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МО ТО КИ НО МА ЋИ

ПО СЕ СИВ НИ ПЕР ФЕ КАТ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
(С ОСВР ТОМ НА ДРУ ГЕ СЛО ВЕН СКЕ ЈЕ ЗИ КЕ)1

1. Увод

Пре ма Син так си са вре ме но га срп ског је зи ка: про ста ре че ни ца (Пи пер 
и др. 2005: 693), срп ски је зик по зна је тзв. по се сив ни пер фе кат (да ље у ра ду ПП). 
У на че лу, ова кон струк ци ја са сто ји се од че ти ри ком по нен те: 1. гра ма тич ког 
су бјек та у но ми на ти ву, 2. гла го ла има ти у лич ном об ли ку, у функ ци ји се-
ми ко пу ла тив ног (пре ма: Пи пер и др. 2005), 3. гла гол ског при де ва трп ног, 
од но сно про шлог па сив ног пар ти ци па (да ље у тек сту ППП) и 4. гра ма тич ког 
објек та у аку за ти ву (или пак без ње га).

Ко ли ко нам је по зна то, у ср би сти ци се ова кон струк ци ја не опи су је ни 
у тра ди ци о нал ним де скрип тив ним гра ма ти ка ма, ни ти се бе ле жи у реч ни ци-
ма, осим у го ре по ме ну тој Син так си. Сто га нам оста је не по знат гра ма тич ки 
ста тус ПП-а у гла гол ском си сте му срп ског је зи ка. Дру гим ре чи ма, ни је ја сно 
у ко јој ме ри је ПП про шао кроз про цес гра ма ти ка ли за ци је у срп ском. Осим 
то га, у аре ал ним и ти по ло шким ис тра жи ва њи ма ПП се кат кад по ми ње (Mi-
še ska-To mić 2006: 361; He i ne, Ku te va 2006: 161; Drin ka 2011: 526), али се у ве-
ћи ни та квих ра до ва не ука зу је на то ка кво ме сто за у зи ма и ода кле во ди 
по ре кло ова кон струк ци ја.

Узи ма ју ћи ове чи ње ни це у об зир, у овом ће мо ра ду нај пре спро ве сти 
ана ли зу и утвр ди ти ка рак те ри сти ке срп ског об ли ка ПП-а. Сто га се у пр вој 
це ли ни раз ма тра пи та ње тер ми но ло шког од ре ђе ња, с по себ ним освр том на 

1 Рад је пр ви пут об ја вљен на срп ском је зи ку под на сло вом Не ко ли ко на по ме на о 
тзв. по се сив ном пер фек ту у срп ском је зи ку, у: Наш је зик, 37(2006): 43–51. У овој верзији, 
међутим, изнете су опсервације које одговарају најновијим налазима у лингвистици.
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гра ма тич ко зна че ње ре зул та тив но сти и ње не ре а ли за ци је у гла гол ском си-
сте му срп ског је зи ка. Дру га це ли на ће би ти по све ће на ана ли зи мор фо ло шких 
и син так тич ких од ли ка ПП-а. Уз то, ПП у срп ском је зи ку ће мо ана ли зи ра ти 
у по ре ђе њу са ма ке дон ским ко ји има ви со ко гра ма ти ка ли зо ван ПП. У тре ћој 
се це ли ни ана ли зи ра ју се ман тич ке осо бе но сти ПП-а, а у че твр тој се у са же-
том ви ду ука зу је на ме сто ове кон струк ци је у аре ал но-ти по ло шком по гле ду.

2. Ре зул та тив но зна че ње ПП-а

2.1. ПП кон струк ци ја и пер фе кат (гла гол је сам + гла гол ски при дев 
рад ни на -л-)

Тер мин пер фе кат упо тре бља ва се за опис раз ли чи тих по ја ва и раз ли-
чи тих зна че ња, за ви сно од лин гви стич ке тра ди ци је, та ко да се по не кад ја вља 
не ја сно ћа о ком зна че њу се ра ди кад се упо тре бља ва по ме ну ти тер мин. Ме ђу-
тим, ка ко ка же Ма слов (1988: 64), као оп ште од ре ђе ње мо гло би се ре ћи да 
пер фе кат укљу чу је два тем по рал на пла на: план прет ход не рад ње и план 
ње не по сле ди це, прем да се ње го ва ве за са ре зул та тив ним зна че њем не мо же 
за не ма ри ти.2 

Да кле, ако се на гла ша ва по сле ди ца рад ње, зна че ње пер фек та ће из ра-
жа ва ти увек ста ње (или ста тив ну ре ла ци ју) ко је је иза зва но прет ход ном рад-
њом (Ма слов 1988: 64). То је, пре ма Ма сло ву, ста тив ни пер фе кат, ко ји се с 
пра вом још зо ве и ре зул та тив. На су прот то ме, ако се на гла ша ва план прет ход-
ње рад ње, он да са ма рад ња од и гра ва цен трал ну уло гу та ко што чи ни но ву 
си ту а ци ју ко ја је ре ле вант на за на ста нак ка кве по сле ди це. Ова ко он од ре ђу је 
ак ци о нал ни пер фе кат.

Исто риј ски гле да но, у пра сло вен ском је зи ку пе ри фра стич на фор ма са-
чи ње на од гла го ла би ти + гла гол ски при дев рад ни на -л- има ла је, нај ве ро ват-
ни је, зна че ње ак ци о нал ног пер фек та, што је по твр дио и Лунт (Lunt 2001: 113) 
на ма те ри ја лу ста ро сло вен ског је зи ка. Пре ма Ма сло ву (1981: 253), исто зна-
че ње има иден тич на фор ма, на при мер, у са вре ме ном бу гар ском је зи ку као 
глав но зна че ње ове гла гол ске фор ме (в. Ни цо ло ва 2008: 294). Што се ти че 
срп ског је зи ка, не по сто ји јед но оп ште при хва ће но ми шље ње. На при мер, Бе-
лић (2000: 294) ова ко го во ри о пер фек ту (би ти + гла гол ски при дев рад ни на 
-л-): „Кад ре че мо до шао је ста рац, ми утвр ђу је мо у са да шњо сти ве зу су бјек-
та са из вр ше ном рад њом у про шло сти; то зна чи да је гла гол је сам са чу вао, 
у из ве сној ме ри, сво је пре зент ско зна че ње, да се њи ме обе ле жа ва ве за у са-

