Не мо ра (би ти), у ко јем го вор ник Б „ne ga ci jom gla go la MO RA TI 
iz ra ža va svo ju epi ste mič ku dis tan cu pre ma za ključ ku, tj. epi ste mič kom su du go vor ni ka A. Go vor nik 
B, da kle, po la zi sa sta no viš ta da nje go ve pre mi se ni su iste kao i pre mi se go vor ni ka A i da ga ne pri-
nu đu ju da iz vla či gor nji za klju čak (...). Dru gim re či ma, is kaz go vor ni ka B im pli ci ra dru gi, sla bi ji 
epi ste mič ki sud, a to je Ne mo ra bi ti tvoj muž. Mo že bi ti ne ko dru gi” (стр. 158).

48 Уп. и тач ку 4.1. ово га ра да.
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сре ди ни, ни жем сте пе ну уве ре но сти. Та кви ис ка зи за пра во пред ста вља ју ко-
ле ба ње го вор ни ка из ме ђу по зи тив ног и не га тив ног опре де ље ња пре ма исти-
ни то сти про по зи ци је.

Ка ко ви ди мо, у по ре ђе њу с не е пи сте мич ком мо дал но шћу, епи сте мич ку 
мо дал ност ка рак те ри шу ве ћа огра ни че ња по ста вља ња мо дал них гла го ла у 
су прот ни од нос. Об ја шње ње се на ла зи у сло же ни јој струк ту ри не е пи сте мич-
ке мо дал но сти у ко јој се, по ред ни воа, раз ли ку ју и ти по ви мо дал но сти. При-
мет но је, та ко ђе, да су ло гич ки од но си у епи сте мич кој мо дал но сти у ве ћој 
ме ри на сна зи у од но су на не е пи сте мич ку. 

8.ЗАКљУчАК. Ана ли за је по твр ди ла прет по став ку да мо дал ни гла го ли, 
упр кос то ме што при па да ју гла го ли ма не пот пу ног зна че ња, од но сно упр кос 
ви со ком сте пе ну де се ман ти зо ва но сти, има ју до вољ но се ман тич ког по тен-
ци ја ла за сту па ње у ме ђу соб ни од нос су прот но сти.

По ка за ло се да ти по ви мо дал них зна че ња пред ло же ни у тзв. мо ти ва цио-
ној мо дал ност пру жа ју до бру осно ву за из два ја ње и опи си ва ње ком би на ци ја 
су прот них од но са ме ђу мо дал ним гла го ли ма упо тре бље ним с не е пи сте мич-
ким зна че њем. Утвр ђе но је да су ме ђу че ти ри из дво је на ти па на чел но мо гу ће 
све ком би на ци је, али да ни су све под јед на ко фре квент не, ни ти оче ки ва не. 
Основ но зна че ње су прот но сти спе ци фи ко ва но је у овим ре че ни ца ма као кон-
це сив но. На осно ву мо дал ног ти па од ко јег се по ла зи оче ку је се оства ри ва ње 
или нео ства ри ва ње си ту а ци је озна че не у до пу ни, у за ви сно сти од афир ма-
тив ног или не ги ра ног об ли ка по ла зног мо дал ног гла го ла. Та квом оче ки ва њу 
су прот ста вља се дру ги мо дал ни тип ко ји ће ус пе ти или не ће ус пе ти да са вла-
да пр ву мо дал ну си ту а ци ју, у за ви сно сти од ја чи не си ле ко ју по се ду је. Те о ри-
ја ди на ми ке си ле, од но сно кон цепт си ла и пре пре ка, по ма же и у об ја шње њу 
ви ше или ма ње при хва тљи вих ком би на ци ја, те се, пр вен стве но на при ме-
ри ма гла го ла мо ра ти и тре ба ти, ви ди ути цај ин тен зи те та си ле на мо гућ ност 
да јој се су прот ста ви не ка дру га си ла. 

За адвер за тив не од но се по сма тра не у овом ра ду ре ле вант ном се по ка за-
ла и раз ли ка у оп се гу не га ци ја гла го ла мо ра ти и тре ба ти, бу ду ћи да се не-
га ци јом гла го ла мо ра ти по пра ви лу до би ја зна че ње осло ба ђа ња од оба ве зе, 
тј. до зво ле да се не (из)вр ши име но ва на си ту а ци ја, чи ме се гу би зна че ње под-
сти ца ја (и до би ја се вред ност мо гућ но сти: не мо ра = мо же не), док не га ци ја 
гла го ла тре ба ти за др жа ва зна че ње под сти ца ја, али је тај под сти цај усме рен 
на то да се не (из)вр ши име но ва на си ту а ци ја (не тре ба = тре ба не).

По зна то свој ство мо дал них гла го ла – њи хо ва ви ше знач ност те усло вље-
ност ин тер пре та ци је кон тек стом – до ла зи до из ра жа ја и у овим ре че нич ним 
струк ту ра ма. Нај че шће је то при упо тре би мо дал них гла го ла мо ћи и мо ра ти 
(и афир ма тив них и не ги ра них) јер се њи ма озна ча ва и уну тра шњи и спо ља-
шњи тип мо ти ва ци је.

Епи сте мич ка мо дал ност струк тур но је јед но став ни ја, не раз ли ку је ква-
ли та тив но раз ли чи те ти по ве, већ раз ли чи те ни вое уве ре но сти у исти ни тост 
про по зи ци је. Мо дал ни гла го ли епи сте мич ки упо тре бље ни мо гу сту па ти у 
су про тан од нос у си ту а ци ји ка да го вор ник рас по ла же раз ли чи тим ин фор ма-
ци ја ма од ко јих не ке го во ре у при лог исти ни то сти, а дру ге у при лог не и сти-
ни то сти про по зи ци је. По год ни су за то мо дал ни гла го ли ко ји ма се озна ча ва 
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сред њи или ни жи сте пен уве ре но сти, од но сно ко ји за хва та ју сред њи део 
кон ти ну у ма (на чи јим су кра је ви ма ви сок сте пен уве ре но сти у исти ни тост 
и ви сок сте пен уве ре но сти у не и сти ни тост про по зи ци је).

По је ди ни ти по ви су прот них ре че ни ца по сма тра ни у овом ра ду на во ди ли 
су на по тре бу да се са гле да ју и из пер спек ти ве од но са ме ђу су до ви ма у ло гич ком 
ква дра ту. По ка за ло се да је зик до пу шта и ис ка зе ко ји од сту па ју од пра ви ла 
од но са ме ђу ло гич ким су до ви ма. Ово се на ро чи то при ме ћу је у не е пи сте мич-
кој, тј. мо ти ва ци о ној мо дал но сти, у ко јој су мо гу ћи и ло гич ки кон тра дик тор-
ни ис ка зи ти па Знам да не мо рам, али мо рам. Ово је по сле ди ца по сто ја ња 
раз ли чи тих ти по ва мо ти ва ци је – спо ља шњег и уну тра шњег. Су прот ни од но си 
у епи сте мич кој мо дал но сти су, на осно ву спро ве де не ана ли зе, у ве ћој ме ри 
ускла ђе ни с од но си ма ме ђу ло гич ким су до ви ма.

Оно што се та ко ђе мо же при ме ти ти је сте да се не е пи сте мич ки и епи сте-
мич ки мо дал ни си сте ми, ка да су у пи та њу ре че нич не струк ту ре ана ли зи ра-
не у овом ра ду, не по ве зу ју су прот ним од но сом, тј. не су прот ста вља ју се два 
мо дал на гла го ла од ко јих је је дан упо тре бљен с не е пи сте мич ким зна че њем, 
а дру ги с епи сте мич ким. 
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Du šan ka Zve kić-Du ša no vić

MO DAL VERBS AND ADVER SA TI VITY

S u m  m a r y

The pa per analyzes sen ten tial struc tu res which are cha rac te ri zed by the ap pe a ran ce of two 
mo dal verbs con nec ted by an adver sa ti ve re la tion, an iden ti cal com ple ment of both mo dal verbs (which 
is not al ways ex pli ca ted), an iden ti cal ness of the su bject of the mo dal verbs and the ne ga tion of one 
mo dal verb, as in the fol lo wing exam ples: Tre ba lo bi, ali ne mo gu; Ne mo ram, ali ho ću; Mo gu, ali ne ću.

As a mo del of typo logy of mo dal me a nings of the non-epi ste mic type we rely on the so-cal led 
mo ti va ti o nal mo da lity which ma kes the fol lo wing dis tin cti ons: ex ter nal sti mu lus, in ter nal sti mu lus, 
ex ter nal pos si bi lity and in ter nal pos si bi lity. It has been esta blis hed that among the fo ur dis tinct types 
all com bi na ti ons are pos si ble in prin ci ple, but not all of them are equ ally fre qu ent nor tran spa rent 
in de pen dently of the con text. It has al so been no ti ced that the me a ning of op po si te ness in the se sen ten tial 
struc tu res is spe ci fied as con ces si ve: Ia ko bi tre ba lo, ne mo gu; Ia ko ne mo ram, ho ću; Ia ko mo gu, ne ću.

Mo dal verbs used epi ste mi cally are fo und in an op po si te re la tion in a si tu a tion when the spe a ker 
has dif fe rent in for ma tion, so me of which spe aks in fa vo ur of the truth ful ness and ot her spe aks in 
fa vo ur of the non-truth ful ness of the pro po si tion. Ade qu a te mo dal verbs are the ones which mark a 
me di um or lo wer de gree of con vic tion: Tre ba lo bi, ali ne mo ra bi ti; Ne bi tre ba lo, ali mo že bi ti; Mo že 
bi ti, ali i ne mo ra; Ne mo ra bi ti, ali mo že.

For the op po si te re la ti ons un der scru tiny in this pa per what pro ved to be re le vant was a dis tin ction 
in the sco pe of the ne ga ti ons of the verbs mo ra ti and tre ba ti sin ce the ne ga tion of the verb mo ra ti as a 
ru le has the me a ning of be ing free from an obli ga tion, i.e. the per mis sion not to do the said ac tion, which 
le ads to the loss of the me a ning of sti mu lus (and ga ins the va lue of pos si bi lity: ne mo ra = mo že ne). 
Con ver sely, the ne ga tion of the verb tre ba ti re ta ins the me a ning of sti mu lus but this sti mu lus is di rec ted 
at not per for ming the said ac tion (ne tre ba = tre ba ne).

The pa per ta kes in to con si de ra tion the the ory of for ce dyna mics by L. Talmy, which has hel ped 
in the in ter pre ta tion of mo re or less ac cep ta ble com bi na ti ons. Pri ma rily using the exam ples of the 
verbs mo ra ti and tre ba ti we ha ve shown the in flu en ce of the in ten sity of for ce on the pos si bi lity of an 
op po si tion from anot her for ce. So me types of sen ten ces are seen from the per spec ti ve of the re la ti ons 
bet we en jud gments in the lo gi cal squ a re. It has been shown that lan gu a ge al lows ut te ran ces that 
de vi a te from the ru les of the re la ti ons among lo gi cal jud gments, e.g. Znam da ne mo ram, ali mo ram.

In the sen ten tial struc tu res analyzed in this pa per two mo dal verbs, one with an epi ste mic me a ning, 
anot her with a non-epi ste mic me a ning, are not con nec ted by an op po si te re la tion. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
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Вла дан Јо ва но вић

ВЕ ЗА НЕ ОСНО ВЕ ДО МА ЋЕГ (СЛО ВЕН СКОГ) ПО РЕ КЛА  
У МОР ФЕМ СКОЈ И ТВОР БЕ НОЈ СТРУК ТУ РИ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА*

У ра ду се ана ли зи ра ју ре чи са ве за ним осно ва ма до ма ћег (сло вен ског) по ре кла из 
угла њи хо ве мор фем ске и твор бе не струк ту ре. Уз мор фем ску и твор бе ну ана ли зу ре чи, 
дат је осврт и на дру га пи та ња, као што је пи та ње про ме на у мор фем ској струк ту ри 
ре чи, од ре ђе ње тер ми на в е  з а  н а  о с н о  в а  пре ма дру гим ма ње или ви ше срод ним пој-
мо ви ма и тер ми ни ма итд.

Кључ не ре чи: ве за на осно ва, мор фем ска струк ту ра, твор бе на струк ту ра, са вре ме-
ни срп ски је зик.

The ar tic le analyzes the words with bo und ba ses of the Ser bian (Sla vic) ori gin in terms of 
the ir morp he mic and word-for ma tion struc tu re. Af ter the morp he mic and for ma ti ve struc tu re, 
the ar tic le gi ves a bri ef over vi ew of ot her is su es such as the is sue of chan ges of the morp he me 
struc tu re of words, the de fi ni tion of the term ve za na osno va to ot her mo re or less si mi lar con-
cepts and terms, etc.

Keywords: term ve za na osno va, morp he mic struc tu res, for ma ti ve struc tu re, con tem po rary 
Ser bian lan gu a ge.

1.Увод.По јам о с н о  в а  на ла зи се у цен тру син хро не твор бе ре чи. То је 
главни ве зив ни еле мент од ко јег се по ла зи при утвр ђи ва њу твор бе ног од но са 
из ме ђу мо тив не ре чи и тво ре ни це. При то ме, мор фем ски са став ре чи, уз осно-
ву од но сно ко рен ре чи, не за о би ла зан је у твор бе ној ана ли зи. Мор фем ска и твор-
бе на ана ли за че сто су нео дво ји ве, при че му пр ва не рет ко зах те ва утвр ђи ва ње 
про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи.

Тер мин в е  з а  н а  о с н о  в а  у на у ку о је зи ку увео је ру ски лин гви ста 
Г. О. Ви но кур (рус. связан ная осно ва) (в. вИноКУР 1959; шАнСКИ 20103: 136; 
ЭнЦ.Сл., под ко рень). Тим тер ми ном озна чио је осно ве ко је увек до ла зе у ре чи-
ма са дру гим твор бе ним еле мен том ‒ пре фик сом, су фик сом или у сло же ни-
ца ма са не ком дру гом осно вом ‒ за др жа ва ју ћи, у од ре ђе ном сте пе ну, оп ште 
пој мов но зна че ње ко је се мо же ра за зна ти у ре чи ма ко је кон крет на осно ва по-
ве зу је. На су прот ве за ним, сло бод не осно ве при мар но при па да ју про стим, не-
из ве де ним ре чи ма. Та ко су сло бод не осно ве, у ства ри, осно ве у ре чи ма ти па 
рад, ра ди ти, рад ник; да ти, по да ти, из да ти, пре да ти; ма шта, ма шта ти, 
ма што ви тост итд., док су ве за не осно ве оне ко је се у ви ше од јед не ре чи 
ја вља ју у спо ју са афик сом до ма ћег или стра ног по ре кла, а ни ка да (или го то-
во ни ка да) као са мо ста лан склоп: при ба ви ти, на ба ви ти, до ба ви ти, из ба ви ти, 
од но сно спре ми ти, до пре ми ти, опре ми ти, от пре ми ти итд. 

* Рад је пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи ка 
и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), ко ји у це ли ни 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Твор бе но гне здо ре чи са ве за ним осно ва ма мо же би ти ма ње или ве ће, 
али да би се о ре чи ма са ве за ним осно ва ма го во ри ло, нео п ход но је да по сто је 
нај ма ње две ре чи са истим ве за ним еле мен том и да се, са ста но ви шта син хро-
не ана ли зе, та кве осно ве не на ла зе у са ста ву про сте, не из ве де не ре чи. Пре ма 
уви ду у до ма ћу ли те ра ту ру, при ме ти ли смо да ве за ним осно ва ма још увек 
ни је по све ће но до вољ но па жње, иа ко се ра ди о ва жном је зич ком ма те ри ја лу 
за раз у ме ва ње и об ја шње ње по ја ва у мор фем ској и твор бе ној струк ту ри ре чи 
срп ског је зи ка. Наш сре ди шњи циљ је, сто га, по дроб ни ја мор фем ска и твор-
бе на ана ли за ре чи с ве за ним осно ва ма. По ла зе ћи од оно га што је у срп ској и 
ши рој сла ви стич кој ли те ра ту ри о овом про бле му ка за но, па жњу смо та ко ђе 
усме ри ли на од ре ђе ње тер ми на в е  з а  н а  о с н о  в а  и на дру ге ма ње или ви-
ше срод не пој мо ве и тер ми не. 

При мар ни кор пус за ово ис тра жи ва ње чи не ре чи екс цер пи ра не из ве ли-
ких опи сних реч ни ка ‒ РСА НУ и РМС. Пре ма по тре би, по је ди на зна че ња ре чи 
про ве ра ва ли смо у кон тек сти ма до би је ним из дру гих пи са них из во ра, пре 
све га из струч не ли те ра ту ре и дру гих реч ни ка (в. на кра ју у спи ску ци ти ра не 
ли те ра ту ре). У ра ду ни смо те жи ли пот пу ној пре зен та ци ји при ме ра, јер би 
у члан ку овог оби ма то би ло не из во дљи во, али смо на сто ја ли да из дво ји мо ве-
за не осно ве оних ре чи ко је при па да ју са вре ме ном књи жев ном срп ском је зи ку. 
Ме тод ко ји смо при ме ни ли у ис тра жи ва њу је сте ана ли за је зич ког ма те ри ја ла 
на три ма пла но ви ма: мор фем ском, твор бе ном и се ман тич ком. Осно ве су по-
је ди нач но раз ма тра не у окви ру по себ них це ли на (па су са), ко ји са др же сле де ће 
еле мен те: 1) ве за ну осно ву у при мар ном об ли ку, 2) ње ну ало морф ну фор му 
(уко ли ко је има), 3) ре чи са ве за ном осно вом, 4) се ман ти ку, тј. утвр ђи ва ње 
оп штег пој мов ног зна че ња ве за не осно ве у слу ча је ви ма ка да је она про зир на; 
та мо где је би ло по тре бе, уз опис кон крет не осно ве да ва ни су и дру ги по да-
ци ве за ни за ети мо ло ги ју, исто риј ске про ме не, те лек сич ке па ра ле ле у дру гим 
сло вен ским је зи ци ма.

2. ТЕРМИнолошКоодРЕђЕњЕПоЈМА‘вЕЗАнАоСновА’ИИЗУчЕноСТПРоБлЕМА
УдоМАћоЈлИТЕРАТУРИ. Пре гле да ју ћи до ма ћу гра ма тич ку ли те ра ту ру у ко јој 
се про бле му ве за них осно ва при сту па са ма њом или ве ћом па жњом, при ме-
ти ли смо да се још увек ни је уста лио и пре о вла дао јед но знач ни тер мин 
ко јим би се по јам ‘ве за на осно ва’ стрикт но одво јио од дру гих пој мо ва. На-
и ме, у ли те ра ту ри се уо ча ва из ве сна раз ли ка у упо тре би пој ма ‘ве за на осно ва’ 
у за ви сно сти од то га да ли се ра ди о осно ва ма до ма ћег по ре кла или о осно-
ва ма стра ног по ре кла ко је чи не пр ви или дру ги део сло же ни ца. За слу ча је ве 
до ма ћих осно ва у пре фик си ра ним гла го ли ма упо тре бља ва се тер мин ве за на 
осно ва, док се за ве за не осно ве стра ног по ре кла у сло же ни ца ма че шће упо-
тре бља ва ју дру ги тер ми ни. На то је већ скре ну та па жња у ра ни јем на шем 
ис тра жи ва њу (в. ЈовАновИћ2013), у ко јем су пред мет ана ли зе би ле ве за не 
осно ве стра ног (грч ко-ла тин ског) по ре кла у име нич ким сло же ни ца ма. У по-
ме ну том ра ду на гла ше но је да је тер мин ве за на осно ва функ ци о нал ни ји од 
кон ку рент них тер ми на стра ног по ре кла, као што су афик со ид или, кон крет-
ни је, пре фик со ид и су фик со ид. По ред то га, тер мин ве за на осно ва је тра ди-
ци о на лан и ши ро ко за сту пљен не са мо у до ма ћој не го и у ши рој сло вен ској 
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ли те ра ту ри.1 Тер ми ни пре фик со ид и су фик со ид мо гу се пак успе шно при ме-
ни ти у кон крет ној ана ли зи ка да се ак це нат ста вља на ре до след ме ста на ко јем 
се ве за на осно ва на ла зи у сло же ни ци (ЈовАновИћ2013: 298–299). 

Тер ми ном ве за на осно ва нај че шће се, да кле, озна ча ва ко рен ски део ре чи 
са лек сич ким зна че њем, ко ји се ни ка да не ја вља са мо стал но, већ као твор бе ни 
еле мент у са ста ву две ју или ви ше ре чи. Пре ма по ре клу, ве за не осно ве мо гу 
би ти ве за не осно ве до ма ћег (сло вен ског) по ре кла и ве за не осно ве стра ног 
(ин тер на ци о нал ног) по ре кла. Ова по де ла у до бр ој ме ри од ра жа ва и раз ли-
чи тост твор бе них ти по ва ре чи са ве за ним осно ва ма, као и на чи не њи хо вог 
гра ђе ња. У пр вом слу ча ју ра ди се пре вас ход но о тво ре ни ца ма са пре фик сом 
(под ва ли ти, пре ва ли ти, про ва ли ти, раз ва ли ти, до пре ми ти, опре ми ти, спре
ми ти), док се у дру гом слу ча ју ра ди о сло же ни ца ма са ве за ном осно вом у 
пр вом де лу сло же ни це (ае ро-, ау то-, де мо-) или дру гом де лу сло же ни це 
(-лог, -ло ги ја, -гра фи ја). При то ме, не ке ве за не осно ве стра ног по ре кла мо гу се 
у истом ли ку ја ви ти у пр вом и у дру гом сло же нич ком де лу, на при мер фи лан
троп, фил хе лен, од но сно сла ве но фил, ру со фил итд. У до ма ћој ли те ра ту ри про-
блем ве за не осно ве нај че шће се ти цао осно ва грч ког и ла тин ског по ре кла, ко је 
се на ла зе у пр вом или у дру гом де лу сло же них ре чи, а мно го ма ње ве за них 
осно ва до ма ћег по ре кла. Ову чи ње ни цу ни је те шко об ја сни ти има ју ћи у ви ду 
то да су ве за не осно ве грч ког и ла тин ског по ре кла ин тер на ци о нал не лек сич ке 
ком по нен те са про дук тив ним ди стри бу тив ним свој ством у срп ском је зи ку, 
као и пре по зна тљи вим мор фем ским об ли ком и зна че њем. Оно што спа ја ве за-
не осно ве као тер ми но е ле мен те грч ког и ла тин ског по ре кла, на јед ној стра ни, 
и ве за не осно ве до ма ћег по ре кла, на дру гој стра ни, то је мор фем ска не са мо-
стал ност на ни воу ре чи и по се до ва ње лек сич ког зна че ња на ни воу мор фе ме. 
Тер ми но е ле мен ти стра ног по ре кла при мар но уче ству ју у тво р би сло же ни ца 
са стра ном или до ма ћом осно вом. Ве за не осно ве стра ног по ре кла по пра ви лу 
при па да ју тер ми но ло шким си сте ми ма на у ка и стру ка, а се кун дар но се ја вља-
ју у тво р би но ви јих ре чи са екс пре сив ном ком по нен том зна че ња, не рет ко и 
жар гон ски обо је ним (в. ЈовАновИћ 2013). На су прот њи ма, ре чи са ве за ним 
осно ва ма до ма ћег по ре кла при па да ју основ ном, функ ци о нал но не мар ки ра-
ном лек сич ком сло ју срп ског је зи ка. Због сво јих ди фе рен ци јал них осо би на у 
по гле ду гра ђе ња, по ре кла и функ ци о нал но стил ске при пад но сти, као и уоп ште 
у по гле ду по сто ја но сти у лек сич ком си сте му срп ског је зи ка, ве за не осно ве до-
ма ћег (сло вен ског) и стра ног по ре кла мо ра ју се по себ но (одво је но) ана ли зи ра ти.

У Тво р би ре чи срп ског је зи ка И. Клај на о ве за ним осно ва ма до ма ћег по-
ре кла го во ри се ис кљу чи во у ка те го ри ји гла го ла (КлАЈн 2002: 242‒244). Њих, 
ме ђу тим, има и у дру гим вр ста ма ре чи. У овој књи зи ме ђу ре чи са ве за ним 
осно ва ма убро је ни су и гла го ли ко ји, за пра во, не ма ју осно ву (ко рен): ући, 
до ћи, по ћи и др. (в. КлАЈн 2002: 243). У Твор би ри је чи у хр ват ском књи жев
ном је зи ку Стје па на Ба би ћа (1986: 477) та ко ђе се о ве за ним осно ва ма до ма ћег 
по ре кла го во ри са мо у окви ру ка те го ри је гла го ла. У ра ду Р. Дра ги ће вић (2014) 

1 Не са мо у до ма ћој, не го и у сло вен ској лин гви сти ци тер ми ном афик со ид се по не кад 
озна ча ва ју јед на ко ве за не осно ве би ло да су до ма ћег или стра ног по ре кла, са мо уко ли ко су 
но си о ци лек сич ког зна че ња свој стве ног пра вим ре чи ма и уко ли ко пред ста вља ју струк тур ни 
еле мент твор бе ног мо де ла (в. шАнСКИ 20103).

ВЕ ЗА НЕ ОСНО ВЕ ДО МА ЋЕГ (СЛО ВЕН СКОГ) ПО РЕ КЛА У МОР ФЕМ СКОЈ И ТВОР БЕ НОЈ...
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по јам ‘ве за на осно ва’ спо ме нут је у све тлу пи та ња о ње ном се ман тич ком по-
тен ци ја лу, и из не то је ми шље ње да „по сма тра но из угла са вре ме ног је зи ка, 
не ке од ве за них осно ва чу ва ју сла би је, а не ке бо ље оп ште зна че ње” (237, у 
на по ме ни). Ак це нат у овом ра ду ста вљен је на уло гу пре фик са у очу ва њу или 
гу бље њу не ких ста рих гла го ла у са вре ме ном срп ском је зи ку, док су ве за не 
осно ве и њи хо ва про дук тив ност у раз ли чи тим вр ста ма ре чи оста ли из ван 
ин те ре со ва ња, што је у по ме ну том ра ду екс пли цит но и ка за но (в. дРАГИћЕвИћ
2014: 237).

Ве за не осно ве до ма ћег (сло вен ског) по ре кла у ре чи ма са вре ме ног срп ског 
је зи ка у знат ној ме ри пред ста вља ју кон ти ну ан те не ка да шњих сло бод них осно-
ва. У од ре ђе ној ме ри, оне су за др жа ле и са др жај не ка да шњих осно ва, од но-
сно пре не ле га на дру ге ве зив не еле мен те са ко ји ма обра зу ју це ли ну ре чи. 
Оно што се на син хро ном пла ну по ка зу је као ве за на осно ва у ре чи ма пре тр пе-
ло је суд би ну про ме на у мор фем ској струк ту ри не ка да шњих осно ва или ре чи. 
Про ме не у мор фем ској струк ту ри не ти чу се са мо осно ва, већ и дру гих твор-
бе них и мор фо ло шких еле ме на та. Због то га ће мо се пре са ме ана ли зе освр-
ну ти на про блем про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи.

3. ПРоМЕнЕУМоРфЕМСКоЈСТРУКТУРИРЕчИ.На чел но се мо же го во ри ти о 
два ма ти по ви ма про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи. Јед на је по вр шин ске, 
„ма те ри јал не” при ро де јер под ра зу ме ва не ку је зич ку про ме ну у исто ри ји 
ре чи, на при мер од ре ђе ну гла сов ну ал тер на ци ју (слъньце > сун це), док је дру-
га ду бин ска, „не ма те ри јал на”, под стак ну та про ме на ма у се ман ти ци, од но сно 
про ме на ма у ко ре ну или осно ви ре чи. За те му o ко јој пи ше мо ре ле вант на је 
дру га по ме ну та про ме на. У ли те ра ту ри је из дво је но не ко ли ко про це са про-
ме не мор фем ске струк ту ре ре чи (в. шАнСКИ 20103: 174–251), од ко јих су за 
ак ту ел ну те му нај ва жни ји мор фо ло шка ап сорп ци ја (рус. мор фо ло ги че ская 
аб сорб ция) и скра ће ње. 

Ка да је Г. О. Ви но кур об ја шња вао ве за ну осно ву вои- у ру ском је зи ку, 
ко ја се да нас ја вља са мо у ре чи ма ти па во ин, война, войско и др., на гла сио је 
да „не так было в древ не рус ском языке, по ка упо тре би тельно было сло во вои, 
рав ное по зна че нию ныне шне му во ин” (вИноКУР 1946: 327). У овом при ме ру 
ра ди се о мор фо ло шкој ап сорп ци ји, тј. пр во бит на осно ва се про ши ри ла на 
ра чун су фик са чи не ћи та ко но ву осно ву. Ово ме се мо гу до да ти при ме ри у 
срп ском је зи ку као што су: сун це (ста ри де ми ну тив на ьсе *sъlֲьсе је из гу био 
де ми ну тив ну се ман ти ку, па се твор бе на осно ва про ши ри ла на ра чун не ка да-
шњег де ми ну тив ног су фик са), па лац (су фикс -ац је по по ре клу де ми ну тив-
ни су фикс, а да нас део осно ве), за тим пти ца, ули ца (-ица је та ко ђе по по ре клу 
су фикс, а да нас део осно ве) итд. Мор фо ло шкој ап сорп ци ји су про тан про цес 
је сте упро шћа ва ње пр во бит не осно ве, као нпр. у ре чи ма тић ˂ птић, ти ца 
˂ пти ца, ода тле ти чи ца итд.

Кла си чан при мер ко јим се илу стру је про ме на у мор фем ској струк ту ри 
ре чи је су гла го ли обу ти и изу ти (уп. вИноКУР 1959). Ако из у зме мо пре фикс 
и ин фи ни тив ни на ста вак, оста је -у- као ко рен или осно ва.2 У са вре ме ном 

2 Пре ма М. Фа сме ру псл. *obuti (обуть), *jьzuti (изуть) у срод ству је са ли тван ским 
аũti „но си ти обу ћу, обу ва ти се” (фАСМЕР 1986, под обуть).

ВЛА ДАН ЈО ВА НО ВИЋ



107

срп ском је зи ку са др жај пре фик са се слио у осно ву, па се ре чи обу ти и изу ти 
да нас узи ма ју као про сте, не из ве де не. Та ко се се ман ти ка осно ве (ко ре на) 
-у- то ком вре ме на „спо ји ла” са са др жа јем твор бе не мор фе ме  ‒ пре фик си ма 
об- и из-. Због то га се ови гла го ли са ста но ви шта са вре ме не син хро ниј ске 
ана ли зе да нас опи су ју као про сти и не раш чла њи ви. 

4. МоРфЕМСКААнАлИЗАРЕчИСАвЕЗАнИМоСновАМАдоМАћЕГ(СловЕнСКоГ)
ПоРЕКлА.О ве за ним осно ва ма, као што смо већ ис та кли, мо же се го во ри ти 
тек ка да се ја ве нај ма ње у две ма ре чи ма. По гле дај мо са да на ко ји су се на чин 
ве за не осно ве у срп ском је зи ку мор фем ски и твор бе но по ве за ле са дру гим 
де ло ви ма ре чи у нео дво ји ву лек сич ку це ли ну.

Ве за на осно ва -бав- ја вља се у гла го ли ма свр ше ног ви да: на ба ви ти, 
до ба ви ти, оба ви ти, при ба ви ти, из ба ви ти итд. За раз ли ку од ових гла го ла, 
ко ји су вр ло уче ста ли у срп ском је зи ку, у РСА НУ је за бе ле же но зна че ње у 
не по врат ној фор ми гла го ла ба ви ти ‘на ба вља ти, до ба вља ти’, али је гла гол 
по твр ђен са мо два ма при ме ри ма из 19. ве ка, уз на по ме ну о ње го вој рет кој 
упо тре би. Ве за на осно ва -бав- са ин тер фик сом -ља- (-ба вља ти) ја вља се у 
гла го ли ма не свр ше ног ви да ис кљу чи во са пре фик си ма: до ба вља ти, из ба
вља ти, на ба вља ти, оба вља ти, при ба вља ти итд.

Ве за на осно ва -вал- на ла зи се у сле де ћим ре чи ма: за ва ли ти, на ва ли ти, 
од ва ли ти, по ва ли ти, под ва ли ти, пре ва ли ти, про ва ли ти, раз ва ли ти, сва ли ти, 
ува ли ти, а ода тле и у из ве де ни ца ма од ва ла, про ва ла, про ва ли ја, про вал ник, 
раз ва ли на итд. Пре ма на ве де ним об ли ци ма гла го ла свр ше ног ви да сто је гла-
го ли не свр ше ног ви да, та ко ђе са ве за ном осно вом -ваљ- и ин тер фик сом -ива-: 
за ва љи ва ти, на ва љи ва ти, од ва љи ва ти итд. У се ман тич ком са др жа ју свих 
ових гла го ла уо ча ва се за јед нич ка се ман те ма ‘од се чан, си ло вит по крет у од-
ре ђе ном прав цу’, што по ка зу је да ве за на осно ва не за ви сно од пре фик са чу ва 
у од ре ђе ној ме ри се ман тич ки са др жај и се ман тич ки по тен ци јал. У срп ском 
је зи ку не ма гла го ла *ва ли ти ко ји би пред ста вљао твор бе ну ба зу пре фик си-
ра ним гла го ли ма. 

