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 ГЛА ГО ЛИ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ ПО СТЕ ПЕ НО СТИ∗

У ра ду су, на при ме ри ма ше сто том ног Реч ни ка Ма ти це срп ске, по ка за не оп ште 
се ман тич ко‑гра ма тич ке ка рак те ри сти ке гла го ла са зна че њем по сте пе но сти, као и нај‑
о снов ни је раз ли ке из ме ђу ове гру пе и уче ста лих гла го ла. 

Кључ не ре чи: гла го ли са зна че њем по сте пе но сти, се ман тич ке ка рак та ри сти ке, 
гра ма тич ке ка рак те ри сти ке, срп ски је зик.

With exam ples from the six‑vo lu me Dic ti o nary of the Ma ti ca srp ska, this pa per pre sents 
the ge ne ral se man tic‑gram ma ti cal cha rac te ri stics of verbs with the me a ning of gra du al ness, 
as well as the most ba sic dif fe ren ces bet we en this gro up and ite ra ti ve verbs. 

Key words: verbs with the me a ning of gra du al ness, se man tic cha rac te ri stics, gram ma t‑
ical cha rac te ri stics, Ser bian lan gu a ge.

1. У ра ду ће би ти пред ста вље ни гла го ли у чи јем се зна че њу ре а ли зу је 
сми сао по сте пе но сти, би ло у ви ду ком по нен та као ин хе рент но свој ство њи‑
хoве се ман тич ке струк ту ре, би ло у ви ду по тен ци јал них ком по не на та чи ју 
ре а ли за ци ју у упо тре би сиг на ли зи ра ју дру ге је зич ке је ди ни це, нај че шће 
гла гол ске од ред бе, за тим гла гол ски вид, гла гол ско врeме и мно жи на ак та‑
на та у по зи ци ји су бјек та или објек та.

1.1. У до са да шњој сер бо кро а ти стич кој гра ма тич кој ли те ра ту ри у клa‑
сификацији гла го ла са мо се у При руч ној гра ма ти ци из два ја се ман тич ка 
гру па гла го ла са знaчењем / сми слом по сте пе но сти, и то пре ма на чи ну вр‑
ше ња и ко ли чи ни гла гол ске рад ње. У раз ли ко ва њу гла го ла пре ма на чи ну 
рад ње у овој гра ма ти ци узи ма ју се у об зир од но си пре ма објек ту, су бјек ту 
и пре ма рад ња ма дру гих гла го ла срод ног зна че ња (ПРИ РУч НА гРА мА ТИ КА 
1979: 146–147). 

1.2. Гла го ли са зна че њем по сте пе но сти из дво је ни су у гру пу пан тив‑
них гла го ла, ко ји „из ри чу рад њу ко ја се вр ши по сте пе но, а ре зул тат рад ње 
ви ди се у сва кој ње ној фа зи: гра ди ку ћу – са гра дио је тре ћи ну, по ло ви ну, 
сву ку ћу” (ПРИ РУч НА гРА мА ТИ КА 1979: 146). Они су као под гру па гла го ла, у 
гру пи гла го ла, су прот ста вље ни тзв. то тив ним гла го ли ма ко ји озна ча ва ју 
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рад њу ко ја об у хва та пред мет у це ли ни, та ко да ни су ви дљи ви ре зул та ти 
по је ди них фа за: „ку ха ти мли је ко – ску хао је мли је ко” (а као та кви на во де 
се и вик ну ти, из ле чи ти, по жу те ти, иши ба ти и др.). У исту гру пу гла го ла 
свр ста ни су и ин ко а тив ни и фи нит ни гла го ли ко ји чи не опо зи ци ју на осно ву 
кри те ри ју ма по чет ка / за вр шет ка рад ње, ти па: по ћи, по ла зи ти, по ле те ти, 
по ле та ти, по че ти, по чи ња ти од но сно: до гра ди ти, до гра ђи ва ти, до пи са‑
ти, до пи си ва ти, до пу ни ти, до пу ња ва ти (ПРИ РУч НА гРА мА ТИ КА 1979: 146). 

1.3. У из два ја њу под гру па гла го ла у окви ру ове гру пе узи ма ју се у об зир 
раз ли чи ти кри те ри ју ми и еле мен ти гла гол ске рад ње, при че му се пре по зна‑
је за јед нич ка ком по нен та вре ме на у сми слу: фа зно сти, не фа зно сти (це ло ви‑
то сти) од но сно по чет ка и за вр шет ка рад ње. Исти вре мен ски се ман тич ки 
кри те ри ју ми има ју зна чај ног уде ла и у кла си фи ка ци ја гла го ла на гру пе и 
под гру пе у окви ру гла гол ског ви да, при че му се пре пли ћу са гра ма тич ким 
/ мор фо ло шким кри те ри ју ми ма пре ма ко ји ма се, ина че, из два ја ју и опо ни‑
ра ју гру пе и под гру пе гла го ла свр ше ног (пер фек тив ног) и не свр ше ног (им‑
пе р фек тив ног) ви да.

1.4. Осим вре мен ске ком по нен те фа зно сти, као на чи на оства ри ва ња 
рад ње, про це са, до дру гих ти по ва ком по нен ти, ка рак те ри стич них за зна че‑
ње по сте пе но сти код гла го ла, до шло се пре ко твор бе ре чи. Та ко је И. Клајн, 
раз ма тра ју ћи по је ди не ти по ве пре фик са ци је гла го ла од но сно зна че ња од ре‑
ђе них пре фик са, у слу ча је ви ма ко ји не спа да ју у чи сту пер фек ти ви за ци ју, 
ис та као и зна че ња сук це сив но сти, ди стри бу тив но сти, ку му ла тив но сти, као 
и дру га зна че ња усло вље на мно жи ном објек та од но сно су бје ка та (КлАјН 
2002: 265–267). 

1.5. Ис тра жи ва ње гла го ла са зна че њем по сте пе но сти има за циљ сле де‑
ће: 1) да се утвр де се ман тич ко‑гра ма тич ке ка рак те ри сти ке гла го ла са зна че‑
њем по сте пе но сти и 2) да се утвр ди мо гућ ност раз гра ни че ња ове се ман тич ке 
гру пе гла го ла од гла го ла ко ји се на осно ву истих вре мен ских кри те ри ју ма 
из два ја ју у окви ру гла гол ског ви да, а пре све га од уче ста лих гла го ла, са ко‑
ји ма се у мно гим слу ча је ви ма пре кла па ју.1 

