МОТОКИ НОМАЋИ

ПОСЕСИВНИ ПЕРФЕКАТ У СРПСКОМ ЈЕЗИ КУ
(С ОСВРТОМ НА ДРУ ГЕ СЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИ КЕ)1
1. Увод
Према Синтакси савременога српског језика: проста реченица (Пипер
и др. 2005: 693), српски језик познаје тзв. посесивни перфекат (даље у раду ПП).
У начелу, ова конструкција састоји се од четири компоненте: 1. граматичког
субјекта у номинативу, 2. глагола имати у личном облику, у функцији семикопулативног (према: Пипер и др. 2005), 3. глаголског придева трпног,
односно прошлог пасивног партиципа (даље у тексту ППП) и 4. граматичког
објекта у акузативу (или пак без њега).
Колико нам је познато, у србистици се ова конструкција не описује ни
у традиционалним дескриптивним граматикама, нити се бележи у речницима, осим у горепоменутој Синтакси. Стога нам остаје непознат граматички
статус ПП-а у глаголском систему српског језика. Другим речима, није јасно
у којој мери је ПП прошао кроз процес граматика лизације у српском. Осим
тога, у ареалним и типолошким истраживањима ПП се каткад помиње (Mišeska-Tomić 2006: 361; Heine, Kuteva 2006: 161; Drinka 2011: 526), али се у већини таквих радова не ука зује на то какво место заузима и одакле води
порекло ова конструкција.
Узимајући ове чињенице у обзир, у овом ћемо раду најпре спровести
ана лизу и утврдити карактеристике српског облика ПП-а. Стога се у првој
целини разматра питање терминолошког одређења, с посебним освртом на
1
Рад је први пут објављен на српском језику под насловом Неколико напомена о
тзв. посесивном перфекту у српском језику, у: Наш језик, 37(2006): 43–51. У овој верзији,
међутим, изнете су опсервације које одговарају најновијим налазима у лингвистици.
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граматичко значење резултативности и њене реа лизације у глаголском систему српског језика. Друга целина ће бити посвећена анализи морфолошких
и синтактичких одлика ПП-а. Уз то, ПП у српском језику ћемо ана лизирати
у поређењу са македонским који има високо граматика лизован ПП. У трећој
се целини ана лизирају семантичке особености ПП-а, а у четвртој се у сажетом виду указује на место ове конструкције у ареално-типолошком погледу.

2. Резултативно значење ПП-а
2.1. ПП конструк ција и перфекат (глагол јесам + глаголски при дев
радни на -л-)
Термин перфекат употребљава се за опис различитих појава и различитих значења, зависно од лингвистичке традиције, тако да се понекад јавља
нејасноћа о ком значењу се ради кад се употребљава поменути термин. Међутим, како каже Маслов (1988: 64), као опште одређење могло би се рећи да
перфекат укљу чује два темпорална плана: план претходне радње и план
њене последице, премда се његова веза са резултативним значењем не може
занемарити.2
Дакле, ако се наглашава последица радње, значење перфекта ће изражавати увек стање (или стативну релацију) које је изазвано претходном радњом (Маслов 1988: 64). То је, према Маслову, стативни перфекат, који се с
правом још зове и резултатив. Насупрот томе, ако се наглашава план претходње радње, онда сама радња одиграва централну улогу тако што чини нову
ситуацију која је релевантна за настанак какве последице. Овако он одређује
акционални перфекат.
Историјски гледано, у прасловенском језику перифрастична форма сачињена од глагола бити + глаголски придев радни на -л- имала је, највероватније, значење акционалног перфекта, што је потврдио и Лунт (Lunt 2001: 113)
на материја лу старословенског језика. Према Маслову (1981: 253), исто значење има идентична форма, на пример, у савременом бугарском језику као
главно значење ове глаголске форме (в. Ницолова 2008: 294). Што се тиче
српског језика, не постоји једно општеприхваћено мишљење. На пример, Белић (2000: 294) овако говори о перфекту (бити + глаголски придев радни на
-л-): „Кад речемо дошао је старац, ми утврђујемо у садашњости везу субјекта са извршеном радњом у прошлости; то значи да је глагол јесам сачувао,
у извесној мери, своје презентско значење, да се њиме обележава веза у са2