Ве за на осно ва -вед-/-в(и)јед- (ало морф -вет-/-в(и)јет-) на ла зи се у ре чи ма: 
при по ве да ти / при по ви је да ти, про по ве да ти / про по вје да ти, ис по ве да ти / 
ис по ви је да ти, за тим у из ве де ни ца ма: при по вет ка / при по ви јет ка, про по вед 
/ про по вјед, ис по вест / ис по вјест итд.3

Ве за на осно ва -вес1- (ало морф -вед-) од гла го ла вести, ведем у са вре ме-
ном срп ском је зи ку на ла зи се у гла го ли ма свр ше ног ви да са пре фик си ма: 
до ве сти (до ве дем), из ве сти (из ве дем), на ве сти, од ве сти (од ве дем), по ве сти, 
пре ве сти (се) (пре ве дем (се)), при ве сти, про ве сти (се) (про ве дем (се)), раз
ве сти (се), све сти (се), уве сти (се) итд. У РСА НУ за бе ле жен је гла гол вести 
за озна ком заст. у зна че њу ‘во ди ти, до во ди ти’. По твр ђен је три ма при ме ри-
ма из С. М. Са рај ли је, П. П. Ње го ша и Б. Бу ди са вље ви ћа.

Ве за на осно ва -вес2- (ало морф -вез-) у са вре ме ном срп ском је зи ку до ла зи 
код гла го ла са мо са пре фик си ма: до ве сти (се) (до ве зем (се)), из ве сти (се) 
(из ве зем (се)), од ве сти (се) (од ве зем (се)), пре ве сти (се) (пре ве зем (се)) итд. 
Оп ште пој мов но зна че ње од но си се на рад њу кре та ња пре во зним сред ством. 

3 О кон ти ну ан та ма псл. *věděti ‘зна ти’ у сло вен ским је зи ци ма в. у фАСМЕР1986, под ве дать. 
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Ве за на осно ва -вик- на ла зи се у гла го ли ма свр ше ног ви да при вик ну ти, 
на вик ну ти, свик ну ти, од вик ну ти итд., за тим код име ни ца из ве де них од гла-
го ла, као што су: на ви ка, од ви ка итд. У не свр ше ним об ли ци ма ве за на осно ва 
до ла зи са про ши ре њем, тј. ин тер фик сом -ава-: -ви ка ва-. У РСА НУ за бе ле жен 
је гла гол вик ну ти у зна че њу ‘сте ћи на ви ку, на вик ну ти се’, али је ње го ва упо-
тре ба по твр ђе на тек не ко ли ким при ме ри ма из ста ри јих из во ра. Ве за на осно-
ва -вик- се кун дар но је на ста ла пре ма пре зент ској осно ви од гла го ла на -ви ћи: 
при ви ћи (се), на ви ћи (се), сви ћи (се), од ви ћи (се) итд.4

Ве за на осно ва -вој ко ју на ла зи мо у при ме ри ма вој ска, вој ник, во је ва ти, 
вој нич ки итд. на ста ла је од не ка да шње са мо стал не осно ве *voj- (уп. вИноКУР 
1959; шАнСКИ 20103: 137). У Да ни чи ће вом Рјеч ни ку за бе ле жен је мно жин ски 
об лик voi mi les, с на по ме ном да му у јед ни ни не ма по твр де. Оп ште сло вен ски 
ко рен voj вр ло је чест у ан тро по ни ми ји, „ko li ko u sta rim dvo čla nim lič nim ime-
ni ma kao pr vi ili dru gi dio, to li ko i u hi po ko ri sti ci ma: Vo ji slav, Voj mil, Vo je slav, 
Мilivoj(e), Do bri vo je, Bo ri voj, Be ri voj, Lju bi voj, Vo jo, Voj ko” (Skok 3, под vojь).

Ве за ном осно вом у са вре ме ном срп ском је зи ку сма тра мо -образ- у ре чи-
ма из о бра зи ти, кр сто о бра зан ‘ко ји има об лик кр ста’, уо бра зи ти, пре о бра
зи ти, јед но о бра зни, мно го о бра зни има ју ћи у ви ду оп шту се ман те му ових ре чи 
‘лик, сли ка, пред ста ва’, ко ју са вре ме на реч образ не са др жи. У Реч ни ку СА НУ 
у овом зна че њу реч образ из дво је на је у ви ду хо мо ним не од ред ни це образ2 са 
на зна ком да је за ста ре ла. Ре чи са по ме ну том осно вом -образ- у срп ском је зи ку 
при па да ју цр кве но сло вен ском је зич ком на сле ђу (в. ЕнЦ.ПРАвоСл., под образ 
Бож ји), а не ке су у срп ски је зик ушле под не по сред ним ути ца јем ру ског књи-
жев ног је зи ка у про шло сти (в. при ме ре у РСАнУ, под образ2).

Слич но осно ви -образ-, ве за ном осно вом сма тра мо и осно ву -по доб- у 
пре фик сал ним, су фик сал ним, пре фик сал но-су фик сал ним из ве де ни ца ма и сло-
же ни ца ма: (не)по до бан, (не)по доб ност, пре по до бан ‘свет, пре свет, пра ве дан 
(о све ци ма)’5, пре по до би је ‘ти ту ла пра во слав ног све штен ства’, пре по до би ти, 
упо до би ти се ‘бо го у год ним на чи ном жи во та при бли жи ти се Бо гу’, упо до бља
ва ти (се). Реч по до ба у зна че њу ‘об лик, фор ма’ да нас се рет ко упо тре бља ва 
(в. Skok1, под dob), а у Реч ни ку МС име ни ца по до ба ‘оно што је по об ли ку 
слич но че му; сли ка че га, лик, об лик’ и ‘ство ре ње нео д ре ђе но га об ли ка’ озна-
че на је као по кра јин ска и по твр ђе на ма лим бро јем при ме ра. За оба зна че ња 
да нас су уо би ча је не дру ге ре чи, нпр. при ли ка, сли ка за пр во зна че ње, од но сно 
спо до ба за дру го по ме ну то зна че ње. При мар на кла са ре чи са ве за ном осно-
вом -по доб- при па да цр кве но сло вен ском је зич ком на сле ђу, а са ста но ви шта 
са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка пра во слав ном цр кве ном дис кур су, 
што се мо же илу стро ва ти сле де ћим при ме ри ма: Чо век је ство рен по обра зу 
и по до би ју Бо га; И дру ги би оку си ли див ну ле по ту жи вље ња у Хри сту и упо
до би ли му се итд.

Лек се ме ра зр ок, ра зр о ко, ра зро кост, ра зро чан по ве зу је за јед нич ка се-
ман те ма ‘на чин на ко ји се гле да, по сма тра’ и ко рен ска мор фе ма -рок-, ко ја се 

4 Па ра ле ле са срп ским је зи ком на ла зи мо и у дру гим сло вен ским је зи ци ма (в. фАСМЕР 
1986: под выкнуть; уп. ТИхонов 1985: 816; КУЗњЕЦовА–ЕфРЕМовА 1986: 73–74).

5 Цр кве но сло ве ни змом пре по доб ни (рус. пре по добный) у пра во сла вљу се озна ча ва јед но 
од ду хов них зва ња ко је се до де љу је мо на си ма и мо на хи ња ма услед бо го у год ног и све тог жи-
во та (уп. ЕнЦ.ПРАвоСл.).
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са по ме ну тим се ман тич ким са др жа јем не ја вља ни у јед ној про стој, не из ве-
де ној ре чи. Из угла тво р бе ре чи, при дев ра зр ок пред ста вља твор бе ну ба зу 
пре ма ко јој су из ве де не дру ге ре чи: ра зр о ко, ра зро кост, ра зро чан, што зна чи 
да у овим слу ча је ви ма -рок- ни је уче ство ва ло у тво р би из ве де ни ца, већ мо-
тив на реч ра зр ок. Ме ђу тим, гле да но из угла мор фем ске струк ту ре ре чи, мор-
фе ма -рок- пред ста вља ве за но ко рен ско (лек сич ко) је згро по ме ну тих ре чи, 
а са ма се не ја вља као осно ва ка кве про сте, не из ве де не ре чи. 

Ту ма че ње при де ва ра зр ок ‘ко ме је сва ко око упра вље но у дру гом прав цу, 
зри кав’ сло же но је ка ко са ста но ви шта лек сич ког по ре кла осно ве -рок, та ко 
и са ста но ви шта гра ма тич ке (мор фем ске) струк ту ре ре чи (ЈовАновИћ 2007: 
82). У кон крет ном при де ву нај о чи глед ни ји је пре фикс раз-, ко ји је у при дев 
ра зр ок унео зна че ње ‘усме ре ност, кре та ње у раз ли чи тим прав ци ма, раз ли-
чи тост’. На осно ву по да та ка о по ре клу ове ре чи из не тих у Ети мо ло гиј ском 
рјеч ни ку П. Ско ка (в. Skok I, под gve rok; III, под zre ti; II, под oko; III, под ra zan; 
III, под ra zrok), при ме ће но је да је ау тор при дев ра зр ок ту ма чио на не ко ли ко 
на чи на.6 Та ко ђе је при ме ће но да се ви ше сми сле ност у ту ма че њу ти ца ла лек-
сич ке ком по нен те -рок(ø), по што је твор бе но по ре кло ком по нен те раз- не сум-
њи во. Раз ли чи то ту ма че ње ве за но је са мо за глас -р-, ко ји је Скок об ја шња вао 
као ре зул тат укр шта ња са ту ђи цом гве рок, за тим као ре зул тат ал тер на ци је 
зн > зр и као р из ко ре на гла го ла зре ти. Ин фор ма ци је о по ре клу при де ва 
ра зр ок пру жа и Рјеч ник ЈА ЗУ (RJA ZU), у ко јем су на ве де не две мо гућ но сти: 
1) од ко ре на ко ји је у зре ти, на зи ра ти, пре ме шта њем са мо гла сни ка или 2) од 
раз-ок, при че му је р умет ну то (rjazu, под ra zrok). Тре ба на по ме ну ти да 
се не сме ју ме ша ти -рок- у ра зро кост и, на при мер, -рок- у урок или про рок. 
У пр вом слу ча ју еле мент -рок- је ко рен ско је згро, по свој при ли ци од гла го ла 
зре ти (з из зре ти је сли ве но у раз) и име ни це око, или пак под не ком дру гом 
мо ти ва ци јом, док су, у дру гом и тре ћем при ме ру лек се ме по ста ле од ко ре на 
гла го ла ре ћи. Овај и слич ни слу ча је ви пред ста вља ју при мер мор фем ске хо-
мо ни ми је. 

Ве за на осно ва -скуд- на ла зи се у ре чи ма оску де ти / оску дје ти, оску де
ва ти / оску дје ва ти, оску дан, оскуд ност, оску ди ца. Осно ва је пра сло вен ског 
по ре кла, а у об ли ку при де ва мо гла је гла си ти *skǫdъ ‘си ро ма шан’ (Skok 2, 
под osku dan).7 Слич но осно ви -рок-, о ко јој смо ма ло пре пи са ли, осно ва 
-скуд- иа ко се на ла зи у од ре ђе ном бро ју ре чи, ипак је са мо у гла гол ској ва ри-
јан ти оску де ти / оску дје ти, оску де ва ти / оску дје ва ти твор бе на осно ва, док 
је у ре чи ма оску дан и оскуд ност она део твор бе не осно ве оскуд- и оску дан-. 
Из угла мор фем ске струк ту ре, осно ва -скуд- сва ка ко пред ста вља ве за но ко-
рен ско је згро по ме ну тих ре чи, бу ду ћи да се са ма не ја вља као осно ва ка кве 
про сте, не из ве де не ре чи.

Ве за на осно ва -слон- на ла зи се у ре чи ма с пре фик сом и суфиксом: на сло
ни ти, осло ни ти, при сло ни ти, на слон, осло нац итд, а у гла го ли ма не свр ше ног 
ви да на -сла ња ти: на сла ња ти (се), осла ња ти (се), при сла ња ти (се) итд. (Skok 
3, под slon). У по ме ну тим ре чи ма очи ту је се оп ште пој мов но зна че ње са чу-
ва но у осно ви, ко је је у ве зи са те сним, при сним до ди ром, при ти ском.

6 О опи су при де ва ра зр ок код П. Ско ка в. у ЈовАновИћ 2007: 82. 
7 О по твр да ма са овом осно вом у дру гим сло вен ским је зи ци ма в. фАСМЕР1986, под скудный.

ВЕ ЗА НЕ ОСНО ВЕ ДО МА ЋЕГ (СЛО ВЕН СКОГ) ПО РЕ КЛА У МОР ФЕМ СКОЈ И ТВОР БЕ НОЈ...



110

У ре чи ма до су ти, за су ти, иза су ти, на су ти, оба су ти, ода су ти, осу ти, 
по су ти, ра су ти, про су ти, усу ти итд. пре по зна је мо за јед нич ку се ман те му 
‘по кри ти што сит ном ма те ри јом’. Из ме ђу пре фик са и ин фи ни тив ног на став ка 
у свим при ме ри ма на ла зи се еле мент -су-, као но си лац лек сич ког са др жа ја, 
по функ ци ји ра ван осно ви. Ве за на осно ва -су- је у ети мо ло шкој ве зи са про-
ши ре ним еле мен том -су ну- у гла го лу су ну ти у зна че њу ‘на гло се про су ти у 
че му сит ном и рас тре си том’ (в. РМС, под су ну ти 7а).

Ве за ну осно ву -тиљ- на ла зи мо у ре чи ма по ти љак, за ти љак, као и од 
њих из ве де ним при де ви ма по тиљ ни, за тиљ ни, за ти љач ни. Ре чи за ти љак 
и по ти љак мо ти ви са не су пред ло шко-па де жним ве за ма „za tylom и po ti lu s 
po mo ću su fik sa ьk” (Skok 3, под za ti lak).8

Ме ђу ве за ним осно ва ма гла гол ске провенијенције из дво ји ће мо и оне ко је 
су ма хом за бе ле же не у до ма ћој ли те ра ту ри, бу ду ћи да је сам по јам ве за на 
осно ва, као што смо на пред ка за ли, при мар но по сма тран кроз ка те го ри ју гла-
го ла (уп. дРАГИћЕвИћ 2014; КлАЈн2002: 242–243; БАБИћ1986: 477): 

- ве за на осно ва -јм- (-јмити-) на ла зи се у ре чи ма: зај ми ти, нај ми ти, а ода-
тле у име нич ким из ве де ни ца ма са ало мор фом -јам-: за јам, на јам итд.;

- ве за на осно ва -пр- (-прети / -пријети) код гла го ла свр ше ног ви да у до
пре ти ⁄ до при је ти, упре ти ⁄ упри је ти (се), од у пре ти ⁄ од у при је ти (се), 
од но сно -пир- код гла го ла не свр ше ног ви да;

- ве за на осно ва -влач- (-влак-) (-вла чи ти) у гла го ли ма не свр ше ног ви да 
увла чи ти, свла чи ти, до вла чи ти, из вла чи ти;

- ве за на осно ва -м(ј)ет- (-м(ј)ети ти) у при ме ти ти / при мје ти ти, за ме
ти ти / за мје ти ти, од но сно у не свр ше ној фор ми -м(ј)ећи ва- (-м(ј)ећи ва
ти) у при ме ћи ва ти / при мје ћи ва ти, за ме ћи ва ти / за мје ћи ва ти итд.;

- ве за на осно ва -мол- (-мо ли ти) у из мо ли ти (се), по мо ли ти, про мо ли ти, 
од но сно у не свр ше ној фор ми -маљ- (-ма ља ти): по ма ља ти, про ма ља ти 
итд.;

- ве за на осно ва, од но сно ве за ни еле мент осно ве -ч- (-че ти) у гла го ли ма 
по че ти, на че ти, за че ти, за по че ти;

- ве за на осно ва, од но сно ве за ни еле мент осно ве -п- (-пе ти) у гла го ли ма 
за пе ти, рас пе ти, ода пе ти од но сно -пи ња ти у не свр ше ним фор ма ма 
гла го ла;

- ве за на осно ва -ко лач- (-колачити) у ис ко ла чи ти (се), рас ко ла чи ти ‘ши-
ро ко отво ри ти очи, раз ро га чи ти’;

- ве за на осно ва -пој- (-по ји ти) у при по ји ти, спо ји ти, рас по ји ти;
- ве за на осно ва -прем- (-пре ми ти) у до пре ми ти, опре ми ти, спре ми ти;
- ве за на осно ва -гну- (-гну ти) у наг ну ти, по гну ти, са гну ти итд., од но сно 

-ги ња- (-ги ња ти) у фор ма ма не свр ше ног ви да: на ги ња ти, са ги ња ти итд.;
- ве за на осно ва клоп- (-кло пи ти) у за кло пи ти, по кло пи ти, рас кло пи ти 

од но сно -кла па- (-кла па ти) у об ли ци ма не свр ше ног ви да;
- ве за на осно ва -стр- (-стре ти) у гла го ли ма про стре ти, за стре ти, ода

стре ти, од но сно -стир- (-сти ра ти) у об ли ци ма не свр ше ног ви да итд.

8 За раз ли ку од са вре ме ног срп ског, ова осно ва са чу ва ла је са мо стал ност у дру гим сло-
вен ским је зи ци ма: рус. тыл ‘зад ња стра на ле ђа, за ле ђе’, укр. и буг. тил, сло вен. tîl, чеш. týl 
‘зад њи део гла ве, за ти љак’ итд. (в. фАСМЕР 1986, под тыл). 

ВЛА ДАН ЈО ВА НО ВИЋ



111

Са ста но ви шта мор фем ске ана ли зе, ре чи ма са ве за ним осно ва ма у од ре-
ђе ном сми слу бли ске су ре чи без осно ва, тј. ко ре на ре чи, у ко ји ма је не ка да-
шњи твор бе ни фор мант (пре фикс) у спо ју са гра ма тич ким на став ком пре нео 
на се бе и са др жај не ка да шње осно ве, нпр. у гла го лу ући у-, ко је је по по ре клу 
пре фикс за озна ча ва ње сме ра ка уну тра шњо сти не че га, за јед но са ин фи ни-
тив ним на став ком чи ни гла гол у чи јем је са др жа ју про зир на се ман ти ка кре-
та ња (уп. још и до ћи, иза ћи, оти ћи и сл.).

5. ИЗТвоРБЕноГУГлА.Твор бе на ана ли за ре чи са ве за ним осно ва ма на сла-
ња се на мор фем ску, бу ду ћи да се при овој ана ли зи до осно ве до ла зи раш-
чла њи ва њем (одва ја њем) лек сич ке осно ве од дру гих ве зив них еле ме на та 
(гра ма тич ких мор фе ма). За раз ли ку од уо би ча је ног по ступ ка да се при утвр-
ђи ва њу твор бе ног од но са по ла зи од це ле мо тив не ре чи (или син таг ме) као 
твор бе не ба зе, ана ли за ре чи са ве за ним осно ва ма нај че шће пред со бом има 
мо дел по ко јем су та кве ре чи, са истом не са мо стал ном осно вом у сво ме сре-
ди шту, са зда не. Из угла тво р бе ре чи, по сто ја ње ве за не осно ве прет по ста вља 
две мо гућ но сти. Пр ва мо гућ ност је да ве за на осно ва бу де и де ри ва ци о на осно-
ва, што је слу чај са нај ве ћим бро јем ов де ана ли зи ра них ре чи. Дру га мо гућ-
ност је да се ве за на осно ва не по ду да ра са твор бе ном осно вом у свим ре чи ма 
јед не по ро ди це (твор бе на осно ва оскуд-, а не -скуд- у оску дан, оску ди ца или 
твор бе на осно ва ра зр ок-, а не -рок- у ра зр о ко, ра зро кост), али да пред ста вља 
ве за но лек сич ко је згро (ко рен) ко је се са мо не ја вља као осно ва ка кве про сте, 
не из ве де не ре чи (-скуд-, -рок-).

Реч-тво ре ни ца има два ти па еле ме на та: твор бе ну осно ву (или осно ве) 
као лек сич ки део и фор ман те са означ ном или гра ма тич ком функ ци јом у про-
ме ни зна че ња и(ли) гра ма тич ке ка те го ри је мо тив не ре чи. Ово су на чел на по-
ла зи шта у твор бе ној ана ли зи, ко ја се од но се и на твор бе ну струк ту ру ре чи 
са ве за ним осно ва ма. Нај че шћи твор бе ни мо дел ре чи са ве за ним осно ва ма 
до ма ћег (сло вен ског) по ре кла, као што нам ана ли зи ра ни при ме ри по ка зу ју, 
гла си: пре фикс + ве за на осно ва (+ су фикс ⁄ ин тер фикс) + гра ма тич ки (флек-
тив ни) на ста вак.

6. ЗАКљУчАК.На осно ву ана ли зе ре чи са ве за ним осно ва ма до ма ћег (сло-
вен ског) по ре кла, ко ју смо у овом ра ду спро ве ли, до шли смо до сле де ћих за-
кљу ча ка. 

Ре чи са ве за ним осно ва ма у срп ском је зи ку у знат ној ме ри пред ста вља ју 
ре зул тат про ме на у мор фем ској струк ту ри ре чи, ко је су у од ре ђе ној ме ри би ле 
свој стве не и дру гим сло вен ским је зи ци ма. Ре зул та ти тих про ме на на ла зе се 
и у дру гим гра ма тич ким ка те го ри ја ма, а не са мо у пре фик си ра ним гла го-
ли ма, ка ко се нај че шће у до ма ћој ли те ра ту ри до са да пи са ло.

Упо тре би тер ми на ве за на осно ва за осно ве ко је увек до ла зе у ре чи ма 
са дру гим твор бе ним еле мен том ‒ пре фик сом, су фик сом или у сло же ни ца-
ма са не ком дру гом осно вом, без об зи ра на то да ли су до ма ћег или стра ног 
(ин тер на ци о нал ног) по ре кла – тре ба да ти пред ност над дру гим пој мов но 
бли ским тер ми ни ма, као што је, на пр вом ме сту, афик со ид. Тер мин ве за на 
осно ва са здан је од до ма ћег ма те ри ја ла, већ ду го је у упо тре би, а, та ко ђе, 
ши ро ко је за сту пљен и по знат у ши рој сло вен ској ли те ра ту ри.  
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По јам ‘ве за на осно ва’ узи ма се у ши рем сми слу и он да ка да се под њим 
под ра зу ме ва ши ра осно ва са ста вље на од ве за ног еле мен та од јед ног гла са и 
гра ма тич ког на став ка, нпр. -ч- у -че ти: по че ти, на че ти, за че ти, за по че ти 
или -п- у -пе ти: за пе ти, на пе ти, по пе ти, рас пе ти, са пе ти, ода пе ти итд.

У срп ском је зи ку још увек ни је по у зда но утвр ђен при бли жан број ве за-
них осно ва. Раз лог то ме мо жда тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су за од ре ђи ва-
ње и ту ма че ње ве за них осно ва у срп ском је зи ку, као де лу ве ли ке сло вен ске 
је зич ке по ро ди це, нео п ход на, у од ре ђе ној ме ри, ком па ра тив но-исто риј ска 
про ма тра ња, што за са вре ме ну, син хро ниј ски ори јен ти са ну тво р бу ре чи не 
мо же би ти ре ле ван тан ис тра жи вач ки ме тод (по себ но у де лу ана ли зе и пре-
зен та ци је мор фем ски раш чла ње ног лек сич ког фон да у гра ма тич ким при руч-
ни ци ма са вре ме ног је зи ка).

Иа ко је не сум њи во то да ве за на осно ва пред ста вља срж лек сич ког де ла 
ре чи – са ма ње-ви ше про зир ним лек сич ким са др жа јем ко ји уно си у це ли ну 
ре чи ‒ у не ким слу ча је ви ма, ипак, ни је ла ко од ре ди ти ње но оп ште пој мов но 
зна че ње. Због то га нам се, ба рем за је дан број ве за них осно ва, чи ни по год ном 
илу стра ци ја њи хо вог зна че ња ко ју је из нео ру ски фи ло лог Н. М. Шан ски 
(20103: 139). Го во ре ћи о зна че њу ве за них осно ва, као и о од но су сло бод не и 
ве за не осно ве, овај ау тор је сло бод не осно ве упо ре дио са це лим ре чи ма, тј. 
име ни ца ма у основ ном, но ми на тив ном об ли ку, док је ве за не осно ве упо ре дио 
са фра зе о ло шким је ди ни ца ма ко је зна че ње ре а ли зу ју са мо у од го ва ра ју ћем 
„уста ље ном” спо ју.

До при бли жног спи ска ве за них осно ва до ма ћег (сло вен ског) по ре кла 
мо же се до ћи са мо де таљ ни јом ана ли зом на ши рем кор пу су срп ског је зи ка. 
Та ква јед на ана ли за до ве ла би до утврђивања знат но ве ћег бро ја ве за них осно-
ва до ма ћег по ре кла од оно га ко ји је пред ста вљен у до са да шњој ли те ра ту ри.
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В МОР ФЕМ НОЙ И СЛО ВО О БРА ЗО ВА ТЕЛЬНОЙ СТРУК ТУ РАХ СЕРБ СКО ГО ЯЗЫКА

Р е з ю м е

В статье рас сма три ваются сло ва со связанными ис кон но серб ски ми (славянски ми) 
осно ва ми с точ ки зре ния их мор фем ной и сло во о бра зо ва тельнно й струк тур. Ис ходя из то го, 
что понятие ‘связанные ис кон но серб ские основы’ в серб ской лин гви сти че ской ли те ра ту ре чаще 
все го ас со ци ру ется с ка те го рией при ста вочных гла го лов, ав тор так же пред ста вил – на ма те-
ри а ле опре де лен но го чи сла при ме ров – основы и дру гих ча стей ре чи. Наряду с мор фемным 
и сло во о бра зо ва тельным ана ли за ми, в ра бо те дан крат кий об зор дру гих во про сов, в том чи-
сле во пр ос из ме не ний в мор фем ной струк ту ре сло ва, а так же опре де ле ние тер ми на ‘связан ная 
осно ва’ по от но ше нию к дру гим бо лее или ме нее род ственным понятиям и тер ми нам.
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Жар ко Бо шња ко вић

РЕ ФОР МУ ЛА ЦИ ЈЕ ИС КА ЗА У ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКОМ ДИС КУР СУ  
И ЊИ ХОВ ЗНА ЧАЈ ЗА ИЗ У ЧА ВА ЊЕ НА РОД НИХ ГО ВО РА∗

У ра ду се нај пре де фи ни ше по јам ре фор му ла ци је, за тим се раз ма тра ју ти по ви 
дис курс них мар ке ра, по себ но оних ве за них за ре фор му ла ци ју. Глав ни део ра да по све ћен 
је ана ли зи ре фор му ла циј ских мар ке ра и ре фор му ла ци ја у ди ја ле кат ском дис кур су, као 
и ње ном зна ча ју за из у ча ва ње на род них го во ра.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, дис курс, ре фор му ла ци ја, ре фор му ла циј ски мар ке ри, 
ди ја лек то ло ги ја.

The pa per first de fi nes the con cept of re for mu la tion and then di scus ses the types of 
di sco ur se mar kers, espe ci ally tho se re la ted to re for mu la tion. The main part is de di ca ted to the 
analysis of re for mu la tion mar kers and re for mu la ti ons in the di a lec tal di sco ur se, as well as its 
im por tan ce for the study of folk spe ec hes.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, di sco ur se, re for mu la tion, re for mu la tion mar kers, di a lec-
to logy.

1.1. Увод. У го вор ној и пи са ној ва ри јан ти је зи ка адре сант или по ши ља-
лац по ру ке тру ди се да она бу де ра зу мљи ва и убе дљи ва адре са ту или при-
ма о цу. Адре сант на тај на чин про јек ту је се бе у свој дис курс по ка зу ју ћи свој 
став пре ма са др жи ни и адре са ти ма ко ји ма је на ме ње на по ру ка, што знат но 
до при но си бо љој ко му ни ка ци ји. Исто вре ме но по ши ља лац по ру ке по ве зу је 
текст са да тим дру штве ним и ин тер ак тив ним кон тек стом (HylanD 2007: 283–
284). Да би се све ово ре а ли зо ва ло, адре сант се ко ри сти ре фор му ла ци јом, тј. 
јед ном „од оних ка те го ри ја ко је се мо ра ју по сма тра ти у дис кур су не са мо 
за то што је она еле ме нат ко ји об ја шња ва не ки прет ход ни ис каз у тек сту и 
не ка је вр ста ње го вог ме та се ман тич ког ко мен та ра, не го и за то што се ја вља 
у си ту а ци ји ин тер ло ку ци је као ва ри ја ци ја на исти пред мет, са др жај или 
зна че ње”. (ПоловИнА1993: 110).

1.2. Ка ко би са го вор ник или адре сат што бо ље раз у мео по ру ку, го вор-
ник пр ви или ори ги нал ни ис каз ре фор му ли ше. При то ме се он у ре фор му-
ли са ном ис ка зу мо же пре ци зни је из ра зи ти или га про ши ри ти1. Мо гли би смо 
ре ћи да се јед на иде ја ре а ли зу је на два на чи на, при че му је дру ги па ра фра за 
пр вог. У ве зи са тим по сто је ре зли чи та схва та ња. Не ки на уч ни ци сма тра ју 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про
сто ра (бр. 178020), ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 По је ди ни ау то ри по ка зу ју по се бан ин те рес за ре фор му ли са ње на уч них тек сто ва за ши ру 
ла ич ку пу бли ку, што да нас чи не мно ге но вин ске аген ци је. Та ко „Re u ters He alth” са жи ма ме ди-
цин ску ли те ра ту ру за ла ич ку пу бли ку, а ВВС on li ne у одељ ку под на сло вом Sci en ce/Na tu re на 
по пу ла ран на чин из ве шта ва ши ру чи та лач ку пу бли ку о до га ђа ји ма из све та на у ке (SiDDHartHan 
2010: 126). 
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да су те па ра фра зе јед на ке на ме та тек сту ал ном ни воу, док дру ги ин си сти ра ју 
на то ме да ни ка да не до ла зи до пот пу не јед на ко сти (CuenCa 2003: 1071).

Кен Хај ланд је пре ци зни ји, те го во ри о дис курс ним функ ци ја ма ре фор-
му ла ци је и кон ста ту је да је за њу ка рак те ри стич на: 1. експанзиjа, у окви ру 
ко је раз ли ку је (а) об ја шње ње и (б) им пли ка ци ју, и 2. ре дук ци ја, у окви ру ко је 
се ја вља (а) па ра фра за и (б) спе ци фи ка ци ја (HylanD 2007: 274). На ве де не тер-
ми не ће мо об ја сни ти у то ку са ме ана ли зе. 

1.3. Исти ау тор сма тра да ре фор му ла ци ја ни је јед но став на функ ци ја 
дис кур са и да је тре ба убра ја ти у ком плек сну се ман тич ку ка те го ри ју ко ју 
чи не нај пре стро го па ра фра зи ра ње, за тим спе ци фи ка ци ја, об ја шња ва ње, кра-
так пре глед или де но ми на ци ја, па чак и не па ра фра зи ра ју ћа зна че ња као што 
су им пли ка ци ја, за кљу чи ва ње и кон тра сти ра ње (CuenCa 2003: 1072).

1.4. Да би се ис та кла струк ту ра дис кур са, ко ри сте се дис курс ни мар ке-
ри. За њих ско ро сва ки ау тор има свој тер мин. Та ко су они име но ва ни и као: 
упут на фра за, дис курс ни ко нек то ри, дис курс ни опе ра то ри, праг ма тич ни ко-
нек то ри, праг ма тич ни мар ке ри, ко нек то ри ре че ни ца, лек сич ки мар ке ри итд. 
(HeiDar ‒ Biria 2011: 1479–1480). Ми ће мо се у ра ду ко ри сти ти пр вен стве но 
тер ми ном дис курс ни мар ке ри.

1.5. Jедна од њи хо вих ка рат ке ри сти ка је сте и мул ти гра ма тич ност, за то 
што не чи не ја сно де фи ни са ну гра ма тич ку кла су, већ при па да ју раз ли чи тим 
вр ста ма ре чи: ве зни ци ма (сто га, ни), при ло зи ма (мо жда, сва ка ко, си гур но), 
име ни ца ма у пред ло шко-па де жним кон струк ци ја ма (на по чет ку, на кра ју, 
у том слу ча ју). Нас ће у овом ра ду по себ но ин те ре со ва ти ме та и зра зи (од но
сно, дру гим ре чи ма, у ства ри, кра ће ре че но, украт ко, тј., и сл.) ко ји ма се сиг-
на ли зи ра ре фор му ла ци ја (HeiDar ‒ Biria 2011: 1481). Не ки ау то ри ове по след-
ње ме та и зра зе на зи ва ју апо зи циј ским мар ке ри ма (Blakemore 1995: 325), а 
дру ги увод ним из ра зи ма па ра фра зе (marzoVić ‒ VukaDinoVić 1990: 606) или 
ко нек то ри ма об ја шња ва ња (mrazoVić ‒ VukaDinoVić 1990: 652–653).