2. При ме ри за ис тра жи ва ње узе ти су из ше сто том ног Реч ни ка МС, из 
ко га је из дво је но око 40 гла го ла раз ли чи тог нор ма тив ног ста ту са, у чи јој 
де фи ни ци ји је упо тре бљен при лог по сте пе но. Од оних ко ји при па да ју стан‑
дар ду, то су не свр. гла го ли, са зна че њем про це са: до го ре ва ти, по не ста ја ти, 
по ис ку пља ти (се), та ло жи ти (се), кр за ти се, ку пи ти (се), ми ру ца ти, коп‑
не ти, ка па ти (9) и са зна че њем рад ње: си па ти, гло да ти (2); за тим свр ше ни 
гла го ли, са зна че њем про це са: од у мре ти, по при ма ти, сти сну ти (се), ис‑
коп не ти, ис па ри ти (се), ис хла пи ти, оце ди ти (се), ис це ди ти (се), пре го ре ти 
(9) и са зна че њем рад ње: по гу би ти, по ло жи ти, по пљач ка ти (се), по сни ма‑
ти, про би ти (се), раз и ћи се, са бра ти (се), ску пи ти (се), иси са ти (9). Као 
што се ви ди, то су углав ном гла го ли про це са, а за тим рад ње, код ко јих пре‑
о вла ђу је свр ше ни над не свр ше ним ви дом. Та ко да је од укуп ног бро ја 18 

1 Преклапање се најчешће дешава код тзв. „дистрибутивних глагола” чији се садржај 
реализује са више објеката односно субјеката (ПРИРУчНА гРАмАТИКА 1979: 147). 
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гла го ла са свр ше ним ви дом, са мо 11 гла го ла са не свр ше ним ви дом и два 
дво вид ска гла го ла. 

2.1. Овај спи сак гла го ла са зна че њем по сте пе но сти мо же се до пу ни ти 
спи ском ко ји је до би јен у ис тра жи ва њу при ло га по сте пе но (РИ сТИћ 2009: 
69–84). То су сле де ћи гла го ли: не свр ше ни, са зна че њем про це са: сма њи ва ти 
се, ре ша ва ти, гу би ти, пре ста ти, сти ша ва ти се, пре тва ра ти (се), то пи ти 
се, па ли ти (се), рас плам са ва ти се, сма њи ва ти се, на ста ја ти, опо ра вља ти 
се, гу би ти, на ви ка ва ти се, опу шта ти се, отва ра ти се, из два ја ти се, ства‑
ра ти се, ра ђа ти се, по ста ја ти, по вла чи ти се, одва ја ти (23); са зна че њем 
рад ње: пре у зи ма ти, ула зи ти, ра ди ти, је сти, вр ши ти (не што), осва ја ти, 
гребуц ка ти (6); са зна че њем зби ва ња: те ћи, би ва ти (2) и ста ња: до са ди ти; 
за тим свр ше ни, са зна че њем про це са: по ста ти, пре ста ти, ра ста ви ти се, 
уки ну ти, по ве ћа ти (5); са зна че њем рад ње: по ву ћи, укра сти, сти ћи, до ћи (4) 
и са зна че њем зби ва ња: де си ти се. 

Број ча ни по ка за те љи од но са гла го ле уз ко је је упо тре бљен при лог по‑
сте пе но пре ма ви ду су дру га чи ји. Код ових гла го ла, до би је них из кор пу са 
но вих ре чи, број ча но су знат но до ми нант ни ји не свр ше ни гла го ли (укуп но 
32), та ко да је ма ње од 1/3 гла го ла свр ше ног ви да (укуп но 10). По зна че њу, у 
на ве де ном ис тра жи ва њу при ло га по сте пе но, нај број ни ји су, та ко ђе, би ли 
гла го ли про це са, ма ло број ни ји су би ли гла го ли рад ње, а са мо по је ди нач ни 
при ме ри гла го ла зби ва ња, и ста ња.2 

2.2. Без об зи ра на не сла га ње број ча них по да та ка, на осно ву пре гле да 
гра ђе, за па же но је да је зна че ње по сте пе но сти ка рак те ри стич но за гла го ле 
не свр ше ног ви да са зна че њем про це са, ре ђе рад ње и да код гла го ла про це са 
пре о вла ђу ју не свр ше ни гла го ли, а код гла го ла рад ње свр ше ни. 

3. Зна че ње по сте пе но сти, ка ко је по ка за ло ис тра жи ва ње при ло га по сте‑
пе но (РИ сТИћ 2009: 69–84), са др жи сми сао успо ре ног тем па са ком по нен том 
кон ти ну и ра но сти и са ком по нен та ма ди стри бу тив но сти, пар ти тив но сти и 
сук це сив но сти у ре а ли за ци ји про це са, рад ње, ста ња. Та ко се зна че ње по сте‑
пе но сти, са свим на ве де ним ком по нен та ма, ја вља као свој ство ин хе рент но 
гла гол ској рад њи, на осно ву че га је су прот ста вље но зна че њу убр за ног тем па 
(ис ка за но нпр. при ло гом на гло), па се у зна че њу по сте пе но сти, као по тен ци‑
јал не, мо гу ја вља ти и ком по нен те ко ли чи не и ин тен зи те та, и то као „нео д‑
ре ђе не, узу ел не ко ли чи не пар ти тив но‑ди стри бу тив ног ти па” (исп. ПИ ПЕР 
2005: 840–842, 873). 

3.1. Се ман тич ку ва лент ност гла го ла са зна че њем по сте пе но сти по пу‑
ња ва „сло же на си ту а ци ја”. По Ј. Апре сја ну (АПРЕ сяН 2006), сло же на си ту а‑
ци ја се схва та по то ме што у њој су де лу је ви ше од јед ног (мно жи на) уче сни‑
ка (де ло ва) или по то ме што се опи са ни до га ђај не де ша ва исто вре ме но не го 
раш чла ње но на низ фа за. У оба слу ча ја, сло же на си ту а ци ја се раш чла њу је на 
ви ше про стих си ту а ци ја, при че му се ре а ли зу ју две мо гућ но сти: 1) раш чла‑
њи ва ње на рав но мер не или не јед на ке од ре ске вре ме на од ви ја ња про це са, 

2 Истакнуте бројчане разлике могу бити пре последица некритеријално узорковане гра ђе 
у оба случаја, или лексикографске непрецизности, кад су у питању подаци из Речника МС. 
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рад ње у сми слу сук це сив ног по рет ка3 и 2) ди стри бу тив но раш чла ња ва ње 
мно жи не на по је ди не уче сни ке си ту а ци је или це ли не на по је ди не де ло ве 
об у хва ће не си ту а ци јом. Уко ли ко си ту а ци ју ни је мо гу ће раш чла ни ти на ви‑
ше про стих у би ло ком на ве де ном сми слу, зна че ње по сте пе но сти се не мо же 
ре а ли зо ва ти, што се мо же про ве ри ти те стом упо тре бе при ло га по сте пе но 
уз да ти гла гол: *Де те је по сте пе но ври сну ло, *Пе тар по сте пе но ско чи са 
сто ли це (исп. АПРЕ сяН 2006: 120–121). 