Види такође код Комрија (Comrie 1976: 54) и Бајби и др. (Bybee et al. 1994: 63).
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дашњости извршене радње у прошлости са субјектом (старац). Ово је право
значење нашег „потпуног“ перфекта; њиме се обележава радња у прошлости
према моменту саопштавања о њој који је у садашњости. То је прави, индикативни перфекат, нека врста перфекта-презента.“ Са друге стране, на пример, за Фридмана (Friedman 1977: 56) ова перифрастична конструкција не
функционише као чисти перфекат, већ је недвосмислено постао немаркирано
глаголско време за означавање прошлости. Овде не можемо ући у детаљну
дискусију и показати које је мишљење уверљивије, али узимајући у обзир чињеницу да се у српском језику, барем у његовој савременој стандардној форми, све мање употребљавају аорист и имперфекат, перфекат се фактички
претвара у претерит, односно опште прошло време чије главно граматичко
значење није резултативно. Ипак, последњи став не искључује могућност да
ова форма изражава и резултативно значење. Његова резултативна нијанса
у значењу не проистиче директно од овог облика, већ од аспекатског значења
перфективног глагола, што зависи и од контекста. Без обзира на ово, у овом
раду се нада ље, због јасноће ствари, користи само термин перфекат за ову
перифрастичну форму.
Насупрот томе, оно што исказује ПП јесте резултат или стање наста ло
извршењем претходне радње, што одговара стативном перфекту, односно
резултативу према горенаведеном термину Ј. Маслова. Тиме се ПП разликује од перфекта, који семантички упућује на саму радњу, при чему постојање
резултата те радње у садашњости представља више него пуку импликацију,
нарочито у савременом српском језику. Упоредимо наредне примере:
(1) Ју че сам написао све.
(2) *Ју че имам написано све.
(3) Од ју че имам написано све.

Пример (1) описује радњу у прошлости, те је стога могуће користити
прилошке одредбе које означавају прошлост (у овом слу чају, прилог јуче),
а постојање последице у садашњости је имплицирано. За разлику од примера
(1), ПП описује само актуелно стање садашње последице претходне радње;
постојање свршене радње у прошлости остаје на нивоу импликације.3 Стога, као што пока зује пример (2), прилози који означавају прошлост не могу
се појавити уз ПП, у којем је глагол имати у садашњем времену. Пример (3),
3
Према Недјалкову (2001: 928), резултативност се може описати као глаголски облик или мање или више правилан изведени облик из терминативних глагола
који изражавају стање које имплици ра претходни догађај (радњу или процес) из
које је проистекло.
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међутим, ука зује на то да је могуће конструисати реченице које јасно показују да у времену говорења постоји последица какве свршене радње, уместо
у прошлости као таквој. У том смислу, занимљиво је поређење примера (4)
и (5).
(4) Брзо сам све припремила за славу.
(5) *Брзо имам све припремљено за славу.

У примеру (4) са перфектом, иска зана је прошла радња (припремила
сам), те глагол може слободно да се комбинује са прилогом за начин (брзо).
Насупрот томе, пример (5) иска зује садашње стање чије време, а не саму
радњу, означава глагол имати у личној форми (имам). Постојање какве радње
у прошлости изражава се глаголоским придевом трпним.4 Из истог разлога,
одговор на питање Шта радиш? или Шта си урадила? који би гласио Имам
све припремљено за славу свакако не би имао смисла.
2.2. ПП и перифрастични пасив (глагол бити + глаголски придев трпни
на -н- или -т-)
Узмемо ли у обзир саставне елементе ПП-а, морамо размотрити његов
однос према пасиву, пошто се ова конструкција, како истиче Исаченко (Isačen ko 1976: 333) на материја лу словачког језика, може сматрати резултатом
укрштања двеју реченица, односно пасивне реченице и реченице са глаглом
имати, где граматички субјекат глагола имати изражава учесника догађаја или ситуације означене глаголским придевом трпним.
У српском, као и у већини других словенских језика, пасивна конструкција може имати два значења: пасив за означавање процеса и пасив за изражавање стања (в. Исаченко 1960: 367). Упоредимо наредне примере:
(6) Школа је изграђена 1976. године.
(7) Школа је изграђена од цига ла.