1.6. Дис курс ни мар ке ри се ја вља ју у окви ру: (а) ре фе рен ци јал не, (б) струк-
ту рал не и (в) ког ни тив не ка те го ри је (HeiDar ‒ Biria 2011: 1482). У пр вом слу-
ча ју (а), дис курс ни мар ке ри озна ча ва ју од нос из ме ђу прет ход не и до ла зе ће 
ак тив но сти у то ку дис кур са. Њи ма се озна ча ва ко ор ди на ци ја (и, обо је), ре зул-
тат, узрок (због то га, сто га), су прот ност (на про тив), дис јунк тив ност (или), 
ди гре си ја (у сва ком слу ча ју), по ре ђе ње (као што) итд. У дру гом слу ча ју (б), 
дис курс ни мар ке ри озна ча ва ју ве зу или тран зи ци ју из ме ђу те ма: по че так (на 
са мом по чет ку), крај, су ми ра ње (да зка љу чи мо), ре до след (пр во, дру го, сле
де ћи), про ме ну те ме (а са да) итд. Ове ти по ве дис курс них мар ке ра мо гли би смо 
на зва ти и сиг на ли ма за ра шла ња ва ње тек ста (БошњАКовИћ 2011а: 445–456). 
И на кра ју, у тре ћем слу ча ју (в), дис курс ни мар ке ри нас ин фор ми шу о адре-
сан то вом ког ни тив ном ста њу: о про це су раз ми шља ња (раз у мем, ми слим), 
о ње го вој на ме ри да ре фор му ли ше или де таљ ни је об ја сни текст (хтео сам 
да ка жем, тј., од но сно) итд.

Што се ти че уче ста ло сти дис курс них мар ке ра у тре ћој, ког ни тив ној ка-
те го ри ји, они су, бар у дис кур су ме ђу на род ног пра ва, ве о ма рет ки (HeiDar 
‒ Biria 2011: 1485–1486), а слич но и у на шем ди ја ле кат ском кор пу су.
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1.7. Не ки ау то ри мар ке ре ре фор му ла ци је де ле у две гру пе (CuenCa 2003: 
1073). Пр ву чи не про сти мар ке ри ко ји има ју уста ље ну струк ту ру и ни је дан 
се члан не мо же за ме ни ти или про ши ри ти дру гим (то јест, тј., или, на и ме). 
Дру гу гру пу чи не сло же ни мар ке ри ко ји не ма ју уста ље ну струк ту ру и чи ји 
се чла но ви мо гу за ме њи ва ти или про ши ри ва ти (дру гим ре чи ма, тач ни је 
ре че но). Не ки од њих се од ли ку ју и при су ством пре ди ка та (да исту ствар 
ка же мо на дру ги на чин; ово зна чи да; то ће ре ћи; то је).

1.8. У на шој струч ној ли те ра ту ри ре фор му ла ци ји ис ка за ни је по све ће на 
до вољ на па жња. Та ко је Ве сна По ло ви на ана ли зи ра ла ре фор му ла ци ју сми сла 
на свим је зич ким ни во и ма у сва ко днев ном раз го во р ном је зи ку, у пе да го шком 
дис кур су и у дис кур су на уч но-лин гви стич ке по ле ми ке (ПоловИнА 1993). У 
овом по след њем слу ча ју у пи та њу је пре вод са фран цу ског и ен гле ског на 
срп ски је зик, при че му се ре фор му ла ци ја ја вља у кон так ту ви ше је зи ка.

На ши гер ма ни сти у сво јој гра ма ти ци срп ско хр ват ског је зи ка за стран-
це у окви ру го вор них чи но ва ко ји се од но се на са го вор ни ка, из ме ђу оста лог, 
об ра ђу ју и па ра фра зу, тј. по на вља ње прет ход не ре пли ке дру гим ре чи ма (mra-
zoVić ‒ VukaDinoVić 1990: 606).

Ре фор му ла ци ја је ана ли зи ра на и у окви ру гра ма тич ких и лек сич ко-се-
ман тич ких осо би на ме та тек сту ал них ко мен та ра у ди ја ле кат ском тек сту 
(БошњАКовИћ 2011).

1.9. У стра ној лин гви стич кој ли те ра ту ри ре фор му ла ци ја је ана ли зи ра-
на: у на уч ном дис кур су (HylanD 2007), у ака дем ском пи са њу (CuenCa 2003), 
у ме ђу на род ном пра ву (HeiDar ‒ Biria 2011) итд. Мар ке ри ре фор му ла ци је се 
ре ва ло ри зу ју и са гле да ва ју са раз ли чи тих аспе ка та (Blakemore 1996;CuenCa 
2003; murillo 2004; roSSari 1994; SiDDHartHan 2010).

Ре фор му ла ци ја, као сво је вр сно по на вља ње истих или си но ним ских 
ре чи, мо же се ана ли зи ра ти и у го во ру би лин гвал них осо ба. Та ко у го во ру 
Ал ба на ца из Скоп ске Цр не Го ре че сто се ко ри сте и ма ке дон ски / срп ски (Aj 
pu non, ra di:t ‘Он ра ди’) и тур ски (Кrejt k′a gjin, ki mi let ha: buk. ‘Цео овај на-
род је де хлеб’) пре вод ни екви ва лен ти уз ал бан ске ре чи или се сло вен ске 
лек се ме мо гу за ме њи ва ти тур ским у ал бан ском ис ка зу (Po gres hno jam i 
shra:m, dal lash. ‘По гре шно сам за пи сан’) (хАМИТИ 2001: 439–440).

1.10. Ми се овом при ли ком не ће мо упу шта ти у сло же на те о риј ска раз ма-
тра ња, већ нам је циљ да по ка же мо ти по ве ре фор му ла ци је ис ка за, тј. ре фор-
му ла циј ске мар ке ре у ди ја ле кат ском дис кур су и њи хов зна чај за из у ча ва ње 
на род них го во ра.

Кор пус чи не углав ном ау то ро ви ди ја ле кат ски тран скрип ти ау дио за пи са 
из Сре ма и Сме де рев ског По ду на вља2. 

2.0. АнАлИЗАГРАђЕ. Ре ла тив но бо га ту гра ђу (око 150 при ме ра) ана ли зи-
ра ће мо пре ма фор мал ним кри те ри ју ми ма, тј. пре ма ти по ви ма дис курс них 

2 Из Сре ма: Вог. – Во гањ, Врд. – Врд ник, Гиб. – Ги ба рац, Гол. – Го лу бин ци, Див. – Ди вош, 
До бан. – До ба нов ци, До бр. – До брин ци, Зем. – Зе мун, Ја – Ја ко во, Кам. – Ка ме ни ца, Лаћ. – Ла ћа рак, 
Мор. – Мо ро вић, Ру – Ру ма, Св. – Сви лош, Сот, Су – Су сек, Чал. –Чал ма; из Сме де рев ског По-
ду на вља: Крњ. – Кр ње во, Мих. – Ми хај ло вац, Пе тр. – Пе три је во, Сел. – Се ле вац, Трн. – Тр нов че.

РЕ ФОР МУ ЛА ЦИ ЈЕ ИС КА ЗА У ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКОМ ДИС КУР СУ И ЊИ ХОВ ЗНА ЧАЈ...
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мар ке ра: гра фич ки, про сти и сло же ни, а укви ру њих ће мо по сма тра ти функ-
ци је ре фор му кла ци ја.

Гра фич ки мар ке ри
2.1.0. Ја сно је да су ови мар ке ри од ли ка пи са ног је зи ка. При ре ђи ва чи 

ди ја ле кат ских тек сто ва за мар ки ра ње ек пли ка ци ја или ре фор му ла ци ја по-
је ди них де ло ва дис кур са ко ри сте се раз ли чи тим гра фиј ским сред стви ма: 
за гра да ма, цр та ма, за пе та ма, дво тач ка ма.

2.1.1. Ре фор му ла ци ја ис ка за у пи са ној вер зи ји мо же би ти мар ки ра на за-
гра да ма, што нај че шће при ме њу је Не вен ка Се ку лић (1981), са ку пљач и при-
ре ђи вач ди ја ле кат ских тек сто ва из Вој во ди не3. 

У окви ру за гра да обич но се на во ди: 
а) је дан до два си но ни ма: За дру га има ре зо ни цу (стру га ру) (Гол. 1886); 

Ку пи де те ту: шло фро чић (аљи ни цу) Врд. 1887); по шао је ке ки (тет ки) у ба шту 
(Гол. 1901); И та ко је мој отац ишо као тол мач са го спо да ром и ње го вим ор
та ком (ком па ни јо ном) (Ру. 1870); на ра сла тра ва до шту ка те ра (до пла фо на) 
(Врд. 1910); Он је го ди ну да на ра дио на мај да ну (руд ни ку) (Врд. 1887); са ко-
ји ма ја сад као мај ка (ба ба) ужи вам са мо јим уну чи ћи ма (Гол. 1902); и он да 
су нас по ку ћа ма рас та ли ли (раз де ли ли, сме сти ли) (До бан. 1883). У овом по-
след њем при ме ру ви ди мо да се дру гом лек се мом пре ци зни је од ре ђу је зна че ње 
пр ве две.

б) си но ним и ње го во де таљ но об ја шње ње: Е, по сле сам био и ко чи јаш 
(фур ман – по ва ро ши но си ли др ва, угља, еспа па по тр го ви на ма у Зе му ну (Зем 
1870).

в) са мо об ја шње ње: био ми шлин гер по се јан ... а овај ма ли ушо у тај про гон 
(та ста за из ме ђу то га ми шлин ге ра; а ми шлин гер ви со ко, као ку ку ру зи, са мо 
че сто) (Гол. 1901); са све кро вим бра том ми смо би ли у за дру ги (би ли смо за
јед но) (Гол. 1901); За дру га има ... млин че ки ћар (што не ме ље на ка мен, има 
че ки ће што раз би ја ду, сит не, уси тља ва ду зр на) (Гол. 1886); пра ви мо евен ке 
(узме се је дан прут с ра шља ма па се на ве ша на ње га – ко ка пут да ви си о 
чи ви лу ку; мо же и прут пре ко па по сла же мо, обе си мо гро жђе на тај прут) 
(Врд. 1943);

г) об ја шње ње са сло же ним ре фор му ла циј ским мар ке ром: не сме ни да 
ка же јел би про па ла пе ти ца (то је пет фо рин ти у зла ту) (Гол. 1891); у вој-
ски што се звао „зе ле ни ка дер” (то је би ла не мач ка вој ска ) (До бан. 1915); 

д) об ја шње ње са сло же ним ре фор му ла циј ским мар ке ром и до дат ним 
по ја шње њи ма: ми смо ку ва ли на ма са ми ве че ру у гво зде ња ку (то је је дан 
суд за па сти ре: има де она руч ка ко ја се обе си о др ве ну ку ку и ви си над ва тр ом; 
на сред ко ле бе ло жи мо ва тру и ку ва мо) (До бан. 1886); он да су нам до не ли 
хра ну... и јед ну слу жав ку (то се ва ди из чи ни је с отом слу жав ком – си паш 
па суљ, ам пре су пе) (До бан. 1883). 

Из на ве де них при ме ра ја сно нам је да је за пи си вач тек ста тра жио об ја-
шње ња по је ди них ле се ма, а по том те од го во ре у за гра да ма ве зи вао уз њих, 
те би смо их мо гли на зва ти псе у до ре фор му ла ци ја ма. 

3 С об зи ром на пред мет на ше ана ли зе при ме ри углав ном не ће би ти на во ђе ни са ак цен-
том, осим ка да је то бу де пред мет ре фор му ла ци је.
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2.1.2. Ре фор му ла ци је се мо гу мар ки ра ти и цр том. Та ко на кон ње мо же 
да сле ди: 

(а) ге не ра ли за ци ја: има че ки ће ... што ме ље ко ку ру зе – сва ку ра ну зр на ту 
(Гол. 1886); 

(б) апо зи ци ја: Он да су нам до шли до мо бра ни – Па ве ли ће ва вој ска (До-
бан. 1915); 

(в) ау то ре гу ла ци ја, тј. за ме на раз го вр ног об ли ка стан дард ним, што на-
ла же са ма те ма раз го во ра (уче шће у па р тиј ском жи во ту): ал де да је во ло – во
лео је те ор га ни за ци је, во лео је да иде на са тан ке, био је у пар ти ји, во лео је 
он то (Вог. 1927); 

(г) си но ним и ње го ва екс пли ка ци ја: мар ки ро сам – швин гло во – и очи 
сам сâм на пра вио тра хо му (Лаћ. 1885).

Ја сно је да са ми го вор ни ци ре фор му ла ци ја ма про ши ру ју сво је при мар не 
ис ка зе. 

2.1.3. Ре фор му ла ци је се у го во ру мо гу мар ки ра ти крат ком па у зом, а у 
пи са ној ва ри јан ти за пе том: Ми смо исто, иден тич но за ви сни од Бо га као 
де те од мај ке (Зем. 1962); Бог је тај дар, по клон на ме нио на ма (Зем. 1962), До-
не си те че ти ри ко фе во де, че ти ри ве дра (Зем. 1962); до шо је ла ђом. Ни је би ло 
ави јо на, не го бро дом, ла ђом. И так ка жем ла ђом, бро дом (Вог. 1927);

Ви ди мо да се на ме та тек сту ал ном ни воу овај тип па ра фра за, као и оне 
ти па шло фро чић (аљи ни цу) (2.1.1.а) мо гу сма тра ти јед на ким, јер је у пи та њу 
упо тре ба си но ни ма.

Апо зи ци је та ко ђе пред ста вља ју сво је вр сне ре фор му ла ци је ко је се у пи-
са ној ва ри јан ти го во ра одва ја ју за пе та ма: ба ба Ка та не ка Сеј ди ћа, Сти пи на 
ма ти, ка же (НС 1894); ... и он (отац) је јед ном ... по сло .... си на, бра та мо га, 
да до ђем на по ми ре ни је (До бр. 1930).

2.1.4. Две ма тач ка ма при ре ђи ва чи ди ја ле кат ских тек сто ва обе ле жа ва ју 
ре фор му ла ци је у ко ји ма се пр ви ис каз об ја шња ва обич но на бра ја њем ре ле-
вант них еле ме на та за ње га, што зна чи да је па ра фра зи ра ње, по пра ви лу, увек 
оп шир ни је и де таљ ни је, те се у окви ру ње га мо же по но ви ти пр ви ис каз (и 
ко ље): Кад се поч не ви но град да се са ди, пр во се спре ми зе мља: из ре гу ли ше 
се и он да се у про ле ће са ди. Има три на чи на са ђе ња: го ла ло за, ожи ље на 
ло за, та ко зва ни пр пољ ци и ка ле ми. По сле то га тре ба ђу бре и ко ље: да се 
на ђу бри, и к о љ е  – да га др жи, чо кот, да се пре ве же за ко лац.

Го ди шње об ра ђи ва ње: ре за ње, пр ска ње, по по тре би че ти ри пу та, а не ке 
го ди не по треб но је и шес пу та, у слу ча ју да се по ја ви пер но спо ра. Че ти ри пу та 
се ко па (че тир ко па ња), а у је сен, по сле бер бе се за гр не, у ок то бру ме се цу.

То би би ло с отим го то во: са ђе ње и об ра ђи ва ње (Кам. 1886).
 У сле де ћем при ме ру го вор ник има по тре бу да ви ше стру ко по ја сни свој 

пр ви ис каз, те за пи си вач то мар ки ра две ма тач ка ма. На кон то га сле ди име 
и пре зи ме као ре фор му ла ци ја син таг ме мај ки ње ној, ко ју го вор ник пре фор-
му ли ше у ње ној ма те ри да би на кра ју от крио и име осо бе чи ја је то мај ка, 
што за пи си вач мар ки ра цр том: па су мај ки ње ној да ли: Кру ни Ма ти ја ше и
ће ој, ње ној ма те ри – Жив ки ној (Лаћ. 1890).

2.1.5. За бе ле жен је и је дан при мер у ко јем су упо тре бље не и цр та и за пе-
та да би се екс пли ци рао су бје кат ко ји је у при мар ном ис ка зу озна чен лич ном 
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за ме ни цом, а у дру гом за јед нич ком име ни цом. Ме ђу тим, ов де мо же би ти 
ре чи и о апо зи ци ји, те оту да и за пе та иза за јед нич ке име ни це: Уђе ба ши ни ца 
ко ја но си онај вео и уђе де вер руч ни и он да она – ба ши ни ца, на ме шта мла ди 
вео (До бр. 1930).

У дру гом при ме ру се ко ри сте цр та и за гра да као зна ци за ре фор му ла-
ци ју, тј. по ја шња ва ње при мар ног ис ка за: Го ве да су је ла брс – ли шће са гра на 
(кра ва са ви је прут вра том и он да га бр сти, је де (Гол. 1886).

2.1.6. Упо тре ба гра фиј ског и сло же ног мар ке ра за лек сич ку ре фор му ла-
ци ју за бе ле же на је у сле де ћем при ме ру: ис ка ли су сла ни не – шпек, они ка жу 
(Врд. 1883). 

Про сти мар ке ри
2.2.0. Ове мар ке ре од ли ку је од су ство ак тив не пре ди ка ци је и уста ље ност 

струк ту ре, тј. не мо гућ ност за ме не кон сти ту тив них чла но ва или про ши ри-
ва ње но вим (CuenCa 2003: 1073). У окви ру њих, на осно ву на шег кор пу са, раз-
ли ку је мо:

(а) оне за јед на кост: и, или;
(б) оне за су прот ност: не го;
(в) оне за ко рек ци ју: од но сно, упра во;
(г) оне за за кљу чи ва ње: да кле.
2.2.1. Дис јунк тив ни мар кер или упо тре бља ва мла ђи ин фор ма тор ко ји 

има сред њу шко лу и зна да је ис пи ти вач про фе сор срп ског је зи ка, те че сто 
во ди ра чу на о пра вил но сти сво га го во ра, на ро чи то у би блиј ском дис кур су. 
Ње го ва же ља да по ка же да је оба ве штен о нор ми на шег је зи ка по себ но се огле-
да у сле де ћем при ме ру: А ти, чо ве че, бе гај од ово га или, ка ко пи ше у Пра во
пи су, бе жи од ово га (Зем. 1962).

Исти ин фор ма тор не кад при бе га ва и хи пер ко рек ци ји, тј. упо тре би по-
гре шне фор ме у па ра фра зи: Тре ба да па зи мо да све сво је на да ње, или сво 
сво је на да ње, ста ви мо на Го спо да (Зем. 1962). Ина че, углав ном у па ра фра зи 
ко ри сти пра вил не об ли ке: Све је то за пи са но у овој књи ги или књи зи (Зем. 1962).

У по је ди ним при ме ри ма исти ин фор ма тор је мар ке ром или ука зи вао на 
ду блет не фор ме: И ње му је му др ост пре да та или пре да на (Зем. 1962); Ми 
се бла го да ћу спа са ва мо или спа ша ва мо (Зем. 1962). 

Ста ри ји ин фор ма тор је истим мар ке ром ука зао на лек сич ке ду бле те или 
си но ни ме у го во ру Сре ма: То се он да зва ло по во ђа ни или по га ча ри (До бр. 
1930).

2.2.2. Мар ке ром јед на ко сти и го вор ник са го вор ни ку су ге ри ше да су пр ви 
ис каз и па ра фра за исти или си но ни ми: Ви ше не ће би ти да жда и ки ше (Зем. 
1962). 

2.2.3. Мар ке ром да кле обе ле жа ва се па ра фра за у ко јој је, на осно ву при-
мар ног ис ка за, пу тем им пли ка ци је, до не сен за кљу чак: По сто је сли ке, да кле, 
по сто је ма те ри јал ни до ка зи да је то та ко би ло у Чал ми (Чал. 1939); Ви де ћи 
да се бли жи по че так Дру гог свет ског ра та, да кле, кра јем три де се тих го
ди на, он је ку пио јед но двајс пет тријс ју та ра зе мље (Чал. 1939);
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2.2.4. Мар ке ром до бро уво ди се по ја шње ње при мар ног ис ка за, ко ји је, 
исти на, уо би ча јен у го во ру, али ни је зва ни чан: Би ле су две цр кве: јед на је 
би ла швап ска, та ко смо је зва ли, до бро, ка то лич ка (Чал. 1939).

У слич ном кон тек сту, ко ри сти се и мар кер та ко зва ни ко јим се пре ци зи-
ра ра ни ји ис каз: Он да има тај чи нов нич ки ред, та ко зва ни го споц ки ред, ту су 
углав ном би ли на се ље ни чи нов ни ци не ка да шњег руд ни ка (Врд. 1931); Има 
три на чи на са ђе ња: го ла ло за, ожи ље на ло за, та ко зва ни пр пољ ци и ка ле ми 
(Кам. 1886).

Ко рек ци ја при мар ног ис ка за озна ча ва се мар ке ри ма од но сно, то јест, 
упра во, пар дон: Па то су они по де ли ли де да Ва са, од но сно Ду шко Шу ћур и 
чи ка Ми ла (Ру); Зна чи до шли смо до сте ја но вач ког дру ма, е сад од сте ја но
вач ког, од но сно, од пу та за Во га ња, од но сно, за Срем ску Ми тро ви цу (Ру); Ми-
тро ви ца ву че, све ули це иду на њи хов онај, њи хо ву ис ко пи ну, то јест њи хо ва 
Жит на пи ја ца (Ру); И има мо још је дан део, овај ов де Вр тлог из ме ђу дру мо
ва, упра во ни је из ме ђу дру мо ва, не го из ме ђу пру ге и ау то пу та (Ру); и ува тио 
ме рат у че твр том раз ре ду, пар дон, у тре ћем раз ре ду у пр вом по лу го ди шту 
(Див. 1931).

2.2.5. Да би са го вор ник схва тио при мар ни ис каз, у ко јем се на ла зи по-
ка зна за ме ни ца оно, го вор ник на кон мар ке ра од но сно да је де таљ ни је об ја шње-
ње: и оних се дам де се тих го ди на кад је би ло оно, од но сно, љу ди до би ја ли 
по сао у фа бри ка ма и за по шља ва ли се, он да су од ла зи ли (Див. 1931).

По ја шња ва ње при мар ног ис ка за озна че но је цр та ма и мар ке ром као: кад 
сам до шла – као кад сам се уда ла – у ову ку ћу, ја сам за те кла (Гол. 1901).

2.2.6. Мар ке ром су прот но сти не го го вор ник па ра фра зом же ли да ис так-
не раз ли ку у од но су на при мар ни ис каз: Не уми ре се не го се цр ка ва! (Мих).

2.2.7. Ма ло је при ме ра у ко ји ма се ре ду ку је при мар ни ис каз на јед ну 
реч. У је де ном слу ча ју то је озна че но мар ке ром скра ће но, а у дру гом са мо 
за пе том: За на тлиј ска ули ца се зва ла Бу дим пе шта, скра ће но, Пе шта, за то 
што је ту био из ве стан број Ма ђа ра (Чал. 1939); Иду на ко њи ма, ко ли ма и 
он да де вој ка да ри ва све го сте ко ји су до шли, пр стен џи је (До бр. 1930).

2.2.8. У про сте мар ке ре мо же мо убро ја ти и пред ло шко-па де жне кон струк-
ци је (по пра ви лу, по ста ром, по но вом), ко ји ма се мар ки ра ју ре фор му ла ци је: 

(а) с об зи ром на ко рект ност упо тре бе по је ди них ис ка за: и он да се мо та 
око, овај, око ку ку ру зо ви не, по пра ви лу, ал ба ба то мо ја ка же кур зо ви не (Вог. 
1985);

(б) или с об зи ром на вре ме њи хо ве упо тре бе: Цр кве ни шор и За глу ви це, 
по ста ром, а по но вом, Пар ти зан ски шор и Пр ња вор, пре ма ма на сти ру (Див. 
1931).

Сло же ни мар ке ри
2.3.0. Ове мар ке ре од ли ку је при су ство ак тив не пре ди ка ци је (CuenCa 2003: 

1074), а са ма струк ту ра мо же би ти: 
(а) не у ста ље на, што зна чи да се мо гу ја ви ти син так сич ке, гра ма тич ке 

и лек сич ке ва ри ја ци је, али се мо гу и про ши ри ва ти но вим кон сти ту ен ти ма: 
то је / су ...; ми смо он да го во ри ли...; то зна чи...; са мо та ко се зо ве / та ко се 
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зва ло / то се зо ве / то се зо ву / то се звао / то се зва ло / та ко се он да зва ло; 
та ко се ра ди...; ко ће га зна ти; ка ко пи ше у...; ми ка же мо / да ка же мо / да 
не ка же мо; бо ље ре ћи; да бу дем кон крет ни ји;

(б) не што уста ље ни ја: тач ни је ре че но.
2.3.1. Сло же ни мар ке ри ти па то је / то су обич но сле де као за кљу чак 

на бо га ту ела бо ра ци ју у при мар ном ис ка зу ко ји се у ре фор му ла ци ји сво ди 
углав ном на јед ну лек се му: па, кад раз би јеш не што јел окр њиш шо љу, то је 
ома чам пар (Мх 1929); Ву ку се жи це ис плат на и он да се за пли ће то па да 
бу де као не ки украс то. Из ву ку се жи це, пра ву се сит не коц ки це. То је то ле до 
(Гиб. 1914); ме ту сто ли цу и он да мла да на сто ли цу и пре да ју јој на кон че, то је 
јед но ма ло де те (До бр. 1930).

У сле де ћем при ме ру сло же ни мар кер то би би ло с отим го то во сле ди 
као за кљу чак, али и сиг нал за за вр ше так од ре ђе ног ис ка за, што ви ди мо да су 
мар ке ри по ли функ ци о нал ни: Кад се поч не ви но град да се са ди, пр во се спре ми 
зе мља: из ре гу ли ше се и он да се у про ле ће са ди. Има три на чи на са ђе ња: го ла 
ло за, ожи ље на ло за, та ко зва ни пр пољ ци и ка ле ми. По сле то га тре ба ђу бре 
и ко ље: да се на ђу бри, и ко ље – да га др жи, чо кот, да се пре ве же за ко лац.

Го ди шње об ра ђи ва ње: ре за ње, пр ска ње, по по тре би че ти ри пу та, а не ке 
го ди не по треб но је и шес пу та, у слу ча ју да се по ја ви пер но спо ра. Че ти ри 
пу та се ко па (че тир ко па ња), а у је сен, по сле бер бе се за гр не, у ок то бру ме се цу.

То би би ло с отим го то во: са ђе ње и об ра ђи ва ње (Кам. 1886).
Мар ке ри ма то је / то су го вор ник на ја вљу је и па ра фра зу ко ја са др жи 

ре ле вант на об ја шње ња при мар ног ис ка за ка ко би га са го вор ник мо гао раз у-
ме ти: Ја ишо код ње у кр та не, кр та не, то је кад се уве че иде код де во јач ке ку ће 
(Бе 1903); Не ће она мо ћи он да би ти ан џе бу ла. То је она што иде нуз до ма ћи
на, оне две што иду, што пе ва ју (Гиб. 1914); до ле ун те ро ци и по држ ... По држ 
то је ова ко на шлин го ва но, здра во ши ро ко, он да на то до ђе још ун те рок ма ли 
па ве ли ки (Гиб. 1914); Кад год је то би ло – све кр ва да пре вез, то су оде ло, ро ба, 
ма те ри јал на ме тер... (До бр. 1930).

Сло же ним мар ке ри ма то је и то су го вор ник, у ци љу бо љег раз у ме ва ња, 
до во ди у ве зу ре фор му ла ци ју са при мар ним ис ка зом, при че му и по себ ним 
сред стви ма мо же на гла си ти њи хо ву иден тич ност: во зи ли ра ну ту, на ла ђе, 
шље по ве (то је јед но: ла ђа а шљеп) (Гол. 1883); би ло цр ко би ло лип цо, све је то 
исто (Крњ.); али и: зват вој во да и вој во ди ни ца, а то су ње го ви (мла до же њи ни) 
се стра и зет (Ја 1936). 

Сли чан је и овај при мер, у ко јем се ре фор му ла ци ја мар ки ра за пе том и 
два ма сло же ним мар ке ри ма, при че му се на кон дру гог, као за кљу чак, на во ди 
по но во пр ви ис каз: он дак то мо ра стро го да се до го во ре при ја те љи – то су 
мој отац и све кар, они су при ја те љи (Ја 1936).

Уз мар кер ре фор му ла ци је ис ка за че сто се сре ћу и гла гол ске реч це: ре ци
мо, ка жу, зна чи: Ули ца Ро гић со как то је, ре ци мо, са да Кња за Ми ло ша ули ца 
(Ру); На Иг ња ти ју смо гле да ли ко ће нам пр ви ући у ку ћу, то је, ка жу, ко ко ши ји 
по ло жник (Св. 1923); За ру чак се спре ма: су па, го ве ђи на, то је, зна чи, сос, 
ме со, кром пир и шта ја знам (До бр. 1930);

У вре ме бе ле же ња гра ђе (1953) јед на мла ђа ин фор ма тор ка (1945) из Врд-
ни ка ко ри сти сло же ни мар кер то је да би об ја сни ла скра ће ни цу: Ми смо то 
ре ци то ва ли на при ред би у Срз – то је Се љач ка рад на за дру га.
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2.3.2. За бе ле жен је и од ре ђен број при ме ра са сло же ним мар ке ри ма у ко-
ји ма су упо тре бље ни пер фор ма тив ни гла го ли: да ка же мо / ми ка же мо, ни 
се ка за ла; бо ље ре ћи, ми смо го во ри ли. Екс пли цит но пер фор ма тив ним ис ка зом 
го вор ник мо же да су ге ри ше са го вор ни ку да се огра ђу је од упо тре бе ква ли-
фи ка ци је у ре фор му ли са ном ис ка зу: По гле дај мо ка ко је чо век не ис крен, да 
не ка же мо по ква рен (Зем. 1962). 

Истим сред ством се по слу жио и ка да је же лео да ко ри гу је пр ви ис каз: 
У Едем ском вр ту би ло је мно го во ћа и по вр ћа, да ка же мо во ћа (Зем. 1962).

У сле де ћем при ме ру го вор ник сло же ним мар ке ри ма (ми ка же мо; сад 
ћеш зна ти) же ли са го вор ни ку да дâ и до дат ну ин фор ма ци ју ко ју овај не зна4: 
За тим, има мо Вол фов са лаш у Зла та ри, сад ћеш зна ти, ми ка же мо Кур ја ков 
са лаш, знаш? (Ру).

У сле де ћем при ме ру у об ја шња ва њу при мар ног ис ка за го вор ник нај пре 
ко ри сти екс пли цит но пер фор ма тив ни ис каз (ми ка же мо), за тим ко нек тор 
су прот но сти (а то ни је), по том, сло же ни мар кер (то је) и ре фор му ла ци је за-
вр ша ва опет екс пли цит но пре фор ма тив ним ис ка зом (са мо се та ко зо ве): Па 
има ови пу те ви, ми ка же мо друм, а то ни је друм, то је пут лет њи, са мо се 
та ко зо ве (Сот 1939).

Ка да ин фор ма тор зна да је ис пи ти вач са дру гог ди ја ле кат ског под руч ја, 
ко ри сти ће се сле де ћим сло же ним дис курс ним мар ке ри ма да би об ја снио зна-
че ње по је ди них лек се ма: Са мо код вас ка жу „лу да ја”. То зна чи ко гођ кад 
ка жеш не ком „лу да”. Код нас ка жу бун де ва (Лаћ. 282). 

Го вор ник упо тре бом сло же них мар ке ра са пер фор ма тив ним гла го ли ма 
у пер фек ту же ли са го вор ни ку да ука же на раз ли ку из ме ђу при мар ног и но-
вог ис ка за, тј. да ис так не њи хов ста тус у го во ру, што се мо же по тен ци ра ти 
и вре мен ским при ло гом он да: она – ба ши ни ца на ме шта мла ди вео ... ми смо 
он да го во ри ли шла јер (До бр. 1930); али и: и он да идеш па се му зе у ве дри цу. 
Да, ни се ка за ла му зли ца, не го ве дри ца (Гол. 1916).

У вре ме ка да се мно ги оби ча ји на ше ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре не 
прак ти ку ју као не ка да, већ их ис тра жи ва чи, на осно ву фраг мен тар них ка зи-
ва ња ре кон стру и шу, не из не на ђу је за кључ на ре фор му ла ци ја у сле де ћем при-
ме ру: Кад се де вој ка уда, пр ве го ди не до ђу она и ђу ве ги ја код ње не ма ме на 
Ма те ри це и он до би је ко шу љу и ча ра пе, а она аљи ну или шта мо гу да јој ку пе 
и до ђу на Ма те ри це и то се пра ви ве че ра у су бо ту уве че. То се ка за ло иду 
по ма те ри це (Су 1925).