3.2. Кван ти фи ка тор ско зна че ње по сте пе но сти, ка ко је већ утвр ђе но 
(РИ сТИћ: 2009: 72–73), за сни ва се на ка те го ри јал ном сми слу ква ли те та и ко‑
ли чи не ко ји, пре ма Н. Шве до вој (швЕ дО вА 1998), пред ста вља ју по ла зне, из‑
вор не сми сло ве („ис ход ные смы слы”), ре а ли зо ва не са мо у за ме нич ком си‑
сте му за ме ни ца ма ка ко, ко ли ко. Зна че ње по сте пе но сти код гла го ла, као и 
зна че ње уче ста ло сти, ре а ли зу је се у оба сми са о на по ља, што их при бли жа‑
ва је зич кој сми са о ној ка те го ри ји гра ду ел но сти,4 што ће се по ка за ти у ко‑
мен та ри ма при ме ра из гра ђе. У зна че њу гра ду ел них ре чи, сми сао ко ли чи не 
ре а ли зу је се у ви ду че ти ри ка те го ри је: 1) ко ли чи не ко га; 2) ко ли чи не че га 
(пред ме та, ства ри); 3) ко ли чи не че га (рад ње, ста ња, си ту а ци је) и 4) ко ли чи‑
не че га (про це са ко ји про ти че у вре ме ну) (исп. швЕ дО вА 1998, 7–36; КРЕч мЕР 
2002, 29–39),5 док се сми сао по сте пе но сти ре а ли зу је у ви ду ка те го ри ја 1, 2 
и 4, а сми сао уче ста ло сти у ви ду ка те го ри ја 1, 2 и 3. 

3.3. Та ко је, осим мно жи не уче сни ка си ту а ци је, за гла гол ску по сте пе ност 
ка рак те ри стич на мно жи на (ви ше фа зност) про це са, рад ње а за уче ста лост 
мно жи на (ви ше крат ност) рад ње, про це са. За раз ли ку од гла го ла по сте пе но‑
сти, чи је је зна че ње ви ше фа зно сти за сно ва но на кон ти ну и ра ној сук це сив но‑
сти, што се мо же ин тер пре ти ра ти при ло зи ма по сте пе но и по ступ но, зна че‑
ње ви ше крат но сти код уче ста лих гла го ла за сно ва но је на ис пре ки да но сти 
и по но вље но сти (ви ше пу та, нео д ре ђен број пу та) рад ње, про це са, што се 
мо же ин тер пре ти ра ти при ло зи ма и при ло шким од ред ба ма че сто, по вре ме‑
но, ви ше / не ко ли ко пу та.6 Вре мен ске ком по нен те фа зно сти у зна че њу по сте‑
пе но сти усло вља ва ју ло ка ли за ци ју по хо ри зон та ли, „ис пред”, „иза”, „од”, 
„до”, као код ка те го ри ја тем по рал но сти и аспек ту ал но сти, а кван ти та тив не 
ком по нен те ло ка ли за ци ју по вер ти ка ли, ти па „из над”, „ис под”, као код гра‑
ду ел но сти,7 што ово зна че ње с јед не стра не по ве зу је са гла гол ским ви дом и 
вре ме ном, а са дру ге са ка те го ри јом гра ду ел но сти, а што ће се по ка за ти у 
ко мен та ри ма уз по је ди не при ме ре.

3 Утврђено је да говорник оцењује те одреске као мање или више значајне за реализа‑
цију ситуације (АПРЕсяН 2006: 120).

4 Појам градуелности овде се узима у ужем смислу, као апстрактна језичка смисаона 
категорија. О језичком степеновању у светлу теорије семантичких локализација у граматици 
и у речнику, и о ситуативном оквиру семантике степеновања в. ПИПЕР 2002а: 59–78, а о прин‑
ципу градуелности у лексикографском опису, заснованом на Апресјановом принципу пропор‑
ционалног фокусирања у речнику, в. ПИПЕР 2002: 133–139. 

5 О повезаности категорије квалификације и квантификације на различите начине, а 
највише преко категорије градуелности, в. ПИПЕР 2005: 830. 

6 Опште карактеристике учесталих глагола наведене су према сТЕвАНОвИћ 1974: 534–535 
и ПРИРУчНА гРАмАТИКА: 177. 

7 Истакнуте карактеристике наведених категорија дао је П. Пипер (2005: 848). 
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3.4. Свој ство раш чла њи во сти, ди стри бу тив но сти и сук це сив но сти пред‑
ста вља ин хе рент но свој ство сло же не си ту а ци је, ко ја се, за ви сно од ко му ни‑
ка тив ног ци ља, мо же ре а ли зо ва ти у ви ду пре ди кат ског са др жа ја и/или у 
ви ду са др жа ја пре ди ка то вих ар гу ме на та.

4. Број ни гра ма тич ко‑се ман тич ки усло ви ре а ли за ци је зна че ња по сте‑
пе но сти код гла го ла мо гу би ти пред ста вље ни као ва ри јан те основ них ти по‑
ва усло вље них оп штим гра ма тич ким гла гол ским и имен ским ка те го ри ја ма: 
не свр ше но сти и свр ше но сти од но сно мно жи не и јед ни не, као и ка те го ри‑
јал ним гла гол ским зна че њи ма про це са и рад ње. 

За из два ја ње основ них ти по ва узе ти су се ман тич ки кри те ри ју ми, у окви‑
ру ко јих је по ка за но ва ри ра ње по на ве де ним гра ма тич ким ка те го ри ја ма. 

4.1. глА гО лИ ПРО цЕ сА

+ не свр ше ност + ви ше фа зност про це са + ре зул та тив ност + јед ни на / мно жи на 
су бје ка та + по ја ва (+ ху ма но + ап стракт но) 
(РМС 1) дО гО РЕ вА ТИ ... не сврш. и уч. пре ма до го ре ти; фиг. по сте пе но се га си ти, 
уми ра ти. 

(1) [Грофица] је до го ри је ва ла и уга сну ла је по пут лу чи. Нех. 
(2) Тур ска ца ре ви на је до го ре ва ла у ти хој гро зни ци. Ан др. И.

У пр вом слу ча ју зна че ње по сте пе но сти пре кла па се са зна че њем уче‑
ста ло сти, што се мо же илу стро ва ти при ме ром: Ва тра је до го ре ва ла од но‑
сно Ва тре су до го ре ва ле. У дру гом слу ча ју, фи гу ра тив ног, ме та фо рич ног 
зна че ња, сло же на си ту а ци ја, ко ја је у осно ви зна че ња по сте пе но сти, а ис ка‑
за на основ ним гла го лом не свр ше ног ви да у пер фек ту, ре а ли зу је се у ви ду 
по је ди нач них, ви ше фа зних се квен ци про це са ко је се од ви ја ју кон ти ну и ра‑
но, узро ку ју ћи про ме не на су бјек ти ма ис ка за ним но ми на ти вом јед ни не са 
обе леж јем + ху ма но, + ап стракт но. Ин тен зи фи ка тор ске од ред бе по пут лу чи 
и у ти хој гро зни ци, иако фа кул та тив не, на син так сич ком пла ну сиг на ли зи‑
ра ју зна че ње успо ре ног тем па.
А) + свр ше ност + јед но крат ност про це са + јед ни на су бјек та (+ аорист + од ред ба)
(РМС 4) Од У мРЕ ТИ ... сврш. 1. а. оба мре ти, од у зе ти се. 