2 Ви ди та ко ђе код Комрија (Co mrie 1976: 54) и Бајби и др. (Bybee et al. 1994: 63).
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да шњо сти из вр ше не рад ње у про шло сти са су бјек том (ста рац). Ово је пра во 
зна че ње на шег „пот пу ног“ пер фек та; њи ме се обе ле жа ва рад ња у про шло сти 
пре ма мо мен ту са оп шта ва ња о њој ко ји је у са да шњо сти. То је пра ви, ин ди-
ка тив ни пер фе кат, не ка вр ста пер фек та-пре зен та.“ Са дру ге стра не, на при-
мер, за Фрид ма на (Friedman 1977: 56) ова пе ри фра стич на кон струк ци ја не 
функ ци о ни ше као чи сти пер фе кат, већ је не дво сми сле но по стао не мар ки ра но 
гла гол ско вре ме за озна ча ва ње про шло сти. Ов де не мо же мо ући у де таљ ну 
ди ску си ју и по ка за ти ко је је ми шље ње увер љи ви је, али узи ма ју ћи у об зир чи-
ње ни цу да се у срп ском је зи ку, ба рем у ње го вој са вре ме ној стан дард ној фор-
ми, све ма ње упо тре бља ва ју ао рист и им пер фе кат, пер фе кат се фак тич ки 
пре тва ра у пре те рит, од но сно оп ште про шло вре ме чи је глав но гра ма тич ко 
зна че ње ни је ре зул та тив но. Ипак, по след њи став не ис кљу чу је мо гућ ност да 
ова фор ма из ра жа ва и ре зул та тив но зна че ње. Ње го ва ре зул та тив на ни јан са 
у зна че њу не про ис ти че ди рект но од овог об ли ка, већ од аспе кат ског зна че ња 
пер фек тив ног гла го ла, што за ви си и од кон тек ста. Без об зи ра на ово, у овом 
ра ду се на да ље, због ја сно ће ства ри, ко ри сти са мо тер мин пер фе кат за ову 
пе ри фра стич ну фор му. 

На су прот то ме, оно што ис ка зу је ПП је сте ре зул тат или ста ње на ста ло 
из вр ше њем прет ход не рад ње, што од го ва ра ста тив ном пер фек ту, од но сно 
ре зул та ти ву пре ма го ре на ве де ном тер ми ну Ј. Ма сло ва. Ти ме се ПП раз ли ку-
је од пер фек та, ко ји се ман тич ки упу ћу је на са му рад њу, при че му по сто ја ње 
ре зул та та те рад ње у са да шњо сти пред ста вља ви ше не го пу ку им пли ка ци ју, 
на ро чи то у са вре ме ном срп ском је зи ку. Упо ре ди мо на ред не при ме ре:

(1) Ју че сам на пи сао све.
(2) *Ју че имам на пи са но све.
(3) Од ју че имам на пи са но све.

При мер (1) опи су је рад њу у про шло сти, те је сто га мо гу ће ко ри сти ти 
при ло шке од ред бе ко је озна ча ва ју про шлост (у овом слу ча ју, при лог ју че), 
а по сто ја ње по сле ди це у са да шњо сти је им пли ци ра но. За раз ли ку од при ме ра 
(1), ПП опи су је са мо ак ту ел но ста ње са да шње по сле ди це прет ход не рад ње; 
по сто ја ње свр ше не рад ње у про шло сти оста је на ни воу им пли ка ци је.3 Сто-
га, као што по ка зу је при мер (2), при ло зи ко ји озна ча ва ју про шлост не мо гу 
се по ја ви ти уз ПП, у ко јем је гла гол има ти у са да шњем вре ме ну. При мер (3), 

3 Пре ма Не дјал ко ву (2001: 928), ре зул та тив ност се мо же опи са ти као гла гол-
ски об лик или ма ње или ви ше пра ви лан из ве де ни об лик из тер ми на тив них гла го ла 
ко ји из ра жа ва ју ста ње ко је им пли ци ра прет ход ни до га ђај (рад њу или про цес) из 
ко је је про ис те кло.
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ме ђу тим, ука зу је на то да је мо гу ће кон стру и са ти ре че ни це ко је ја сно по ка-
зу ју да у вре ме ну го во ре ња по сто ји по сле ди ца ка кве свр ше не рад ње, уме сто 
у про шло сти као та квој. У том сми слу, за ни мљи во је по ре ђе ње при ме ра (4) 
и (5).

(4) Бр зо сам све при пре ми ла за сла ву.
(5) *Бр зо имам све при пре мље но за сла ву.

У при ме ру (4) са пер фек том, ис ка за на је про шла рад ња (при пре ми ла 
сам), те гла гол мо же сло бод но да се ком би ну је са при ло гом за на чин (бр зо). 
На су прот то ме, при мер (5) ис ка зу је са да шње ста ње чи је вре ме, а не са му 
рад њу, озна ча ва гла гол има ти у лич ној фор ми (имам). По сто ја ње ка кве рад ње 
у про шло сти из ра жа ва се гла го ло ским при де вом трп ним.4 Из истог раз ло га, 
од го вор на пи та ње Шта ра диш? или Шта си ура ди ла? ко ји би гла сио Имам 
све при пре мље но за сла ву сва ка ко не би имао сми сла.

2.2. ПП и пе ри фра стич ни па сив (гла гол би ти + гла гол ски при дев трп ни 
на -н- или -т-)

Узме мо ли у об зир са став не еле мен те ПП-а, мо ра мо раз мо три ти ње гов 
од нос пре ма па си ву, по што се ова кон струк ци ја, ка ко ис ти че Иса чен ко (Isa-
čen ko 1976: 333) на ма те ри ја лу сло вач ког је зи ка, мо же сма тра ти ре зул та том 
укр шта ња две ју ре че ни ца, од но сно па сив не ре че ни це и ре че ни це са гла глом 
има ти, где гра ма тич ки су бје кат гла го ла има ти из ра жа ва уче сни ка до га ђа-
ја или си ту а ци је озна че не гла гол ским при де вом трп ним.

У срп ском, као и у ве ћи ни дру гих сло вен ских је зи ка, па сив на кон струк-
ци ја мо же има ти два зна че ња: па сив за озна ча ва ње про це са и па сив за из ра-
жа ва ње ста ња (в. Иса чен ко 1960: 367). Упо ре ди мо на ред не при ме ре:

(6) Шко ла је из гра ђе на 1976. го ди не.
(7) Шко ла је из гра ђе на од ци га ла.