Пример (6) означава пасивну радњу у прошлости чији резултат се подразумева у моменту говорења (в. Comrie 1976: 54). Дакле, иако се ретко јавља
агенс у оваквој конструкцији, у примеру (6) може се додати фра за која озна4
Стативно значење ПП-а у потпу ности се подудара са семантиком глагола
имати. Иако је имати транзитиван глагол, он не изражава транзитивност у смислу
преноса енергије. Како примећује Д. Гортан-Премк (1971: 72), основна семантичка
карактеристика синтагме са глаголом имати јесте неваријабилност и немобилност;
он је типично статичан, лишен продуктивног покрета или промене на објекту. Дакле, није никакво чудо што глагол имати нема своју пасивну форму попут *имано.
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чава агенс (од + именска фра за у генитиву). За ра зулику од тога, пример (7)
иска зује стативну ситуацију у садашњости. Како истиче Танасић (2005: 73;
2014: 112), пасивна конструкција која изводи своје пасивно значење од глагола бити и глаголског придева трпног нема значење садашњег времена.
Осим тога, морамо имати на уму да се овде не може појавити агенс, пошто
је резултатив у правом смислу речи неутра лан у погледу диjатетичких односа (Nedjalkov, Jaхontov 1983: 17; Siewierska 1984: 139).
Као што је речено, ПП изражава стање, не радњу. Због чега се, међутим,
ПП не перципира као радња у прошлости, као у примеру (6)? Треба нагласити да предлошка фраза (од + именска фраза у генитиву), која исказује агенс
пасивне конструк ције, не може да се укљу чи у ПП. Упоредимо примере
(8)–(11):
(8) Имам отку цано 100 страна.
(9) *Имам отку цано 100 страна од пријатеља.
(10) Имам 100 страна(,) откуцаних од пријатеља.
(11) Имам 100 страна које су откуцане од пријатеља.

Као што се види у примеру (9), ПП не може да веже фра зу која означава агенс. Треба приметити и то да је реченица у примеру (10) фрагментарна
у синтаксичком погледу. Дру гим речима, она обједињује пу ко посесивно
значење првог дела (имам 100 страна) са пасивним значењем друге половине (откуцаних од пријатеља). Семантички је, такорећи, идентична примеру (11).
Ова ана лиза јасно показује да ПП нема везе са процесуалним пасивом,
који изражава процес попут примера (6), већ са пасивом којим се иска зује
стативна ситуација. Ово важи и за глагол имати, који не иска зује размену
енергије већ само однос.

3. Граматичка обележја ПП-а
Како је речено на почетку овог рада, Пипер (Пипер и др. 2005: 693)
ука зује на постојање посесивног перфекта и даје примере на српском. Са
друге стране, И. Грицкат (Grickat 1961: 68) тврдила је да посесивни перфекат
не постоји у српском језику. Који су суштински разлози за њихове опречне
ставове? Овде се ради углавном о степену граматика лизираности дате конструкције. На пример, западноевропски језици, попут немачког, француског
и ен глеског, поседују перифрастичну форму ове врсте као морфолошку
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категорију, што означава да је већ парадигматизована и да се сасвим регуларно појављаваје, и то с високом фреквенцијом. Све ово сведочи да је ПП у
поменутим језицима високо граматика лизован.
Што се тиче српског језика, ПП највероватније не припада чисто морфолошкој категорији, а више се представља као морфосинтактичка форма5
за чију дерива зију постоји доста ограничења на нивоу граматике и семантике, што означава ниску граматика лизованост дате конструкције.6 У том
смислу, не може се рећи да ПП постоји у српском, што се подудара са становиштем И. Грицкат. Сем тога, као што пока зују досадашна достигнућа
лингвистичке типологије, ПП обично еволуира од резултатива кроз неколико фа зa попут антериора, перфекта до претерита (Маслов 1988: 73; Bybee
и др. 1994; Heine, Kuteva 2006). Дакле, претпоставља се да је степен граматика лизованости ове конструкције у српском језику веома низак. Имајући
све то на уму, испитаћемо морфолошка и синтаксичка обележја ПП-а.
3.1. Морфолошка обележја
Како бисмо стекли бољи увид у морфолошка обележја ПП-а у српском
језику, овде ћемо га упоредити са ПП-ом у македонском који карактерише
високо граматика лизован ПП, што значи да је реч о чистој морфолошкој
категорији која функционише као акционални перфекат с резултативном
оријентацијом.7
5
Фридман (Friedman 1976: 97) пореди примере на српском и бу гарском типа
Он нема положен ниједан испит и Той има две ниви изорени ‘узорао је две њиве’,
и третира их као да су на пола пу та између правог перфекта и придевске конструкције. Ницолова (2008: 270) такође истиче чињеницу да у бу гарском ПП није граматика лизован.
6
Вредно је помену ти начин описа ове категорије у дру гим словенским језицима. Паулини (Pauliny 1949) на зива ПП типа mám obe uvarený, mám podojené стативним перфектом и сврстава га у глаголску парадигму. У лужичкосрпском језику
Фаска (Faska 2003: 97-98) на исти начин укљу чује примере попут mam zworane, to
mam kazane у глаголску морфолошку категорију. У стварности, међутим, у словачком и лужичкосрпском, као и у српском уоста лом, ПП није потпу но граматика лизован, тако да је проблематичан његов третман као чисте морфолошке категорије.
7
Овде се упоређује ситуација у стандардном македонском језику. За даљу анализу македонског ПП-а видети: Friedman 2014. Погледамо ли ситуацију међу дијалектима, можемо рећи да југозападни дијалекти имају виши степен граматикализације
структу ре ПП-а него стандардни македонски и тамо се искљу чиво употребљава
ПП као форма прошлог времена. Према Конеском (1965: 171), у стандардном македонском не могу се градити облици ПП-а од глагола бити и имати, док се у средњо-западним дија лектима, на чијој је основици он настао, могу наћи примери попут
имам бидено ‘био сам’, имам имано ‘имао сам’.
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3.1.1. Глаголски вид
У ПП-у у српском језику, ППП мора бити формиран од перфективног
глагола без изузетка. Упоредимо (12) са перфективним глаголом и (13) са
имперфективним глаглом.
(12) Имам све исписаноperf. из граматике.
(13) *Имам све исписиваноimperf. из граматике.