2.3.3. Иа ко се ко ри сте у истом кон тек сту, као у по след њем ана ли зи ра ном 
при ме ру, ми смо ипак фор мал но из дво ји ли сло же не мар ке ре са гла го лом зна ти. 
Он се ја вља уз пр о сен тен ци ја ли за тор то у 3. л. пре зен та и пер фек та. Сло же ни 
мар ке ри (то се зо ве / то се зо ву; то се звао / то се зва ло) се обич но ко ри сте 
на кра ју оп шир ног при мар ног ис ка за ет но граф ског са др жа ја. На кон ње га 
сле ди по јам и лек се ма ко ја је у пр вом ис ка зу де таљ но об ја шње на:

4 Ис пи ти вач је са ку пљао оно ма стич ку гра ђу и од ин фор ма то ра је тра жио да му на ве де 
са ла ше ве, при че му га је под се тио на оне ко је је, при ли ком при пре ме за те рен ско ис тра жи ва-
ње, на шао у зе мљи шним књи га ма.
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Иду пр во код ку мо ва по кра ва ље, пу не кор пе ко ла ча ку мо ви до не су. Ето, 
пу на кор па ко ла ча сит ни то се зо ве кра ваљ (Гиб. 1914); А здра вље се на чи ња ло 
уве че, па се окра јак оста ви, а ово се је де да ље. Ту окрај ку се на пр ви дан Бо
жи ћа исец ка сит но, та ко ко на за ло га је, и на спе се ви но и осла ди ме дом и 
то се про ку ва. Он да пре руч ка се ис тре се у је дан та њир и упа ли се све ћа и 
он да из тог та њи ра сви та ко узме мо по јед ну ка ши ки цу тог ле ба и тог. То се 
звао ва ре ник (Св. 1923); На дру ги дан Бо жи ћа по сле под не ја ше се ко њи, на 
со ни ца се иде и ди год је отво ре на ка пи ја, ту се ула зи ло уну тра. Он да пе ва мо 
Ро жде ство и те дру ге пе сме. То се зва ло ви тла ње Бо жи ћа (Су 1932).

Ме ђу тим, на кон за кључ ног ис ка за, мо же да се ја ви но ви сло же ни мар кер 
ко ји на ја вљу је до дат но по ја шње ње:

Па ску ри це то се ме се, за цр кву су увек мо ра ле ићи не пар. Не ка цр кве но
сло вен ска сло ва пи шу и она та ко пре ти сне и то оста не. Он да се се ку на коц
ки це и он да се то де ли на ро ду у цр кви, кад је не де ља иде се на це ли ва ње и 
до би је се то, и кад је при че шће. То се зо ву па ску ри це, а по сле ка жу на о ра, 
идеш по све ту на о ру (Су 1925);

Сва ки је мо мак на при мер ил не ко мо ро до не ти теп си ју и он да су то 
кра ва љи њи о ви. Е сад они има ју ко ла ча и ис пе ку пи ле, обич но пи ле ил не шта, 
ко ко шку, шта би ло. Не са мо ко ла че. То обич но бу де не ка жи вин ка. То се зо ве 
кра ваљ, сам то су би ли ма ли кра ва љи што мом ци до не су, ал ку мо ви до не су 
кор пе (Гиб. 1914).

У овом при ме ру на кон ре фор му ла ци је, ко ја је уве де на ре ла тив ном ре че-
ни цом, до дат но по ја шње ње је одво је но цр том: тај дан ку ва мо ве ли ка па су ља 
– при ста ви мо још за ју тра – што се зо ве пр дов – бе ли ве ли ки (Лаћ. 1889).

Има при ме ра у ко ји ма об ја шње ње при мар ног ис ка за (ота ва) до ла зи на-
кон сло же ног мар ке ра (ка ко се то зва ло): поч не се ко ше ње пе тог ма ја, пр ва 
тра ва се ко си, и он да та мо од пет нај стог ав гу ста, ота ва, ка ко се то зва ло, 
дру га тра ва се ко си ла (Сот 1939).

У сле де ћим при ме ри ма го вор ник раз ли чи тим мар ке ри ма скре ће па жњу 
са го вор ни ку на лек се ме ко је су се ко ри сти ле не кад и сад: И ту се ни шта не 
уго ва ра, не го кад до ђу ку ћи ... он да се до го во ре и он да се ја ви: Мо же да се 
спре ма свад ба и пр во је би ло ... зва ло се пр стен, ни је ко да нас, а то је да на-
шња ве рид ба. А он дак је то би ло пр сте но ва ње (До бр. 1930); Уме си се не ки 
ки се ли ко лач, ми смо га он да зва ли ми ли прут (До бр. 1930); био је пре цед ник 
– ка ко се он да зва ло на чал ник оп шти не, пред сед ник оп шти не, да бу де са да 
по на шки ре че но (Ру).

2.3.4. У жи вом го во ру го вор ник екс пли цит но пер фор ма тив ним ис ка за мо 
мо же да мар ки ра па ра фра зу и на кнад но, тј. да мар крер упо тре би пост по но-
ва но: Гро бље по сто ји, на рав но, пра во слав но и по сто ји и то, по сто ја ло је, бо ље 
ре ћи, што је на на шу сра мо ту, овај, зва ло се швап ско гро бље (Чал. 1939).

2.3.5. У по себ ну гру пу свр ста ли смо при ме ре са сло же ним мар ке ром 
то зна чи ко јим се на ја вљу је си но ним ско об ја шње ње по је ди них пој мо ва и 
лек се ма: Он дак је би ло ба ша, то зна чи де вер (До бр. 1930). 

У сле де ћем при ме ру ја вља ју се лан ча не ре фер му ла ци је обе ле же не, нај-
пре, две ма тач ка ма, за тим, сло же ним мар кером (то зна чи) и за гра да ма: на ши 
ста ри др жа ли та ко зва ни цр ни угар: го ди ну да на три пу та оре, а не се је е – то 
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зна чи дао је од мо ра зе мљи (од бра нио од ко ро ва, не да се ко ро ви ма да ра сту) 
(Гол. 1881).

2.3.6. По ја шње ње или пре ци зи ра ње озна ча ва се сло же ним мар ке ри ма : 
Јед на од ти ста ни ца је би ла у Чал ми, да бу дем кон крет ни ји, би ла је упра во 
мо ја ку ћа, у ко јој сад се ди мо (Чал. 1939).

2.3.7. Ре фор му ла ци ја се мо же озна чи ти и пи та њем. Оно се ко ри сти у слу-
ча ју ка да го вор ник ни је убе ђен да ће ње гов са го вор ник у пот пу но сти разу мети 
при мар ни ис каз: ро ђен сам у мо гућ ној ку ћи. Знаш – шта је мо гућ на ку ћа? Имо 
сам све што је чо век мо го има ти (Мор. 1890).

Не си гур ност или ал тер на тив ност го вор ник мар ки ра пост по но ва ним 
сло же ним мар ке ри ма ко ји су у ства ри не ка вр ста ре тор ског пи та ња: То је 
би ла Шу ћу ре ва, овај, ба шта, во ће, шта ли, ко ће га зна ти (Ру).

2.4. Оста ли слу ча је ви
Ма ло је при ме ра у ко ји ма се ре фор му ла ци ја де ша ва у то ку ар ти ку ли-

са ња са ме ре чи, те се она не обе ле жа ва по себ ним мар ке ри ма: Ни је во ло да 
бу де у војскци (Вог. 1927). Ме ђу тим, за бе ле жи ли смо и при мер у ко јем је 
за по че та реч за ме ње на аде кват ни јом, а по том је та ре фор му ла ци ја озна че на 
пост по но ва ним мар ке ром: Вој во да иде на пред, за њим иде пр ви кум и шо фе 
– ко чи јаш, од но сно, и мла до же ња (До бр. 1930).

3.0. ЗнАчАЈРЕфоРМУлАЦИЈЕЗАдИЈАлЕКТолошКАИСТРАжИвАњА. Ре фор му-
ла ци је че сто по ма жу ди ја лек то ло гу да уо чи ин тра го вор нич ке ва ри ја ци је на 
свим је зич ким ни во и ма. Не кад се у па ра фра зи упо тре би ау тен тич на ди ја ле-
кат ска фор ма, а дру ги пут се у њој ја ви стан драд ни об лик, што ис пи ти ва чу 
су ге ри ше да го вор гу би сво ју ау тен тич ност и да тре ба би ти опре зан у за кљу-
чи ва њу. 

3.1. На фо нет ском пла ну бе ле жи мо раз ли чи те ду блет не фор ме.
3.1.1. У Сре му је ре ги стро ва на фа кул та тив на ре дук ци ја во ка ла и: а ја 

сам то мно го ра ди ла, мно го ра ди ла (Вог. 1927).
3.1.2. На мор фо фо но ло шком ни воу доби је ни су ак це нат ски ли ко ви од-

ре ђе ног и нео д ре ђе ног при дев ског ви да ж. р., а на син так сич ком ред ре чи у 
син таг ми са кон гру ент ним атри бу том: Две же не су ко па ле, па су на шле ка-
ци гу злат ну, злат ну ка ци гу (Сот 1939).

3.2. На мор фо ло шком пла ну
3.2.1. На мор фо ло шком ни воу у ре фор му ла ци ја ма че сто се на ла зе об ли-

ци ре ле вант ни за де кли на ци ју и кон ју га ци ју: не ка да су ту би ли ви но гра ди 
на чо ко ћу, коље, на кољу, на кол це ви ма (Сот 1939); Он да су Шва бе мо ра ли 
да по бег ну, да бе га ју (Вог. 1927); млин че ки ћар (што не ме ље на ка мен, има 
че ки ће што раз би ја ду, сит не, уси тња ва ду зр на) (Гол. 1883).

3.3. На твор бе ном пла ну ре ги стро ва на је раз ли чи та су фик са ци ја и пре-
фик са ци ја: а он да је би ло јел ка, је ла (Ја 1936); па ће мо ви де ти ка ко ће се раз
ви ја ти, ка ко ће се то од ви ја ти по сле (Вог 1985).
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3.4. На лек сич ком пла ну
3.4.1. На лек сич ком ни воу мо же се пра ти ти: 
(а) сме на лек сич ких си сте ма: Не кат су би ли, ни су би ли ови ба ло ни, бил 

кор шо ви (Сот 1939); и он да она – ба ши ни ца, на ме шта мла ди вео, ми смо он да 
го во ри ли шла јер (До бр. 1930); и он да идеш па се му зе у ве дри цу, да, ни се 
ка за ла му зли ца не го ве дри ца (Гол. 1916); 

(б) упо тре ба стра не лек си ке: у се дам де се тој ре ги мен ти (по срп ским се 
ка же у пу ку) (Лаћ. 1885); он да ме је ле чио дру ги обе рарц (арц – то је док тор 
по швап ски) (Лаћ. 1885); мар ки ро сам – швин гло во – и очи сам сâм на пра вио 
тра хо му (Лаћ. 1885);

(в) лек сич ка си но ни ми ја: и он ни је ре ко код ле ка ра, то га док то ра за шта 
га зо ве (Сел.); не знам пре кол ко сто ти на го ди на вла да ла је ко ле ра, ку га, ко ће 
га зна ти (Чал. 1939); и још су би ли имућ ни, бо га ти (Вог. 1927); а ја ћу те би 
да ти ово гла ди ло (брус); 

(г) ди ја ле кат ске / аре ал не ва ри ја ци је: има ла ћер ка сво ји ку ру за не што 
као у мо јој ко то ба њи (не ко зо ве чар дак) (Ру 1881);

(д) од нос се ме ме и лек се ме, тј. еле мен ти де фи ни ци је: па смо има ли кра ву 
што смо му зли, му за ру (Трн.); био ми шлин гер по се јан ... а овај ма ли ушо у 
тај про гон (та ста за из ме ђу то га ми шлин ге ра; а ми шлин гер ви со ко, као ку
ку ру зи, са мо че сто) (Гол. 1901); Оде је у но вре ме био ја ки шве рц; швер цо
ва ли (кри ју ћи тр го ва ли – тр го ви на без по ре за – фи на ци то ва та ли) са су вом 
сла ни ном, са со љом (Ру 1870).

3.5. На син так сич ком ни воу
3.5.1. У па ра фра зи на ла зи мо ја сну по твр ду бал ка ни зи ра ног (буг. и мак. 

внук ми, грч. о εγγονός μου) на чи на из ра жа ва ња по се си је и у Сре му: Он је 
по ма го и оро је све док ни је Не ша сти го, унук ми (Вог. 1927).

3.5.2. У то ку ко му ни ка ци је го вор ник упо тре бом ен кли тич ких об ли ка 
лич них за ме ни ца у да ти ву или аку за ти ву схва та да те му раз го во ра тре ба да 
про ши ри или екс пли ци ра, што чи ни на гла ше ним об ли ци ма лич них за ме ни-
ца, вла сти тим име ни ца ма или за јед нич ким име ни ца ма. Да кле, ен кли тич ки 
об ли ци са др же са мо гра ма тич ке ин фор ма ци је (род, број, па деж), а на гла ше-
ни лек сич ке. Ен кли ти ке пред ста вља ју те ме, а на гла ше не фор ме ре ме јед ног 
из ра за у про це су ко му ни ка ци је. И овај вид кон сти ту и са ња ис ка за мо же мо 
сма тра ти сво је вр сном па ра фра зом или ре фор му ла ци јом, што по твр ђу је при-
мер за бе ле жен у сме де рев ско-вр шач ком го во ру, ко ји не ма раз ви је ну ка те го-
ри ју удво је ног објек та: а они, ка же, да не ће му ње му ни шта, мом му жу, ако 
је по бе го (Пе тр.). 

Из истих раз ло га го вор ник ре фор му ли ше и су бје кат у свом ис ка зу: и 
он да она – ба ши ни ца, на ме шта мла ди вео (До бр. 1930).

3.5.3. У сле де ћем при ме ру ре фор му ла ци ја са др жи ин фор ма ци је о бес пре-
дло шком ин стру мен та лу сред ства и упо тре бу ин фи ни ти ва: И јед ног да на 
сам ја у ба шти ашо вио (ко по ашо вом за се ја ти ва ри во), и она је до шла да ми 
по мог не (Ру 1881).

3.5.4. У при мар ном ис ка зу и ре фор му ла ци ји на ла зи мо при ме ре дво ја ке 
рек ци је гла го ла да ри ва ти и по ма га ти: и ве зи вам му ко шу љу, да ри вам га, 
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да ри вам том де тен це ту бе лу, обич но бе ло се да ва ло, бе ли ма те ри јал (Ја 
1936); па хај де да по мог не мо овој же ни, ка же, да Би ља ни, ка же, ето оста ла 
је с ма лом де цом, да јој по мог не мо, да је по мог не мо (Вог. 1927).

4.1. ЗАКљУчАК. Код мла ђих ин фор ма то ра ре фор му ла ци је су ре зул тат ау то-
ре гу ла ци је ко ја се огле да у пра вље њу ди стинк ци је из ме ђу ди ја ле кат ских и 
стан дард них об ли ка: А ти, чо ве че, бе гај од ово га или, ка ко пи ше у Пра во пи су, 
бе жи од ово га (Зем. 1962); Све је то за пи са но у овој књи ги или књи зи (Зем. 1962).

4.2. Ког ни тив ни аспект ре фор му ла ци је ис ка за еви ден тан је и у ди ја ле-
кат ском дис кур су, што се огле да у ин тер ак ци ји го вор ни ка и са го вор ни ка. 
На и ме, ис пи ти вач же ли да му ин фор ма тор да је што оп шир ни је ис ка зе, те 
при ме њу је стра те ги ју „аут сај де ра”, тј. он се пред ста вља као осо ба ко ја не зна 
ка ко се не што име ну је или ра ди. У та квим си ту а ци ја ма до бар ин фор ма тор 
се тру ди да ис пи ти ва чу да што де таљ ни ја и тач ни ја об ја шње ња. Не ка да та-
кви ин фор ма то ри, без об зи ра на ум ше ност ис пи ти ва ча да их сти му ли ше на 
раз го вор, са ми ре фор му ли шу текст и да ју ме та тек сту ал не ко мен та ре, на ро-
чи то ка да сма тра ју да је ис тра жи вач су ви ше млад да би знао ка ко је не што 
не кад би ло (ро ђен сам у мо гућ ној ку ћи. Знаш – шта је мо гућ на ку ћа? Имо сам 
све што је чо век мо го има ти (Мор. 1890); За тим, има мо Вол фов са лаш у Зла-
та ри, сад ћеш зна ти, ми ка же мо Кур ја ков са лаш, знаш? (Ру). Раз ли чи то ди ја-
ле кат ско по ре кло ис пи ти ва ча је та ко ђе под сти цај ин фор ма то ру за ме та тек сту-
ал не ко мен та ре (Са мо код вас ка жу „лу да ја” ... Код нас ка жу бун де ва (Лаћ. 282); 
у мо јој ко то ба њи (не ко зо ве чар дак) (Ру 1881). Ин фор ма то ри сма тра ју да ис пи-
ти ва чи из гра да се не раз у ме ју у оно што је ве за но за се ло, те је и то по вод за 
ре фор му ла ци је. Пол и те ма раз го во ра су у к о ре ла ци ји. На и ме, ако је ин фор-
ма тор жен ска осо ба, а ис пи ти вач му шка рац и раз го ва ра ју о спре ма њу хра не, 
ја сно је да ће би ти ви ше по тре бе за ре фор му ла ци ја ма. Ин фор ма то ри ко ји су 
ро ђе ни у вре ме Ау стро у гар ске ко ри сти ли су ве лик број гер ма ни за ма, ко је су, 
ве ро ват но на ис пи ти ва че во ин си сти ра ње, че сто по ја шња ва ли, а то обе ле жа-
ва ли мар ке ри ма ти па по швап ски, по срп ским: у се дам де се тој ре ги мен ти (по 
срп ским се ка же у пу ку); Он да ме е ле чио дру ги обе рарц (арц то је док тор 
по швап ски). 

4.3. Ме сто мар ке ра је углав ном ис пред ре фор му ла ци је и, из у зет но рет-
ко, иза, као знак на кнад ног обе ле жа ва ња па ра фра зе (Вој во да иде на пред, за 
њим иде пр ви кум и шо фе – ко чи јаш, од но сно, (< шо фе – од но сно – ко чи јаш) 
и мла до же ња).

4.4. У ди ја ле кат ском дис кур су за бе ле же ни су раз ли чи ти про сти и сло-
же ни ре фор му ла циј ски мар ке ри. Ме ђу пр ви ма уо би ча је ни су: они за јед на-
кост: и, или; (б) они за су прот ност: не го; (в) они за ко рек ци ју: од но сно, упра во; 
(г) они за за кљу чи ва ње: да кле. Ме ђу сло же ни ма из два ја ју се: (а) не у ста ље ни: 
то је / су ...; ми смо он да го во ри ли...; то зна чи...; са мо та ко се зо ве / та ко се 
зва ло / то се зо ве / то се зо ву / то се звао / то се зва ло / та ко се он да зва ло; 
та ко се ра ди...; ко ће га зна ти; ка ко пи ше у...; ми ка же мо / да ка же мо / да не 
ка же мо; бо ље ре ћи; да бу дем кон крет ни ји; и (б) не што уста ље ни ја: тач ни је 
ре че но.
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4.5. Ди ја лек то лог на осно ву ре фор му ла ци је у ди ја ле кат ском дис кур су 
уо ча ва ин тра го вор нич ке ва ри ја ци је на свим је зич ким ни во и ма. Не кад се у 
па ра фра зи упо тре би ау тен тич на ди ја ле кат ска фор ма, а дру ги пут се у њој 
ја ви стан драд ни об лик, што ис пи ти ва чу су ге ри ше да го вор гу би сво ју ау тен-
тич ност и да тре ба би ти опре зан у за кљу чи ва њу.

4.6. На осно ву бу ду ћих ис тра жи ва ња и ши рег кор пу са тре ба утвр ди ти 
да ли и ко ли ко ре фор му ла циј ски мар ке ри у ди ја ле кат ском дис кур су су усло-
вље ни по лом, уз ра стом, обра зо ва њем и по ре клом ин фор ма то ра, као и те мом 
раз го во ра.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

БошњАКовИћ, Жар ко. Гра ма тич ке и лек сич ко-се ман тич ке осо би не ме та тек сту ал ног ко мен та ра 
у ди ја ле кат ском тек сту. Сре то Та на сић (ур.). Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма. 
Збо р ник ра до ва с ме ђу на род ног сим по зи ју ма. Но ви Сад – Бе о град: Ма ти ца срп ска ‒ Ин-
сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2011, 301–311. 

БошњАКовИћ, Жар ко. Сиг на ли за рашчлањaвање ди ја ле кат ског тек ста. На уч ни са ста нак сла
ви ста у Ву ко ве да не 39/1 (2011а): 445–456.

ПоловИнА, Ве сна. Ре фор му ла ци ја сми сла у дис кур су и је зич ки ни вои. На уч ни са ста нак сла ви
ста у Ву ко ве да не 21/2 (1993): 110–117.

СЕКУлИћ, Не вен ка. Зби р ка ди ја ле кат ских тек сто ва из Вој во ди не. Срп ски ди ја лек то ло шки 
збо р ник XXVII (1981): 107–305 + кар та.

хАМИТИ, Аслан. Лек сич ки осо бе но сти на го во рот на Ал бан ци те од Скоп ска Цр на Го ра. Фи ло-
ло шки фа кул тет „Бла же Ко не ски”, Уни вер зи тет „Св. Ки рил и Ме то диј”, Го ди шен збо р ник 
26 (2001): 435–448.

*
Blakemore, Di a ne. Are Ap po si tion Mar kers Di sco ur se Mar kers? Jo u r nal of Lin gu i stics 32/2 (1996): 

325–347.
CuenCa, Ma ria-Jo sep. Two Ways to Re for mu la te: A Con tra sti ve Snalysis of Re for mu la tion Mar kers. 

Jo u r nal of Prag ma tics 35 (2003): 1069–1093.
HeiDar, Da vood Mashha di, Re za Biria. So ci o prag ma tic Fun cti ons of Di sco ur se Mar kers in In ter-

na ti o nal Law Texts. The ory and Prac ti ce in Lan gu a ge Stu di es Vol. 1, No 11 (2011): 1479–1487.
HylanD, Ken. Applying a Gloss: Exem plifying and Re for mu la ting in Aca de mic Di sco ur se. Ap plied 

Lin gu i stics 28/2 (2007): 266–285.
mrazoVić, Pa vi ca, Zo ra VukaDinoVić. Gra ma ti ka srp sko hr vat skog je zi ka za stran ce. No vi Sad ‒ 

Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća ‒ Do bra vest, 1990.
murillo, Sil via. A Re le van ce Re as ses sment of Re for mu la tion Mar kers. Jo u r nal of Prag ma tics 36 

(2004): 2059–2068.
SiDDHartHan, Adva ith. Com plex Le xi co-Syntac tic Re for mu la tion of Sen ten ces Using Typed De pen-

dency Re pre sen ta ti ons. John Kel le her, Brian Mac Na mee, Iel ka van der Slu is (eds.). Pro ce e
dings of the 6th In ter na ti o nal Na tu ral Lan gu a ge Ge ne ra tion Con fe ren ce, As so ci a tion for 
Com pu ti o nal Lin gu i stics. Du blin, Ire land: Trim, Co unty Me ath, 2010, 125–134. 

ЖАР КО БО ШЊА КО ВИЋ



Žar ko Boš nja ko vić

UT TE RAN CE RE FOR MU LA TION IN DI A LEC TAL DI SCO UR SES  
AND THE IR IM POR TAN CE FOR THE STUDY OF FOLK SPE EC HES

S u m  m a r y

Af ter ci ting the de fi ni ti ons of the con cept of re for mu la tion, the aut hor ob ser ves dif fe rent types 
of di sco ur se mar kers, espe ci ally tho se re la ted to re for mu la tion. The main part of the pa per is de vo ted 
to the analysis of re for mu la tion mar kers and re for mu la tion of the di a lec tal di sco ur se, as well as to its 
im por tan ce for the study of folk spe ec hes. It has been ob ser ved that in youn ger in for mants re for mu la-
ti ons are a re sult of self-re gu la tion which is re flec ted in ma king the dis tin ction bet we en di a lec tal and 
stan dard forms: А ti, čo ve če, be gaj od ovo ga ili, ka ko pi še u Pra vo pi su, be ži od ovo ga (Zem. 1962); 
Sve je to za pi sa no u ovoj knji gi ili knji zi (Zem. 1962).

The cog ni ti ve aspect of ut te ran ce re for mu la tion is re flec ted in the fact that an in for mant wants 
to ex pla in the pri mary ut te ran ce to his col lo cu tor for va ri o us re a sons (ro đen sam u mo guć noj ku ći. 
Znaš – šta je mo guć na ku ća? Imo sam sve što je čo vek mo go ima ti (Моr. 1890); Sa mo kod vas ka žu 
„lu da ja” ... Коd nas ka žu bun de va (Lać. 282); u se dam de se toj re gi men ti (po srp skim se ka že u pu ku); 
On da me e le čio dru gi obe rarc (arc to je dok tor pо švap ski).

The pla ce of mar kers is mostly in front of the re for mu la tion and, ex tre mely ra rely, be hind it as 
a sign of sub se qu ent mar king of pa rap hra ses (Voj vo da ide na pred, za njim ide pr vi kum i šo fe – ko či jaš, 
od no sno, (< šo fe – od no sno – ko či jaš) i mla do že nja). 

In di a lec tal di sco ur se va ri o us sim ple and com plex re for mu la tion mar kers ha ve been no ted. 
Among sim ple mar kers the re are: (a) tho se of equ a lity: i, ili; (b) tho se of op po si tion: ne go; (c) tho se 
of cor rec tion: оdnosno, upra vo; (d) tho se of con clu ding: da kle. Among com plex mar kers the re are: 
(а) un set tled ones: to је / su ...; mi smo оnda go vo ri li...; to zna či...; sa mo ta ko se zo ve / ta ko se zva lo 
/ to sе zo ve / to se zo vu / to se zvao / to se zva lo / ta ko se on da zva lo; ta ko se ra di...; kо će ga zna ti; 
ka ko pi še u...; mi ka že mo / da ka že mo / da ne ka že mo; bo lje re ći; da bu de mo kon kret ni ji; and (b) 
mo re set tled ones: tač ni je re če no.

On the ba sis of re for mu la tion in di a lec tal di sco ur se a di a lec to lo gist ob ser ves in tra spe a ker 
va ri a ti ons on all lan gu a ge le vels. So me ti mes an aut hen tic di a lec tal form is used in the pa rap hra se 
and so me ti mes stan dard forms are used, which sug gests to the re se ar cher that spe ech lo ses its aut-
hen ti city and that he sho uld be ca u ti o us in ma king con clu si ons.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
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Ра ди во је Мла де но вић

СЕ ВЕР НО ШАР ПЛА НИН СКО-ЈУ ЖНО МЕ ТО ХИЈ СКИ  
МИ КРО КОН ТИ НУ УМ*

У при ло гу се раз ма тра ју сно по ви изо гло са у го во ри ма Се вер но шар пла нин ске 
обла сти и ју жној Ме то хи ји. На овој те ри то ри ји фор ми ра но је осам го во ра раз ли чи те 
ти по ло шке и ге нет ске при пад но сти. Ми гра ци о на кре та ња из за пад но ма ке дон ских обла-
сти уне ла су у ове го во ре низ осо би на из ово га прав ца. Отво ре ност Ме то хиј ске ко тли не 
омо гу ћи ла је и не сме та но кре та ње срп ског ста нов ни штва из се вер ног де ла, што је има-
ло за по сле ди цу при су ство и ко сов ско-ре сав ских ино ва ци ја у при зрен ско-ју жно мо рав-
ским го во ри ма. Ова кав лин гво ге о граф ски кон такт ути цао је на сна гу по је ди них ино ва-
ци ја и њи хо во рас про сти ра ње, што је до ве ло до ства ра ња ми кро кон ти ну у ма. 

Кључ не ре чи: ди ја ле кат ски ми кро кон ти ну ум, изо гло се, се вер но шар пла нин ски 
го во ри, ју жно ме то хиј ски го во ри 

The pa per analyzes the bun dles of iso glos ses in the ver na cu lars of the Nort hern Ša ra 
Mo un tain area and So uth Me to hi ja. This ter ri tory has eight ver na cu lars of dif fe rent typo lo gi cal 
and ge ne tic mem ber ships. Mi gra ti ons from nort hern Ma ce do nian re gi ons ha ve bro ught a cer tain 
set of fe a tu res in the se ver na cu lars. The open ness of the Me to hi ja val ley has al lo wed for a free 
mo ve ment of the Ser bian po pu la tion from the nort hern area, the con se qu en ce of which is the 
pre sen ce of the Ko so vo-Re sa va in no va ti ons in the ver na cu lars of Pri zren and So uth Mo ra va. 
This lin guo-ge o grap hi cal con tact has in flu en ced the strength of cer tain in no va ti ons and the ir 
spread, which has led to the cre a tion of a mic ro con ti nu um.

Key words: di a lec tal mic ro con ti nu um, iso glos ses, Nort hern Ša ra Mo un tain ver na cu lars, 
So uth Me to hi ja ver na cu lars.

1. Увод. Го во ри о чи јој се ди ја ле кат ској ком по зи ци ји рас пра вља у овом 
при ло гу на ла зе се на иви ци два ју ве ли ких ди ја ле кат ских ком плек са – срп ског 
и ма ке дон ског. Кон такт ни по ло жај обла сти има за по сле ди цу пре ли ва ње изо-
гло са из јед ног у дру ги ко мплекс. Сам пра вац изо гло са од ре ди ло је мно го-
ве ков но кре та ње ста нов ни штва из еко ном ских раз ло га.

Цен трал на област на гра ни ци срп ско-ма ке дон ског по гра нич ја је Шар-
-пла ни на, те ри то ри ја мно го ве ков не ет но би о ло шке и ет но је зич ке амал га ми-
за ци је раз ли чи то га ти па, о че му све до чи не са мо оно ма сти ка већ и је зич ка 
струк ту ра.

На пра вац ми гра ци ја и је зич ку и ди ја ле кат ску ком по зи ци ју по је ди них 
обла сти срп ско-ма ке дон ског по гра нич ја пре суд но је ути ца ла сто чар ска при-
вре да1. Шар-пла ни на је па шњач ка област са раз ли чи тим еко ном ским усло-
ви ма за сто чар ску при вре ду: при сој ни југ – си ро ма шан во дом и тра вом, 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је „Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто ра” (бр. 178020).

1 О зна ча ју ми гра ци ја из раз ли чи тих пра ва ца за фор ми ра ње го во ра илу стра ти ван је 
при мер ми кро ди фе рен ци ја ци је уну тар го ран ског го во ра, у ко ме се уо ча ва ју три го вор на ти па, 
усло вље на ди ја ле кат ским ти пом ад страт ног сло ја (МлАдЕновИћ 2001: 503–542).
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осој ни се вер – бо гат во дом и па си шти ма. Кре та ње но мад ског и по лу но мад ског 
ста нов ни штва за па си шти ма са ју га ка се ве ру Шар-пла ни не пре суд но је ути-
ца ло на ди ја ле кат ску ди фе рен ци ја ци ју, рас про сти ра ње по је ди них изо гло са 
и оп ште бал ка ни стич ко пре о бли ко ва ње је зич ке струк ту ре у го во ри ма се вер-
ног де ла Шар-пла ни не и обли жњих обла сти, пре све га у ју жној Ме то хи ји и 
ју жном Ко со ву. Ми гра ци је су уне ко ли ко ни ве ли са ле је зич ке струк ту ре, са 
пре по зна тљи вом гу сти ном изо гло са срп ског или ма ке дон ског ти па у за ви сно-
сти од сна ге ма ке дон ског ад стра та у по је ди ним го во ри ма. При су ство по је ди-
них цр та ма ке дон ског ти па, али и њи хов ин тен зи тет, сла би ка ко се иде од ју га 
ка се ве ру, што ја сно упу ћу је на обим усе ља ва ња из ју жни јих кра је ва, али и 
при мар ни зна чај ми гра ци ја са Шар-пла ни не ка ју жној Ме то хи ји. Упра во је 
ова кво рас про сти ра ње је зич ких цр та ство ри ло ми кро кон ти ну ум на те ри то-
ри ји из ра зи те ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је2.

Раз ли чи ти од нос су стра та и ад стра та ство рио је аре ал из ра зи те ди ја ле-
кат ске раз дро бље но сти, са осам го во ра раз ли чи те ге нет ске и ти по ло шке срод-
но сти. У ју жном и ју го за пад ном де лу ве ћа је гу сти на осо би на чи је се по ре кло 
мо же на ћи у за пад но ма ке дон ским и се ве ро за пад но ма ке дон ским го во ри ма. 
У исто вре ме ми гра ци ја ма из се вер не Ме то хи је у део овог аре а ла, пре све га 
оног сме ште ног у Ме то хиј ској ко тли ни, уне те су и не ке од но ви јих ко сов ско-
-ре сав ских ино ва ци ја. За раз у ме ва ње ова квог ди ја ле кат ског ста ња, а по себ-
но за раз у ме ва ње при сут но сти по је ди них је зич ких цр та, тре ба ис та ћи ра ну 
сло вен ско-ро ман ску3, не где и сло вен ско-ро ман ско-ал бан ску ет но би о ло шку 
сим би о зу, по себ но ин тен зив ну на ма ке дон ском те ре ну, а при сут ну и у гра нич-
ним срп ским обла сти ма, ко ји ма при па да и аре ал ко ји је пред мет ово га ра да 
(УРошЕвИћ 1965: 68; МлАдЕновИћ 2012: 162). Екс пан зи ја ал бан ског ет но је зич-
ког еле мен та по сле 18. ве ка, али и кон такт са тур ским је зи ком у не ким сре-
ди на ма, учи ни ли су да се у срп ским го во ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског 
ти па се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ског аре а ла ста би ли зу ју осо би не 
не по зна те у дру гим де ло ви ма срп ског ди ја ле кат ског про сто ра. Ова ко оформ љен 
је зич ки си стем јед ним де лом при су тан је и у го во ри ма при зрен ско-ју жно мо-
рав ског ти па Ко сов ске ко тли не, та ко да је у окви ру при зрен ско-ју жно мо рав-
ског ди ја лек та фор ми ран ја сно про фи ли сан ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић ки 
под ди ја ле кат (МлАдЕновИћ 2013: 405–413).