При мер (6) озна ча ва па сив ну рад њу у про шло сти чи ји ре зул тат се под-
ра зу ме ва у мо мен ту го во ре ња (в. Co mrie 1976: 54). Да кле, иа ко се рет ко ја вља 
агенс у ова квој кон струк ци ји, у при ме ру (6) мо же се до да ти фра за ко ја озна-

4 Ста тив но зна че ње ПП-а у пот пу но сти се по ду да ра са се ман ти ком гла го ла 
има ти. Иа ко је има ти тран зи ти ван гла гол, он не из ра жа ва тран зи тив ност у сми слу 
пре но са енер ги је. Ка ко при ме ћу је Д. Гор тан-Премк (1971: 72), основ на се ман тич ка 
ка рак те ри сти ка син таг ме са гла го лом има ти је сте не ва ри ја бил ност и не мо бил ност; 
он је ти пич но ста ти чан, ли шен про дук тив ног по кре та или про ме не на објек ту. Да-
кле, ни је ни ка кво чу до што гла гол има ти не ма сво ју па сив ну фор му по пут *има но.
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ча ва агенс (од + имен ска фра за у ге ни ти ву). За ра зу ли ку од то га, при мер (7) 
ис ка зу је ста тив ну си ту а ци ју у са да шњо сти. Ка ко ис ти че Та на сић (2005: 73; 
2014: 112), па сив на кон струк ци ја ко ја из во ди сво је па сив но зна че ње од гла-
го ла би ти и гла гол ског при де ва трп ног не ма зна че ње са да шњег вре ме на. 
Осим то га, мо ра мо има ти на уму да се ов де не мо же по ја ви ти агенс, по што 
је ре зул та тив у пра вом сми слу ре чи не у тра лан у по гле ду диjат етичких од-
но са (Ne djal kov, Jaхontov 1983: 17; Si e wi er ska 1984: 139). 

Као што је ре че но, ПП из ра жа ва ста ње, не рад њу. Због че га се, ме ђу тим, 
ПП не пер ци пи ра као рад ња у про шло сти, као у при ме ру (6)? Тре ба на гла-
си ти да пред ло шка фра за (од + имен ска фра за у ге ни ти ву), ко ја ис ка зу је агенс 
па сив не кон струк ци је, не мо же да се укљу чи у ПП. Упо ре ди мо при ме ре 
(8)–(11):

(8) Имам от ку ца но 100 стра на.
(9) *Имам от ку ца но 100 стра на од при ја те ља.
(10) Имам 100 стра на(,) от ку ца них од при ја те ља.
(11) Имам 100 стра на ко је су от ку ца не од при ја те ља.

Као што се ви ди у при ме ру (9), ПП не мо же да ве же фра зу ко ја озна ча-
ва агенс. Тре ба при ме ти ти и то да је ре че ни ца у при ме ру (10) фраг мен тар на 
у син так сич ком по гле ду. Дру гим ре чи ма, она об је ди њу је пу ко по се сив но 
зна че ње пр вог де ла (имам 100 стра на) са па сив ним зна че њем дру ге по ло-
ви не (от ку ца них од при ја те ља). Се ман тич ки је, та ко ре ћи, иден тич на при-
ме ру (11).

Ова ана ли за ја сно по ка зу је да ПП не ма ве зе са про це су ал ним па си вом, 
ко ји из ра жа ва про цес по пут при ме ра (6), већ са па си вом ко јим се ис ка зу је 
ста тив на си ту а ци ја. Ово ва жи и за гла гол има ти, ко ји не ис ка зу је раз ме ну 
енер ги је већ са мо од нос.

3. Гра ма тич ка обе леж ја ПП-а 

Ка ко је ре че но на по чет ку овог ра да, Пи пер (Пи пер и др. 2005: 693) 
ука зу је на по сто ја ње по се сив ног пер фек та и да је при ме ре на срп ском. Са 
дру ге стра не, И. Гриц кат (Gric kat 1961: 68) твр ди ла је да по се сив ни пер фе кат 
не по сто ји у срп ском је зи ку. Ко ји су су штин ски раз ло зи за њи хо ве опреч не 
ста во ве? Ов де се ра ди углав ном о сте пе ну гра ма ти ка ли зи ра но сти да те кон-
струк ци је. На при мер, за пад но е вроп ски је зи ци, по пут не мач ког, фран цу ског 
и ен гле ског, по се ду ју пе ри фра стич ну фор му ове вр сте као мор фо ло шку 
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ка те го ри ју, што озна ча ва да је већ па ра диг ма ти зо ва на и да се са свим ре гу лар-
но по ја вља ва је, и то с ви со ком фре квен ци јом. Све ово све до чи да је ПП у 
по ме ну тим је зи ци ма ви со ко гра ма ти ка ли зо ван. 

Што се ти че срп ског је зи ка, ПП нај ве ро ват ни је не при па да чи сто мор-
фо ло шкој ка те го ри ји, а ви ше се пред ста вља као мор фо син так тич ка фор ма5 
за чи ју де ри ва зи ју по сто ји до ста огра ни че ња на ни воу гра ма ти ке и се ман-
ти ке, што озна ча ва ни ску гра ма ти ка ли зо ва ност да те кон струк ци је.6 У том 
сми слу, не мо же се ре ћи да ПП по сто ји у срп ском, што се по ду да ра са ста-
но ви штем И. Гриц кат. Сем то га, као што по ка зу ју до са да шна до стиг ну ћа 
лин гви стич ке ти по ло ги је, ПП обич но ево лу и ра од ре зул та ти ва кроз не ко-
ли ко фа зa по пут ан те ри о ра, пер фек та до пре те ри та (Ма слов 1988: 73; Bybee 
и др. 1994; He i ne, Ku te va 2006). Да кле, прет по ста вља се да је сте пен гра ма-
ти ка ли зо ва но сти ове кон струк ци је у срп ском је зи ку ве о ма ни зак. Има ју ћи 
све то на уму, ис пи та ће мо мор фо ло шка и син так сич ка обе леж ја ПП-а.

3.1. Мор фо ло шка обе леж ја
Ка ко би смо сте кли бо љи увид у мор фо ло шка обе леж ја ПП-а у срп ском 

је зи ку, ов де ће мо га упо ре ди ти са ПП-ом у ма ке дон ском ко ји ка рак те ри ше 
ви со ко гра ма ти ка ли зо ван ПП, што зна чи да је реч о чи стој мор фо ло шкој 
ка те го ри ји ко ја функ ци о ни ше као ак ци о нал ни пер фе кат с ре зул та тив ном 
ори јен та ци јом.7 

5 Фрид ман (Fri ed man 1976: 97) по ре ди при ме ре на срп ском и бу гар ском ти па 
Он не ма по ло жен ни је дан ис пит и Той има две ни ви из о ре ни ‘уз о рао је две њи ве’, 
и тре ти ра их као да су на по ла пу та из ме ђу пра вог пер фек та и при дев ске кон струк-
ци је. Ни цо ло ва (2008: 270) та ко ђе ис ти че чи ње ни цу да у бу гар ском ПП ни је гра ма-
ти ка ли зо ван.