(3) Кад чу оно „онај твој ка ра бин”, се ља ку са мо од у мри је ше но ге као да су 
пред њим уста ше гла вом. Ћоп.

Б) + свр ше ност + ви ше фа зност про це са + јед ни на / мно жи на су бје ка та; б. фиг. 
из гу би ти свој зна чај, сво је функ ци је, по сте пе но иш че зну ти.

(4) Она [муз ика] на род на, им про ви зо ва на... ће вре ме ном по че ти... да од у ми ре, 
као што су од у мр ле гу сле као за бав ни ин стру мент. Б 1958. 

(5) Учи дру ге да ће др жа ва од у мре ти. Пол. 1950. 
2. а. из у мре ти, по мре ти.

Зна че ње про це са, без об зи ра на гла гол ски вид, у осно ви има сло же ну 
си ту а ци ју ко ја омо гу ћа ва ре а ли за ци ју зна че ња по сте пе но сти, чи је се ком‑
по нен те мно жи не мо гу уки ну ти упо тре бом од го ва ра ју ћег мо ди фи ка то ра и 
гла гол ског вре ме на. У при ме ру 3, ко јим се по твр ђу је основ но јед но крат но 
зна че ње, упо тре бљен је мо ди фи ка тор са мо као сиг нал пунк ту ал но сти (у 
зна че њу ‘од јед ном’) и гла гол у об ли ку аори ста, као сиг нал јед но крат но сти 
про це са. У при ме ри ма 4 и 5, ко ји ма се илу стру је де ри ви ра но зна че ње, ни су 
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ре а ли зо ва на огра ни че ња на ве де ног ти па, па при ме ри по ка зу ју да се сло же на 
си ту а ци ја ре а ли зу је као ви ше фа зност про це са са ак тан том јед ни не у по зи‑
ци ји су бјек та. У пр вом слу ча ју зна че ње по сте пе но сти мо же да сиг на ли зи ра 
и не ки фа кул та тив ни мо ди фи ка тор, као у пр. 4 од ред ба вре ме ном. Зна че ње 
2а, ко је у Реч ни ку ни је по твр ђе но аде кват ним при ме ром, ре а ли зу је зна че ње 
по сте пе но сти ди стри бу тив но‑ку му ла тив ног ти па ‘из у мре ти, по мре ти (је дан 
по је дан)’: Мно ге кра љев ске ло зе до да нас су од у мр ле. 

Мно жи на уче сни ка си ту а ци је код гла го ла са зна че њем про це са чи ни 
пре су по зи тив ни део тог зна че ња, чи је ком по нен те, ка ко је по ка за но на при‑
ме ру овог гла го ла, на син так сич ком ни воу од но сно у упо тре би, мо гу би ти 
уки ну те од го ва ра ју ћим лек сич ким и гра ма тич ким сред стви ма. У том слу ча‑
ју гла гол не ре а ли зу јуе зна че ње по сте пе но сти не го зна че ње пунк ту ал но сти 
и јед но крат но сти. 
А) + свр ше ност + мно жи на су бје ка та + ди стри бу тив ност
(РМС 4) ПО НЕ сТА јА ТИ ... сврш. и не сврш. а. (сврш.) не ста ти је дан по је дан.

(6) Сви [су] не гда шњи тр гов ци по не ста ја ли. Ан др. И.
Б) + не свр ше ност + ви ше фа зност про це са + пар ти тив ност су бјек та
б. (не сврш.) ма ло‑по ма ло, по сте пе но не ста ја ти. 

(7) Већ ми по не ста је но ва ца, а ниг де не мо гох до би ти слу жбе. М 1867.

Код овог гла го ла пре фикс по‑ по ја ча ва зна че ње по сте пе но сти ис ка за но 
основ ним ег зи стен ци јал ним гла го лом, уно се ћи ком по нен те мно жи не, ди стри‑
бу тив но сти, пар ти тив но сти, сук це сив но сти и ку му ла тив но сти.8 У пр вом 
слу ча ју, пре фик сом по‑ из вр ше на пер фек ти ви за ци ја ре а ли зу је се и као те‑
лич ност9 ис ка за на пер фек том, а зна че ње по сте пе но сти се ре а ли зу је упо тре‑
бом ди стри бу тив не мно жи не и ку му ла тив но сти, сиг на ли зи ра не у при ме ру 6 
оп штим кван ти фи ка то ром сав. У дру гом слу ча ју те лич ност се уки да упо тре‑
бом пре зен та, што је мо гу ће у од ре ђе ним гра ма тич ко‑се ман тич ко усло ви ма: 
упо тре бом ак тан та у по зи ци ји су бјек та са обе леж јем + не жи во, + не бро ји во 
и уво ђе ње ком по нен те пар ти тив но сти. Кон струк ци ја се ак тан том + ‑ жи во, 
+ бро ји во не би се мо гла ре а ли зов ти: *Већ ми по не ста ју при ја те љи / нов ци. 
+ свр ше ност и не свр ше ност + ви ше фа зност про це са + јед ни на / мно жи на су бје‑
ка та (+ ди стри бу тив ност + сук це сив ност) 
(РМС 4) ПО ПРИ мА ТИ ... сврш. и не сврш. при ми ти, при ма ти, узе ти, узи ма ти ма ло‑
по ма ло, по сте пе но, јед но по јед но.

(8) Кла сна бор ба . . . по при ма ла је све оштри ји вид. Ант. 1. 
(9) Мно ги [руски племићи] бе ху већ по при ма ли пољ ске оби ча је. Глиш.

Пре фикс по‑ уно си ком по нен те ди стри бу тив но сти и сук це сив но сти у 
зна че ње основ ног им пер фек ти ви зо ва ног гла го ла при ма ти и усло вља ва про‑
цес пер фек ти ви за ци је, ак ти ви ра ју ћи ње го ве по тен ци јал не те лич не ком по‑

8 Наведене компоненте, уведене префиксом по‑, показују да се значење постепености 
код глагола, како је већ и истакнуто (в. т. 1.4), реализује и као творбено‑семантичка катего‑
рија у префиксацији, а типичан префикс са дистрибутивним значењем управо је префикс по‑. 
О семантичком потенцијалу овог префикса в. КлАјН 2002: 265–267, а његово значење дистри‑
бутивности запажено је и у сТЕвАНОвИћ 1975: 440. 