1.1. У се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ском аре а лу оформ ље ни су 
го во ри ко ји се ге нет ски и ти по ло шки раз ли ку ју. У ју го за пад ном де лу Шар-
-пла ни не, у жу пи Го ра, офо р мљен је го ран ски го вор (ГГ), пе ри фер ни за пад-
но ма ке дон ски го вор са ин фил тра ци јом срп ских цр та4. У сре ди шњем де лу 

2 Ви ше о ге о граф ским, исто риј ским и со ци о ге о граф ским пред у сло ви ма за ди ја ле кат ску 
ди фе рен ци ја ци ју у ми кро кон ти ну у му, за тим о са ста ву и по ре клу ста нов ни штва ви ше в. у 
ЦвИЈИћ1911; УРошЕвИћ1948; 1965; 2009; вИдоЕСКИ1993; РАдовАновИћ1965; 1995; 2004; ПЕшИКАн
1981; 1986; БУКУМИРИћ1984; 1988; АнТонИЈЕвИћ – РАдовАновИћ 1995; РЕМЕТИћ 1997; 2000; 2013; 
џоГовИћ 1996; МлАдЕновИћ 2004: 209–220. 

3 О сло вен ско-ро ман ском кон так ту на Шар-пла ни ни све до че мно ги то по ни ми и про е по-
ни ми у ко ји ма се пре по зна је ро ман ски суп страт. Гу сти на ро ман ског оно ма стич ког сло ја по себ но 
је из ра зи та у Го ри и Си ри ни ћу (МлАдЕновИћ2006). 

4 Го вор го ран ских на се ља у Ср би ји мо но граф ски је опи сан у МлАдЕновИћ 2001. О овом 
де лу го ран ског го во ра Б. Ви до е ски освр ће се у два ма ња ра да (вИдоЕСКИ 1986: 1993). Го вор 
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се вер ног де ла Шар-пла ни не на ла зи се сре теч ки го вор5 (СрГ), у ко ме је суд-
би на ста рих гла со ва у осно вин ском де лу ре чи при зрен ско-ју жно мо рав ска, 
док се у тво р бе ним и гра ма тич ким мор фе ма ма уо ча ва ју на но си из за пад но-
ма ке дон ског прав ца, ко ји су ве ћим де лом сти за ли из ГГ или по сред ством 
ово га го во ра. Тре ћи иди ом са пре по зна тљи вим ма ке до ни зми ма, при су тан у 
три ма се ли ма на крај њем ју жном обо ду ју жне Ме то хи је, на под бреж ју Шар-
-пла ни не, у Под го ри, на стао је су сре том при зрен ско-ју жно мо рав ског суп стра-
та и го ран ског и сре теч ког ад стра та. Под го ран ски го вор (Под горГ) пред ста-
вља ти пи чан ме ша вин ски го вор са број ним не ко ре ла тив но сти ма6.

У Ме то хиј ској ко тли ни оформ ље ни су го во ри ко ји при па да ју два ма ди-
ја лек ти ма: ко сов ско-ре сав ском у се вер ни јем де лу и при зрен ско-ју жно мо рав-
ском у ју жни јем и цен трал ном де лу, ко ме се при дру жу је и се вер но шар пла-
нин ски го вор Си ри ни ћа. Ова кав рас по ред го во ра јед ног или дру гог ди ја лек та 
ка рак те ри сти чан је и за го во ре Ко сов ске ко тли не7. 

При зрен ско-ју жно мо рав ски го во ри Ме то хиј ске и Ко сов ске ко тли не, 
за тим го вор Си ри ни ћа, укуп ном ди ја ле кат ском ком по зи ци јом фор ми ра ју по-
се бан под ди ја ле кат при зрен ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та, ко ји се мо же на-
зва ти ме то хиј ско-ко сов ско-сиринићким. Спе ци фич ност ово га под ди ја лек та 
пред ста вља у осно ви ком би на ци ја две ју тен ден ци ја, ко је се на сла ња ју на ди-
ја ле кат ске обла сти са се ве ра од но сно ју га.

1.1.1. Са јед не стра не нај бо ље очу ва на флек си ја у окви ру при зрен ско-ти-
моч ке ди ја ле кат ске обла сти, мор фо ло ги за ци ја Нмн. и ОПмн. им. м. р. на су-
гла сник (синови дoшле : видим синове), прак тич но до вр ше на ста би ли за ци ја 
на ста ва ка -смо, -сте у 1л. и 2л. про стих пре те ри та (дођосмо, дођосте, имасмо 
/ имадасмо / имашосмо), но ви ји син кре ти зам у јед нин ској па ра диг ми лич не 
за ме ни це oна (од њојзи / њојзе / њој, по њојзи / њојзе / њој8) и низ дру гих мор-
фо ло шких по је ди но сти упу ћу ју на не сум њи ву ве зу са се вер ни јом ди ја ле кат-
ском об ла шћу. Ова квој ве зи тре ба за хва ли ти и на ду жем чу ва њу про зо диј ског 
кван ти те та, ко ји се ма ни фе сту је пре фо но ло ги за ци јом кван ти те та у ква ли тет 
сред њих во ка ла, по твр ђен на раз ли чи тим тач ка ма, пре све га у се вер ни јем 
де лу ме то хиј ско-ко сов ског под ди ја лек та, ви ше у ко сов ским не го у ме то хиј-
ским го во ри ма9. У се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ском аре а лу пре фо-
но ло ги за ци ја кван ти те та у ква ли тет по твр ђе на је Ора хов цу (ИвИћ – РЕМЕТИћ 
1981: 579, 1990: 164).

1.1.2. Са дру ге стра не, у ме то хиј ско-ко сов ским го во ри ма при зрен ско-
ју жно мо рав ског ти па за вр ша ва се низ ино ва ци ја при сут них у ма ке дон ским 

го ран ских се ла у Ал ба ни ји опи сан је у Steinke – ylli 2010. Основ ни по да ци о го во ру два исе-
ље нич ка го ран ска на се ља у Ма ке до ни ји, у По ло гу, на ла зе се у Видоески1973. 

5 Го вор је мо но граф ски опи сан у ПАвловИћ 1939. О по је ди ним осо би на ма ово га го во ра 
мо гу се на ћи но ви ји по да ци у при ло зи ма Р. Мла де но ви ћа, по себ но у МлАдЕновИћ 2004; 2005. 

6 О овом го во ру в. МлАдЕновИћ 2004; 2005; 2012 а.
7 Де таљ ни је о при зрен ско-ју жно мо рав ским го во ри ма Ко сов ске ко тли не в. у ПАвловИћ 

1970; МлАдЕновИћ 2013.
8 За ме нич ки си стем го во ра ана ли зи ра ног аре а ла де таљ но је опи сан у МлАдЕновИћ 2010.
9 О до са да шњим ис тра жи ва њи ма пре фо но ло ги за ци је кван ти те та у ква ли тет у при зрен-

ско-ју жно мо рав ским го во ри ма и ова квој пре фо но ло ги за ци ји у го во ри ма ме то хиј ско-ко сов ског 
под ди ја лек та в. у МлАдЕновИћ 2013: 70–78.
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го во ри ма, а не по зна тих оста лом де лу срп ског ди ја ле кат ског про сто ра. На ова кво 
пре ли ва ње ни за мар кант них ино ва ци ја бал ка ни стич ког ти па сва ка ко је ути-
цао за јед нич ки суп страт го во ра на Шар-пла ни ни и го во ра се вер но и ју жно 
од ове пла ни не, бли зи на ма ке дон ских го во ра и ми гра ци је из ово га прав ца, 
за тим ин тен зив ни ји кон такт са ал бан ским је зи ком у по след њим ве ко ви ма.

Не ке је зич ке цр те срп ских иди о ма у ана ли зи ра ном аре а лу без ди ле ме 
за јед нич ке су са за пад ним и се ве ро за пад ним ма ке дон ским го во ри ма (РЕМЕ-
ТИћ 2000; вИдоЕСКИ 1993). Те шко је, ме ђу тим, за сва ку од ових осо би на по-
у зда но утвр ди ти да ли је она сти гла из не по сред ног сло вен ско-ро ман ског 
кон так та у Ме то хи ји, или је уне та по сред ством усе ље ни ка ма ке дон ских је-
зич ких си сте ма, по што је део за пад но ма ке дон ских ино ва ци ја на стао упра во 
из сло вен ско-ро ман ског кон так та. Ак ту ел но ста ње на ме ће аре ал но об ја шње ње 
о срп ско-ма ке дон ском кон так ту.

1.1.3. Го во ри при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па фор ми ра ни су у ју жној 
Ме то хи ји на про сто ру од При зре на до Ђа ко ви це: у При зре ну (при зрен ски 
град ски го вор10, ПрГ), ју го и сточ но од При зре на у Под го ру (под гор ски го вор, 
ПодгГ), се вер но од При зре на у Под ри ми (под рим ски го вор11, По дрГ), у Ђа-
ко ви ци (ђа ко вач ки го вор12, ЂГ). Ова квом ти пу при па да и го вор се вер но ша-
пла нин ске жу пе Си ри нић (си ри нић ки го вор, СиГ).

1.2. У свим го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла по твр ђе не су за јед нич ке ино-
ва ци је бал ка ни стич ког ти па: гу би так гра ма тич ког ак цен та са ста би ли за ци-
јом ак цен та ан те пе нул тим ског од но сно пе нул тим ског ти па у де лу го во ра, у 
де лу го во ра фор ми ран је па ра диг мат ски ак це нат; сла бље ње па ла тал но сти 
пред њо неп ча них со на на та; гу би так мно жин ске мо ци је при дев ских ре чи, 
укљу чу ју ћи и гла гол ске при де ве; но ва бал ка ни стич ка ли не а ри за ци ја са оп-
штом тен ден ци јом про кли ти за ци је ен кли ти ка; оп ште ја ча ње упо тре бе ha be re 
на ра чун es se у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма; ино ва ци је у ис ка зи ва њу 
тем по рал них и спа ци јал них од но са итд. 

1.3. По сле 1999. го ди не, из го ном срп ског (сло вен ског) ста нов ни штва, по-
је ди ни го во ри оста ли су без ве ћи не сво јих го вор ни ка у ма тич ној обла сти. Та ко 
је у ју жној Ме то хи ји ма њи број Ср ба оп стао са мо у Ора хов цу и Ве ли кој Хо чи. 
У Си ри ни ћу је срп ска ен кла ва и да ље при лич но број на (Младеновић 2005 а: 
173). У Сре теч кој жу пи хри шћан ског ста нов ни штва прак тич но не ма, број но-
си ла ца го во ра му сли ман ске кон фе си је све ден је на јед ну тре ћи ну у од но су 
на 1999. го ди ну. Из Го ре је ве ћи на Го ра на исе ље на, ве ћим де лом пре ма бео-
град ским при град ским на се љи ма. Број Под го ра на сма њен је13.

Из ме ште но из ма тич них обла сти, ово ста нов ни штво се убр за но и ди ја-
ле кат ски раз гра ђу је. С об зи ром на то да се уда је и же ни уну тар гру пе, бо љем 
чу ва њу лин гви стич ког иден ти те та скло но је го ран ско, под го ран ско и сре теч-
ко му сли ман ско ста нов ни штво.

10 Го вор је мо но граф ски опи сан у РЕМЕТИћ1996.
11 О по је ди ним осо би на ма По дрГ у окви ру ши рег аре а ла пи са но је у ви ше ра до ва Р. Мла-

де но ви ћа. У при ло гу МлАдЕновИћ 2015 де таљ ни је су опи са ни ак це нат и гла со ви ово га го во ра. 
12 Го вор је мо но граф ски опи сан у СТЕвАновИћ1950.
13 Де таљ ни је о ово ме в. у МлАдЕновИћ 2012б: 126–128.
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2. оПоЈЕдИнИМИЗоГлоСАМА

2.1. Прозодијски системи. Екс пи ра тор ни ан те пе нул тим ски ак це нат за-
пад но ма ке дон ског ти па ста би ли сан је у ГГ, Под горГ и СрГ. Син таг мат ски 
ак це нат (старa-же на) нај ве ће је сна ге у ГГ.

У нај у жни јем де лу при зрен ско-ју жно мо рав ских го во ра, ко ји су и нај бли-
жи го во ри ма са ан те пе нул тим ском ак цен ту а ци јом, у СиГ и ПодгГ (МлАдЕ-
новИћ 2004: 221), ста би ли сан је пе нул тим ски ак це нат. Ова квом ак цен ту а ци-
јом, у јед ном де лу ка те го ри ја, пре све га у ак цен ту име ни ца, за хва ћен је и ПрГ 
(РЕМЕТИћ 1996: 346–348; МлАдЕновИћ 2006a: 275–276).

2.2. Па ра диг мат ски или пре те жно па ра диг мат ски ак це нат мор фо ло шки 
или се ман тич ки мо ти ви сан, без гра ма тич ке функ ци је, ко ји је ти по ло шки ме-
ђу е та па из ме ђу гра ма тич ког и ри там ског ак цен та, у окви ру при зрен ско-ти-
моч ке ди ја ле кат ске обла сти обе леж је је ју го за пад ног де ла при зрен ско-ју жно-
мо рав ских го во ра, оформ ље них у Ме то хиј ској и Ко сов ској ко тли ни, за тим 
у Гор њој Мо ра ви и Из мор ни ку, са гра ни цом се ве ро и сточ но од ли ни је Пре-
ше во – Вра ње14. У ју жни јем де лу ју жне Ме то хи је, бли жем Шар-пла ни ни, 
ста би ли сан је па ра диг мат ски ак це нат мо р фо ло шки мо ти ви сан (син – син-а 
– синoв-и – синoв-е – синoв-има – син-ова куч’а), у се вер ни јем де лу до ми ни-
ра се ман тич ка мо ти ва ци ја ак цен та (МлАдЕновИћ 2006 а: 276–278). Уда ље ност 
од Шар-пла ни не омо гу ћи ла је бо љи оп ста нак ста ри јег ме ста ак цен та не ких 
име ни ца у се вер ни јем де лу По дрГ и ЂГ, за тим у ко сов ским го во ри ма (МлА-
дЕновИћ 2013: 28–45), док је у ју жни јем де лу пе нул ти ма или за го спо да ри ла 
или је у про це су пот пу не ста би ли за ци је у об ли ци ма име ни ца. 

Функ ци о нал но оп те ре ће ње ак цен та у ју жно ме то хиј ским при зрен ско- 
-ју жно мо рав ским го во ри ма, без об зи ра на тип ак цен та, при бли жно је исто. 
По твр ђе но је у па ру стaра – старeја (стaрејзи – Дјд. при де ва ж. р. јд. стaра : 
старeјзи – Дјд. ж. р. ком па ра ти ва старeја); ме сто ак цен та раз ли ку ју лич не 
за ме ни це (oна, oно, oни, oне) од по ка зних за ме ни ца (онa, онo, онe) и реч це за 
до пу шта ње (oно); ме сто ак цен та раз ли ку је об ли ке пре зен та, ао ри ста и им пе-
ра ти ва, са те жњом да се ак це нат ао ри ста ве же за ини цал ни од но сно фи нал ни 
слог, за тим 3л. мн. пре зен та (имав) и 3л. мн. им пер фек та (имaв). 

3. ГлАСовИ. Ак ту ел но ста ње суд би не не ких ста рих гла со ва у ми кро кон-
ти ну у му све до чи о су сре ту ге нет ски раз ли чи тих си сте ма.

3.1. Суд би на на сле ђе них екс пло зив них ден тал них па ла та ла /*т’, *д’/ у 
свим го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла, укљу чу ју ћи и ГГ, кре та ла се ка раз ви-
ја њу афри ка та. 

Ста бил не афри ка те /ћ, ђ/, или се кун дар не ре ли за ци је кроз бри са ње опо-
зи ци је по па ла тал но сти, све до че о то ме да је у ра на гра ни ца из ме ђу ис точ но-
ју жно сло вен ског и за пад но ју жно сло вен ског ком плек са упра во би ла Шар-пла-
ни на са вред но сти ма /*т’, *д’/, ко је су обе ле жи ле Се вер но шар пла нин ску област. 

Иа ко је у свим го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је ста би-
ли са но /ћ, ђ/ на ме сту по зно пра сло вен ских екс пло зив них па ла тал них /т’, д’/, 

14 Ви ше о ова квом ак цен ту в. у МлАдЕновИћ 2013: 25–26. 
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не та ко број ни оно ма стич ки тра го ви са ис точ но ју жно сло вен ском ре флек са ци јом 
ових гла со ва у се вер ном де лу Шар-пла ни не и обли жњој обла сти око При-
зре на, све до че и о при су ству ста нов ни штва ко је је има ло ре флек се /шт, жд/15: 
Гра жда ник, Се ло гра жде, Пе ште ри ца, Се но же шта ни, То ра жда, До бру шта 
(МлАдЕновИћ 2007: 251).

Бо љи оп ста нак па ро ва афри ка та у се вер но шар пла нин ским го во ри ма 
мо же се до ве сти у ве зу са сла би јом фри ка тив ном ком по нен том афри ка та, под-
у пр том опо зи ци јом /к, г : к’, г’/ у за пад но ма ке дон ском за ле ђу, та ко да у СиГ, 
де лу СрГ и де лу ГГ, мо жда и функ ци о ни ше опо зи ци ја /т : т’, д : д’/ (ИСТо: 254). 
Слаб функ ци о нал ни на бој, али и кон такт са ал бан ским и тур ским фо но ло-
шким си сте мом, учи ни ли су да се у де лу го ран ских и сре теч ких на се ља па-
ро ви афри ка та све ду на по је ди нач не је ди ни це флук ту и ра ју ћег из го во ра. У 
ју жно ме то хиј ским го во ри ма, ко ји ма се при кљу чу је и Под горГ, опо зи ци ја 
афри ка та по па ла тал но сти пре о сми шље на је у бал ка ни стич ку опо зи ци ју по 
звуч но сти, у ко јој – по ред па ра /ц : ѕ/, функ ци о ни ше и је дан ред пред њо неп-
ча них афри ка та.

3.2. Суд би ном је ро ва из два ја се ГГ, у ко ме се у свим по зи ци ја ма сре ћу 
/о, е/ (МлАдЕновИћ 2001: 129–136). Бли зи на ГГ, али и ми гра ци је из ма ке дон-
ског прав ца, учи ни ле су да је у СрГ и Под горГ при сут на спе ци фич на си туа-
ци ја, са све де ним по лу гла сни ком срп ско га ти па у осно вин ском де лу ре чи (лêн, 
лêко, сêн, пêс, вêшка, лêже), док се у твор бе ним мо р фе ма ма мо же ја ви ти и 
ма ке дон ска ре флек са ци ја (Тoплец, жeден, ситен, пeт ок, пeсок) (МлАдЕновИћ 
2005: 68). 

Ни у јед ном го во ру при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па не ма тра го ва ма ке-
дон ске суд би не је ро ва, већ се на ме сту ових ста рих во ка ла сре ће или по лу-
гла сник /ê/ или ње гов за ме ник /а/. 

3.3. Ре флек са ци јом на зал ног во ка ла зад њег ре да из два ја се ГГ, у ко ме 
је – у нај ве ћем де лу лек се ма – ста бил на за пад но ма ке дон ска ре флек са ци ја 
(зêб, дêб, со жeна, и oни имаха). При су ство и лек се ма, са не ко ре ла тив но сти-
ма ти па кућа, рука : нaраче, да му нaрачам, све до че о не ка да шњем кон так ту 
раз ли чи тих ди ја ле кат ских си сте ма. 

У СрГ и Под горГ у осно вин ском де лу ре чи сре ће се ре дов но /у/ (рука, 
пут, дуб, да нaруч’им), у гра ма тич ким мор фе ма ма фа кул та тив но /а/ од но сно 
/у/ (од њa / од њу / од њaу; њoјзу, о[з] сeстру / за сeстра). Ова кав од нос ко-
ре ла ти ван је оном у суд би ни је ро ва.

У оста лим го во ри ма по твр ђе но је са мо /у/.
3.4. Екав ска вред ност ја та оп ште је обе леж је свих го во ра ми кро кон ти-

ну у ма. Се кун дар на аси ми ла ци ја у гру пи /еј/ оства ре на је у ГГ, СиГ и де лу 
Под горГ (МлАдЕновИћ 2001: 96–97; 2007 а: 592–593). Мор фо ло шки ика ви зми, 
при сут ни у го во ри ма ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић ког под ди ја лек та (и oна 
ни донeла ниш то, дoша ники ч’oвек), али и Под горГ (МлАдЕновИћ 2010: 
104–107) као траг ју жно ме то хиј ског суп стра та у овом го во ру, не по зна ти су 

15 Уп. са при су ством де ла ових то по ни ма у Ду ша но вој хри со ву љи ма на сти ру Све тих ар хан-
ге ла (новАКовИћ 1912: 688).
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у ГГ и СрГ. Ова ква си ту а ци ја не по сред но је усло вље на ди ја ле кат ским за ле-
ђем по је ди них де ло ва ми кро кон ти ну у ма. Ста ри лек сич ки ика ви зам дивoјка, 
као фа кул та тив на ре а ли за ци ја, оп ште је обе леж је ко сов ских го во ра (МлА-
дЕновИћ 2013: 82), а сре ће се и у фол клор ном ма те ри ја лу ГГ (МлАдЕновИћ 
2001: 97), док у ју жно ме то хиј ским го во ри ма ни је по твр ђен.

3.5 За ме ном во кал ног /л/ у нај ве ћем де лу лек се ма у за пад но ма ке дон ском 
ду ху (ИСТо: 121–124), ГГ из два ја се из оста лих го во ра аре а ла, укљу чу ју ћи и 
го во ре се вер но шар пла нин ског ти па, у ко ји ма се ја вља срп ска вред ност 
(жута јaб ука, кук, пусто, вуна). Не што ве ћи број лек се ма са срп ском ре флек-
са ци јом /л/ во кал ног у ни жим го ран ским се ли ма, све до чи о не ка да шњем 
ди ја ле кат ском ти пу ових на се ља, али и ди ја ле кат ском ти пу су сед не, са да 
ал ба но фо не, обла сти Опо ље (ИСТо, 121, 124–125). Осим у ГГ, у ко ме су рет ки 
при ме ри ти па слунце за бе ле же ни у нај ни жим се ли ма, у оста лим го во ри ма 
при сут но је /лу/ на ме сту не ка да шњег гру пе /с + л во кал но/ (слунце, слуза, 
слубице/ слубе). 

3.6. По лу гла снич ки при звук као но си лац сло гов но сти ис пред во кал ног 
/р/ не јед на ког је ин тен зи те та у по је ди ним го во ри ма кон ти ну у ма. У се вер но-
шар пла нин ским го во ри ма, при звук је сла би ји, у ју жно ме то хиј ски ма, по себ-
но у ПрГ, По дрГ и ЂГ, он је не што ин тен зив ни ји. По лу гла снич ки при звук је 
нај сла би ји у СиГ. Де ком по зи ци је, ме ђу тим, не ма, по што ни су по твр ђе ни 
слу ча је ви во ка ли за ци је по лу гла снич ке ком по нен те.

3.7. Ста ра гру па вь > у- у свим го во ри ма, осим у ГГ, у ко ме је в- (внук, 
вдoва) од но сно во у пред ло гу. 

3.8. Сма ње ње па ла тал но сти пред њо неп ча них со на на та /њ, љ/ – не јед на-
ке сна ге и не јед на ког оби ма – по твр ђе но је у свим го во ри ма се вер но шар пла-
нин ско-ју жно ме то хиј ског аре а ла. Уо че на је ко ре ла ци ја из ме ђу умек ша ва ња 
у гру па ма /ли, ле/ и тен ден ци је ка по ме ра њу зо не ар ти ку ла ци је ова два со нан-
та ка ал ве о ла ма: у го во ри ма у ко ји ма се гру пе /ли, ле/ ели ми ни шу, ве ћи је и 
сте пен сма ње ња па ла тал но сти со на на та. Па ла тал на при ро да /љ, њ/ нај бо ље 
је очу ва на у два се вер но шар пла нин ска го во ра – у СиГ и СрГ. 

Упр кос бли зи не ма ке дон ске те ри то ри је са знат ном де фо но ло ги за ци јом 
пред њо неп ча них со на на та, ни је за бе ле жен ни је дан при мер де фо но ло ги за-
ци је /љ/. 

Суд би на /њ/ је знат но сло же ни ја. Чу ва ње па ла тал ности /њ/ ко ре ла тив но 
је са чу ва њем па ла тал но сти /љ/. 

За пад но ма ке дон ско де ком по но ва ње /њ/ у гру пу са ан ти ци па циј ском па-
ла тал но шћу пре ли ло се пре ко Шар-пла ни не у ју жну Ме то хи ју, та ко да ју жно-
ме то хиј ски го во ри пред ста вља ју се вер ну иви цу ве ћег ма ке дон ско-срп ског 
аре а ла с при ме ри ма ти па играј н’е (МлАдЕновИћ 2010 а: 212–213). 

Де фо но ло ги за ци ја /њ/ нај при сут ни ја је у ГГ и Под горГ, ма њим бро јем 
при ме ра, пре све га у гру па ма /њи, ње/, по твр ђе на је и у ју жно ме то хиј ским 
го во ри ма. 

3.9. Ди стри бу ци о но огра ни че ње о не мо гућ но сти гру па /ли, ле/, сва ка ко 
под стак ну то кон так том са ал бан ском фо не ти ком, за хва ти ло је не јед на ко 
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по је ди не го во ре. Док је у ГГ, Под горГ и ју жно ме то хиј ским го во ри ма умек ша-
ва ње у овим гру па ма до след но, у СрГ оно је ве за но углав ном за ви ша му сли-
ман ска се ла, док у СиГ гру пе /ли, ле/ оп ста ју у ве ћи ни на се ља, осим у ивич-
ним ме шо ви тим срп ско-ал бан ским се ли ма. 

3.10. Суд би ном /-л/ на кра ју сло га из два ја ју се два аре а ла16: 
а) У се вер но шар пла нин ским го во ри ма у Го ри, Сред ској и Под го ри, ко-

ји ма се за ме ном у не ким по зи ци ја ма при кљу чу је и СиГ, /-л/ на кра ју сло га 
за ме ње но је са /-ў / -в/;

б) ју жно ме то хиј ски го во ри, ко ји ма се у не ким по зи ци ја ма при кљу чу је 
и СиГ, за ме ни ком -(ј)а део су ши ре при зрен ско-ју жно мо рав ске зо не.

3.11. Ре зул та ти ма но вог јо то ва ња из два ја ју се ГГ и Под горГ, у ко ји ма 
не ма јо то ва ња у сло же ни ца ма гла го ла *iti, па је дoјде, прoјде. Оста ли го во ри 
зна ју са мо за об ли ке дoђе, прoђе.

Сви го во ри се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ског аре а ла за хва ће ни 
су но вим јо то ва њем у гру па ма /тј, дј, лј, нј/ (брaћа, oграђе, Пoдбрђе, кoље, 
трњи). Са мо су у ви шим се ли ма Го ре по твр ђе ни фа кул та тив ни при ме ри ти па 
трнје, кoљје. Ова кви при ме ри у ГГ од раз су суд би не ових гру па у обли жњим 
за пад но ма ке дон ским го во ри ма (МлАдЕновИћ 2001: 214–217). Гру пе с ла би-
ја лом јо то ва не су у свим го во ри ма, осим у ГГ.

3.12. Фри ка тив /х/ оп стао је са мо у ГГ, и то у свим по зи ци ја ма, али не 
и у свим лек се ма ма (ИСТо: 153–161). Ни је по твр ђе на за ме на /х/ са /ф/ за пад-
но ма ке дон ског ти па. Оп стан ку /х/ до при не ла је бли зи на се вер но ал бан ских 
го во ра, али и кон такт са тур ским је зи ком по сле исла ми за ци је. 

3.13. Раз ви ја ње пу не па ла тал но сти из не ка да па ла та ли зо ва них фи нал них 
гла со ва (зeћ, кл’eћ, пeђ, прпљаћ / пaпраћ, смрћ, сoљ, јeсењ, дeњ итд.) осо бе-
ност је го во ра се вер но шар пла нин ског ти па (ИСТо: 219–222). У име ни ци пaпраћ 
фи нал на афри ка та по твр ђе на је и у СиГ, али и ју жно ме то хиј ским го во ри ма. 

4. одноСИУМоРфолоГИЈИ. Мор фо ло шки си сте ми се вер но шар пла нин ских 
и ју жно ме то хиј ских го во ра по ка зу ју не ке за јед нич ке тен ден ци је, али и низ 
зна чај них раз ли ка у мор фо ло шким сред стви ма. 

Из свих го во ра иш че зле су име ни це не ка да шње -ĭ де кли на ци је.

4.1. Ана ли ти зам ни је до вр шен ни у јед ном го во ру аре а ла. Обим за ме не 
флек си је ана ли ти змом сма њу је се ка ко се иде од ју га ка се ве ру. Ана ли ти зам 
је нај ви ше уз на пре до вао у се вер но шар пла нин ским го во ри ма у Го ри, Сред ској 
и Под го ри. На ва жност бли зи не ма ке дон ске те ри то ри је, са го во ри ма из ра зи тог 
ана ли ти зма, упу ћу је ста ње у СиГ, у ко ме је флек си ја знат но бо ље очу ва на 
од оне у СрГ, али је ана ли ти зам нај ви ше уз на пре до вао ме ђу го во ри ма ме то-
хиј ско-ко сов ско-си ри нић ког аре а ла при зрен ско-ју жно мо рав ских го во ра. 
Та ко је Лјд. име ни ца свих де кли на ци о них ти по ва нај ви ше на пад нут у овом 
го во ру. Са дру ге стра не, флек си ја се нај ви ше од у пи ре ана ли ти зму у оном 

16 Ви ше о суд би ни -л на кра ју сло га у се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ском аре а лу 
в. у МлАдЕновИћ 1999.
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де лу По дрГ ко ји је окре нут се вер но ме то хиј ском ко сов ско-ре сав ском го во ру. 
Та ко је у Ора хов цу и Ве ли кој Хо чи ре ла тив но до бро очу ва на и јед нин ска 
флек си ја име ни ца м. р. на -ø са зна че њем не жи вог (буре од багрeна, да побeгне 
от Призрена; по Рaфцу да скитамо), ка ко је и ина че у ко сов ским го во ри ма 
(МлАдЕновИћ 2013: 140–141, 144–145). Са дру ге стра не, од ју жно ме то хиј ских 
го во ра ана ли ти зам је уз на пре до вао нај ви ше у ПодгГ, ко ји се на сла ња на Си-
ри нић.

У го во ри ма аре а ла број па де жних ди стинк ци ја ве ћи је у јед ни ни не го 
у мно жи ни, не јед нак је у раз ли чи тим де кли на ци о ним ти по ви ма, флек си ја 
је нај от пор ни ја у де кли на ци о ном -а обра сцу. Бо ље чу ва ње де кли на ци је у -а 
ти пу и сна жни ји про дор ана ли ти зма у оста лим обра сци ма ни је се ман тич ког 
и син так сич ког по ре кла, већ је по сле ди ца па де жног син кре ти зма Гјд., Дјд. и 
Лјд. ових име ни ца. О ве ћој от пор но сти -а де кли на ци је на ана ли ти зам у ана-
ли зи ра ном аре а лу све до чи и спо ра дич ни оп ста нак флек си је Гјд. у го ран ском 
го во ру (па сом спaла у сeстре, жи ми-душе матeрине) (МлАдЕновИћ 2001: 
295–297). 

Оно што ГГ из два ја из укуп ног ма ке дон ског ди ја ле кат ског кор пу са је 
до след но чу ва ње да ти ва оба бро ја, за тим фа кул та тив но при су ство флек сив-
ног Гјд. де кли на ци о ног -а обра сца уз пред ло ге от, у / во и ге ни ти ву за кле тве. 
Ова кав оп ста нак флек си је мо же би ти по др жан бли зи ном при зрен ско-ју жно-
мо рав ских го во ра.

4.1.1. У свим го во ри ма аре а ла до след но оп ста је флек сив ни да тив на ме не 
и по се си је оба бро ја свих име ни ца17. Чу ва њу да ти ва по ма же од су ство пред-
ло га ко ји би пре у зео па де жно зна че ње, али и ком пакт на ме то хиј ско-ко сов-
ско-си ри нић ка те ри то ри ја на ко јој ни је раз ви је на ана ли тич ка кон струк ци ја 
да тив ског зна че ња на + ОП. Да тив прав ца под ле гао је пот пу ној ана ли ти за ци-
ји у ју жни јем де лу аре а ла, док се у се вер ни јем де лу још мо гу сре сти при ме ри 
пред ло шко-па де жне кон струк ци је ти па Иде как Ђaковице, ина че по твр ђе не 
и у ко сов ском де лу при зрен ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та (МлАдЕновИћ 2013: 
193). 

Мор фо ло шка обе леж ја да ти ва по ка зу ју ва ри јант ност. Ова ква не по ду дар-
ност усло вље на је ди ја ле кат ском бли ско шћу по је ди них го во ра ана ли зи ра ног 
аре а ла.