6 Вред но је по ме ну ти на чин опи са ове ка те го ри је у дру гим сло вен ским је зи-
ци ма. Па у ли ни (Pa u liny 1949) на зи ва ПП ти па mám obe uva rený, mám po do jené ста-
тив ним пер фек том и свр ста ва га у гла гол ску па ра диг му. У лу жич ко срп ском је зи ку 
Фа ска (Fa ska 2003: 97-98) на исти на чин укљу чу је при ме ре по пут mam zwo ra ne, to 
mam ka za ne у гла гол ску мор фо ло шку ка те го ри ју. У ствар но сти, ме ђу тим, у сло вач-
ком и лу жич ко срп ском, као и у срп ском уо ста лом, ПП ни је пот пу но гра ма ти ка ли-
зо ван, та ко да је про бле ма ти чан ње гов трет ман као чи сте мор фо ло шке ка те го ри је.

7 Ов де се упо ре ђу је си ту а ци ја у стан дард ном ма ке дон ском је зи ку. За да љу ана-
ли зу ма ке дон ског ПП-а ви де ти: Fri ed man 2014. По гле да мо ли си ту а ци ју ме ђу ди ја лек-
ти ма, мо же мо ре ћи да ју го за пад ни ди ја лек ти има ју ви ши сте пен гра ма ти ка ли за ци је 
струк ту ре ПП-а не го стан дард ни ма ке дон ски и та мо се ис кљу чи во упо тре бља ва 
ПП као фор ма про шлог вре ме на. Пре ма Ко не ском (1965: 171), у стан дард ном ма ке-
дон ском не мо гу се гра ди ти об ли ци ПП-а од гла го ла би ти и има ти, док се у сред-
њо-за пад ним ди ја лек ти ма, на чи јој је осно ви ци он на стао, мо гу на ћи при ме ри по пут 
имам би де но ‘био сам’, имам има но ‘имао сам’.
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3.1.1. Гла гол ски вид
У ПП-у у срп ском је зи ку, ППП мо ра би ти фор ми ран од пер фек тив ног 

гла го ла без из у зет ка. Упо ре ди мо (12) са пер фек тив ним гла го лом и (13) са 
им пер фек тив ним гла глом.

(12) Имам све исписаноperf. из гра ма ти ке.
(13) *Имам све исписиваноimperf. из гра ма ти ке.

У ма ке дон ском пак ППП мо же да се из ве де би ло од пер фек тив ног би ло 
од им пер фек тив ног гла го ла, иа ко не мо гу сви гла го ли би ти у об ли ку ППП-а. 
Пре ма То по лињ ској (1995: 210), у слу ча је ви ма ка да се упо тре бља ва им пер-
фек тив ни гла гол, за вр ше так рад ње мо же се под ра зу ме ва ти.8 У при ме ри ма 
(14) и (15) гла го ли су им пер фек тив ни, а за тим су да та два при ме ра пер фек-
тив них гла го ла (16) и (17).

(14) Ја имам читаноimperf. кни га та.
‘Чи тао сам књи гу.’

(15) Го имам гледаноimperf. овој филм.
‘Гле дао сам овај филм.’

(16) Ја имам прочитаноperf. кни га та.
‘Про чи тао сам књи гу.’

(17) Го имам виденоperf. овој филм.
‘Ви део сам овај филм.’

3.1.2. Пре ла зност гла го ла 
У ПП-у у срп ском, ППП се мо же из ве сти са мо од пре ла зних гла го ла. 

Уко ли ко је гла гол не пре ла зан (18), укљу чу ју ћи ре флек сив ни гла гол (19), ко ји 
упра вља не а ку за тив ном до пу ном (20), де ри ва ци ја ПП-а је бло ки ра на. 

(18) *Имам вик ну то. (од гла го ла вик ну ти)
(19) *Имам вра ће но у Бе о град. (од гла го ла вра ти ти се)
(20) *Имам му по мог ну то. (од гла го ла по мо ћи)

8 Зузана То по лињ ска ми је ука за ла на при мер сле де ћег ди ја ло га у при ват ној 
пре пи сци:

А: Имаш убав шал! ‘Имаш леп шал!’
Б: Са ма го имам пле те но (им перф.)! ‘Са ма сам га пле ла!’
Тре ба при ме ти ти да ППП ни је пер фек ти ван ов де. Она та ко ђе ис ти че да на ред-

не ре че ни це ни су са свим при хва тљи ве: ?Ја имам чи та но кни га та, но не ја до чи тав 
‘Чи та ла сам књи гу, али ни сам за вр ши ла’, или ?Го имам гле да но овој филм, но не 
го до гле дов до крај ‘Гле дао сам овај филм али га ни сам до кра ја од гле дао’.
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У слу ча ју ма ке дон ског, за раз ли ку од срп ског, мо гу ће су све три на ред не 
струк ту ре ко је од го ва ра ју при ме ри ма (18), (19) и (20). Раз мо три мо при ме ре 
(21), (22) и (23):

(21) Имам дој де но. (од гла го ла дој де ‘до ћи’)
‘До шао сам.’

(22) Чле нот се има раз ви е но од по ка зни за мен ки. (од гла го ла раз ви је се ‘раз-
ви ти се’)
‘Члан се раз вио од по ка зних за ме ни ца.’

(23) Ра ко ме тот ви има по мог на то во ка ри е ра. (од гла го ла по мог не ‘по мо ћи’)
‘Ру ко мет вам је по мо гао у ка ри је ри.’

3.1.3. (Се ми)ко пу ла тив ни гла гол има ти/има 
У срп ском је зи ку, ме ђу па ра диг ма ма гла го ла има ти, нај че шћи об ли ци 

у упо тре би је су про шло (24), са да шње (25) и бу ду ће вре ме (26).