9 О граматичкој функцији префикса у процесу перфективизације и увођењу значења 
теличности в. АшИћ – сТАНОјЕвИћ 2008: 218.
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нен те, са мо у слу ча је ви ма упо тре бе гла гол ских об ли ка са зна че њем те лич‑
но сти (аори ста и пер фек та).10 И овај слу чај по ка зу је да те лич ност са ма по 
се би ни је у не скла ду са из ра жа ва њем не свр ше но сти, и да упо тре ба не свр‑
ше них гла го ла овог ти па са свр ше ном ин тер пре та ци јом ис ка зу је две јед на‑
ко ре ле вант не ин фор ма ци је: а) да се од и грао до га ђај опи сан гла го лом и б) 
да ње гов ре зул тат ни је ак ту е лан (исп. АшИћ – сТА НО јЕ вИћ 2008: 215, нап. 10). 
У слу ча је ви ма упо тре бе дру гих об ли ка, пре фи ги ра ни гла гол ре а ли зу је не‑
свр ше ни вид, а пре фикс по‑ се ја вља као сиг нал зна че ња ви ше фа зно сти и 
по сте пе но сти. Спо ји вост овог гла го ла са ак тан том у се ман тич кој уло зи па‑
ци јен са и функ ци ји су бјек та ни је се ман тич ки огра ни че на. 
+ свр ше ност + ви ше фа зност про це са, ста ња + пре ла зност + јед ни на / мно жи на 
обје ка та
(РМС 4) ПРЕ гО РЕ ТИ а. по сте пе но, с вре ме ном сми ри ти се у под но ше њу ка квог те шког 
гу бит ка, ка кве не сре ће, жа ло сти, увре де и сл., пре жа ли ти, пре бо ле ти. 

(10) Нов це ћу пре гор је ти. Тур. 
(11) По вре ду ча сти ни је мо гла пре гор је ти. Бен. 
(12) По шло је то у рат, пре гор је ло и ку ћу, и по ро ди цу. Ћоп.

Пре фикс пре‑, осим пер фек ти ви за ци је и тран зи тив но сти, у зна че ње 
основ ног гла го ла уно си и ком по нен те ди стри бу тив но сти и ку му ла тив но‑
сти,11 па гла гол пре го ре ти и у свом ме та фо рич ном зна че њу ре а ли зу је зна‑
че ње по сте пе но сти. Он ис ка зу је сло же ну си ту а ци ју ко ја се ре а ли зу је у ви ду 
мно жи не вре мен ских фа за ста ња, про це са, без об зи ра на број ак та на та у 
по зи ци ји објек та.
+ не свр ше ност и уче ста лост + ви ше фа зност про це са
(РМС 6) УвЕ РА вА ТИ сЕ 1. не сврш. и уч. пре ма уве ри ти се. 2. по сте пе но, све ви ше по‑
ста ја ти уве рен у што, осве до ча ва ти се; уви ђа ти што. 

(13) Пред ста вља ју ћи се би ње ну сли ку, уве ра вао сам се да она и ни је та ко ле‑
па. Пе тр. В.

Афик сал на им пер фек ти ви за ци ја основ ног гла го ла уве ри ти, осим про‑
ме не ви да, уне ла је и зна че ње уче ста ло сти ко је се пре кла па са зна че њем 
по сте пе но сти. По сте пе ност се ре а ли зу је и у ви ду ди стри бу тив не гра ду ел‑
но сти про це са, са ак тан том у се ман тич кој уло зи до жи вља ва ча и по зи ци ји 
су бјек та, са обе леж јем + ху ма но. 
не свр ше ност + ви ше фа зност про це са + пар ти тив ност су бјек та
(РМС 3) КР ЗА ТИ сЕ 2. по сте пе но не ста ја ти од тре ња и од ду ге упо тре бе, тро и шти се. 

(14) С вре ме ном и она [бујна коса] по че да се кр за на кра је ви ма. Ан др. И.
(15) фиг. У бор би . . . све се ви ше кр зао, све ни же па дао. Пе тр. В.

Зна че ње по сте пе но сти се ре а ли зу је у ви ду ви ше фа зно сти, мно жи не 
вре мен ских се квен ци про це са, ко ја мо же би ти ор га ни зо ва на или ли не ар но 

10 О задржавању теличних компоненти код имперфективизованих несвршених глаго‑
ла, типа: долазити, удавати се, рађати, којима припада и глагол примати, добијених од 
свршених парњака, и о немогућности инфикса да поништавају, укидају теличну компоненту, 
као лексички енкодирану информацију инхерентно присутну код глагола свршеног вида, в. 
АшИћ – сТАНОјЕвИћ 2008: 211, 218.

11 О дистрибутивно‑кумулативном значењу префикса пре‑ в. КлАјН 2002: 270.

153ГЛА ГО ЛИ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ ПО СТЕ ПЕ НО СТИ



или гра ду ел но, што је сиг на ли зи ра но од го ва ра ју ћом од ред бом (ли не ар ном 
с вре ме ном у пр. 14 и гра ду ел ном све ви ше и ви ше у пр. 15). Ак тан ти у по‑
зи ци ји су бјек та има ју се ман тич ко обе леж је + не бро ји во. 

4.2. глА гО лИ РАд њЕ 
А) + свр ше ност + јед но крат ност рад ње + јед ни на + пре ла зност (+ ре зул та тив‑
ност)
(РМС 4) ПО гУ БИ ТИ ... сврш. 1. ли ши ти жи во та, уби ти, смак ну ти, усмр ти ти. 

(16) Тур ски [ је] цар Мех мед на вје ри по гу био бо сан ско га кра ља. Том. 
(17) У јед ном бо ју по гу био [је] јед ног тур ског вој ни ка. Вес.

Б) + свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + мно жи на обје ка та (су бје ка та) + пре ла‑
зност + сук це сив ност
2. а. из гу би ти јед но за дру гим, по сте пе но.

(18) Има ро ди те ља ко ји су по гу би ли де цу да ле ко од се ла. Нуш. 
(19) То ли ки на ши љу ди до ље [у вароши] гла ве по гу би ше. Ћоп. 

Свр ше ни гла го ли са зна че њем рад ње, као што је гла гол по гу би ти, раш‑
чла њи ву, сло же ну си ту а ци ју, па и зна че ње по сте пе но сти, мо гу ре а ли зо ва ти 
са мо под од ре ђе ним се ман тич ко‑син так сич ким усло ви ма, и то ако им се‑
ман тич ку ва лент ност по пу ња ва мно жи на ак та на та у по зи ци ји објек та и/или 
су бјек та. Код гла го ла по гу би ти ва лент ност по пу ња ва мно жи на обје ка та. 
Сло же на си ту а ци ја се раш чла њу је уз исто вре ме ну ре а ли за ци ју ви ше фа зно‑
сти рад ње и ди стри бу тив но сти обје ка та, при че му је мо гу ћа, иако ни је по ка‑
за на, ре а ли за ци ја ди стри бу тив не ку му ла тив но сти и сук це сив но сти, ‘ли ши ти 
жи во та, усмр ти ти све, јед но по јед но’: Не при ја тељ је по гу био све му шкар це 
у се лу. Мно жи на ак та на та мо же би ти ис так ну та ин тен зи фи ка тор ском од‑
ред бом, као у пр. 19 од ред бом то ли ки.
А) + свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + мно жи на обје ка та + пре ла зност
(РМС 4) ПО лО жИ ТИ ... сврш. 2. а. на ло жи ти, за па ли ти мно ге ва тре.