У македонском пак ППП може да се изведе било од перфективног било
од имперфективног глагола, иако не могу сви глаголи бити у облику ППП-а.
Према Тополињској (1995: 210), у слу чајевима када се употребљава имперфективни глагол, завршетак радње може се подра зумевати.8 У примерима
(14) и (15) глаголи су имперфективни, а затим су дата два примера перфективних глагола (16) и (17).
(14) Ја имам читаноimperf. книгата.
‘Читао сам књигу.’
(15) Го имам гледаноimperf. овој филм.
‘Гледао сам овај филм.’
(16) Ја имам прочитаноperf. книгата.
‘Прочитао сам књигу.’
(17) Го имам виденоperf. овој филм.
‘Видео сам овај филм.’

3.1.2. Прела зност глагола
У ПП-у у српском, ППП се може извести само од прела зних глагола.
Уколико је глагол непрелазан (18), укључујући рефлексивни глагол (19), који
управља неакузативном допуном (20), деривација ПП-а је блокирана.
(18) *Имам викну то. (од глагола викнути)
(19) *Имам враћено у Београд. (од глагола вратити се)
(20) *Имам му помогну то. (од глагола помоћи)
8
Зузана Тополињска ми је ука за ла на пример следећег дија лога у приватној
преписци:
А: Имаш убав шал! ‘Имаш леп шал!’
Б: Са ма го имам плетено (имперф.)! ‘Сама сам га плела!’
Треба приметити да ППП није перфективан овде. Она такође истиче да наредне реченице нису сасвим прихватљиве: ?Ја имам читано книгата, но не ја дочитав
‘Чита ла сам књигу, али нисам завршила’, или ?Го имам гледано овој филм, но не
го догледов до крај ‘Гледао сам овај филм али га нисам до краја одгледао’.
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У случају македонског, за разлику од српског, могуће су све три наредне
структу ре које одговарају примерима (18), (19) и (20). Размотримо примере
(21), (22) и (23):
(21) Имам дојдено. (од глагола дојде ‘доћи’)
‘Дошао сам.’
(22) Членот се има развиено од пока зни заменки. (од глагола развије се ‘развити се’)
‘Члан се развио од пока зних заменица.’
(23) Ракометот ви има помогнато во кариера. (од глагола помогне ‘помоћи’)
‘Ру комет вам је помогао у каријери.’