(23) Имао сам све на пи са но већ ју че. (про шло вре ме)

(24) До са да имам све на пи са но. (са да шње вре ме)

(25) До го ди не ћу има ти све на пи са но. (бу ду ће вре ме)

Дру ге вре мен ске фор ме гла го ла, по пут ао ри ста (?имах то на пи са но), 
им пер фек та (?имaх то на пи са но), или са да шњег пар ти ци па (?има ју ћи то 
на пи са но) и гла гол ског при ло га про шлог (?имав ши то на пи са но), је су мо гу ће 
у те о ри ји, иа ко се оне прак тич но уоп ште не ко ри сте.9 

С дру ге стра не, ма ке дон ски има још сло же ни ји мор фо ло шки си стем 
гла го ла не го срп ски, што те о риј ски про ши ру је мо гућ но сти. На ред не при ме ре 
са мо ћу на ве сти, бу ду ћи да ми ни је циљ да дам њи хо ву де таљ ну ана ли зу. 
Пре ма Ко не ском (1967: 502−506), мо гу ћи су сле де ћи об ли ци: има на пи ша но, 
имав на пи ша но, сум имал на пи ша но, бе ше сум имал на пи ша но, ќе има на пи-
ша но, ќе имав на пи ша но, ќе сум имал на пи ша но, би (сум) имал на пи ша но. 
Ка ко, ме ђу тим, твр ди Уси ко ва (2003: 208), нај че шћи об ли ци гла го ла има је су 
пре зент и про сто про шло вре ме (да кле, имам на пи ша но, има ше на пи ша но), 
док су не ке од па ра диг ми ко је на во ди Ко не ски (нпр. ќе сум имал на пи ша но, 

9 Из гле да да у овом је зи ку им пе ра тив на фор ма ПП-а не по сто ји, да кле ни је 
при хва тљи ва кон струк ци ја по пут *Имај те све на пи са но!. У дру гим сло вен ским је-
зи ци ма ко ји по се ду ју ви ше гра ма ти ка ли зо ван ПП сре ће се и им пе ра тив. На при мер, 
у пољ ском је зи ку је пот пу но уо би ча је на ре че ни ца по пут Si edząc w fo te lu mi ej pas 
zapięty ‘Док се ди те, по јас тре ба да бу де ве зан’.
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би (сум) имал на пи ша но) на про сто фор ме мо гу ће у те о ри ји.10 Вел ков ска (1998: 
51) ис ти че и то да су не ки од об ли ка, по пут бе ше сум имал на пи ша но и ќе 
имав на пи ша но, та ко ре ћи псе у до кла сич ни.

3.2. Син так сич ка обе леж ја
Као што смо ви де ли, ПП у срп ском не кон сти ту и ше гла гол ску па ра диг-

му већ по сто ји као син так сич ка ка те го ри ја. Из то га сле ди да је об лик ППП-а 
под ре ђен имен ској гру пи и са њом се оба ве зно сла же у ро ду, бро ју и па де жу. 
Ево не ко ли ко при ме ра: по ли ци ја га има ухап ше ног (м. р. јд.), имам све на пи-
са но (с. р. јд.), има мо пре ве де ну при чу (ж. р. јд.), имам ис пи са не при ме ре из 
гра ма ти ке (м. р. мн.) итд. У слу ча ју бро је ва, та ко ђе по сто ји сла га ње. На при-
мер: Тре нут но на те ри то ри ји на шег са ве за има мо ре ги стро ва на 692 клу ба.

Ово је су штин ска фор мал на раз ли ка из ме ђу срп ског и ма ке дон ског, 
бу ду ћи да је у ма ке дон ском пар ти цип увек у об ли ку сред њег ро да јед ни не, 
што по ка зу је ви со ку гра ма ти ка ли зо ва ност да те кон струк ци је, јер пар ти цип 
ви ше не функ ци о ни ше као атри бут за име ни цу у аку за ти ву. 

У срп ском је зи ку, ме ђу тим, ка да је број ве ћи од 5, или ка да нео д ре ђе ни 
кван ти фи ка тор (по пут до ста, пу но, мно го, ма ло итд.) мо ди фи ку је име ни цу 
да би фор ми рао об лик аку за ти ва мно жи не, до ла зи до гу бље ња гра ма тич ког 
сла га ња из ме ђу име ни це и ППП-а. Упо ре ди мо при ме ре (26)–(29):

(26) Има мо об ра ђе но 50 слу ча је ва.
(27) До сад има мо уз о ра но 78 хек та ра.
(28) Под ку ку ру зом има мо за се ја но 40 хек та ра.
(29) Већ имам при ку пље но до ста ма те ри ја ла.

То зна чи да по ме ра ње функ ци је ППП-а, ко ји се сла гао са имен ском гру-
пом, од атри бу тив не до пре ди ка тив не, до би ја свој фор мал ни из раз. Упо ре-
ди мо сле де ће при ме ре: на пи са но је 120 стра на и *на пи са них је 120 стра на.

Шта ви ше, док је ду пу на у аку за ти ву углав ном оба ве зна, ка ко смо ви де-
ли го ре, у слу ча је ви ма где ППП мо же се ман тич ки да им пли ци ра по сто ја ње 
од ре ђе не име ни це из о ста вља се та ква до пу на, иа ко ово из о ста вља ње име-
ни це кат кад не мо ра да бу де очи глед но. Раз мо три мо при ме ре (30) и (31).

(30) Имам за ка за но у сре ду у 13:00.

(31) Већ имам по ло же но за во жњу.11

10 У ве зи са се ман тич ком ди стри бу ци јом и раз ли ка ма из ме ђу ових об ли ка, 
ви де ти: Fri ed man 2014: 89–100.

11 Неколико ауторових информаната овај пример није сматрало прихватљивом 
формом.
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У при ме ру (30), мо же се прет по ста ви ти да је из о ста вље на име ни ца 
вре ме (јд. с. р. акуз.). У при ме ру (31) мо же мо за кљу чи ти да је из о ста вље на 
или им пли ци ра на име ни ца ис пит (јд. м. р. акуз.), али без об зи ра на то да ли 
је у пи та њу јед ни на или мно жи на, не мо гу ће је ре кон стру и са ти гра ма тич ко 
сла га ње из ме ђу ове имен ске гру пе и ППП-а. Из ово га ја сно про из и ла зи да 
ППП ви ше ни је на про сто атри бут но ми нал ног ком пле мен та. Мо же мо ука за-
ти и на сна гу ве зе из ме ђу гла го ла и ППП-а, а ови при ме ри мо гу се сма тра ти 
зна ком па ра диг ма ти за ци је и не у тра ли за ци је ППП-а, од но сно ви шим сте пе-
ном гра ма ти ка ли за ци је ПП-а.

У ве зи са ре че ним, прем да је по сре ди се ман тич ко пи та ње, ако пре и спи-
та мо не га ци ју, као у при ме ру Ви ов де не ма те ура ђе но све оно што је до го-
во ре но, при ме ћу је мо да је ППП од го во ран за не га ци ју, а не име ни ца.12 У том 
сми слу, мо же мо уо чи ти бли скост се ман тич ких, па чак и гра ма тич ких од но-
са из ме ђу гла го ла има ти и ППП-а, што нам ука зу је на то да он ни је прост 
атри бут име ни це.