(20) Од мах по ло жи смо ва тре, те уза вре во да, па ку вај. Нуш.
Б) + свр ше ност + ви ше крат ност рад ње + пар ти тив ност објек та + пре ла зност
б. спа ли ти, по го ре ти по сте пе но све. 

(21) Кад је оно на па дао . . . ве лик сни јег, по ло жи ли смо сву огра ду од ба ште. 
Ћоп. 

Код пер фек ти ви зо ва них гла го ла из ве де них ди стри бу тив ним пре фик сом 
по‑, као што је гл. по ло жи ти, зна че ње по сте пе но сти је оба ве зни пра ти лац 
пер фек ти за ци је, уз исто вре ме ну ви ше фа зност рад ње и мно жи ну ак та на та у 
по зи ци ји објек та, би ло да је у пи та њу ди стри бу тив на (пр. 20) или пар ти тив на 
мно жи на (пр. 21). Пр. 20 по ка зу је мо гућ ност уки да ња зна че ња по сте пе но сти 
упо тре бом од го ва ра ју ћег пунк ту ал ног мо ди фи ка то ра, у на шем слу ча ју при‑
ло га од мах, и зна че ња ви ше фа зно сти рад ње упо тре бом об ли ка аори ста, а 
пр. 21 по ка зу је и зна че ње ку му ла тив не пар ти тив но сти, упо тре бом оп штег 
кван ти фи ка то ра сав.
+ свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + мно жи на обје ка та + пре ла зност + ди‑
стри бу тив ност (+ ку му ла тив ност)
(РМС 4) ПО ПљАч КА ТИ ... сврш. по кра сти, опљач ка ти по сте пе но све, по пљач ка ти се 
уз. по вр. ме ђу соб но се опљач ка ти.

(22) Ис кла ла се ме ђу со бом вој ска, ис кла ла се и по пљач ка ла се. Њег.
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Пре фикс по‑, уз пер фек ти ви зо ва ње основ ног гла го ла са зна че њем рад‑
ње и се ман тич ком уло гом аген са са обе леж јем + ху ма но, уно си зна че ње 
ди стри бу тив но сти и мно жи не обје ка та / су бје ка та (Раз бој ни ци су по пљач‑
ка ли све што су на шли у ку ћи), што пред ста вља основ не се ман тич ко‑гра ма‑
тич ке усло ве за ре а ли за ци ју зна че ња по сте пе но сти. 
+ свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + мно жи на су бје ка та + ди стри бу тив ност
(РМС 5) ПРО БИ ТИ сЕ ... ђ. до пре ти до че га про ди ру ћи, ши ре ћи се по сте пе но. 

(23) Пуц њи су се про би ли до ће ли је ... му кли и не ја сни. Вуј.
Зна че ње по сте пе но сти овог свр ше ног гла го ла ре а ли зу је се у ви ду ви ше‑

фа зно сти вре мен ских се квен ци рад ње и ди стри бу тив не мно жи не су бје ка та, 
и то са мо у огра ни че ним се ман тич ко‑син так сич ким усло ви ма: упо тре бом 
мно жи не ак та на та у по зи ци ји су бјек та. 

4.3. глА гО лИ сА ЗНА чЕ њЕм ОдвА јА њА, РА ЗИ лА жЕ њА

А) + свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + си мул та ност + бро ји во + мно жина су‑
бје ка та / пра ва ца + ди стри бу тив ност 
(РМС 5) РАЗ И ћИ сЕ ... сврш. 1. а. оти ћи на раз не стра не (о ве ћем бро ју ли ца). 

(24) По сле ве че ре ра зи ђе се на род. Вес. 
(25) Од мах се ра зи ђе мо за сво јим по слом. Пав.

Б) свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + си мул та ност + не бро ји во + пар ти тив на 
мно жи на су бјек та / пра ва ца + про стор на ло ка ли за ци ја
б. ра ши ри ти се, рас про стре ти се (о ка квој ве сти, о ка квом гла су и сл.). 

(26) Глас се по гра ду ра зи ђе бр зо. М‑И. 
(27) При че о ње му ра зи ђо ше се по ци је лој Бо ци. Мат. 

в. по сте пе но се рас пли ну ти, из гу би ти, иш че зну ти (о ди му, ми ри су и сл.). 
(28) Пе ри се сад ра зи ђе та ма ис пред очи ју. Ранк. 
(29) Вје ро вао је, осо би то док се још ни је раз и шао пу шча ни дим на бој ном 

по љу, да су Фран цу зи по би је ђе ни. Крањч. Стј.
Пре фикс раз‑, осим пер фек ти ви за ци је, уно си зна че ње ди стри бу тив но‑

сти и пар ти тив но сти у сми слу мно жи не уче сни ка си ту а ци је, уз оба ве зне 
од ред бе про стор не или вре мен ске ло ка ли за ци је.12 За ни мљи во је да се рад‑
ња од ви ја си мул та но а не сук це сив но, ка ко је ти пич но за гла го ле са зна че‑
њем по сте пе но сти, што омо гу ћа ва упо тре бу вре мен ских од ред би пунк ту‑
ал ног ти па уз об ли ке пре зен та: бр зо, сад, од мах, као у пр. 25, 26, 29, или упо‑
тре бу аори ста са зна че њем јед но крат но сти рад ње. При ме ри по ка зу ју да би 
се на ме сти ма упо тре бе ових при ло га мо гао упо тре би ти и при лог по сте пе‑
но, као што по твр ђу ју и упо тре бу пре зен та и др. гла гол ских об ли ка осим 
аори ста. Ре а ли за ци ју зна че ња по сте пе но сти у слу ча ју овог гла го ла обез бе ђу‑
је ја ка по зи ци ја ком по нен ти мно жи не уче сни ка си ту а ци је, ко ја не под ле же 
уки да њу без об зи ра на син так сич ко‑се ман тич ку спо ји вост овог гла го ла. 
+ свр ше ност + ви ше крат ност рад ње, про це са (+ пар ти тив на мно жи на објек та 
+ не бро ји во; + ди стри бу тив на мно жи на су бје ка та + бро ји во)
(РМС 4) ОцЕ дИ ТИ (сЕ) по сте пе но, це ђе њем или оти ца њем осло бо ди ти се теч но сти 
(обич но во де).

12 И. Клајн за префикс раз‑ истиче значење дељења, разбијања неког скупа, у глаголи‑
ма типа: раставити, разбацати и значење кретања у разним правцима: разграбити, разићи 
се, разбежати се (КлАјН 2002: 278).
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(30) На ши со ка ци [се] оце ди ше и про су ши ше. Пол. 1957. 
(31) фиг. Из гле да да се од жи во та са мо . . . оци је ди ста рин ска му дрост. Бо жић.