3.1.3. (Семи)копулативни глагол имати/има
У српском језику, међу парадигмама глагола имати, најчешћи облици
у употреби јесу прошло (24), садашње (25) и будуће време (26).
(23) Имао сам све написано већ ју че. (прошло време)
(24) До сада имам све написано. (садашње време)
(25) Догодине ћу имати све написано. (будуће време)

Друге временске форме глагола, попут аориста (?имах то написано),
имперфекта (?имaх то написано), или садашњег партиципа (?имајући то
написано) и глаголског прилога прошлог (?имавши то написано), јесу могуће
у теорији, иако се оне практично уопште не користе.9
С дру ге стране, македонски има још сложенији морфолошки систем
глагола него српски, што теоријски проширује могућности. Наредне примере
само ћу навести, будући да ми није циљ да дам њихову детаљну ана лизу.
Према Конеском (1967: 502−506), могући су следећи облици: има напишано,
имав напишано, сум имал напишано, беше сум имал напишано, ќе има напишано, ќе имав напишано, ќе сум имал напишано, би (сум) имал напишано.
Како, међутим, тврди Усикова (2003: 208), најчешћи облици глагола има јесу
презент и просто прошло време (дакле, имам напишано, имаше напишано),
док су неке од парадигми које наводи Конески (нпр. ќе сум имал напишано,
9
Изгледа да у овом језику императивна форма ПП-а не постоји, дакле није
прихватљива конструкција попут *Имајте све написано!. У другим словенским језицима који поседују више граматика лизован ПП среће се и императив. На пример,
у пољском језику је потпу но уобичајена реченица попут Siedząc w fotelu miej pas
zapięty ‘Док седите, појас треба да буде везан’.
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би (сум) имал напишано) напросто форме могуће у теорији.10 Велковска (1998:
51) истиче и то да су неки од облика, попут беше сум имал напишано и ќе
имав напишано, такорећи псеудокласични.
3.2. Синтаксичка обележја
Као што смо видели, ПП у српском не конституише глаголску парадигму већ постоји као синтаксичка категорија. Из тога следи да је облик ППП-а
подређен именској групи и са њом се обавезно слаже у роду, броју и падежу.
Ево неколико примера: полиција га има ухапшеног (м. р. јд.), имам све написано (с. р. јд.), имамо преведену причу (ж. р. јд.), имам исписане примере из
граматике (м. р. мн.) итд. У случају бројева, такође постоји слагање. На пример: Тренутно на територији нашег савеза имамо регистрована 692 клуба.
Ово је су штинска формална разлика између српског и македонског,
будући да је у македонском партицип увек у облику средњег рода једнине,
што пока зује високу граматика лизованост дате конструкције, јер партицип
више не функционише као атрибут за именицу у акузативу.
У српском језику, међутим, када је број већи од 5, или када неодређени
квантификатор (попут доста, пуно, много, мало итд.) модификује именицу
да би формирао облик акузатива множине, дола зи до губљења граматичког
слагања између именице и ППП-а. Упоредимо примере (26)–(29):
(26) Имамо обрађено 50 слу чајева.
(27) До сад имамо узорано 78 хектара.
(28) Под куку рузом имамо засејано 40 хектара.
(29) Већ имам прикупљено доста материја ла.

То значи да померање функције ППП-а, који се слагао са именском групом, од атрибутивне до предикативне, добија свој формални израз. Упоредимо следеће примере: написано је 120 страна и *написаних је 120 страна.
Штавише, док је дупуна у акузативу углавном обавезна, како смо видели горе, у случајевима где ППП може семантички да имплицира постојање
одређене именице изоставља се таква допуна, иако ово изостављање именице каткад не мора да буде очигледно. Размотримо примере (30) и (31).
(30) Имам зака зано у среду у 13:00.
(31) Већ имам положено за вожњу.11
10
У вези са семан тич ком дистрибу цијом и раз ли кама између ових обли ка,
видети: Friedman 2014: 89–100.
11
Неколико ауторових информаната овај пример није сматрало прихватљивом
формом.
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У примеру (30), може се претпоставити да је изостављена именица
време (јд. с. р. акуз.). У примеру (31) можемо закљу чити да је изостављена
или имплицирана именица испит (јд. м. р. акуз.), али без обзира на то да ли
је у питању једнина или множина, немогуће је реконструисати граматичко
слагање између ове именске групе и ППП-а. Из овога јасно произила зи да
ППП више није напросто атрибут номиналног комплемента. Можемо указати и на снагу везе између глагола и ППП-а, а ови примери могу се сматрати
знаком парадигматизације и неутра лизације ППП-а, односно вишим степеном граматика лизације ПП-а.
У вези са реченим, премда је посреди семантичко питање, ако преиспитамо негацију, као у примеру Ви овде немате урађено све оно што је договорено, примећујемо да је ППП одговоран за негацију, а не именица.12 У том
смислу, можемо уочити блискост семантичких, па чак и граматичких односа између глагола имати и ППП-а, што нам ука зује на то да он није прост
атрибут именице.