4. Се ман тич ка обе леж ја ПП-а

Осим го ре на ве де них гра ма тич ких обе леж ја и огра ни че ња за фор ми ра ње 
ПП-а, по сто је и се ман тич ка огра ни че ња. Ов де ће мо са мо нај ва жни је ка рак-
те ри сти ке про ве ри ти.

4.1. Се ман ти ка ППП-а
Иа ко је ре че но да је услов за де ри ва ци ју об ли ка ППП-а пре ла зни гла гол 

свр ше ног ви да, не мо гу сви пре ла зни гла го ли да се упо тре бе у ПП-у. Оста-
ли усло ви је су: гла гол мо ра би ти те ли чан; рад ња мо ра има ти ре зул тат; мо ра 
по сто ја ти ја сна раз ли ка у ста њу пре и по сле рад ње; ре зул тат мо ра на не ки 
на чин ути ца ти на уче сни ке у рад њи. Ови усло ви об ја шња ва ју за што су на ред-
ни при ме ри не мо гу ћи.

(32) *Имам де вој ку по љу бље ну.
(33) *Имам за во ље ног мом ка.
(34) *Имам по здра вље ног про фе со ра.

12 Оре шник (Orešnik 1994: 48) има слич на за па жа ња у ве зи са гла го лом ime ti 
у сло ве нач ком је зи ку. Он ис ти че да не га ци ја у ре че ни ци Ško fa ni mam po va blje ne ga 
na ko si lo ‘Ни сам по звао би ску па на ру чак’ не по ти че од име ни це већ од ППП-а.
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Гла го ли по љу би ти, за во ле ти и по здра ви ти ни су при клад ни за ове 
струк ту ре, с об зи ром на то да пред ста вља ју рад ње у ко ји ма не по сто ји ја сна 
раз ли ка из ме ђу ста ња пре и по сле вр ше ња рад ње. Украт ко, то су рад ње ко је 
да ју ре зул та те без ве ли ког зна ча ја за вр ши о ца.

4.2. Де се ман ти за ци ја се ми ко пу ла тив ног гла го ла има ти
Ка ко ис ти чу Хај не и Ку те ва (Heine, Kuteva 2006: 148), чи сто те о риј ски 

гле да но, ПП ево лу и ра од пре ди кат ске по се си је. Пре ма њи ма, про ме на по се-
сив ног зна че ња ка ре зул та ви ном зна че њу је сте пр ви ко рак. Овај ко рак се 
оства ру је, пре све га, де се ма ти за ци јом се ми ко пу ла тив ног гла го ла има ти. Да-
кле, кад ПП ис кљу чи ту ма че ње пре ди кат ске по се си је у пот пу но сти, с пра вом 
се мо же ре ћи да је гла гол има ти по стао по моћ ни гла гол ка ко у за пад ним европ-
ским је зи ци ма та ко и у ма ке дон ском. Што се ти че срп ског је зи ка, ПП ни је у 
пот пу но сти из гу био сво је по се сив но зна че ње. Упо ре ди мо при ме ре (35) и (36):

(35) Имам на пи са но 100 стра на.
(36) *Имам про чи та но 100 стра на.

У при ме ру (35), по сле ди ца рад ње пре по зна тљи ва је по очи глед ној про-
ме ни на ста лој на кон вр ше ња рад ње. У исто вре ме, ова по сле ди ца им пли ци ра 
и по се сив ност. У овом слу ча ју, пре ми са је да 100 стра на пи са ног тек ста при-
па да ју не ко ме на не ки на чин као про дукт рад ње. На су прот то ме, у при ме ру 
(36), иа ко је ре зул тат рад ње пре по зна тљив по очи глед ној про ме ни пре и 
по сле вр ше ња рад ње, кон крет на по се сив ност те по сле ди це је не мо гу ћа. Из 
истог раз ло га, об лик ППП-а пре ве де но у ре че ни ци имам то пре ве де но, на 
при мер, упу ћу је на кон кре тан обје кат ко ји мо же би ти по се до ван, по пут књи-
га или тек сто ва, пре не го на вер бал не опи се.

Ова не мо гућ ност је нај о чи глед ни ја у на ред ним при ме ри ма, ко ји са др же 
об лик ППП-а и ко ји су се ман тич ки про ти ву реч ни пој му по се сив но сти, од-
но сно по се сив ном зна че њу гла го ла има ти.

(37) *Имам по је ден хлеб.
(38) *Има мо рас про да не све кар те.

По је де ни хлеб ви ше не по сто ји, та ко да се не мо же ни по се до ва ти. Исто 
се мо же при ме ти ти у при ме ру (38): ако су кар те рас про да те, не мо гу би ти у 
по се ду. Ове ре че ни це не до пу шта ју про тив реч ност основ ном по се сив ном 
зна че њу гла го ла има ти.13

13 Раз мо три мо ов де за ни мљив при мер узет из јед ног спорт ског члан ка: Пар-
ти зан је имао 13 из гу бље них лоп ти. На пр ви по глед, чи ни се да је он у су прот но сти са 
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Сто га, упр кос то ме што функ ци о ни ше као по моћ ни гла гол у нај ши рем 
сми слу ове ре чи у ПП-у у срп ском је зи ку, ка ко смо ви де ли го ре, гла гол има ти 
по ка зу је ни зак сте пен де се ман ти за ци је. Хај не и Ку те ва (Heine, Kuteva 2006: 
143–150) ста вља ју срп ски на исти ста ди јум раз во ја са сло ве нач ким, сло вач-
ким, че шким и пољ ским, из ме ђу оста лих је зи ка. На кон па жљи вог раз ма тра ња 
кон крет них при ме ра, ме ђу тим, узев ши у об зир и раз ли чи те сте пе не де се ма-
ти за ци је гла го ла ha be re у по је ди ним на ве де ним је зи ци ма, не мо же се ре ћи 
да су ови је зи ци до сти гли исти ста ди јум. То је очи глед но ако упо ре ди мо на-
ред не при ме ре из пољ ског је зи ка, где ПП ни је пот пу но гра ма ти ка ли зо ван 
и има ре зул та тив но зна че ње, као што је слу чај и у срп ском. Упо ре ди ће мо 
срп ске при ме ре (36)–(38) са од го ва ра ју ћим пољ ским (39)−(41).

(39) Mam 100 stron pr zeczyta nych .
‘Про чи тао сам 100 стра на.’ 