Пре фикс о‑ уво ди те лич ност и пер фек ти ви за ци ју основ ног гла го ла, 
али не уки да ком по нен те пар ти тив но сти пр во ва лент ног пре ди ка то вог ак‑
тан та, ко је се ре а ли зу ју у основ ном гла го лу и на ко ји ма се за сни ва зна че ње 
по сте пе но сти. Ово зна че ње се ре а ли зу је у усло ви ма се ман тич ке огра ни че‑
но сти: ак тан ти у се ман тич кој уло зи објек та има ју се ман тич ко обе леж је + 
не бро ји во, + теч но, и у ти пич ним слу ча је ви ма се не ре а ли зу ју у син так сич‑
кој струк ту ри не го у ви ду ме то ни миј ске за ме не оста ју за ка дром: Оце дио 
сам ко шу љу / ли мун и сл., а ре ђе Оце дио сам во ду из ко шу ље / сок из ли му на и 
сл. У син так сич ким усло ви ма, по ка за ним у фи гу ра тив ној упо тре би, у пр. 31, 
мо гу ћа је ре а ли за ци ја овог ак тан та у по зи ци ји су бјек та: Во да се оце ди ла ...; 
Сок се оце дио... и сл., при че му се та ко ђе ре а ли зу је зна че ње по сте пе но сти 
ти па сук це сив не пар ти тив но сти. 

4.4. глА гО лИ сА ЗНА чЕ њЕм сА КУ ПљА њА

+ не свр ше ност + ви ше фа зност рад ње, про це са + бро ји во / не бро ји во + мно жиа 
обје ка та / су бје ка та + ку му ла тив ност (+ про стор на ло ка ли за ци ја)
(РМС 3) КУ ПИ ТИ (сЕ) 2. по сте пе но се ску пља ти, на го ми ла ва ти се. 

(32) Ду го мо ра да се је ку пи ло у ср цу ње зи ну то што са да ври је и из ли је ва се. 
Рад. А. 

(33) ̀ По до ли ни ... ку пи ла се те шка ис па ре ња и леб де ла над во да ма. Ћос. Б.

Зна че ње по сте пе но сти за сни ва се на мно жи ни обје ка та / су бје ка та са се‑
ман тич ким обе леж јем ак та на та + бро ји во, или на пар ти тив но сти ако ак тан ти 
има ју обе леж је + не бро ји во и/или у ме та фо рич ном зна че њу + ап стракт но. 
Уоби ча је не су од ред бе ме ста, а ин тен зи фи ка тор ска од ред ба ти па ду го у пр. 
33 сиг на ли зи ра кван ти та тив ну ком по нен ту у зна че њу по сте пе но сти.
+ свр ше ност + ви ше фа зност рад ње + бро ји во + мно жи на обје ка та / су бје ка та + 
ку му ла тив ност (+ огра ни че ност про стор не ло ка ли за ци је) 
(РМС 4) ПО Ис КУ ПљА ТИ (сЕ) ис ку пи ти све ре дом, по ис ку пи ти; ску пи ти се по сте пе но 
на јед ном ме сту.

(34) Ту се по ис ку пља смо и чу ва мо да не би Тур ци у пла ни ну у ро бље уда ри ли. 
Нен. М.

Дво стру ком пре фик са ци јом у зна че ње основ ног гла го ла, осим пер фек‑
ти ви за ци је, пре фик сом по‑ уво де се ком по нен те ди стри бу тив но сти а пре‑
фик сом из‑/ис‑ ком по нен те ку му ла тив но сти, што по ја ча ва зна че ње по сте пе‑
но сти, ина че ре а ли зо ва но у основ ном гла го лу ску пља ти (се), ко је под ра зу‑
ме ва мно жи ну обје ка та / су бје ка та.13 И ов де, као и код гла го ла одва ја ња, 
ра зи ла же ња, оба ве зна је од ред ба ме ста са ком по нен том ку му ла тив но сти. 
+ свр ше ност + ви ше фа зност рад ње, про це са + бро ји во / не бро ји во + мно жи на 
обје ка та / су бје ка та + ку му ла тив ност (+ огра ни че ност про стор не ло ка ли за ци је)
(РМС 5) сКУ ПИ ТИ (сЕ) 2. а. са бра ти на ба вља ју ћи, сти чу ћи ма ло‑по ма ло, по сте пе но.

13 О префиксацији глагола са два или више префикса, типа: поиспадати, испозабо‑
рављати и о дистрибутивном и дистрибутивно‑кумулативном значењу комбинације префик‑
са из‑/ис‑ и по‑ в. КлАјН 2002: 286–290.
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(35) Ску пио је ста ри им по зан тан име так. Крл.

Зна че ње по сте пе но сти мо же да се ре а ли зу је и као пар ти тив на мно жи на 
са ком по нен том гра ду ел но сти ко ју сиг на ли зи ра ин тен зи фи ка тор им по зан‑
тан у пр. 35, ка да се ман тич ку уло гу објек та по пу ња ва ак тант са обе леж јем 
+ не бро ји во.
(РМС 5) сА БРА ТИ сЕ ... 2. по сте пе но се ску пи ти у ка квој ко ли чи ни (о во ди).

(36) Са бра ла се [вода] усред се ла у ве ли ко . . . је зе ро. Бен.

Зна че ње по сте пе но сти за сни ва се на зна че њу ди стри бу тив но сти, пар‑
ти тив но сти и мно жи не обје ка та / су бје ка та: Са бра ли смо све до бро вољ це; 
Са бра ли смо се да се до го во ри мо и сл., ко ја уво ди пре фикс са‑, пер фек ти ви‑
зу ју ћи основ ни гла гол.14 И сам основ ни гла гол ре а ли зу је зна че ње по сте пе но‑
сти, јер се си ту а ци ја њим ис ка за на мо же раз ло жи ти на мно жи ну обје ка та: 
бра ти ја бу ке.
+ не свр ше ност + ви ше фа зност про це са + не бро ји во + пар ти тив на мно жи на су‑
бјек та / објек та + ку му ла тив ност (+ про стор на ло ка ли за ци је)
(РМС 6) ТА лО жИ ТИ ... не сврш. 1. из лу чи ва ти, од ла га ти, го ми ла ти као та лог: та ло‑
жи ти муљ (о во ди). 2. фиг. а. по сте пе но ску пља ти, го ми ла ти, ства ра ти.

(37) Ипак су гнев ни бра то вље ви го во ри та ло жи ли у Ја ко ву страх. Ђил.
та ло жи ти се ... 2. фиг. а. по сте пе но се на ку пља ти, го ми ла ти. 

(38) Спо ро су про ти ца ли да ни, и по сле сва ког та ло жи ла се у Ак си њи ној ду‑
ши опо ра гор чи на. Моск. 

(39) Од зло бе ту ђих је зи чи на та ло жио се у ме ни го ди на ма та лог за си ће ња, 
га ђе ња. Крл.