Од два на став ка не ка да шњих -а, -ја осно ва, у ГГ уоп штен је на ста вак 
-и, се ве ро за пад но ма ке дон ског по ре кла, али се у се ли ма нај у да ље ни јим од 
за пад но ма ке дон ског за ле ђа, ко ја се при бли жа ва ју те ри то ри ји срп ских го во ра 
с уоп ште ним -е, сре ће и рет ко -е (МлАдЕновИћ 2001: 297). На ста вак -и у Дјд. 
у Под горГ, око ко га су ге о граф ски го во ри са ста би ли са ним -е, укљу чу ју ћи 
и СрГ, унет је из го ран ског прав ца, а ста би ли сан је као мар кант на је зич ка 
цр та, ко ја је у исто вре ме и део лин гви стич ког му сли ман ског иден ти те та 
ове ску пи не (МлАдЕновИћ 2005: 75).

Бли зи на ма ке дон ске те ри то ри је од ре ди ла је мор фо ло шка сред ства Дмн.: 
у го во ри ма се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ског аре а ла – ГГ, СрГ, јед ним 

17 О от пор но сти да ти ва на ана ли ти за ци ју све до чи очу ва на про ме на бро је ва два, оба, три 
и че ти ри у ве ћи ни го во ра ана ли зи ра не зо не, укљу чу ју ћи и ГГ (МлАдЕновИћ 2001: 377–378).
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де лом и Под горГ – оста ју из ван срп ске ино ва ци је ши ре ња дво јин ског -ма 
(жeнам, љуђам, дeцам), ко ја је – ина че – обе леж је свих го во ра ме то хиј ско-ко-
сов ско-си ри нић ког аре а ла. У СиГ, ме ђу тим, по твр ђе ни су и рет ки при ме ри 
Дмн. без дво јин ског -ма, сва ка ко на сла ња њем на обли жњи СрГ. Бли зи на 
го во ра са Дмн. на -ма, за тим ју жно ме то хиј ски суп страт у Под горГ, до ве ли 
су до при су ства об ли ка Дмн. са и без дво јин ске ино ва ци је (МлАдЕновИћ 2004: 
230–231; 2005: 75–76).

4.1.2. У Нмн. / ОПмн. име ни ца -а де кли на ци о ног обра сца у свим го во-
ри ма уоп штен је на ста вак не ка да шње -ја осно ве (жeне, сeстре, сeстрице, 
душе), чи ме се и се вер но шар пла нин ски го во ри уда ља ва ју од обли жњих ма-
ке дон ских го во ра. 

4.1.3. Мар кант на ино ва ци ја го во ра при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па ана-
ли зи ра ног аре а ла – раз ви ја ње мор фо ло шке опо зи ци је Нмн. на -и и ОП мн. 
на -е им. м. р. на -ø, об ја шња ва се не пре ки ну том ве зом срп ског ста нов ни штва 
се вер не и ју жне Ме то хи је. Про цес, ме ђу тим, ни је до кра ја до вр шен. До след ност 
мор фо ло шке опо зи ци је -и : -е ука зу је на аре ал но об ја шње ње: у се вер ни јем 
де лу Под ри ме нео бич ни су при ме ри са очу ва ним син кре ти змом ових па де-
жа, док је у нај ју жни јем де лу, у СиГ и ПодгГ, број по твр да ве ћи18. У ГГ, СрГ 
и Под горГ син кре ти зам је очу ван под ути ца јем ма ке дон ског за ле ђа.

4.1.4. Об ли ци ма име ни ца у пар ти тив ним син таг ма ма из два ја се ГГ, у 
ко ме је од име ни ца м. р. на су гла сник – у ви шим се ли ма – за бе ле же на и за-
пад но ма ке дон ска ино ва ци ја – од су ство из бро ја не мно жи не као гра ма тич ке 
ка те го ри је (тримлaди гoсти, пре ко чeтири ридои). Ина че је и у ве ћем де лу 
ГГ, ка ко је и у оста лим го во ри ма, основ ни пар ти тив ни об лик на -а. 

4.2. У за ме нич ком си сте му19 го во ри се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то-
хиј ског аре а ла по ка зу ју знат но ша ре ни ло, пре све га у об ли ци ма за ме нич ких 
ен кли ти ка.

4.2.1. У свим го во ри ма у јд. лич них за ме ни ца по твр ђе но је: јa; ти; oн, 
oна,oно, па се у обла сти Го ра – Те то во за вр ша ва ста бил на упо тре ба лич не 
за ме ни це јa. У мно жи ни ГГ, СрГ и Под горГ об ли ци ма мије, вије на сла ња ју 
се на обли жње ма ке дон ске го во ре. 

Ели ми на ци ја син кре ти зма ен кли ти ка Дмн. (ни, ви) и Амн. (не, ве) лич-
них за ме ни ца 1л. и 2л. мн. оп ште је обе леж је свих го во ра, чи ме се они укљу-
чу ју у ве ћи срп ско-ма ке дон ски аре ал. Са мо се у ГГ, и то као осо би на ма ле 
сна ге, сре ће син кре ти зам да тив ске и аку за тив не фор ме у при ме ри ма ти па: 
Нe ти сом знaла, чвeра ти сом рeк оф. Ова квим ме ша њем об ли ка ГГ се на-
сла ња на де бар ске го во ре (МлАдЕновИћ 2001: 329–330; 2010: 47). 

4.2.2. Ин вен та ром и об ли ци ма по ка зних за ме ни ца го во ри ана ли зи ра не 
обла сти по ка зу ју знат но ша ре ни ло, та ко да не по сто ји по ду дар ност у свим 
по је ди но сти ма из ме ђу два го во ра.

18 Ви ше о ово ме в. у РЕМЕТИћ 1996: 453–458; МлАдЕновИћ 2004: 228–229, 2010: 319–324.
19 О за ме нич ком си сте му го во ра ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је де таљ но се рас-

пра вља у МлАдЕновИћ 2010.
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У свим го во ри ма уо ча ва се сма ње на упо тре ба по ка зне за ме ни це *onъ у 
чи је по ље упо тре бе про ди ре за ме ни ца *tъ, та ко да се гра ду ал на струк ту ра 
по ме ра ка дво чла ној, у ко јој се ства ра опо зи ци ја: овај „не по сред но по ме ну то, 
не по сред но при сут но, бли зу” : тај „ни је не по сред но по ме ну то, ни је бли зу”. 
Дво чла ни си стем у пре по зи ци ји нај ви ше је уз на пре до вао у ГГ и Под горГ, за-
тим у По дрГ (МлАдЕновИћ 2010: 169–172). 

Пост по зи тив на упо тре ба по ка зних за ме ни ца (тро чла ни / дво чла ни си-
стем) са функ ци јом чла на, као мар кант ни ма ке до ни зам, при сут на је са мо у 
ГГ (МлАдЕновИћ 2001: 383–396). Због сво је сло же но сти, ова ква упо тре ба по-
ка зних за ме ни ца, пре не та у Под го ру кроз го ран ски ад страт, ни је при хва ће на 
у ме ша вин ском ти пу Под горГ. 

4.2.3. У свим го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла оства ре но је мор фо ло шко 
при бли жа ва ње за ме ни ца за ка кво ћу и за ме ни ца за ко ли чи ну. Са мо при бли-
жа ва ње и јед на че ње оства ре но је раз ли чи тим мор фо ло шким сред стви ма.

Мор фо ло шким јед на че њем ка квоћ них и ко ли чин ских за ме ни ца (кaкав 
ч’oвек : овол’икав ч’oвек) ју жно ме то хиј ски го во ри, ко ји ма се при кљу чу ју и 
ко сов ски го во ри, за тим СрГ, пред ста вља ју је дин ствен аре ал у окви ру срп ског 
ди ја ле кат ског про сто ра20.

Ши ре ње при дев ског су фик са *-ъvь у обе ску пи не за ме ни ца мо же пред-
ста вља ти струк тур но по зајм љи ва ње из ма ке дон ског си сте ма, у ко ме је ова 
ску пи на за ме ни ца про ши ре на при дев ским су фик сом *-avь (ко ли кав – ко ли
ка во го). Ма ке дон ски си стем та ков чу јек : то л’и кав чу јек ста би лан је у ГГ и 
Под горГ.

5. Ели ми на ци јом мно жин ске мо ци је ро да при дев ских ре чи го во ри ана-
ли зи ра ног аре а ла пред ста вља ју је дин ствен аре ал у окви ру срп ске ди ја ле кат-
ске обла сти. Са ма ино ва ци ја, ина че бал ка ни стич ког по ре кла, ка рак те ри ше 
и обли жње ма ке дон ске го во ре, па је мо гу ће да је она у се вер но шар пла нин ске 
и ју жно ме то хиј ске го во ре сти гла из тог прав ца21. 

У се вер но шар пла нин ским и ју жно ме то хиј ским го во ри ма ста би ли са на 
је оп штем но жин ска фор ма на -е (Дoшл’е нaше људи / жeне / говeда). Са мо 
уоп шта ва ње -е у Нмн. за ме нич ких и при дев ских ре чи из вр ше но је по сле 
ста би ли са ња -ле у мн. рад ног гла гол ског при де ва. Ино ва ци ја се на сла ња на 
ма ке дон ски ди ја ле кат ски по јас. 

6. Од но си у гла гол ским осно ва ма знат но су ујед на че ни. У ГГ ста ње је 
нај ве ћим де лом слич но оном у оста лим го во ри ма ана ли зи ра не зо не. Тра го-
ва за пад но ма ке дон ског по ме ра ња у осно ва ма има у ГГ, и то ви ше у се ли ма 
бли жим за пад но ма ке дон ском за ле ђу, док је оста ли део аре а ла остао из ван 
ова квих ино ва ци ја22.

20 О мор фо ло шком при бли жа ва њу за ме ни ца за ка кво ћу и за ме ни ца за ко ли чи ну в. у 
МлАдЕновИћ 2010: 136–163.

21 Ви ше о суд би ни мно жин ске мо ци је ро да у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме-
то хи је в. у МлАдЕновИћ 2010: 247–251.

22 О од но си ма у гла гол ским осно ва ма у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је 
в. у МлАдЕновИћ 2012в. 
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6.1. Тен ден ци ја ма ке дон ско-бу гар ског аре а ла да се у мно жи ни про стих 
пре те ри та из јед на че на став ци, ка рак те ри стич на за се вер но шар пла нин ске 
го во ре, на шла је од ра за и у го во ри ма ју жне Ме то хи је. Иа ко се ско ро до вр ше-
ном ста би ли за ци јом -смо и -сте у овим об ли ци ма, ју жно ме то хиј ски го во ри, 
јед ним де лом и СиГ23, на сла ња ју на се вер но ме то хиј ски и ко сов ски аре ал, за 
бри са ње мор фо ло шке опо зи ци је у 3л. мн. ао ри ста и им пер фек та мо же се 
на ћи ти по ло шко упо ри ште у ова квој суд би ни у се вер но шар пла нин ским го-
во ри ма, ко ји су ову ино ва ци ју раз ви ли са за пад но ма ке дон ским го во ри ма. У 
ГГ, СрГ Под горГ, сва ка ко на сла ња њем на ма ке дон ско ста ње, из о ста је -смо, 
-сте, а у 3л. мн. оба про ста пре те ри та уоп ште но је -(х)а. (МлАдЕновИћ 2004а: 
454–462). 

У при зрен ско-ју жно мо рав ским го во ри ма број по твр да ти па до ђо мо сма-
њу је се ка ко се иде од ју га ка се ве ру (ИСТо: 455), са очи глед ним ути ца јем се-
вер но шар пла нин ског за ле ђа.

6.2. Ин вен та ром гла гол ских об ли ка го во ри ана ли зи ра ног аре а ла по ка-
зу ју срод ност, али не и по ду дар ност. Ни у јед ном го во ру ни су за бе ле же ни 
ин фи ни тив, фу тур II и гла гол ски при лог про шли.

Иа ко на сло њен мно гим осо би на ма на пе ри фер не за пад но ма ке дон ске го-
во ре, ГГ је остао из ван ра ди кал ног ино ви ра ња си сте ма гла гол ских об ли ка, 
ина че ка рак те ри стич ног за обли жње ма ке дон ске го во ре. Са мо се у Бро ду упо-
тре бља ва кон струк ци ја би + ао рист са зна че њем мо гућ ног на чи на (јa би 
урaб отах).

Но ви пер фе кат бал кан ског ти па, знат не про дук тив но сти у обли жњим 
ма ке дон ским го во ри ма, по твр ђен је ма лим бро јем при ме ра са мо у се вер но-
шар пла нин ским го во ри ма. И у овим го во ри ма основ ни об лик за ка зи ва ње 
про шлих ре зул та тив них деј ста ва је пер фе кат (МлАдЕновИћ 2001: 476). 

6.3. У 1л. јд. пре зен та ате мат ски на ста вак -м обе леж је је свих го во ра.
У 1л. мн. на ста вак -ме, за пад но ма ке дон ског по ре кла, обе леж је је са мо 

ГГ, док је у оста лим го во ри ма -мо. 
Нај ве ће раз ли ке из ме ђу го во ра на ла зе се у 3л. мн. пре зен та. У свим го-

во ри ма су два на сле ђе на на став ка све де на на је дан24. Го во ри у ју го за пад ном 
де лу Шар-пла ни не на сла ња ју се на ма ке дон ско ста ње – у СрГ сво ђе ње је из-
вр ше но на -ет (нoсет, бeрет), у ГГ из гла го ла -а пре зент ске гру пе ис па да 
-т (имаје), код гла го ла -е и -и пре зент ске гру пе оп ста је -т (нoсет, трeсет). 
У оста лим го во ри ма, укљу чу ју ћи и Под горГ, сво ђе ње је на -у. 

6.4. У им пе ра ти ву, у свим го во ри ма у 2л. мн. уоп штен је на ста вак -ите, 
чи ме се ови го во ри укла па ју у ши ри аре ал срп ских и за пад но ма ке дон ских 
го во ра.

6.5. У гра ђе њу по тврд ног пер фек та ак ти ва у свим го во ри ма из 1л. и 2л. 
оба бро ја не ис па да по моћ ни гла гол, док се у 3л. по моћ ни гла гол не ја вља. 

23 Бли зи на СрГ, али и ге о граф ска из дво је ност од Ме то хиј ске и Ко сов ске ко тли не, учи-
ни ли су да је у СиГ број по твр да ти па до ђо мо не што ве ћи не го у оста лом де лу ме то хиј ско-ко-
сов ско-си ри нић ког аре а ла (МлАдЕновИћ 2004а: 456, 2015а: 310–311, 315).

24 О суд би ни 3л. мн. пре зен та у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је в. МлА-
дЕновИћ 2002.
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Гу би так по моћ ног гла го ла у 3л. јд. и мн. до ми нант на је тен ден ци ја у ве ћем 
де лу сло вен ског аре а ла – ма ке дон ског, бу гар ског, че шког, сло вач ког, пољ ског. 
У овим је зи ци ма пер фе кат без по моћ ног гла го ла у 3л. је без по себ не се ман-
тич ке обо је но сти. 

7. БАлКАнИСТИчКЕИновАЦИЈЕУСИнТАКСИ. При ро да ивич не обла сти и мик-
со гло ти ја, ко ја је ве ков но обе леж је ана ли зи ра ног аре а ла, има за по сле ди цу 
при су ство ни за ино ва ци ја, ко је као ре зул тат има ју бал ка ни стич ку те жњу ка 
сма ње њу мор фо ло шких сред ста ва. Под сти цај ова квим из ме на ма до при но си, 
пре све га, не са гла сје гра ма ти ке и се ман ти ке, ко је се от кла ња при бли жа ва њем 
об ли ка зна че њу.

Не ке од ино ва ци ја су бал ка ни стич ко пре о бли ко ва ње је зич ког си сте ма, 
не по твр ђе но у оста лом де лу срп ске ди ја ле кат ске обла сти, али при сут но у 
дру гим кон такт ним бал ка ни зи ра ним сло вен ским и не сло вен ским је зи ци ма, 
па су се вер но шар пла нин ско-ју жно ме то хиј ски го во ри се вер на иви ца ова квих 
по ја ва25. 

7.1. Нај о бу хват ни је мор фо син так сич ко пре струк ту ри ра ње при бли жа-
ва њем об ли ка зна че њу оства ре но је у мор фо ло шкој плу ра ли за ци ји не ких 
об ли ка зби р них име ни ца и плу ра ли за ци ји кон гру ен ци је у ве зи са овим име-
ни ца ма26. Не што ве ћа ста бил ност зби р них име ни ца по твр ђе на је у се вер но-
шар пла нин ским го во ри ма, што је и ра зу мљи во с об зи ром на ве ћу от пор ност 
зби р них име ни ца у обли жњим за пад но ма ке дон ским го во ри ма.

У ре гу ли са њу од но са оп ште и зби р не мно жи не у го во ри ма ју го за пад ног 
де ла Ко со ва и Ме то хи је оства ре на је или мор фо ло шка екс пан зи ја оп ште 
мно жи не, ка да за то по сто ји мор фо ло шка мо гућ ност (прут : пру ћи < пру ће), 
или се екс пан зи ја оп ште мно жи не огле да у екс пан зи ји са мо не ких мно жин-
ских об ли ка (у да ти ву им. на -а: де ца ма, бра ћа ма / бра ћи ма, свој би на ма, дво
ји ца ма), или се екс пан зи ја огле да у се ман тич кој кон гру ен ци ји, не за ви сно од 
об ли ка име ни це – ка да се ства ра ин кон гру ент ност по бро ју у при ме ри ма ти па 
сас мoје дeцу. 

7.2. Но вом ди стри бу ци јом ен кли ти ка го во ри ју го за пад ног де ла Ко со ва 
и Ме то хи је, без об зи ра на ге нет ску и ти по ло шку при пад ност, пред ста вља ју 
це ли ну27. Ова квом ли не а ри за ци јом са бри са њем фо нет ског и ја ча њем син таг-
мат ског прин ци па, при зрен ско-ју жно мо рав ски ме то хиј ско-ко сов ски го во ри 
пред ста вља ју по се бан аре ал уну тар срп ског ди ја ле кат ског под руч ја. Очи глед-
на је ви со ка по ду дар ност ли не а ри за ци је у овим го во ри ма са ли не а ри за ци јом 
обли жњих ма ке дон ских го во ра.

У свим го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла пре у зет струк тур ни мо дел из 
бал кан ских не сло вен ских је зи ка у ли не а ри за ци ји ен кли ти ка по пу ња ва се 
сло вен ским ма те ри ја лом. Ово је до ве ло до сма ње ња или до ис кљу че ња зна-
ча ја фо нет ског пра ви ла сло вен ске струк ту ре о пост фрон тал ној по зи ци ји 

25 Де таљ ни је о ово ме в. МлАдЕновИћ 2015б.
26 Де таљ ни је о ово ме в. у МлАдЕновИћ 2011.
27 Ви ше о ли не а ри за ци ји ен кли ти ка у го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла в. у МлАдЕновИћ 

2013а.
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ен кли ти ка, а у пр ви план – као ре ле ван тан прин цип – уве ло пра ви ло син так-
сич ке по зи ци је ен кли ти ке у од но су на гла гол. 

Про кли ти за ци ја ен кли ти ка је оп ште обе леж је свих го во ра ана ли зи ра не 
зо не. Док су у го во ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па при сут не и рет ке 
по твр де са ен кли ти ком иза гла го ла, оне су прак тич но не по зна те у ГГ, СрГ 
и Под горГ. Број по тр да са ен кли ти ком иза гла гол ског је згра по ве ћа ва се ка ко 
се иде од ју га ка се ве ру. 

7.3. У свим го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла оства ре но је исто бал ка ни-
стич ко пре о бли ко ва ње ег зи стен ци јал них кон струк ци ја28. Функ ци о ни ше 
на по ред на упо тре ба без лич них и лич них мо де ла ег зи стен ци јал них кон струк-
ци ја исте се ман тич ке и син так сич ке вред но сти. Кон ку рен ци ја две ју бли ско-
знач них / исто знач них кон струк ци ја до во ди до њи хо вог ме ша ња ка ко у из-
бо ру ег зи стен ци јал ног гла го ла и ње го вог об ли ка та ко и у из бо ру об ли ка 
име ни це. Ово се од но си ка ко на екс пан зи ју „има ти” та ко и на обез ли ча ва ње 
лич них ег зи стен ци јал них кон струк ци ја (Па свaдба било), са ко ји ма ал тер-
ни ра ју лич не (Имaла jeна јaб ука). Кон струк ци је са „има ти” у екс пан зи ји су. 
Број по све до че них при ме ра са „би ти” знат но је ма њи од оних са „има ти”. 
Уоп шта ва ње „има ти” те жња је да се сма њи број кон ку ре на та и та ко упро сти 
је зич ка струк ту ра. 

Екс па ни зи ја мо де ла са „има ти” не сум њи ви је бал ка ни зам у го во ри ма 
ана ли зи ра ног аре а ла.

При сут ни су раз ли чи ти мо де ли као рав но прав ни кон ку рен ти:
Вoда нe имaло : вoду нe имaло на ч’eшму, исто било вoду, имaло јaб ука 

на врaта : имaло јaб уку на бајрaк, имaло гoре вoду; зaш то да прaим кêд има 
дê нowи; на рaз бој имaло нити, било људи по бачије, нeмaше аут обузи да не 
одвeдију, бил’е Турци што знaл’е рабoту, имaше попoви у њину кућу, имају 
људи што тe превaру одмa, ће имоў чобaни ако трeба.

Иа ко су у ГГ и Под горГ при сут на оба гла го ла, упо тре ба „има ти”, и то 
у лич ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма, ве ће га је оби ма не го у оста лим го-
во ри ма, што се мо же до ве сти у ве зу са укуп ном сна гом ма ке до ни за ма у овим 
го во ри ма. 

На по ред на упо тре ба Н и ОП име нич ке је ди ни це у ег зи стен ци јал ним 
ре че ни ца ма у ју жно ме то хиј ско-си ри нић ком аре а лу, и то ско ро ис кљу чи во 
са гла го лом „има ти”, упу ћу је на ути цај по се сив ног зна че ња пре ла зног гла го ла 
„има ти” на упо тре бу па де жа објек та, што мо же зна чи ти да је нај пре су бје кат-
ска по зи ци ја име нич ке је ди ни це у Г од но сно ОП за ме ње на об ли ком Н, па је 
на кнад но, као се кун дар на ино ва ци ја, у де лу при зрен ско-ју жно мо рав ских 
го во ра ре кон стру и сан ОП као фа кул та тив на ре а ли за ци ја. 

7.4. Кон такт са окол ним обла сти ма ути цао је на раз ли чи ту суд би ну три 
пер ла тив на пред ло га са оп штим зна че њем кре та ња низ, уз, кроз у по јед ни ним 
го во ри ма ана ли зи ра не зо не29. 

28 Ви ше о ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма у го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла в. у МлА-
дЕновИћ 2014.

29 Ви ше о упо тре би пер ла тив них пе дло га НИЗ, УЗ, КРОЗ у го во ри ма ју го за пад ног де ла 
Ко со ва и Ме то хи је в. у МлАдЕновИћ 2014а.
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Док је у го во ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па ста ње та кво ка кво 
је и ина че у при зрен ско-ти моч кој зо ни, тј. упо тре ба три пред ло га са оп штим 
зна че њем кре та ња оста је ста бил на, осим у По дрГ и ЂГ, у ГГ пер ла тив ни пред-
ло зи сво де се на је дан – низ (Да идеш ни[з] сeло нaдол’е „низ се ло”, Трчит 
ниc пут нaгоре „уз пут”, Дoж прoоди ниc пoшив „кроз по шив”), уз сла бу при-
сут ност и пред ло га крујз (Бeгај крујc пoље). Ино ва ци ја је на сла ња ње на за-
пад но ма ке дон ску суд би ну ове ску пи не пред ло га. Ова ино ва ци ја за хва ти ла 
је де ли мич но и СрГ, и то го вор на се ља му сли ма на СрГ, са сво ђе њем низ и уз 
на низ, али са до брим чу ва њем проз. 

У Под горГ из по кри ва по ред абла тив ног и зна че ње пер ла тив но сти сва 
три пред ло га. Од ре ђе не па ра ле ле ова квој упо тре би мо гу се на ћи у не ким за-
пад но ма ке дон ским го во ри ма. 

Из у зе так од до бр ог чу ва ња си сте ма пер ла тив них пред ло га у при зрен-
ско-ју жно мо рав ским го во ри ма ана ли зи ра ног аре а ла пред ста вља ју По дрГ и 
ЂГ, у ко ји ма по сто ји тен ден ци ја сво ђе ња пер ла тив них пред ло га на пре ко. 
Ова ино ва ци ја мо же се об ја сни ти кон так том са ал бан ским си сте мом ис ка зи-
ва ња пер ла тив них ре ла ци ја. 

7.5. У го во ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па, у ко ји ма је раз ви је на 
но ва мор фо ло шка опо зи ци ја Нмн. и ОПмн. им. м. р. на -ø, у па сив ним ре че-
ни ца ма раз ли чи то га ти па30 фа кул та тив но се ја вља ју кон ку рент ске кон струк-
ци је са јед ним или дру гим об ли ком. На по ред но при су ство мо де ла са па ци-
јен сом у Нмн. и пре о сми шље ним об ли ком па ци јен са у ОПмн. до ве ло је до 
фа кул та тив ног при су ства и ОПјд. (Мужа се гл’едaло ка да је Бoг, свeкрву се 
пита за свe; губиф се стaре адeте, прозoре бeв нет ê кнуте, пеш кире се дарујев, 
мостoве се праил’е о[д] дрва). 
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Ra di vo je Mla de no vić

LE CON TI NU UM DI A LEC TAL DES PAR LERS DU NORD DE LA MON TAG NE ŠA RA  
ET DU SUD DE LA ME TOC HIE

R é s u m é

Les par lers analysés dans la présen te étu de se tro u vent à la fron tiè re de de ux gran des ai res 
di a lec ta les – ser be et macédo ni en ne. Cet te po si tion a po ur conséqu en ce le dépla ce ment de la lig ne 
iso glos se d’u ne ai re vers l’a u tre.

La région de con tact en tre les de ux ai res di a lec ta les ser be et macédo ni en ne est la mon tag ne Ša ra, 
ter ri to i re d’a mal ga mes et hno bi o lo gi qu es et et hno lin gu i sti qu es di vers, ce dont témo ig ne l’o no ma sti que, 
ma is éga le ment la struc tu re lin gu i sti que des différents par lers.

Ce qui a in flu encé le sens des mi gra ti ons et la for ma tion des par lers si tués à la fron tiè re des 
ai res di a lec ta les ser be et macédo ni en ne est l’éle va ge. La mon tag ne Ša ra est une région de pâturages 
dans la qu el le on ob ser ve cer ta i nes différen ces dans les con di ti ons éco no mi qu es d’éle va ge : le sud 
de cet te mon tag ne est pa u vre en eau et en pâturages, tan dis que le nord en est ric he. Le dépla ce ment 
des po pu la ti ons no ma des et se mi-no ma des du sud vers le nord de la mon tag ne Ša ra a exercé une 
in flu en ce déter mi nan te sur les différen ces di a lec ta les, l’éten due de cer ta ins tra its di a lec ta ux et les 
chan ge ments de struc tu re lin gu i sti que al lant dans le sens de la bal ka ni sa tion lin gu i sti que dans les 
par lers de la par tie sep ten tri o na le de la mon tag ne Ša ra et des régi ons vo i si nes, avant to ut la Métoc hie 
méri di o na le et le Ko so vo méri di o nal. Les mi gra ti ons ont rap proché les struc tu res lin gu i sti qu es de cer-
ta ins par lers, com por tant une den sité de ca ractéri sti qu es lin gu i sti qu es ser bes ou macédo ni en nes se lon 
l’im por tan ce de la po pu la tion macédo ni en ne re présentée. La présen ce de cer ta ins tra its lin gu i sti qu es 
du type macédo nien fa i blit au fur et à me su re qu ’on va du sud vers le nord. 

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет у Кра гу јев цу
Од сек за фи ло ло ги ју, Ка те дра за срп ски је зик
Јо ва на Цви ји ћа бб, 34 000 Кра гу је вац, Ср би ја
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К Р И Т И К Е  И  П Р И К А З И

UDC 81’32

Ми ло рад Ра до ва но вић. Фа зи лин гви сти ка. Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад:  
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2015, 261 стр.*

Књи га Фа зи лин гви сти ка Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа на ста ла је као ре зул-
тат про ми шља ња о при ро ди и су шти ни ствар но сти, на шег по и ма ња те ствар-
но сти, те од ра зи ма на ших кон це па та на кон сти ту и са ње, об ли ко ва ње на уч не 
ми сли. На сто ји ау тор по ка за ти „да ли је то (и) сâм свет ‘фа зи чан’ или су та кви 
на ше опа жа ње и опи си ва ње све та, спо зна ја све та, ми шље ње о ње му, то јест 
ту ма че ње ње го во и (или са мо) је зик што о њи ма са оп шта ва?ˮ (стр. 31). Иа ко 
ау тор ка же да је те ма овог огле да „лин гви сти ка из угла фа зи ло ги кеˮ од но-
сно „фа зи ло гич ка лин гви сти каˮ( стр. 11), ова књи га из ла зи да ле ко из ван окви-
ра је зич ких про у ча ва ња у те жњи да по ка же основ не прин ци пе јед не па ра-
диг ме у раз ли чи тим на у ка ма, у на у ци уоп ште.

На сто је ћи да уста но ви пој мов ник, те да из вр ши си сте ма ти за ци ју фа зи 
лин гви сти ке, ука же на про це се у ње ном на ста ја њу и раз во ју као и на мо гу-
ће бу ду ће смер ни це ис тра жи ва ња ко је ка рак те ри ше „ме киˮ при ступ раз ли-
чи тим про бле ми ма, Ми ло рад Ра до ва но вић и са му књи гу пи ше без ја сних 
гра ни ца ме ђу по гла вљи ма и одељ ци ма, са бла гим пре ла зи ма ме ђу раз ма тра-
ним те ма ма ко је као да из ви ру јед на из дру ге, ме ђу соб но се на до ве зу ју ћи. 
На кра ју књи ге ау тор да је ана ли тич ки са др жај 47 пи та ња и те ма ко ји ма се 
ба вио, при че му се и сам тај са др жај мо же по сма тра ти као за се бан текст, за-
окру же на це ли на.

Ра до ва но вић у овом огле ду из два ја раз ли чи те по ја ве у је зи ку као и ту-
ма че ња тих по ја ва ко ји се мо гу по сма тра ти у кљу чу „фа зич но стиˮ и „не ја-
сно сти ,ˮ „нео д ре ђе но сти”, „не пре ци зно сти”, „пре ла зно сти”, „гра нич но сти”, 
„ме ша но сти”, упу ћу ју ћи нас и на дру ге обла сти зна ња у ко ји ма се тај та ко-
зва ни „ме киˮ ана ли тич ки при ступ та ко ђе мо же пра ти ти – по нај пре у фи ло-
зо фи ји, ло ги ци, ма те ма ти ци, ин фор ма ти ци. Ау тор нам кроз број не при ме ре 
по ка зу је ка ко се не ки од основ них пој мо ва фа зи лин гви сти ке од но сно фа зи 
ло ги ке: гра ду ел ност, гра ди ра ње, гра ди ра ност, гра ну лар ност, гра ну ли ра ње, 
ска ли ра ност, ска ли ра ње, сте пе но ва ње, ран ги ра ње, ни јан си ра ње, кон ти ну
ал ност, по сте пе ност, ин тен зи тет, дис крет ност, оства ру ју у раз ре ше њу 
раз ли чи тих, пре вас ход но је зич ких пи та ња. 

Ка ко овај го то во ен ци кло пе диј ски при каз фа зи лин гви стич ке ми сли из-
ми че сва ком по ку ша ју де таљ ни јег по бро ја ва ња и пред ста вља ња те ма њи ме 
об у хва ће них, по ку ша ће мо овом при ли ком из дво ји ти не ко ли ко основ них 
идеј них то ко ва.

* Овај при каз је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман-
тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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По ла зе ћи од чи ње ни це да је чо век „би ће ко је ка те го ри зу је, си сте ма ти зу је 
и кла си фи ку јеˮ (стр. 11), Ра до ва но вић по ка зу је да је ве ко ви ма у тим сво јим по-
сло ви ма чо век био склон „твр дојˮ ари сто те лов ској ло ги ци од но сно ло ги ци 
пре су ђи ва ња и од лу чи ва ња, чи ји су ре зул та ти ја сно раз гра ни че не вред но сти, 
пој мо ви и ка те го ри је. Та ко свет око нас гле да мо кроз раз ви је ну тер ми но ло-
ги ју за ис ка зи ва ње срод нич ких од но са, бо ја, де ло ва те ла, ре ли гиј ских пој мо-
ва, за од ре ђи ва ње про сто ра и вре ме на и сл. док је на уч на ми сао би ла си сте-
ма ти зо ва на по обра сци ма „цр ноˮ / „бе ло ,ˮ „даˮ / „не ,ˮ „тач ноˮ / „не тач но ,ˮ 
„исти ни тоˮ / „не и сти ни то, ла жно ,ˮ „при па даˮ / „не при па да ,ˮ „увекˮ / „ни кад .ˮ.. 
(стр. 13). Но, два де се ти век до но си но во гле да ње на ства ри као и но ве ала те 
фа зи, „ме кеˮ  ло ги ке, по при ро ди сво јој „рас пли ну те ,ˮ „ла ба ве ,ˮ „скли ске ,ˮ 
„раз ли ве не ,ˮ „са ви тљи ве ,ˮ „гип ке ,ˮ „си веˮ ло ги ке. Ра до ва но вић у овом свом 
огле ду пра ти њен раз вој ни ток све до да на шњих да на.