(40) Mam chleb zjed zony.
‘По јео сам хлеб.’ 

(41) Mam już wszystkie bi lety wyspr ze da ne.14

‘Про да ли смо све кар те.’ 

Ка ко по ка зу ју ови при ме ри, у пољ ском је зи ку гла гол mi eć, екви ва лен тан 
срп ском има ти, мо же се ком би но ва ти са об ли ци ма ППП-а ко ји су се ман тич ки 
про ти ву реч ни основ ном по се сив ном зна че њу гла го ла mi eć. Ово им пли ци ра 
ви ши сте пен де се ман ти за ци је гла го ла mi eć у пољ ском ПП-у не го у срп ском.

4.3. Се ман ти ка гра ма тич ког су бјек та у ПП-у
Ка ко на во ди Ха вра нек (Havránek 1937: 76), у слу ча ју ПП-а, ли це ис ка-

за но у са да шњем вре ме ну гла го ла ha be re не мо ра да бу де ну жно исто као и 
фак тич ки агенс.

(42) Немам по ло же н ниједан испит.
(43) Имам то све за пи са но.

У слу ча ју (42), уз по моћ ван је зич ког кон тек ста, мо же се сма тра ти да је 
гра ма тич ки су бје кат ре че ни це иден ти чан фак тич ком аген су. Ме ђу тим, осо-
ба ко ја је бе ле жи ла у при ме ру (43) не мо ра ну жно би ти гра ма тич ки пр во 

зна че њем гла го ла има ти, али тре ба при ме ти ти да ове ре че ни це не упу ћу ју на фи-
зич ки гу би так лоп те, већ на број слу ча је ва ка да је лоп та из гу бље на. Пу на ре че ни ца 
гла си: Пар ти зан је имао 13 из гу бље них лоп ти, 10 сло бод них ба ца ња и 14 фа у ло ва.

14 Овај при мер је пре у зет од Штибера (Sti e ber 2005: 245).
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ли це је ди ни не. Сце на рио где би не ко дру ги бе ле жио за пр во ли це јед ни не и 
оста вио то као по сле ди цу (ко ју пр во ли це јед ни не мо же да упо тре би) не би 
био не мо гућ. Дру гим ре чи ма, гра ма тич ки су бје кат ре че ни це ука зу је на осо бу 
за ин те ре со ва ну за рад њу или њен ре зул тат. И. Гриц кат (Gric kat 1961: 75) да је 
као при мер ре че ни цу имам ла ђу спре мље ну и ис ти че да се њом ис ти че ин те-
рес гра ма тич ког су бјек та ре че ни це са гла го лом има ти. Из овог раз ло га гра-
ма тич ки су бје кат ове кон струк ци је ис кљу чи во је жи во, и ти пич но, људ ско 
би ће. 

Ова по ја ва на ли ку је зна че њу ко је се пре но си та ко зва ним по се сив ним 
да ти вом. За ни мљи ва је чи ње ни ца да у за пад но сло вен ским је зи ци ма и сло ве-
нач ком, где је по се сив ни да тив ма ње у упо тре би не го у срп ском је зи ку, гла-
гол ha be re и ПП че шће се упо тре бља ва ју. У срп ском, на про тив, док се да тив 
че сто ко ри сти, упо тре ба ПП-а, ка ко смо ви де ли го ре, огра ни че на је. Чи ни се 
да ово ни је слу чај ност. Упо ре ди ће мо при ме ре на срп ском (44-аб) и на пољ-
ском (45-аб).

(44-а) Сат ми је по ква рен. (с да ти вом)
(44-б)?Сат имам по ква рен. (с гла го лом има ти)
(45-а)*Ze gar mi jest zep suty. (с да ти вом)
(45-b) Ze gar mam zep suty. (с гла го лом mi eć)

Дру ги ма ре чи ма, у не ком сми слу то су две раз ли чи те ре а ли за ци је за-
ин те ре со ва ног ли ца, од но сно вањ ске по се си је.15 

На кра ју вре ди на по ме ну ти да у је зи ци ма у ко ји ма је ПП ви со ко гра-
ма ти ка ли зо ван по сто ји по ду да ра ње из ме ђу гра ма тич ког су бјек та и уло ге 
аген са. У ма ке дон ском при ме ру Го имам за пи ша но ‘За пи сао сам то’, су бје кат 
гла го ла има не дво сми сле но се ту ма чи као агенс. Док је до дат но ту ма че ње 
по сед ни ка као аген са у ши рем сми слу зна ча јан ко рак ка гра ма ти ка ли за ци ји 
по сма тра не по ја ве, прет ход на ана ли за по ка зу је да срп ски – бар у књи жев ном 
је зи ку – још ни је до сти гао тај сте пен раз во ја.

5. Аре ал но-ти по ло шка им пли ка ци ја срп ског ПП-а

Ка ко смо већ по ми ња ли у овом члан ку, ПП се по ја вљу је у европ ским 
је зи ци ма као гра ма тич ка ка те го ри ја. Ха спел мат (Ha spel math 2001) сма тра ПП 
за јед ну од 12 нај ва жњих осо би на про сеч ног стан дард ног европ ског је зи ка 

15 О пој му вањ ске по се си је ви де ти: Payne & Bar shi 1999.
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(Stan dard Ave ra ge Eu ro pean) ко ји ма се фор ми ра тзв. европ ски је зич ки са вез, 
у ко ме са мо је згро за у зи ма ју не мач ки и фран цу ски (Ha spel math 2001: 1504). 
Ови је зи ци има ју ви со ко гра ма ти ка ли зо ван ПП као пе ри фра стич ну фор му 
а ње на се ман ти ка ва ри ра од је зи ка до је зи ка, али не озна ча ва ре зул та тив, за 
раз ли ку од срп ског је зи ка. Пре ма Хај неу и Ку те вој (2006), срп ски је зик, као и 
дру ги сло вен ски је зи ци, за у зи ма пе ри фер но ме сто у европ ском је зич ком са-
ве зу и, ка ко смо ви де ли го ре, не ма ни ви со ко гра ма ти ка ли зо ван ПП. 

Ме ђу тим, као што ис ти чу Линд штет (Lindstedt 2000: 233), Мла де нов 
и Ду ри да нов (2008: 182) и дру ги, ПП се мо же сма тра ти за је дан од бал ка ни-
за ма, ра ши рен у но во грч ком, ал бан ском, ару мун ском, не ким бу гар ским ди-
ја лек ти ма и у ма ке дон ском. Ви со ка гра ма ти ка ли зо ва ност ПП-а у тим је зи ци-
ма се об ја шња ва је зич ким кон так том у ви ше је зич ним сре ди на ма, на ро чи то 
под ути ца јем бал ка но-ро ман ског је зи ка, као што је слу чај с ма ке дон ским, или 
због је зич ког кон так та са грч ким, ка ко се ви ди на ма те ри ја лу тра киј ског ди-
ја лек та бу гар ског је зи ка. 