Зна че ње по сте пе но сти за сни ва се на мно жи ни вре мен ских фа за про це‑
са, ко је се од ви ја ју сук це сив но и на пар ти тив ној мно жи ни објек та / су бјек та 
са обе леж јем + не бро ји во. У ме та фо рич ном зна че њу ак тан ти у овој по зи ци ји 
има ју обе леж је + осе ћа ње, рас по ло же ње. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, као 
оба ве зна, ја вља се од ред ба ме ста са ку му ла тив ним ком по нен та ма. Зна че ње 
по сте пе но сти гра ду ел ног ти па сиг на ли зи ра упо тре ба од го ва ра ју ће од ред бе, 
као у пр. 39 од ред ба го ди на ма.

5. ЗА КљУ чАК. На осно ву ра ни јег ис тра жи ва ња зна че ња по сте пе но сти и 
ис тра жи ва ња спро ве де ног у овом ра ду, утвр ђе не су оп ште се ман тич ко‑гра‑
ма тич ке ка рак те ри сти ке гла го ла са зна че њем по сте пе но сти, као и нај о снов‑
ни је раз ли ке из ме ђу њих и уче ста лих гла го ла. 

5.1. По ка за но је да ти пич но зна че ње по сте пе но сти ре а ли зу ју гла го ли 
са зна че њем про це са уз гра ма тич ке усло ве не свр ше но сти гла гол ског ви да и 
мно жи не уче сни ка си ту а ци је. Се ман тич ку ва лент ност ове гру пе гла го ла 
по пу ња ва „сло же на си ту а ци ја”, ко ја се мо же ре а ли зо ва ти или као раш чла‑
њи вост про це са, рад ње на низ кон ти ну и ра них, сук це сив них фа за или као 
мно жи на уче сни ка си ту а ци је. Уко ли ко си ту а ци ју ни је мо гу ће раш чла ни ти 
на ви ше про стих, у би ло ком на ве де ном сми слу, зна че ње по сте пе но сти се 

14 За префикс са‑ Клајн истиче социјативно значење (саставити, сакупити) и дистри‑
бутивно аблативно значење (скинути, свалити) (КлАјН 2002: 280–281).
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не мо же ре а ли зо ва ти, што се мо же про ве ри ти те стом упо тре бе при ло га по‑
сте пе но уз да ти гла гол. 

5.2. Зна че ње по сте пе но сти са др жи сми сао успо ре ног тем па про це са, 
рад ње, са ком по нен та ма кон ти ну и ра но сти, ди стри бу тив но сти, пар ти тив но‑
сти и сук це сив но сти. Кван ти фи ка тор ско зна че ње по сте пе но сти, као и зна‑
че ње уче ста ло сти, за сно ва но је на ка те го ри јал ном сми слу ква ли те та и ко‑
ли чи не, што обе гру пе гла го ла при бли жа ва ка те го ри ји гра ду ел но сти. Од 
че ти ри ка те го ри је, ка рак те ри стич не за гра ду ел не ре чи, сми сао јед не и дру‑
ге гру пе гла го ла ре а ли зу је се у ви ду две исте ка те го ри је: ко ли чи не ко га; 
ко ли чи не че га (пред ме та, ства ри), а по тре ћој ка те го ри ји ко ли чи не ове две 
гру пе гла го ла се ме ђу соб но раз ли ку ју. Гла го ли са зна че њем по сте пе но сти 
ре а ли зу ју ко ли чи ну про це са ко ји про ти че у вре ме ну, док уче ста ли гла го ли 
ре а ли зу је ко ли чи ну по на вља ња рад ње, про це са, ста ња. Та ко је за гла гол ску 
по сте пе ност ка рак те ри стич на мно жи на ти па ви ше фа зно сти про це са, рад ње, 
а за уче ста лост мно жи на ти па ви ше крат но сти рад ње, про це са. Ви ше фа зност 
про це са, рад ње код гла го ла по сте пе но сти од ви ја се кон ти ну и ра но и сук це‑
сив но, што се мо же ин тер пре ти ра ти при ло зи ма по сте пе но и по ступ но, док 
се зна че ње ви ше крат но сти код уче ста лих гла го ла од ви ја ис пре ки да но и са 
по на вља њем (ви ше пу та, нео д ре ђен број пу та) рад ње, про це са, што се мо же 
ин тер пре ти ра ти при ло зи ма и при ло шким од ред ба ма че сто, по вре ме но, ви ше 
/ не ко ли ко пу та. Ком по нен те фа зно сти у зна че њу по сте пе но сти код гла го ла 
усло вља ва ју ло ка ли за ци ју по хо ри зон та ли, „ис пред”, „иза”, „од”, „до”, што 
ово зна че ње по ве зу је са гла гол ским ка те го ри ја ма тем по рал но сти и аспек ту‑
ал но сти.
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Sta na Ri stić

VERBS WITH THE ME A nInG OF GRA DU AL nESS

S u m  m a r y

With exam ples from the six‑vo lu me Dic ti o nary of the Ma ti ca srp ska, this pa per pre sents the 
ge ne ral se man tic‑gram ma ti cal cha rac te ri stics of Ser bian verbs with the me a ning of gra du al ness, as 
well as the most ba sic dif fe ren ces bet we en them and ite ra ti ve verbs. 

It was esta blis hed that the typi cal me a ning of gra du al ness is re a li zed by verbs with the me a n ing 
of pro cess, with the gram ma ti cal con di ti ons of im per fec ti vity of aspect and the plu ral of the partici‑
pants in the si tu a tion. The me a ning of gra du al ness in clu des the sen se of a slo wed‑down tem po of a 
pro cess or ac ti vity, with the com po nents of con ti nu a tion, di stri bu tion, par ti ti ve ness and successive‑
ness. The qu an ti fi ca ti on me a ning of gra du al ness, as well as the me a ning of ite ra ti vity, is ba sed on 
the ca te go rial no tion of qu a lity and qu an tity, which ma kes both gro ups of verbs si mi lar to the no ti o nal 
ca te gory of gra du a lity. Out of fo ur ca te go ri es cha rac te ri stic for gra dual words, the sen se of one and 
the ot her gro up of verbs is re a li zed in the form of the sa me two ca te go ri es: the qu an tity of who and 
the qu an tity of what (ob jects, things), and in the third ca te gory the qu an ti ti es are mu tu ally dif fe rent. 
For the me a ning of gra du al ness, it is the qu an tity of pro cess which flows in ti me, and for the me a ning 
of ite ra ti vity the qu an tity of re pe ti tion of an ac ti vity, pro cess, sta te. Thus the verb gra du a lity is 
characterized by the plu ral of the type of the mul ti‑pha se pro cess, ac ti vity, and the ite ra ti vity by the 
plu ral of the type of the re pe a ted ac ti vity, pro cess. With the com po nents of pha sa lity, which in flu en ce 
the lo ca li za tion on the ho ri zon tal pla ne, ‘in front of’, ‘be hind’, ‘from’, ‘to’, the me a ning of gra du a lity 
is re la ted to the verb ca te go ri es of tem po ra lity and aspec tu a lity. 
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