„Ме каˮ ло ги ка про ди ре нај пре у фи ло зо фи ју и ло ги ку. На ла зи мо је у ал-
ге бри Џор џа Бу ла, код те о ре ти ча ра ве ро ват но ће и по ли ва лент не ло ги ке Хан са 
Ра јен ба ха, за тим Ал фре да Тар ског и Ја на Лу ка ши је ви ча, у те о ри ја ма Го тло ба 
Фре геа, Чар лса Сан дре са Пер са, Лу дви га Вит ген штај на, Бер тран да Ра се ла, 
Мак са Бле ка и дру гих. Ис ти че Ра до ва но вић оно што им је сви ма за јед нич ко, 
ка те го ри је „нео д ре ђе но сти ,ˮ „не спе ци фич но стиˮ и ло ги ка „кон ти ну у ма .ˮ 

Ка да је лин гви сти ка у пи та њу, сво је ме сто фа зи ло ги ка по ла ко за у зи ма 
у ра до ви ма Пра жа на из ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, да би већ се дам де-
се тих го ди на обе ле жи ла ис тра жи ва ња на по љу се ман ти ке, ге не ра тив не гра-
ма ти ке, тач ни је не ке сег мен те те о ри ју Но а ма Чом ског, а свој пу ни зна чај до-
би ла у ког ни ти ви стич ким сту ди ја ма, пр вен стве но Ре ја Џе кен дор фа и Џор џа 
Леј ко фа. Ау тор нас, ме ђу тим, под се ћа да се у осно ви рас пра ва ко је за циљ 
има ју по ка за ти ска лар ност, гра ду ел ност је зич ких фе но ме на, фа зич ност, не-
од ре ђе ност гра ни ца ме ђу њи ма, на ла зи те о ри ја Лот фи ја За де ха, ин же ње ра 
елек тро тех ни ке и ра чу нар ства и про фе со ра на Уни вер зи те ту Бер кли, ко ји је 
у на у ку увео пој мо ве фа зи ску по ва, фа зи ло ги ке, фа зи пра ви ла и фа зи си сте
ма. Ње го ва је основ на иде ја би ла да по ка же у ко јој ме ри, у ко јем сте пе ну су 
по сма тра не ства ри та кве ка кве је су, ства ри ко је при па да ју људ ском је зич ком 
и не је зич ком ис ку ству, или ка ко Ра до ва но вић ис ти че, си вим зо на ма. По схва-
та њу За де ха све се мо же ви де ти као ствар сте пе на, а фа зи ло ги ка „до пу шта 
по сто ја ње ску па оце на у по гле ду (сте пе на) при пад но сти, при па да ња не кој 
кла си, из ме ђу 0 и 1 (укљу чу ју ћи и њих)ˮ (стр. 120). При ме ње но на је зич ке 
вред но сти, Ра до ва но вић из два ја оце не ти па: „са свим ,ˮ „пот пу но ,ˮ „ите ка ко ,ˮ 
„уве ли ко ,ˮ „ве о ма ,ˮ „у ве ли кој ме ри ,ˮ „у не ку ру ку ,ˮ „у из ве сној (не кој) ме ри ,ˮ 
„ту и та мо ,ˮ „ма ње-ви ше ,ˮ „до не кле ,ˮ „је два ,ˮ „ско ро увек ,ˮ „го то во ни кад ,ˮ 
„без ма ло ,ˮ „ни ма ло ,ˮ „при лич ноˮ и сл. (стр. 121). Ве ли ки зна чај уво ђе ња пој-
мо ва фа зи ску по ва, фа зи си сте ма и ин те ли гент них си сте ма Ра до ва но вић 
ви ди у ро бо ти ци да на шњи це, ки бер не ти ци, ау то ма ти ци, на ви га ци ји, би о ни ци, 
би о ин фо р ма ти ци, ме ди ци ни, ге не ти ци, са о бра ћа ју, ави ја ци ји, ко смо на у ти ци, 
ин ду стри ји, по љо при вре ди, пси хо ло ги ји, со ци о ло ги ји, итд.

У бри тан ској и аме рич кој лин гви сти ци (ов де се ми сли пре све га на аме-
рич ку со ци о ли гви стич ку тра ди ци ју) дру ге по ло ви не два де се тог ве ка као до-
ми нан тан те о риј ски алат по ста је по јам гра ду ел но сти у ис по ља ва њу и ту ма-
че њу је зич ког фе но ме на, а не рет ко се сре ће рас по ре ђи ва ње је зич ких по ја ва 
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на ска ла ма ти па: не гра ма тич но, гра ма тич нонео бич но (нео бич ни је, ма ње 
не обич но), гра ма тич нообич но (ма ње обич но, обич ни је) и сл. Или, ка ко Ра до-
ва но вић на во ди, ра ди се о две ма ска ла ма: ска ли опа да ња сте пе на не гра ма
тич но сти / ска ли ра ста сте пе на гра ма тич но сти је зич ких по ја ва (стр. 132). 
Аме рич ки ге не ра ти ви сти, но пре свих Но ам Чом ски, та ко ђе у сво јим сту ди-
ја ма по ста вља ју пи та ње сте пе на гра ма тич но сти ис ка за. С дру ге стра не, у 
осно ва ма ког ни тив не лин гви сти ке, чи ји раз вој пра ти мо од осам де се тих го ди-
на два де се тог ве ка па на ова мо, на ла зи се иде ја да су мно ге по ја ве у је зи ку 
ствар сте пе на, те да лек си кон, мор фо ло ги ја и син так са чи не кон ти ну ум сим
бо лич ких струк ту ра. Кон ти ну у ми и ска ле уо ча ва ју се у те о ри ји про то ти па 
(на при мер се ман тич ки слу ча је ви сте пе но ва ња при па да ња про то ти пу, као 
што је то слу чај код „пти цаˮ – „де тлић ,ˮ „вра бац ,ˮ „ро да ,ˮ „орао ,ˮ „ко ко шка ,ˮ 
„нојˮ и „пин гвин ;ˮ или пак ка да се ра ди о про то ти пич ним гра ма тич ким ка-
те го ри ја ма – су бјек ту и објек ту, вер бал ној фра зи, ре ду ре чи, пре ди ка ту, ак ти
ву, па си ву, ре че ни ци, кла у зи, фо не ми и мор фе ми и њи хо вим ва ри јан та ма, 
ме та фо ра ма, је зич ким ни во и ма; под се ћа нас ау тор на те о ри ју Алек сан дра 
Бе ли ћа о пра вим и не пра вим име ни ца ма, итд.) (стр. 142–143), у про це си ма 
ме та фо ри за ци је и жар го ни за ци је (пра ти ау тор ка ко ме та фо ри зо ва но упо тре-
бље не жар гон ске ре чи по ла ко ула зе у стан дард ни је зик у из ме ње ном зна че њу) 
(стр. 147). Ра до ва но вић про во ди чи та о ца кроз мно го број не ре ле вант не фи ло-
зоф ске и лин гви стич ке сту ди је и те о ри је ко је до при но се схва та њу и при ме ни 
фа зи лин гви стич ких ала та, да би на по слет ку пред ста вио и нај но ви је сту ди је 
ко је се ти чу те ме овог огле да. Ту се пр вен стве но ми сли на ан то ло ги је тек сто-
ва оку пље них у књи га ма Фа зи гра ма ти ка (aartS 2004), Не ја сност (keeFe
–SmitH 1999) и Те о ри ја не ја сно сти (keeFe 2000), као и на фи ло зоф ско-ло ги-
чар ску књи гу Ти мо ти ја Ви ли јам со на Не ја сност (williamSon 1994).

Овом при ли ком ва ља по себ но из дво ји ти Ра до ва но ви ће во са гле да ва ње 
лин гви стич ких ту ма че ња по ја ва у срп ском је зи ку у кљу чу „ме кеˮ  ло ги ке, 
гле да но „спо љаˮ и „из ну тра ,ˮ ди ја хро ниј ски и син хро ниј ски, а на раз ли чи-
тим ни во и ма ана ли зе.

Раз ма тра ау тор ва жни ја „спо ља шњаˮ лин гви стич ка пи та ња ве за на за 
про блем је зич ког иден ти те та, тач ни је, за ус по ста вља ње ја сних гра ни ца ме ђу 
је зи ци ма и ди ја лек ти ма, и од су ству истих, бу ду ћи да је по сто ја ње „пре ла зних 
или ме ша них го во ра ,ˮ „ди ја ле кат ског кон ти ну у маˮ са свим нео спор но (стр. 
37). У том сми слу ис ти че и „фа зич ностˮ са мих лин гви стич ких ти по ло ги ја 
(стр. 38) као и не ја сност од но са „бал ка ни за маˮ и „евро пе и за маˮ у је зи ци ма 
(стр. 40–45).

Гра ни це, од но сно, сте пе ни гра ма тич но сти у срп ском је зи ку обе ле жа-
ва ју чак и Нор ма тив ну гра ма ти ку срп ског је зи ка Пре дра га Пи пе ра и Ива на 
Клај на (ПИПЕР–КлАЈн 2013). У њој на и ла зи мо на, ка ко Ра до ва но вић ка же, 
„из ни јан си ра но спа ја ње ‘опи са са про пи сом’, што је на ро чи то ви дљи во у 
си сте мат ски раз ра ђи ва ним оце на ма о уче ста ло сти је зич ких по ја ва, тач ни је 
‘о сте пе ни ма нор ма тив не ис прав но сти’ њи хо ве, на ска ла ма од при хва тљи вог 
до до пу сти вог и не пре по руч љи вог, од узо р ног до то ле ри са ногˮ (стр. 62). Под-
се ћа нас при том ау тор да је упра во Пре драг Пи пер у ви ше сво јих ра до ва го-
во рио о пој мо ви ма гра ду ел но сти и кон ти ну ал но сти, те њи хо вој ва жно сти у 
мно гим лин гви стич ким ди сци пли на ма и под ди сци пли на ма: „у лин гви стич кој 



те о ри ји, у те о ри ји је зич ких ни воа, гра ма ти ци ска ла и ка те го ри ја, у те о ри ји 
хи је рар хи зо ва них је зич ких струк ту ра, у стра ти фи ка ци о ној гра ма ти ци, у тео-
ри ји се ман тич ких по ља, од но сно функ ци о нал но-се ман тич ких по ља, у про-
у ча ва њу гра ду ел не при ро де од но са цен тра и пе ри фе ри је у је зи ку, за тим у 
гло то ме три ји и лин гво ста ти сти ци, у те о ри ји сук це сив них тран сфор ма ци ја 
у ге не ра тив ној лин гви сти ци [на ‘пу ту’ од ‘ду бин ских’ ка ‘по вр шин ским’ 
струк ту ра ма је зи ка, као ни за ње то по ло шких пре о бли ка, пре у зе то из јед не 
обла сти математике], у ме то ду се ман тич ког ди фе рен ци ја ла, те о ри ји лек си-
ко граф ског фо ку си ра ња, те о ри ји се ман тич ких про то ти па, те о ри ји се ман-
тич ких ло ка ли за ци ја [просторно ис пар це ли са ног је зич ког универзума] ‘као 
мо де лу опи си ва ња и об ја шња ва ња се ман ти ке гра ду ел но сти’, за тим у лек си-
ко ло ги ји и по себ но у лек си ко гра фи ји, и дру гдеˮ (стр. 17).

Ода брао је Ра до ва но вић број не при ме ре из срп ског је зи ка да би по ка зао 
ко ли ко су за пра во под ло жни ис пи ти ва њи ма са ста но ви шта фа зи ло ги ке. Та ко 
ука зу је на фа зи чан од нос ме ђу ар би трар но де фи ни са ним кла са ма ре чи по себ-
но ка да се ра ди о ре ла ци ји гла гол – при лог – при дев – име ни ца (у при ме ри ма 
ци клич ног ни за ња ти па: чи та ти ... чи там ... чи та ју ћи ... чи тан ...чи та ност 
... чи та лац ... чи та ње ...) (стр. 67), о „пре ка те го ри за ци ја маˮ ти па Пла ви су 
по бе ди ли (стр. 69), или пак о по ја ви да се у не ким си ту а ци ја ма име ни ца ма 
при пи су ју ти пич ни гла гол ски се ман тич ки и гра ма тич ки сиг на ли. Та ко Мил ка 
Ивић пи ше о „тран зи тив ним име ни ца ма” по себ но из кла се тер ми на за срод-
ство и из кла се де вер ба ти ва ти па no mi na agen tis (ти па не при ја тељ, су сед, ро ђак, 
брат, се стра, мај ка, отац, син, кћи, ро ди тељ, де те, те ча, ау тор, про фе сор, 
ђак, учи тељ, уче ник, пи сац, гле да лац, обо жа ва тељ, про да вац, пљач каш, и 
сл.), и о „овре ме ња ва њу на зи ва љу ди” (бив ши муж, бив ша сва сти ка, ексшеф, 
екссу пру га, удо ви ца, уби ца, итд.) (стр. 72). На да ље, ви ди мо да про у ча ва њу 
при де ва као ар би тра р но де фи ни са ној кла си ре чи ве ро ват но нај ви ше по го ду је 
упра во фа зи лин гви стич ки при ступ бу ду ћи да се њи ма не рет ко на при ло шки 
на чин де тер ми ни ше гла гол ска рад ња као у при ме ру: Уре ђај на ко ме је то 
ра дио био је при лич но не у го дан за ру ко ва ње (не у год но је ру ко ва ти уре ђа јем), 
или се њи ма озна ча ва ста ње, рас по ло же ње ко је се пре но си на не ки обје кат 
(На ње га сам, при ча ли ми ста ри, за гри жен за спо рт) (стр. 74). Се ман тич ка 
ка те го ри за ци ја при де ва још је под ло жни ја при ме ни фа зи лин гви стич ких 
ала та. Под се ћа Ра до ва но вић на двој бу у ве зи са од ре ђи ва њем се ман тич ких 
кла са при де ва, што је че сто усло вље но кон тек стом, те да ли, на при мер, при-
дев зло бан од ре ди ти као при дев „са зна че њем осо би не” или „са зна че њем осе-
ћа ња”: Па зи те, ја ни сам не ки зло бан чо век / Ипак се пи там за што ми то 
ра де, за што су љу ди злоб ни пре ма ме ни (стр. 79). Не про пу шта Ра до ва но вић 
ни да скре не па жњу на по ље мо дал но сти, ко је по при ро ди ства ри спа да у 
фа зи по ја ве par ex cel len ce, по ка зу ју ћи то број ним при ме ри ма. Та ко се, из ме ђу 
оста лог, од нос цен тар / пе ри фе ри ја мо же по сма тра ти кроз кон ти ну ум ска-
ли ра ног зна че ња им пе ра тив но сти: На ре ђу јем ти да то ура диш ... Да ура диш 
то ... Да си ура дио то ... Ура ди то ... Ура ди ти то ... Ура ди ћеш то ... Би ло би 
до бро (за те бе) да то ура диш ... Пре по ру чу јем ти да то ура диш ... Са ве ту јем 
ти да то ура диш ... Ура дио бих то (да сам) на твом ме сту ... То се мо ра ура
ди ти ... Мо раш то да ура диш ... и сл. (стр. 80). 
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За и ста су број не је зич ке те ме и при ме ри ко је са аспек та „ме кеˮ ло ги ке 
по сма тра Ра до ва но вић. Зна чај но ме сто у књи зи до би ла су пи та ња лин гви стич-
ких кла си фи ка ци ја (стр. 179–191), ста ту са син так се (стр. 168–169), од ре ђи ва ња 
и опи си ва ња функ ци о нал них сти ло ва (стр. 171–173), те пи та ња пу ри зма и 
не пу ри зма у на шој сре ди ни (стр. 173–178). Но, сва ка ко по себ ну па жњу по-
све ћу је те ми чи је је те ме ље у ср би сти ци упра во сам Ра до ва но вић по ста вио, 
осве тља ва ју ћи је са раз ли чи тих стра на и из раз ли чи тих угло ва. Ра ди се о 
про це су но ми на ли за ци је чи је фа зи лин гви стич ке осо бе но сти овом при ли ком 
ис ти че у пр ви план и, на не ки на чин, сво ја ви ше де це ниј ска ис тра жи ва ња 
ти ме за о кру жу је (стр. 161–168).

Фа зич ност, гра ду ел ност и кон ти ну ал ност ис по ља ва ју се у је зи ку и је зич-
ким ту ма че њи ма сва ка ко и у њи хо вој ди ја хро ниј ској пер спек ти ви. По ла зе ћи 
од ста ва „да увид у устрој ство би ло ко јег је зи ка ни је до кра ја сми сле но мо-
гућ без уви да у је зи ке ње го во га по ре кла и срод ства, ти по ло шки раз ли чи тог 
или слич ног устрој ства, с јед не стра не, а са дру ге, са вре ме но ста ње у не ком 
је зи ку од но сно у гру пи је зи ка ни је мо гућ но ва ља но об ја сни ти без уви да у 
ње го ву / њи хо ву про шлостˮ (стр. 194), Ра до ва но вић за кљу чу је да је и гра ни ца 
из ме ђу ди ја хро ни је и син хро ни је у осно ви фа зич на, те да се ва жан део схва-
та ња син хро ни је за сни ва на по зна ва њу и раз у ме ва њу ди ја хро ни је, уз прет по-
став ку да је ди ја хро ни ја не пре ки нут про цес, а да је би ло ко ји син хро ниј ски 
пре сек у том сми слу – са мо њен део. Сто га, на гла ша ва ау тор, у је зич кој са-
да шњо сти на зи ре мо и је зич ку про шлост и је зич ку бу дућ ност, да кле про цес 
у то ку (стр. 194).

Овом иде јом во ђен, Ра до ва но вић из два ја по себ ну уло гу ко ју у том по гле-
ду има ју но во сад ски ди ја хро ни ча ри, пр вен стве но Ја сми на Гр ко вић-Меј џор 
и Сло бо дан Па вло вић. Са чи ња ва пре глед је зич ких те ма ко ји ма се у сво јим 
сту ди ја ма ба ве, омо гу ћа ва ју ћи та ко свом чи та о цу да на по слет ку до ђе до пра-
ве су шти не фа зи лин гви сти ке и спо зна је да гра ни ца ње ног про те за ња за пра-
во не ма. Ра до ва но вић пре по зна је фа зи ло гич ки при ступ у про ми шља њи ма 
Ја сми не Гр ко вић-Меј џор ка да го во ри о ти по ви ма и раз во ју схва та ња и ис ка-
зи ва ња по се си је као јед ног не дво сми сле но фа зич ног кон цеп та, по том ка да 
пра ти раз вој тран зи тив но сти у ин до е вроп ским и сло вен ским је зи ци ма као 
и се ман тич ке осо бе но сти два основ на ста ро сло вен ска при де ва по зи тив не 
ева лу а ци је, до бръ (= леп и до бар) и благъ (= при ја тан и до бар). (Овим пре гле-
дом Ра до ва но вић се на до ве зу је на већ по ме ну та слич на ис тра жи ва ња у са-
вре ме ном срп ском је зи ку.) Да нам је за раз у ме ва ње са да шњег ста ња у је зи ку 
нео п хо дан по глед у про шлост по твр ђу ју и ра до ви ове ау тор ке о не ким син-
так сич ким ар ха и зми ма (ви ди мо то у ту ма че њу ис ка за ти па бо ли ме (гла ва)), 
али и не ким пра сло вен ским фор му ла ма за кли ња ња ти па „сто ја ти чвр стоˮ и 
„др жа ти чвр стоˮ (стр. 191–212). Ми ло рад Ра до ва но вић от кри ва чи та о цу и 
при ме ну фа зи лин гви стич ке ло ги ке у сту ди ја ма Сло бо да на Па вло ви ћа ко је 
се ба ве раз во јем про стор не па де жне па ра диг ме, фе но ме ном ико нич но сти у 
је зи ку, по том рас по ре дом ен кли ти ка као и по зи ци о ни ра њем су бјек та, пре ди-
ка та и објек та у ста ро срп ском је зи ку 12. и 13. ве ка (стр. 212–218). 

За кљу чу ју ћи овај при каз, ко ји је са мо ма ла ски ца огле да уте ме ље ног 
на обим ној ли те ра ту ри и пре све га еру ди ци ји ње го вог ау то ра, не оста је нам 
ни шта дру го не го да се сло жи мо са Ра до ва но ви ћем да је од го вор на пи та ње 
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ко је се би по ста вља: Да ли је то свет сâм фа зи чан, па су / или су та кви на ше 
опа жа ње и ту ма че ње све та, ми шље ње о ње му, па и сâм го вор о њи ма?, по-
твр дан, тач ни је, ау тор са из ве сном си гур но шћу твр ди да је при хва тљив по-
твр дан од го вор на по след њи део по ста вље ног пи та ња. 
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Мо но гра фи ја Ap pro ac hes to Me tap hor: Cog ni ti ve, Tran sla tion and Li te ra tu re 
Stu di es Per spec ti ve пред ста вља су бли ма ци ју ре зул та та де се то го ди шњег на-
уч но и стра жи вач ког ра да две ау тор ке на те ми ме та фо ре са гле да ва не из угла 
две раз ли чи те ди сци пли не ко ји ма се ба ве: лин гви сти ке и књи жев но сти, што је 
чи ње ни ца из ко је про ис ти че спе ци фич ност ове мо но гра фи је ко ја се огле да 
у ин тер ди сци пли нар ном при сту пу ме та фо ри. У мо но гра фи ји је пред ста вље-
но не ко ли ко сту ди ја чи ји су де ло ви већ об ја вље ни у об ли ку на уч них ра до ва 
у раз ли чи тим на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва, а ко је се ба ве ме та-
фо ром у лин гви стич ком, при ме ње но лин гви стич ком, књи жев ном и пре во ди-
лач ком кон тек сту по себ но ис ти чу ћи кул ту ро ло шки аспект у ког ни тив но лин-
гви стич ком при сту пу из у ча ва њу ме та фо ре. Ова мо но гра фи ја је об ја вље на 
у окви ру обе ле жа ва ња и про сла ве ше зде се то го ди шњи це Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Но вом Са ду, ко ји је и њен из да вач. 

Струк ту ра мо но гра фи је је та ква да на кон Са др жа ја (стр. 7) и Пред го во ра 
(9‒10 стр.) сле ди сле де ћих осам по гла вља: Увод на раз ма тра ња (11‒14 стр.), 



155

Ког ни тив на лин гви сти ка на су прот ког ни тив не по е ти ке (15‒24 стр.), Ког ни
тив ни при сту пи пре во ђе њу (25‒27 стр.), Раз у ме ва ње пој мов них ме та фо ра 
(28‒44 стр.), Ис тра жи ва ња у обла сти раз у ме ва ња ме та фо ра (45‒91 стр.), 
Сту ди је пре во ђе ња (92‒101 стр.), Пре вод као ме та фо ра (102‒137 стр.), За кључ
на раз ма тра ња (138‒140 стр.), а за њи ма се на во ди Ли те ра ту ра (141‒155 стр.) 
и Ре цен зи је (156‒163 стр.). 

У Увод ним раз ма тра њи ма ау тор ке нај пре де фи ни шу цен трал ни по јам 
мо но гра фи је – ме та фо ру, ка ко у лин гви стич ком кон тек сту, с те жи штем на 
ког ни тив но лин гви стич ком схва та њу пој ма, та ко и у књи жев ном кон тек сту, 
при че му уви ђа ју да је упра во ме та фо ра по ље ин тер сек ци је њи хо вих лич них 
на уч них ин те ре со ва ња и на уч них ди сци пли на у окви ру ко јих де лу ју: ког ни-
тив не лин гви сти ке с јед не и књи жев но сти и књи жев не те о ри је с дру ге стра не. 
Сто га од лу чу ју да удру же сво је на уч но де ло ва ње у овим раз ли чи тим ди сци-
пли на ма али усред сре ђе но, у оба слу ча ја, на те му ме та фо ре, у по ку ша ју да 
јој при сту пе ин тер ди сци пли нар но и по ка жу да ба вље ње њом на овај на чин 
ја сно до ка зу је да по сто ји ком пле мен та ран од нос из ме ђу ког ни тив не лин гви-
сти ке и књи жев но сти у фор ми ког ни тив не по е ти ке, као и да при ме не ког ни-
тив ни при ступ у ана ли зи стра те ги ја пре во ђе ња ме та фо ре у мул ти кул тур ном 
дис кур су, де фи ни шу ћи та ко циљ мо но гра фи је. 

У по гла вљу на сло вље ном Ког ни тив на лин гви сти ка на су прот ког ни тив
не по е ти ке уста но вљен је те о риј ски оквир мо но гра фи је ко га чи не по став ке 
ког ни тив не лин гви сти ке и ког ни тив не по е ти ке, из ме ђу ко јих ау тор ке зна лач-
ки по вла че па ра ле ле. Пре крет ни цом у из у ча ва њу ме та фо ре ау тор ке сма тра ју 
тре ну так ка да Леј коф и Џон сон (lakoFF‒joHnSon 1980/2003) обе ло да њу ју 
сво ју тврд њу о ме та фо ри као фун да мен тал ном ког ни тив ном ме ха ни зму пу тем 
ко га кон цеп ту а ли зу је мо ап стракт не пој мо ве, а ко ји се ре флек ту је у сва ко днев-
ној је зич кој упо тре би пу тем ме та фо рич ких из ра за у чи јој осно ви се на ла зе 
ме та фо рич ки обра сци. Ова пер спек ти ва ути ца ла је и на схва та ње ме та фо ре 
у књи жев но сти ука зав ши на чи ње ни цу да се и по ет ске ме та фо ре мо гу ту ма-
чи ти на исти на чин као и оне ко је се ја вља ју у сва ко днев ној је зич кој упо тре-
би, од но сно да се и оне мо гу схва ти ти као пој мов не ме та фо ре, што је иде ја 
на осно ву ко је је уста но вље на но ва ди сци пли на, ког ни тив на по е ти ка. Упра во 
на ње ним по став ка ма ау тор ке су за сно ва ле свој успе шни по ку шај при ме не 
зна ња и прин ци па ког ни тив не лин гви сти ке при ли ком ана ли зе књи жев ног 
тек ста, а уо че на ве за из ме ђу две ди сци пли не очи то ва на је и у тврд њи Га винс 
и Сти на (GaVinS‒Steen 2003: 2) на ко ју се ау тор ке по зи ва ју: „cog ni ti ve po e tics 
sug gests that re a dings may be ex pla i ned with re fe ren ce to ge ne ral hu man prin ci-
ples of lin gu i stics and cog ni ti ve pro ces sing, which ti es the study of li te ra tu re in 
with lin gu i stics, psycho logy, and cog ni ti ve sci en ces in ge ne ral”. Иа ко пот пу но 
све сне чи ње ни це да је при ме на ова квог ин тер ди сци пли нар ног при сту па 
ме та фо ри пра ви иза зов с об зи ром на то да зах те ва удру жи ва ње ем пи риј ских 
ме то да и књи жев ног ту ма че ња, оне га би ра ју за те о риј ско упо ри ште свог 
из у ча ва ња ме та фо ре зна ју ћи да он чи ни књи жев не и пре во ди лач ке сту ди је 
ем пи риј ским, што сма тра ју нео п ход ним за ис тра жи ва ња у овим по љи ма. 

Тре ће по гла вље на гла ша ва ве ли ки за о крет у из у ча ва њу пре во ђе ња ко ји 
је иза зва ла при ме на ког ни тив них при сту па, а ко ја се при мар но огле да у об ја-
шње њу ин тер ак ци је ми шље ња, је зи ка и кул ту ре. Ова ин тер ак ци ја по себ но 
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до би ја на зна ча ју у кон тек сту ана ли зе пре во ђе ња ме та фо ре у раз ли чи тим дис-
кур си ма, па и у слу ча ју књи жев ног тек ста. Ка ко ау тор ке на ја вљу ју, у сре ди шту 
њи хо вог ин те ре со ва ња је ког ни тив на екви ва лен ци ја и пре во ди вост ме та фо-
ре. Оне ана ли зи ра ју пре вод ме та фо ра и ме та фо ру пре во да у мул ти кул ту р ној 
књи жев но сти јер им се на тај на чин отва ра мо гућ ност са гле да ва ња кул ту-
ро ло шких аспе ка та ме та фо ре, што сма тра ју вр ло зна чај ним уви дев ши да је 
ме та фо ра сим бол од ре ђе не кул ту ре. 

Че твр то по гла вље са сто ји се од два де ла. У пр вом де лу де фи ни ше се 
по јам ме та фо ре у окви ру ког ни тив но лин гви стич ке те о ри је, а као јед не од на-
ших ва жних ког ни тив них алат ки. За пра во, у овом де лу ау тор ке раз ма тра ју 
не до стат ке тра ди ци о нал ног при сту па ме та фо ри, ко ји ву че ко ре не још од 
Ари сто те ло вих де ла, су прот ста вља ју ћи га но вом, ког ни тив но лин гви стич ком 
при сту пу и те о ри ји пој мов не ме та фо ре, као ког ни тив ном ме ха ни зму, при 
че му се ис так нут зна чај при да је ау то ри ма по пут Леј ко фа и Џон со на, Тар не ра 
(Tur ner), Ке ве че ша (Kövecses), Бар се ло не (Bar ce lo na) итд. Ау тор ке на во де ти-
пич не и нај фре квент ни је ме та фо рич ке обра сце илу стру ју ћи их кон крет ним 
при ме ри ма из књи жев них де ла и оста ју ћи до след не сво јој те жњи ка ука зи-
ва њу на мо гућ ност при ме не те о ри је пој мов не ме та фо ре при ли ком ана ли зе 
књи жев них де ла, а свој став пот кре пљу ју и на во ђе њем сту ди ја ко је то та ко ђе 
до ка зу ју. По ка зу ју ћи све о бу хват ност свог са гле да ва ња пој мов не ме та фо ре, 
ау тор ке пред ста вља ју и основ не прин ци пе још јед не те о ри је чи ји је пред мет 
ин те ре со ва ња пој мов на ме та фо ра, а то је те о ри ја пој мов ног ста па ња кон тра-
сти ра ју ћи је са прин ци пи ма те о ри је пој мов не ме та фо ре. По ста вљен је и те о-
риј ски оквир за још је дан аспе кат ком при па да зна чај но ме сто у овој мо но гра-
фи ји, а то је ме та фо ра у кон тек сту уче ња ен гле ског је зи ка као стра ног, кроз 
пре глед ре зул та та сту ди ја у овом по љу ис тра жи ва ња, од ко јих мно ге ис ти чу 
ути цај кул тур них мо де ла и ин тер кул тур них раз ли ка на пре по зна ва ње и 
раз у ме ва ње ме та фо ра стра ног је зи ка. 

Дру ги део че твр тог по гла вља ба ви се ме то да ма и по у зда но шћу кри те-
ри ју ма за пре по зна ва ње ме та фо ра. Ау тор ке пред ста вља ју по сту пак за иден-
ти фи ка ци ју ме та фо ра ко ји за го ва ра Стин (steen 2007), а ко ји су ко ри сти ле 
у ци љу по сти за ња уни форм но сти и си сте ма тич но сти и ели ми ни са ња про из-
вољ но сти и ин ту и тив но сти при ана ли зи дис кур са и екс церп ци ји ме та фо ра. 
Де та љан је и до бро осми шљен по сту пак ко ји су ау тор ке при ме ни ле у те сти-
ра њи ма спо соб но сти ис пи та ни ка да пре по зна ју и раз у ме ју ме та фо рич ке из-
ра зе у пе сма ма, крат ким при ча ма или ро ма ни ма, а ко ја ће има ти цен трал но 
ме сто у на ред ним по гла вљи ма. За си гур но, чи та во ово по гла вље пред ста вља 
де та љан и ин фор ма ти ван увод у ана ли зу ре зул та та ис тра жи ва ња ко ја сле ди. 