4. Семантичка обележја ПП-а
Осим горенаведених граматичких обележја и ограничења за формирање
ПП-а, постоје и семантичка ограничења. Овде ћемо само најважније карактеристике проверити.
4.1. Семантика ППП-а
Иако је речено да је услов за деривацију облика ППП-а прелазни глагол
свршеног вида, не могу сви прела зни глаголи да се употребе у ПП-у. Остали услови јесу: глагол мора бити теличан; радња мора имати резултат; мора
постојати јасна разлика у стању пре и после радње; резултат мора на неки
начин утицати на учеснике у радњи. Ови услови објашњавају зашто су наредни примери немогући.
(32) *Имам девојку пољубљену.
(33) *Имам завољеног момка.
(34) *Имам поздрављеног професора.

12
Орешник (Orešnik 1994: 48) има слична запажања у вези са глаголом imeti
у словеначком језику. Он истиче да негација у реченици Škofa nimam povabljenega
na kosilo ‘Нисам позвао бискупа на ру чак’ не потиче од именице већ од ППП-а.
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Глаголи пољубити, заволети и поздравити нису прикладни за ове
структу ре, с обзиром на то да представљају радње у којима не постоји јасна
разлика између стања пре и после вршења радње. Укратко, то су радње које
дају резултате без великог значаја за вршиоца.
4.2. Десемантизација семикопулативног глагола имати
Како истичу Хајне и Ку тева (Heine, Kuteva 2006: 148), чисто теоријски
гледано, ПП еволуира од предикатске посесије. Према њима, промена посесивног значења ка резултавином значењу јесте први корак. Овај корак се
остварује, пре свега, десематизацијом семикопулативног глагола имати. Дакле, кад ПП искључи тумачење предикатске посесије у потпуности, с правом
се може рећи да је глагол имати постао помоћни глагол како у западним европским језицима тако и у македонском. Што се тиче српског језика, ПП није у
потпуности изгубио своје посесивно значење. Упоредимо примере (35) и (36):
(35) Имам написано 100 страна.
(36) *Имам прочитано 100 страна.

У примеру (35), последица радње препознатљива је по очигледној промени насталој након вршења радње. У исто време, ова последица имплицира
и посесивност. У овом случају, премиса је да 100 страна писаног текста припадају некоме на неки начин као продукт радње. Насупрот томе, у примеру
(36), иако је резултат радње препознатљив по очигледној промени пре и
после вршења радње, конкретна посесивност те последице је немогућа. Из
истог разлога, облик ППП-а преведено у реченици имам то преведено, на
пример, упућује на конкретан објекат који може бити поседован, попут књига или текстова, пре него на вербалне описе.
Ова немогућност је најочигледнија у наредним примерима, који садрже
облик ППП-а и који су семантички противу речни појму посесивности, односно посесивном значењу глагола имати.
(37) *Имам поједен хлеб.
(38) *Имамо распродане све карте.

Поједени хлеб више не постоји, тако да се не може ни поседовати. Исто
се може приметити у примеру (38): ако су карте распродате, не могу бити у
поседу. Ове реченице не допуштају противречност основном посесивном
значењу глагола имати.13
13
Размотримо овде занимљив пример узет из једног спортског чланка: Партизан је имао 13 изгубљених лопти. На први поглед, чини се да је он у супротности са
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Стога, упркос томе што функционише као помоћни глагол у најширем
смислу ове речи у ПП-у у српском језику, како смо видели горе, глагол имати
пока зује низак степен десемантизације. Хајне и Кутева (Heine, Kuteva 2006:
143–150) стављају српски на исти стадијум развоја са словеначким, словачким, чешким и пољским, између осталих језика. Након пажљивог разматрања
конкретних примера, међутим, узевши у обзир и различите степене десематизације глагола habere у појединим наведеним језицима, не може се рећи
да су ови језици достигли исти стадијум. То је очигледно ако упоредимо наред не при мере из пољског јези ка, где ПП није пот пу но грамати ка лизован
и има резул тативно значење, као што је слу чај и у српском. Упореди ћемо
српске примере (36)–(38) са одговарајућим пољским (39)−(41).
(39) Mam 100 stron przeczytanych.
‘Прочитао сам 100 страна.’
(40) Mam chleb zjedzony.
‘Појео сам хлеб.’
(41) Mam już wszystkie bilety wysprzedane.14
‘Прода ли смо све карте.’