Ка да ба ци мо по глед на аре ал ну ди стри бу ци ју ПП-а у сло вен ским је зи-
ци ма, ПП је сте раз ви јен где год по сто ји или је по сто јао те сан је зич ки кон такт 
и ко лек ти ван би лин гви а ли зам с је зи ком ко ји по се ду је ПП као мор фо ло шку 
ка те го ри ју. Иа ко сте пен гра ма ти ка ли зо ва но сти ва ри ра од је зи ка до је зи ка, 
ни је ни ка кво чу до што је на ма ке дон ском је зич ком под руч ју нај ви ше гра ма-
ти ка ли зо ван ПП у ди ја лек ти ма где се го во ри и ару мун ски је зик (Ко не ски 
1967; Gołąb 1984). Исто ва ља ре ћи и о ка шуп ском, из у мр лом сло вин цком и 
по лаб ском је зи ку ко ји су ве ко ви ма има ли кон такт с књи жев ним не мач ким 
је зи ком као је зи ком ад ми ни стра ци је, али и са ло кал ним ди ја лек ти ма ни ско-
не мач ког ди ја лек та ко ји та ко ђе по се ду ју ви со ко гра ма ти ка ли зо ван ПП (Ha-
vránek 1937; Va il lant 1966: 88). Слич но ово ме, гра ди шћан ски хр ват ски је зик 
у Ау стри ји, ко ји се на ла зи у стал ном кон так ту с не мач ким је зи ком, из гле да, 
има ви ше гра ма ти ка ли зо ван ПП не го хр ват ски књи жев ни је зик, су де ћи по 
фор ма ма ПП-а ко је је на вео Не ве клов ски (Ne we klowsky 1978: 44).16 Мо жда 
би се че шћа упо тре ба ПП-а у за пад но сло вен ским је зи ци ма и сло ве нач ком 
мо гла об ја сни ти је зич ким кон так том са не мач ким, ма да се се ман тич ка сфе ра 
не мач ког ПП-а и ПП-а тих је зи ка не по ду да ра. 

Из го ре ре че но га, шта пред ста вља си ту а ци ја срп ског је зи ка за аре ал-
но-ти по ло шко ис тра жи ва ње? Ко ли ко нам је по зна то, у срп ском је зич ком 
под руч ју не ма ди ја лек та ко ји по се ду је ви со ко гра ма ти ка ли зо ван ПП, чак ни 
у бал ка ни зи ра ним го во ри ма, осим го ран ског ди ја лек та ко ји је, тач ни је ре че-

16 Пре ма Не ве клов ском, у том је зи ку мо гу се на ћи при ме ри по пут imam ubli če no 
‘Но сим не што на се би.’
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но, пре ла зни го вор срп ског и ма ке дон ског је зи ка и има те сан је зич ки кон такт 
са ал бан ским. У дру гом де лу Ср би је, срп ски је зик је сте имао кон такт с не мач-
ким, ре ци мо у Вој во ди ни, где су по сто ја ле не мач ке ко ло ни је и упо тре бља вао 
се не мач ки је зик. Али, ко ли ко нам је по зна то, ни је би ло ја ке гер ма ни за ци је 
ни ко лек тив ног би ли гви зма с не мач ким. Сем то га, исто риј ски гле да но, ни је дан 
ро ман ски је зик ни је имао пре су дан ути цај на струк ту ру срп ског је зи ка.

Као што сам по ка зао на дру гом ме сту, бу гар ски је зик, осим тра киј ских 
го во ра, по ка зу је слич ност у овом по гле ду – ПП у том је зи ку гра ма ти ка ли зо ван 
је оно ли ко ко ли ко је и у срп ском је зи ку (в. No mac hi 2015). Слич ност оба ју је-
зи ка мо жда до ла зи од од су ства ди рект ног ути ца ја је зи ка ко ји има ју ПП – не-
мач ког и ро ман ских је зи ка.

Да кле, су де ћи по аре ал ној ди стри бу ци ји ПП-а у Евро пи и на Бал ка ну, 
срп ски је зик за и ста за у зи ма пе ри фе ри ју оба ју је зич ких са ве за, што по ка зу ју 
и дру ге осо би не.

6. За кљу чак

У овом ра ду по ку шао сам да дам пре глед осно вих гра ма тич ких и се ман-
тич ких обе леж ја ПП-а у са вре ме ном срп ском је зи ку. Ре зул та ти при ка за ни 
у ра ду све до че да ПП у срп ском је зи ку има ре зул та тив но зна че ње са ја ком 
ори јен та ци јом ка по се сив но сти и да ни је ви со ко раз ви јен гра ма тич ки и се-
ман тич ки, иа ко по сто је не ке ти пич не по ја ве и мо жда тен ден ци је гра ма ти-
ка ли за ци је, ко је се уо ча ва ју на ра ним ста ди ју ми ма гра ма ти ка ли за ци је ПП-а 
у дру гим је зи ци ма. Аре ал но-ти по ло шки гле да но, срп ски је зик се од ли ку је 
ни ском гра ма ти ка ли зо ва но шћу ПП-а у по ре ђе њу са дру гим сло вем ским је-
зи ци ма (осим са бу гар ским), али ово ни је ни ка кво чу до јер је срп ски пе ри-
фер ни је зик (за пад но)европ ског је зич ког са ве за и та ко ђе пе ри фер ни је зик 
бал кан ског је зич ког са ве за. Да кле, у срп ском је зи ку са да шње ста ње гра ма-
ти ка ли зо ва но сти ПП-а мо же да бу де уну тра шњи про цес раз во ја те кон струк-
ци је, али не под ути ца јем дру гих је зи ка ко ји по се ду ју ПП као ви со ко раз ви-
је ну гра ма тич ку ка те го ри ју. 

Оста је, ме ђу тим, не ја сно: 1. да је ли ПП у про це су гра ма ти ка ли за ци је, 
2. ка да и где је тај про цес за по чет, 3. ако је ПП за и ста у то ку гра ма ти ка ли-
за ци је, шта је раз лог или по кре тач ка сна га да се раз ви је ПП. Наш бу ду ћи 
за да ци је су упра во де таљ ни је про у ча ва ње ових пи та ња.
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