На ред но по гла вље, под на сло вом Ис тра жи ва ња у обла сти раз у ме ва ња 
ме та фо ра, да је пре глед ту ма че ња ре зул та та пси хо лон гви стич ких ис тра жи-
ва ња и ста во ва еми нент них ау то ра по пи та њу раз у ме ва ња ме та фо ра у раз ли-
чи тим дис кур си ма. Ипак, те жи ште овог по гла вља је на ис тра жи ва њи ма ко је 
су вр ши ле са ме ау тор ке, а ко ја су усред сре ђе на на сту ден те ен гле ског је зи ка 
као стра ног и њи хо во раз у ме ва ње, пре по зна ва ње и ту ма че ње ме та фо ра у раз-
ли чи тим ти по ви ма тек сто ва. Циљ им је био да уста но ве да ли по зна ва ње по-
сту ла та ког ни тив не лин гви сти ке ве за них за ме та фо ру по ма же сту ден ти ма да 
лак ше и бо ље раз у ме ју ме та фо ре и ме та фо рич ке из ра зе. Сту ден ти Ен гле ског 
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је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду ко ји су уче-
ство ва ли у ис тра жи ва њи ма, пред ста вље ним у на ред ним три ма одељ ци ма, 
има ју зна ње ен гле ског је зи ка као стра ног на ни во и ма Б2‒Ц1 За јед нич ког европ-
ског окви ра за је зи ке. Па жња је по све ће на ути ца ју је зич ких, а на ро чи то, кул-
ту ро ло шких фак то ра на раз у ме ва ње ме та фо ра у слу ча ју по ме ну тих ис пи-
та ни ка. Пред ста вље ни су и про ту ма че ни ре зул та ти три сту ди је, од ко јих је 
пр ва (5.1) по ка за ла да чи ње ни ца да теч но го во ре да ти стра ни је зик не зна чи 
ну жно и то да сту ден ти ау то мат ски раз у ме ва ју ме та фо ре и да уви ђа ју ве зу 
ко ја по сто ји из ме ђу из вор них и циљ них до ме на. Ме ђу тим, уко ли ко су прет-
ход но упо зна ти са основ ним пој мов ним ме та фо ра ма и њи хо вим кре а тив ним 
тран сфор ма ци ја ма, од но сно уко ли ко прет ход но до би ју од го ва ра ју ће те о риј-
ско зна ње, сту ден ти лак ше, бр же и тач ни је раз у ме ва ју ме та фо ре у тек сту, укљу-
чу ју ћи и оне у књи жев ним тек сто ви ма би ло по е зи је би ло про зе. У дру гој сту-
ди ји (5.2) кор пус је све ден на ме та фо ре ко је укљу чу ју жи во ти ње с об зи ром 
на то да су оне ме ђу нај за сту пље ни ји ма у књи жев ним де ли ма, а ис ка за не су 
и у срп ском и у ен гле ском је зи ку. Ре зул та ти ана ли зе су по ка за ли да ис пи та-
ни ци те же раз у ме ва ју ме та фо ре у по е зи ји не го оне у про зним тек сто ви ма. 
Уко ли ко је кон текст у ко ме се од ре ђе на ме та фо ра ја вља су ви ше ап страк тан 
и не са др жи очи глед не зна ко ве ко ји ука зу ју на то да се ра ди о ме та фо ри, сту-
ден ти не успе ва ју да их пре по зна ју иа ко је реч о уни вер зал ној и уче ста лој 
пој мов ној ме та фо ри љУдИСУжИвоТИњЕ. На кра ју и ове сту ди је ау тор ке за кљу-
чу ју да је нео п ход но да сту ден ти прет ход но стек ну зна ње о те о ри ји пој мов не 
ме та фо ре ка ко би успе шно уо чи ли и раз у ме ли обра зац ко ји ле жи у осно ви 
ме та фо ра ко је од ре ђе ни пи сац ко ри сти. У тре ћој сту ди ји (5.3) ана ли зи ра ју се 
ме та фо ре по ве за не са те мом љу ба ви, а ис пи ту је се ка ко и ко ли ко их сту ден-
ти раз у ме ва ју у по е зи ји и сти хо ви ма по пу лар них пе са ма. За кљу че но је да, 
по ред кон тек ста и ти па тек ста, фак то ри ко ји има ју зна ча јан ути цај на раз у-
ме ва ње ме та фо ра је су и уста ље ност и уче ста лост ја вља ња од ре ђе не ме та-
фо ре, али и ра зни еле мен ти ван је зич ког зна ња. Ко нач но, све три сту ди је су 
до ка за ле да при ме на ког ни тив ног при сту па у књи жев ној ана ли зи омо гу ћа ва 
сту ден ти ма бо ље раз у ме ва ње упо тре бље них ме та фо ра, али и тек ста у це ло-
сти, а по сма тра но у ши рем кон тек сту, и раз у ме ва ње од но са из ме ђу је зи ка и 
кул ту ре. 

У пр вом одељ ку ше стог по гла вља, Ин тер ди сци пли нар ни при сту пи 
пре во ђе њу, у ди ску си ји су удру же ни ме та фо ра, на ра ци ја и пре во ђе ње, а па жња 
је усред сре ђе на на ме та фо ру пре во да у ци љу ис тра жи ва ња на чи на на ко је 
ме та фо ра мо же би ти ана ли зи ра на из пре во ди лач ке и књи жев не пер спек ти-
ве, при че му је за др жан ког ни тив но лин гви стич ки при ступ. Дру ги оде љак 
по ме ну тог по гла вља, Ме та фо ра као пре вод, пру жа увид у слич ност и ве зу 
из ме ђу ме та фо ре и пре во да с об зи ром на то да и је дан и дру ги слу чај прет-
по ста вља ју тран сфор ма ци ју не по зна тог у по зна то, што је пот кре пље но чвр-
стим ар гу мен ти ма из ли те ра ту ре ко ја се же у про шлост све до Ари сто те ло вог 
де ла. У тре ћем одељ ку на сло вље ном Ког ни тив ни при ступ пре во ду ме та фо ре 
раз ма тра се пре во ди вост ме та фо ре с по себ ним на гла ском на ути цај раз ли ка 
у кон цеп ту а ли за ци ји усло вље них кул ту ро ло шким раз ли ка ма ме ђу го во р ни-
ци ма раз ли чи тих је зи ка. По ме ну ти оде љак пред ста вља оп се жан и ин фор ма-
ти ван те о риј ски увод за на ред но по гла вље, у ко ме ће се ау тор ке усред сре ди ти 
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на ме та фо ру пре во да и пре вод ме та фо ра у мул ти кул тур ним тек сто ви ма ка ко 
би ис тра жи ле на чи не на ко је ме та фо ра пре во да по ста је део по е ти ке књи жев-
ног де ла. 

Пр ви ко рак ау тор ки у свет Пре во да као ме та фо ре чи ни де фи ни са ње 
По е ти ке у пре во ду и књи жев ним сту ди ја ма (7.1) про ми шља њем о по сто је-
ћим ста во ви ма и ми шље њи ма у ли те ра ту ри ка ко у лин гви стич ком, та ко и 
у књи жев ном кон тек сту и схва та њем да је у пр вом кон тек сту по е ти ка уско 
по ве за на са лич ним го вор ни ко вим ода би ром од ре ђе не кон цеп ту а ли за ци је, 
као и са мо ти ва ци јом ко ја је у осно ви ова квог ода би ра усло вље ног се ман тич-
ким са др жа јем да тих си ту а ци ја, до га ђа ја итд. (taBakowSka 1993: 17), док је у 
дру гом кон тек сту по е ти ка по ве за на са пи шче вим лич ним ода би ром на ра тив-
ног по ступ ка. На ред ни оде љак (7.2) ра све тља ва спре гу пре во ђе ња и мул ти-
кул тур не књи жев но сти чи ји за јед нич ки те мељ чи ни мо гућ ност раз у ме ва ња 
дру гих је зи ка и кул ту ра. У та квој ме ђу је зич кој и ме ђу кул тур ној ко му ни ка-
ци ји пре во ђе ње има кључ ну уло гу, те ау тор ке зна чај ну па жњу по све ћу ју те о-
риј ском раз ма тра њу по сту па ка при пре во ђе њу кул ту ро ло шких еле ме на та и 
аспе ка та у де ли ма мул ти кул тур не књи жев но сти. Оне, та ко ђе, уо ча ва ју и то 
да пи сци мул ти кул ту р не књи жев но сти у сво је на ра тив не по ступ ке угра ђу-
ју и из ве сне пре во ди лач ке по ступ ке, те је и ово јед на од те ма да тог одељ ка. 
Тре ћи оде љак (7.3) са др жи ана ли зу ме ша ња ко до ва као на ра тив не и пре во ди-
лач ке стра те ги је у мул ти кул тур ној књи жев но сти кроз низ кон крет них при-
ме ра из де ла по ме ну те књи жев но сти, на осно ву ко јих по ста је очи глед но да 
је пре вод ко ри шћен као ме та фо ра утка на у ме ша ње ко до ва у мул ти кул тур-
ном тек сту. Ова оп се жна и ду бо ка ана ли за во ди ка за кључ ку да ме ша ње ко-
до ва отва ра чи та о ци ма про зор у свет дру гих кул ту ра и је зи ка. Об ра ђе ни су 
и слу ча је ви ком би но ва ња ме ша ња ко до ва са до слов ним пре во дом, ко ме се нај-
че шће при бе га ва ка да је реч о пој мо ви ма спе ци фич ним за од ре ђе ну кул ту ру, 
те ка да се же ли на гла си ти дис тан ца из ме ђу две кул ту ре, као и слу ча је ви ком-
би но ва ња стра те ги је ме ша ња ко до ва и „ло шег” ен гле ског са при кри ве ним 
пре во дом услед ко га чи та лац има ути сак да, док чи та текст на ен гле ском, за-
пра во чи та не ки дру ги је зик, ма тер њи ли ко ви ма, ими гран ти ма ко ји се упи-
њу да на у че ен гле ски као свој дру ги је зик, што опет до при но си раз у ме ва њу 
дру гих кул ту ра. Ко нач но, ме та фо ра пре во да отва ра мо гућ ност раз ли чи тих 
ту ма че ња и пру жа чи та о ци ма при ли ку да обо га те сво је са зна ње о дру гим 
је зи ци ма и кул ту ра ма. 

У За кључ ним раз ма тра њи ма ау тор ке су ми ра ју кључ не иде је, са зна ња 
и за па жа ња из прет ход них по гла вља на гла ша ва ју ћи ком плек сност из у ча ва ња 
ме та фо ре ка ко у лин гви сти ци та ко и у књи жев но сти, те да са мо ин тер ди сци-
пли нар ни при ступ мо же пру жи ти до вољ ну ши ри ну и ду би ну уви да у раз ли-
чи те аспек те ове те ме. Је дан од тих аспе ка та је и пре по зна ва ње и раз у ме ва ње 
ме та фо ра, ко је су ау тор ке ис тра жи ва ле и то у слу ча ју уче ни ка ен гле ског 
је зи ка као стра ног, те за кљу чи ле да успе шност овог про це са за ви си не са мо 
од је зич ке ком пе тен ци је, већ и од по зна ва ња кул ту ре да тог стра ног је зи ка, 
али и прет ход но сте че ног те о риј ског зна ња о ме та фо ри у ког ни тив но лин гви-
стич ком кон тек сту. По ка за на је при ме на ин тер ди сци пли нар ног при сту па и 
у обла сти пре во ђе ња ме та фо ре, по себ но иза зов ног у мул ти кул ту р ном дис-
кур су, где и сам пре вод по ста је ме та фо ра као део на ра тив не тех ни ке ау то ра 
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ко јом се по сти же од ре ђе ни ефе кат. Узев ши у об зир раз ли чи тост по сма тра них 
аспе ка та ме та фо ре и ино ва тив ну ин тер ди сци пли нар ност при сту па, мо но гра-
фи ја се с пра вом мо же сма тра ти из у зет но вред ним до при но сом из у ча ва њу 
овог још увек не до вољ но ис тра же ног по ља, на ро чи то у ср би сти ци, те се ау тор-
ке на да ју да ће овом књи гом по ди ћи свест ис тра жи ва ча раз ли чи тих обла сти 
о по тре би за удру жи ва њем сна га у за јед нич ким про јек ти ма не би ли ис тра-
жи ли још мно ге сфе ре у по љу ме та фо ре (стр. 140).
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Ми ли ца Ми ма Ру жи чић-Нов ко вић. Пред ста вља ње осо ба са  
ин ва ли ди те том у ме диј ском дис кур су Ср би је. Но ви Сад:  

Цен тар „Жи ве ти ус прав но”, 2015, 107 стр.*

Мо но гра фи ја Ми ли це Ру жи чић-Нов ко вић Пред ста вља ње осо ба са ин ва
ли ди те том у ме диј ском дис кур су Ср би је на ста ла је, ка ко у пред го во ру сто ји, 
на осно ву ау тор ки ног ма ги стар ског ра да (не што дру га чи јег на сло ва Пред ста
вља ње те ме ин ва лид но сти у ме диј ском дис кур су) из ра ђе ног у окви ру пред-
ме та Ана ли за дис кур са, а од бра ње ног на но во сад ском Фи ло зоф ском фа кул-
те ту сеп тем бра 2014. Мо но граф ски текст је Ми ли ца Ру жи чић-Нов ко вић 
до пу ни ла су ге сти ја ма ко је је из не ла комисијa (Ве ра Ва сић, Свен ка Са вић и 
Тврт ко Пр ћић), а де лом га је из ме ни ла, тј. „ап деј то ва ла“ на кон уви да у до дат ну 

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман
тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту, 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ли те ра ту ту ру и но ве при ме ре на ко је је на и шла. Зна чај мо но гра фи је Пред
ста вља ње осо ба..., ре као бих, ви ше струк је.1 На и ме, као пр во, струч на (лин-
гви стич ка) јав ност до би ја још јед ну књи гу ко ја је на ста ла на те о риј ско-ме то-
до ло шким обра сци ма (под)ди сци пли не (кри тич ке) ана ли зе дис кур са, што је 
већ по се би зна чај на чи ње ни ца (иа ко је уоч љи ва про ли фе ра ци ја ис тра жи вач-
ких по ду хва та, па след стве но и ра до ва и књи га, у окви ру ове обла сти, ипак 
је сва ка но ва – дра го це на, и по се би ре ле вант на); дру го, је дан кор пу сни ма те-
ри јал ко ји је, те мат ски по сма тра но, био из ван фо ку са ис тра жи ва ча – са да се 
де таљ ни је пре до ча ва чи та о ци ма; тре ће, у окви ру раз ли чи тих пу те ва ис тра-
жи ва ња, што их ана ли за дис кур са отва ра/ну ди, ау тор ка се од лу чу је за онај 
ко ји је ве о ма ва жан – пред ста вља ње (ре пре зен та ци ја) ак те ра – и по ка зу је 
ка ко се тек сту ал ни по да ци, с об зи ром на овај па ра ме тар, мо гу иш чи та ти, тј. 
ин тер пре ти ра ти; и, че твр то, текст, ка ко и тре ба да бу де, зор но пре до ча ва стил 
пи са ња, а стил је чо век!, из че га спо зна је мо две ства ри: ау тор ки ну уче ност 
и хра брост, што је кра се у пи са њу и ана ли зи ра њу, и ау тор ки ну до бро хот ност, 
тј. спрем ност да по мог не под у ча ва ју ћи, об ја шња ва ју ћи, осве шћу ју ћи, јер се 
ни ка ко дру га чи је не мо гу схва ти ти ре чи с по чет ка Увод ног по гла вља: „Пр во 
што сам по ми сли ла – ка да сам чу ла во за че ву ре ак ци ју: ‘Знао сам да ОВО ни је 
тре ба ло при ма ти!’ [верзалом ис так нут де ик тик упу ћу је на са му ау тор ку! – 
прим. СС] – би ло је да [му] тре ба обу ка, да тре ба оку пи ти гру пу, ући где год 
се мо же и об у чи ти љу де шта и ка ко тре ба да чи не и го во ре и шта су оба ве зе 
и јед не и дру ге стра не” (стр. 5). Да кле, уме сто по вла че ња у се бе, ау то вик ти-
ми за ци је, (по све оправ да не) ре зиг ни ра но сти због та квог ин сул тив ног обра-
ћа ња и но ми на ци је, ау тор ка пле ди ра на раз го вор, ди ја лог, тј. про све ћи ва ње 
кроз (бо ље) упо зна ва ње осо ба с ин ва ли ди те том (на су прот пре зер ви ра њу сте-
ре о ти пи за циј ских и стиг ма ти за циј ских ста во ва)!

Пред мет ра да Ми ли це Ру жи чић-Нов ко вић са сто јао се у сле де ћем: ши ре 
по ста вље но, ис тра жи ва ње је те жи ло са гле да ва њу уло ге ме ди ја у кре и ра њу 
усло ва за рав но прав но и пот пу но уче шће гра ђа на/ки с ин ва ли ди те том у жи-
во ту за јед ни це, про ме ни ста во ва и мо де ла по на ша ња и уво ђе ња те ме ин ва-
лид но сти у ре до ван си стем (оба ве шта ва њем јав но сти о дру штве ном по ло жа ју 
осо ба с ин ва ли ди те том; ука зи ва њем на то ко ли ко ре сур си дру штва и раз-
ли чи ти аспек ти људ ског де ло ва ња ути чу на ње га и сл.), док је, уже гле да но, 
пред мет ра да био усме рен ка то ме да утвр ди узро ке и раз ло ге одр жа ва ња и 
по на вља ња ста во ва у ме ди ји ма, са гле да ва њем функ ци је иза бра них те ма, 
жан ра, упо тре бље них је зич ких сред ста ва и се ман тич ких по сту па ка, те, уз 
по ме ну то, да ука же на на чи не и дру штве ни зна чај про ме не на по љу упо тре бе 
је зи ка. Упра во у скла ду с оним ка ко је ма ло час на ве де но и струк ту ра ра да 
од сли ка ва та кву ор га ни за ци ју: у Уво ду се екс пли ци ра ју, по ред пред ме та и 
ци ље ва ис тра жи ва ња, још и на уч ни пој мо ви и ба зич ни тер ми ни у обла сти 
ин ва лид но сти, да је те о риј ско-ме то до ло шки оквир, и пру жа ју ин фор ма ци је 
о кор пу су. Дру ги, је згре ни (и нај о бим ни ји) део ра да чи ни ана ли за кор пу сног 
ма те ри ја ла; у окви ру овог сег мен та об ра ђу ју се: (1) те ма, струк ту ра и опре ма 

1 Ка да је реч о зна ча ју, до дао бих ка ко је ве о ма ва жно – има ју ћи упра во у ви ду те ма ти ку 
ко јом се ау тор ка ба ви – што се уз књи гу до би ја и ау дио-за пис (CD) тек ста, ка ко би се са др жај 
учи нио при сту пач ни ји што ве ћем бро ју ко ри сни ка.
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тек ста, (2) тзв. про јек тив не стра те ги је, (3) упо тре ба је зич ких сред ста ва, те 
(4) стил, ре то ри ка и тон. За вр шни део мо но гра фи је чи не по гла вља За кључ ци 
и пре по ру ке, Ли те ра ту ра, те раз ли чи ти при ло зи. 

Бу ду ћи да ће се у сво јој ана ли зи умно го ме ко ри сти ти пој мом дис кур са, 
ау тор ка на са мом по чет ку на во ди и од ре ђе ње тог пој ма (пре ма Фер кла фу и 
Р. Во дак) – дис курс је „об лик со ци јал не прак се, ко ја им пли ци ра ди ја лек тич ки 
од нос из ме ђу од ре ђе ног дис ку ри зив ног до га ђа ја и си ту а ци ја, ин сти ту ци ја и 
со ци јал них струк ту ра у чи јим је он окви ри ма. Оне об ли ку ју дис кур зив ни 
до га ђај, али и он [дискурс] об ли ку је њих” (стр. 8). По ред овог, цен трал ног 
пој ма, у раз ма тра ње се уво де и пој мо ви мул ти мо дал но сти, се ми о ти ке, као 
и – за кри тич ку ана ли зу дис кур са – кључ на ре ла ци ја: до ми на ци је (над ре ђе
но сти, не јед на ко сти). Ти ме ау тор ка по ка зу је не са мо да вр ло до бро по зна је 
те р ми но ло шки апа рат кри тич ке ана ли зе дис кур са (тј. ре ле вант ну ли те ра-
ту ру из обла сти КАД) не го и да де тек ту је кључ не аналитичке категорије 
КАД, што ће доц ни је ис ко ри сти ти у сво јој ана ли зи. По ред ово га, зна ча јан 
сег мент увод ног де ла по све ћен је и те р ми но ло ги ји у обла сти ин ва лид но сти. 
Из два ја Та ти ће ву де фи ни ци ју ин ва лид но сти као „со ци јал ног про це са, од но сно 
на чи на по на ша ња ко ји про из и ла зи из гу бит ка или ре дук ци је спо соб но сти да 
се из вр ше оче ки ва не или спе ци јал но де фи ни са не ак тив но сти со ци јал них уло-
га у јед ном ду жем вре мен ском пе ри о ду, због хро нич не бо ле сти или оште ће ња. 
То је из ра жа ва ње функ ци о нал не ли ми та ци је у со ци јал ном кон тек сту” (стр. 10). 
За пра во, бит но је на гла си ти да по сто је три бли ско знач на пој ма: оште ће ње 
– ин ва ли ди тет – хен ди кеп, ко ји се ипак мо гу ме ђу соб но раз ли ко ва ти: „оште
ће ње упу ћу је на де фек тан екс тре ми тет, ор ган, те ле сни ме ха ни зам, ин ва ли
ди тет (не спо соб ност) се од ре ђу је као ре зул ти ра ју ћи не до ста так функ ци је, 
а хен ди кеп упу ћу је на огра ни че ња у сва ко днев ном жи во ту ко ја су ре зул тат 
ин ва ли ди те та” (нав. пре ма Барн су) (стр. 11). Исто та ко, до би ја мо од го вор на 
пи та ње због че га је син таг ма осо ба с ин ва ли ди те том [pe r son with di sa bi li ti es] 
или, ка ко се дру где мо же чу ти, осо ба с оне спо со бље њем или чак осо ба с ди
за би ли ти јем / ди за би ли те том бо ља, при но ми на ци ји, од ре чи ин ва лид: јер 
се у пр вом слу ча ју (пр вим слу ча је ви ма) ин ва ли ди тет не од но си на це лу осо бу, 
ка кав је пак слу чај с упо тре бом ре чи ин ва лид/ин ва лит ки ња [di sa bled], већ 
упу ћу је на јед ну од ње них ка рак те ри сти ка!

Има ју ћи у ви ду да у ме диј ском дис кур су пред ста вља ње осо ба с ин ва ли-
ди те том не рет ко до при но си упра во си сте мат ској дис кри ми на ци ји и стиг ма-
ти за ци ји тих осо ба, пер пе ту и ра њем и чак на до град њом, (кон)фа бу ли ра њем 
из ра зи то не га тив них сте ре о ти па и пред ра су да, Ми ли ца Ру жи чић је ода бра ла 
те му ко ја по га ђа у срж про бле ма. 

Ау тор ка уо ча ва, ци ти ра ју ћи два Гоф ма но ва из во да по во дом фе но ме на 
стиг ма ти за ци је, да пре о вла ђу ју ћи ка ри та тив но-ре ли гиј ски или етич ки мо дел, 
тј. ма три ца ми шље ња пред о дре ђу је ка кав ће би ти из бор те ме (по ло жај осо-
ба с ин ва ли ди те том, ле че ње, тј. те ра пи ја, обра зо ва ње, за по шља ва ње, спо рт 
и кул ту ра...) и ван је зич ки (си ту а ци о ни) кон текст (по ро дич на ку ћа или со ба 
осо бе с ин ва ли ди те том, ин сти ту ци ја чи је услу ге ко ри сти, шко ла, бо ра вак, 
ор га ни за ци ја, клуб, рад ни про стор) ко ји ме ди ји ода би ра ју пи шу ћи члан ке о 
осо ба ма с ин ва ли ди те том.
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Kључни за кљу чак, чи ни ми се, из овог те мат ско-ана ли тич ког пот по гла-
вља (про јек тив не стра те ги је) ау тор ка ова ко фор му ли ше, пре ци зно и об у хват-
но: „Иден ти тет осо бе ко ја је оне спо со бље на, оме та на у функ ци о ни са њу и 
ко јој се, услед јед не уро ђе не или сте че не ка рак те ри сти ке, ус кра ћу је рав но-
пра ван при ступ до бри ма и услу га ма до ступ ним и при сту пач ним ве ћи ни, не 
тре ба да се скри ва већ да се про мо ви ше, тим пре што је у пи та њу ис ку ство 
ко је сва ко мо же у то ку жи во та при вре ме но или трај но да до жи ви, а сма ње ње 
спо соб но сти ис ку ство је свих љу ди ка ко вре ме про ла зи” (стр. 44). Дру гим ре-
чи ма, дру штво тре ба сен зи би ли са ти (а М. Ру жи чић је на сво ме при ме ру, ка ко 
је ре че но у пр вом па су су овог при ка за, де мон стри ра ла и ка ко) да се обез бе де 
при сту пач ни усло ви за све љу де, ка ко би услу ге би ле до ступ не сви ма а не 
са мо при ви ле го ва ној ве ћи ни. 

Ка да је реч о се ман тич ком аспек ту ис тра жи ва ња, он да је сва ка ко па жње 
вре дан део у ко јем се ана ли зи ра ју де тек то ва не стра те ги је и по ступ ци, ка рак-
те ри стич ни за дис курс у екс цер пи ра ним ме диј ским тек сто ви ма о осо ба ма 
с ин ва ли ди те том. След ана ли зе је ван деј ков ски, уз о ран и ја сан. Та ко ау тор ка 
ре ги стру је по ступ ке: (1) очи глед ног по ри ца ња (мо дел: Не мам ни шта про тив 
њих АЛИ...; нпр. За раз ред је глуп и луд, за Пет ни цу та лен то ван), (2) очи глед-
ног до пу шта ња (мо дел: На рав но да по сто је спо соб не осо бе с ин ва ли ди те том, 
АЛИ ка ко ће оне..., кад не мо гу... / кад су... / на рав но да мо гу мно го то га са
мо стал но, АЛИ, ИПАК, не би мо гли без по мо ћи...; нпр. „Мо ји ро ди те љи су 
мно го до бри, али ме пре ви ше шти те. Та ко сам на пу нио 21 го ди ну и не знам 
сам да се кре ћем по свом род ном гра ду”), (3) тран сфе ра (мо дел: Ја та ко не 
ми слим, АЛИ мо ји при ја те љи сма тра ју да они...), те (4) кон тра ста (нпр. Ми не 
мо же мо [да се за по сли мо, да до би је мо станове], а за њих се отва ра ју рад на 
ме ста [у ве зи са уво ђе њем оба ве зе за по шља ва ња осо ба с инвалидит етом]...). 
Сви ови по ступ ци, по ка зу ју ре зул та ти, од ра жа ва ју став „о не спо соб но сти 
осо ба с ин ва ли ди те том и, им пли цит но, о њи хо вој ма њој вред но сти” (стр. 
44), чи ме се опет по ка зу је ка ко се јед ном фор ми ра на, да ка ко по све по гре шна, 
сли ка и уве ре ње не пре ста но пона в ља ју, без ика квих из ме на и са зре ва ња све-
сти о по гре шно сти и стра шној дис кри ми на тор но сти та кве сли ке.

На кон ово га ау тор ка пред у зи ма ис пи ти ва ње сти ла, ре то ри ке и то на у 
по сма тра ном кор пу сном ма те ри ја лу. На осно ву ана ли зе чла на ка и с овог 
аспек та уо ча ва се да је на гла ше на „(спа си лач ка) уло га до ми нант не гру пе и 
њен до при нос ре ша ва њу про бле ма, спрем ност на усме ра ва ње ре сур са”, док 
је „уло га са мих осо ба са ин ва ли ди те том нај че шће у дру гом пла ну”. То је за-
пра во је дан од ме ха ни за ма ко ји ма се по на вља и одр жа ва вла да ју ћи, до ми нант-
ни дис курс и пер спек ти ва спрам осо ба с ин ва ли ди те том. С дру ге стра не, за 
„стил је на свим ни во и ма тек ста (на слов, над на слов, под на слов, лид, текст 
као це ли на) ка рак те ри стич на упо тре ба стил ских фи гу ра и дру гих из ра жај-
них сред ста ва због пре но ше ња зна че ња и по ре ђе ња” (стр. 48). Ис тан чан осе ћај 
за се ман тич ке ва ле ре ре чи и из ра за ау тор ка по ка зу је на мно гим стра ни ца ма 
ове мо но гра фи је, али, илу стра ци је ра ди, из два јам је дан ко ји по ка зу је не са мо 
лек сич ко-се ман тич ку не го и праг ма тич ку, па и со ци о кул тур ну спо соб ност 
де ком по зи ци је/деконструкције. На и ме, ана ли зи ра ју ћи текст у ко ме је ци ти-
ра на, из ме ђу оста лог, и ди рек тор ка јед не уста но ве Ми ли ца Ру жи чић на во ди 
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и ре че ни цу где, го во ре ћи о ре сур си ма ко ји се одва ја ју, по ме ну та ди рек тор ка 
ис ти че и то „да од про да је про из во да [које пра ве осо бе с инвалидит етом] ко-
ри сни ци до би ја ју но вац” (стр. 52), на шта М. Ру жи чић „ре пли ци ра”: до би ја ју 
а не за ра ђу ју!, да кле ода би ром гл. до би ти уме сто (пра вил ног) за ра ди ти по-
но во се (ма кар и не све сно) ука зу је на сво је вр сну де ви јант ност тих осо ба, као 
да је то ми ло ср ђе а не не што што су сво јим ра дом за ра ди ли!

По след ње по гла вље ана ли тич ког де ла књи ге ба ви се је зич ким сред стви-
ма, пре ци зни је утвр ђи ва њем ка ква је упо тре ба тер ми но ло ги је, за ме ни ца, ти-
ту ла, жар го на и дру гих је зич ких сред ста ва ко ја се ко ри сте за иден ти фи ка ци ју 
осо ба ко је су ак тер, из вор или пред мет но вин ског тек ста. На во дим са мо не ке 
од при ме ра ко је је ау тор ка ре ги стро ва ла у члан ци ма: (1) тер ми ни: ин ва лид, 
рат ни (вој ни) ин ва лид, сто но те ни се ри ин ва ли ди; (2) кон струк ци је: осо ба / 
осо бе (де вој чи це, де вој ке, же не) с ин ва ли ди те том, осо бе с ау ти змом, осо бе 
с оште ће њем слу ха, сту ден ти с хен ди ке пом, мла ди са смет ња ма, мла ди са 
смет ња ма у раз во ју, осо ба (де ца) с по себ ним по тре ба ма, ма ли ша ни с по те
шко ћа ма, осо бе са здрав стве ним по ма га ли ма, гра ђа ни у ин ва лид ским ко ли
ци ма (с бе лим шта пом, слу шним апа ра том), осо ба с не ком ин ва лид ском смет
њом; (3) име нич ке син таг ме с име ни цом у функ ци ји атри бу та: осо бе ко ри сни ци 
ко ли ца, осо бе (де вој чи це, де вој ке) у ко ли ци ма; (4) име нич ке син таг ме с опи-
сним при де вом у функ ци ји атри бу та: ау ти стич но де те, обо ле ла де ца (за 
де цу са по сле ди ца ма це ре брал не па ра ли зе и дру гим уро ђе ним и сте че ним 
оште ће њи ма), сле пе и сла бо ви де осо бе, сле пи су гра ђа ни, ин ва лид не осо бе, 
мен тал но не до вољ но раз ви је не осо бе, не по крет ни и те же по крет ни ко ри
сни ци; (5) по и ме ни че ни при де ви: ра њи ви, хен ди ке пи ра ни...

До ка квих за кљу ча ка, на кон спро ве де не ова ко те мељ не ана ли зе, ау тор ка 
до ла зи? Пр во, ја сно је да те ме, са др жај тек сто ва, при ступ њи хо вој об ра ди и 
опре ма њу, иза бра ни по во ди за из ве шта ва ње о те ми, из бор из во ра, ак те ра и 
на чин ци та ра ња, про јек тив не стра те ги је и по ступ ци, тер ми но ло ги ја и дру га 
лек сич ка сред ства ко ја се ко ри сте у иден ти фи ко ва њу осо ба с ин ва ли ди те том 
у нај ве ћем де лу ана ли зи ра них при ме ра не до при но се ре де фи ни са њу и сма ње
њу дис тан це пре ма осо ба ма с ин ва ли ди те том! Дру го, „те мат ски оквир и 
иде о ло шка ма три ца тек сто ва у скла ду су” с до ми нант ним етич ким, ка ри та-
тив но-ре ли гиј ским при сту пом осо ба ма с ин ва ли ди те том. Тре ће, узи ма ју ћи 
у об зир и дру ге се ми о тич ке из во ре, ау тор ка за кљу чу је „ка ко фо то гра фи је и 
сим бо ли од ра жа ва ју ути сак те ско бе, те ре та, те шке со ци јал не при че, из об ли-
че но сти те ла” (стр. 78), док на ни воу сти ла, ре то ри ке и то на кор пу сни ма те-
ри јал по твр ђу је ка ко се но вин ски члан ци фо ку си ра ју на про бле ма тич не и те-
скоб не окол но сти у ко ји ма жи ве осо бе с ин ва ли ди те том, те на (спа си лач ку) 
уло гу „до ми нант не гру пе и њен до при нос ре ша ва њу про бле ма”.

У за вр шној ре чи, на кон крат ког при ка за, мо гу са мо још до да ти и ово: 
зна чај но је што се у ср би сти ци по ја ви ла књи га ко ја те мељ но ана ли зи ра ка ко 
се пред ста вља ју осо бе с ин ва ли ди те том у срп ској штам пи. Још је, сма трам, 
бит ни је што се ти ме пру жа и сли ка о на шем дру штву (кроз од нос пре ма јед ној 
со ци јал ној ску пи ни), о на ма са ми ма, о на шем од но су пре ма дру ги ма и Дру-
гом, као и о (не)спрем но сти да про ме ном дис кур зи в не прак се (матрице) ме-
ња мо свет/на ше дру штво, тј. да ме ња мо са ми се бе чи не ћи до ступ ним ства ри 
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и они ма ко ји, услед оште ће ња, сва ко днев но би ва ју за та кву еле мен тар ност, 
чи ни се, у бо љем слу ча ју „са мо” ус кра ће ни, а у ве ћи ни слу ча је ва још и јав но 
остра ко ва ни, ома ло ва жа ва ни и стиг ма ти зо ва ни!

Стра хи ња Сте па нов

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад

strax ste pa nov@yahoo.com
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