Како показују ови примери, у пољском језику глагол mieć, еквивалентан
српском имати, може се комбиновати са облицима ППП-а који су семантички
противу речни основном посесивном значењу глагола mieć. Ово имплицира
виши степен десемантизације глагола mieć у пољском ПП-у него у српском.
4.3. Семантика граматичког субјекта у ПП-у
Како наводи Хавранек (Havránek 1937: 76), у слу чају ПП-а, лице исказано у садашњем времену глагола habere не мора да буде нужно исто као и
фактички агенс.
(42) Немам положен ниједан испит.
(43) Имам то све записано.

У случају (42), уз помоћ ванјезичког контекста, може се сматрати да је
граматички субјекат реченице идентичан фактичком агенсу. Међутим, особа која је бележи ла у примеру (43) не мора ну жно бити граматички прво
значењем глагола имати, али треба приметити да ове реченице не упућују на физички губитак лопте, већ на број слу чајева када је лопта изгубљена. Пуна реченица
гласи: Парти зан је имао 13 изгубљених лопти, 10 слободних бацања и 14 фаулова.
14
Овај пример је преузет од Штибера (Stieber 2005: 245).
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лице јединине. Сценарио где би неко други бележио за прво лице једнине и
оставио то као последицу (коју прво лице једнине може да употреби) не би
био немогућ. Другим речима, граматички субјекат реченице указује на особу
заинтересовану за радњу или њен резултат. И. Грицкат (Grickat 1961: 75) даје
као пример реченицу имам лађу спремљену и истиче да се њом истиче интерес граматичког субјекта реченице са глаголом имати. Из овог разлога граматички субјекат ове конструкције искљу чиво је живо, и типично, људско
биће.
Ова појава на ликује значењу које се преноси такозваним посесивним
дативом. Занимљива је чињеница да у западнословенским језицима и словеначком, где је посесивни датив мање у употреби него у српском језику, глагол habere и ПП чешће се употребљавају. У српском, напротив, док се датив
често користи, употреба ПП-а, како смо видели горе, ограничена је. Чини се
да ово није слу чајност. Упоредићемо примере на српском (44-аб) и на пољском (45-аб).
(44-а) Сат ми је покварен. (с дативом)
(44-б)?Сат имам покварен. (с глаголом имати)
(45-а)*Zegar mi jest zepsuty. (с дативом)
(45-b) Zegar mam zepsuty. (с глаголом mieć)

Другима речима, у неком смислу то су две различите реа лизације заинтересованог лица, односно вањске посесије.15
На крају вреди напоменути да у језицима у којима је ПП високо граматика лизован постоји подударање између граматичког субјекта и улоге
агенса. У македонском примеру Го имам запишано ‘Записао сам то’, субјекат
глагола има недвосмислено се тумачи као агенс. Док је додатно тумачење
поседника као агенса у ширем смислу значајан корак ка граматика лизацији
посматране појаве, претходна анализа показује да српски – бар у књижевном
језику – још није достигао тај степен развоја.

5. Ареално-типолошка импликација српског ПП-а
Како смо већ помиња ли у овом чланку, ПП се појављује у европским
језицима као граматичка категорија. Хаспелмат (Haspelmath 2001) сматра ПП
за једну од 12 најважњих особина просечног стандардног европског језика
15

О појму вањске посесије видети: Payne & Barshi 1999.
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(Standard Average European) којима се формира тзв. европски језички савез,
у коме само језгро заузимају немачки и француски (Haspelmath 2001: 1504).
Ови језици имају високо граматика лизован ПП као перифрастичну форму
а њена семантика варира од језика до језика, али не означава резултатив, за
разлику од српског језика. Према Хајнеу и Кутевој (2006), српски језик, као и
други словенски језици, заузима периферно место у европском језичком савезу и, како смо видели горе, нема ни високо граматика лизован ПП.
Међутим, као што истичу Линдштет (Lindstedt 2000: 233), Младенов
и Ду риданов (2008: 182) и други, ПП се може сматрати за један од балканизама, раширен у новогрчком, албанском, арумунском, неким бугарским дијалектима и у македонском. Висока граматикализованост ПП-а у тим језицима се објашњава језичким контактом у вишејезичним срединама, нарочито
под утицајем балкано-романског језика, као што је случај с македонским, или
због језичког контакта са грчким, како се види на материјалу тракијског дија лекта бугарског језика.
Када бацимо поглед на ареалну дистрибуцију ПП-а у словенским језицима, ПП јесте развијен где год постоји или је постојао тесан језички контакт
и колективан билингвиа лизам с језиком који поседује ПП као морфолошку
категорију. Иако степен граматика лизованости варира од језика до језика,
није никакво чудо што је на македонском језичком подручју највише граматика лизован ПП у дија лектима где се говори и арумунски језик (Конески
1967; Gołąb 1984). Исто ва ља рећи и о кашупском, изумрлом словинцком и
полабском језику који су вековима има ли контакт с књижевним немачким
језиком као језиком администрације, али и са локалним дија лектима нисконемачког дија лекта који такође поседују високо граматика лизован ПП (Havránek 1937; Vaillant 1966: 88). Слично овоме, градишћански хрватски језик
у Аустрији, који се на ла зи у сталном контакту с немачким језиком, изгледа,
има више граматика лизован ПП него хрватски књижевни језик, судећи по
формама ПП-а које је навео Невекловски (Neweklowsky 1978: 44).16 Можда
би се чешћа употреба ПП-а у западнословенским језицима и словеначком
могла објаснити језичким контактом са немачким, мада се семантичка сфера
немачког ПП-а и ПП-а тих језика не подудара.
Из горе реченога, шта представља ситуација српског језика за ареално-типолошко истраживање? Колико нам је познато, у српском језичком
подручју нема дија лекта који поседује високо граматика лизован ПП, чак ни
у балканизираним говорима, осим горанског дијалекта који је, тачније рече16
Према Невекловском, у том језику могу се наћи примери попут imam ubličeno
‘Носим нешто на себи.’
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но, прелазни говор српског и македонског језика и има тесан језички контакт
са албанским. У другом делу Србије, српски језик јесте имао контакт с немачким, рецимо у Војводини, где су постојале немачке колоније и употребљавао
се немачки језик. Али, колико нам је познато, није било јаке германизације
ни колективног билигвизма с немачким. Сем тога, историјски гледано, ниједан
романски језик није имао пресудан утицај на структу ру српског језика.
Као што сам показао на другом месту, бугарски језик, осим тракијских
говора, показује сличност у овом погледу – ПП у том језику граматикализован
је онолико колико је и у српском језику (в. Nomachi 2015). Сличност обају језика можда долази од одсуства директног утицаја језика који имају ПП – немачког и романских језика.
Дакле, судећи по ареалној дистрибуцији ПП-а у Европи и на Балкану,
српски језик заиста заузима периферију обају језичких савеза, што показују
и друге особине.

6. Закључак
У овом раду покушао сам да дам преглед основих граматичких и семантичких обележја ПП-а у савременом српском језику. Резултати прика зани
у раду сведоче да ПП у српском језику има резултативно значење са јаком
оријентацијом ка посесивности и да није високо развијен граматички и семантички, иако постоје неке типичне појаве и можда тенденције граматика лизације, које се уочавају на раним стадијумима граматика лизације ПП-а
у другим језицима. Ареално-типолошки гледано, српски језик се одликује
ниском граматика лизованошћу ПП-а у поређењу са другим словемским језицима (осим са бугарским), али ово није никакво чудо јер је српски периферни језик (западно)европског језичког савеза и такође периферни језик
балканског језичког савеза. Дакле, у српском језику садашње стање граматикализованости ПП-а може да буде унутрашњи процес развоја те конструкције, али не под утицајем других језика који поседују ПП као високо развијену граматичку категорију.
Остаје, међутим, нејасно: 1. да је ли ПП у процесу граматика лизације,
2. када и где је тај процес започет, 3. ако је ПП заиста у току граматика лизације, шта је разлог или покретачка снага да се развије ПП. Наш будући
задаци јесу управо детаљније проу чавање ових питања.
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