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У В О Д

1 . Проблем граматичке функције „рефлексивне" морфеме у кон-

струкцији с глаголима заједнички је свим словенским језицима, с тим

да, поред многобројних одступања у различитим појединостима, постоје

несумњиво и појаве које се сродно манифестују на целом словенском

језичком терену. Аутор ће се овде ограничити на српскохрватску си-

туацију, надајући се, међутим, да би изложена факта могла дати под-

•стрека за прикупљање података о томе у којој мери заиста постоје

паралелни феномени у осталим словенским језицима.

2. Као што је познато, морфема која игра улогу при одређивању

дијатезе словенског глагола настала је првобитно у функцији нена-

глашене варијанте рефлексивне заменице, са одговарајућим својствима

дистрибуције уговорном ланцу. Стабилизовањем система енклитичких

•(ненаглашених) заменица као корелативних форми према неенклитич-

ним (наглашеним) заменичким облицима српскохрватски је (за разлику

од неких других словенских језика, нпр. руског) очувао аутономност

положаја морфеме се према „глаголу (упор.: сећам се — ја се сећам —

ја се миого и радо сећам — много се и радо сећам — сећао сам се).

Већ према овом формалном моменту српскохрватске спојеве глагола

са се треба испитивати синтаксички, у оквиру феномена „непосредних

конституената" (који чак могу да се манифестују као „конституенти

дисконтинуираног типа"1).

1 Ови термини одговарају (данас већ у модерној сиНТакси класичним) терми-

нима: иптесИаге сотгпиет, ЈисоШгпиош стнииеШ. (Теорија непосредних конституе-

ната изложена је прегледно у познатом приручнику: Сћаг1ез Р. НосКеН, „А Соигзе

1П Мсх1егп 1Јп§шзисз", Мето Уог1с 1958^ одељак под насловом „ТттесЧаге сотти-

лпч").
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3. Ова се морфема назива (у свим домаћим и уопште словен-

ским граматикама) рефлексивном, мада само у једном, врло ограни-

ченом делу своје употребе стоји у односу „комбинаторичне варијанте"

према рефлексивној заменици себе. У осталом (и највећем) делу својнх

граматичких служби ова морфема не означава рефлексивност. Термин

„рефлексивна морфема" је, дакле, сасвим услован, оправдан искљу-

чиво утврђеном лингвистичком традицијом.

4. Морфема се је полифункционално граматичко средство (као

што су то и њој одговарајуће гласовне варијанте у осталим словен-

ским језицима). Ова полифункционалност већ одавно привлачи пажњу

лингвиста, првенствено оних који обрађују словенски глагол (пошто је

сам проблем класификован као проблем глаголске дијатезе). Проблему

се прилазило у многом погледу успешно, али углавном увек на исти на-

чин: кроз значењску анализу, без ригорозног одвајања семантичког (и

лексичког) од синтаксичког нивоа посматрања2. То је донело несагласност

у оцењивању многих појединости, оставл>ајући неминовно у сенци изве-

сне важне аспекте проблематике. Довољно је, уосталом, сидштоматична

већ сама чињеница да се феномен повезивања глаголског облика с реф-

лексивном морфемом недоследно увршћује приликом анализе: по једнима

у област морфологије глагола, по другима међу синтаксичке феномене.

5. Овде ће се појава комбиновања глаголске форме са рефлек-

сивном морфемом посматрати из синтаксичке перспективе, са насто-

јањем да се што прецизније одреди улога образовања синтагме гла-

гол + се за организацију српскохрватске реченице.

Као главни ослонац за проверавање класификационих критерија

изабран је најобјективнији досада изнађен метод у синтакси: транс-

формациони тест. Тај ће се тест користити умерено, што значи: оно-

лико колико је за идентификацију дате синтаксичке јединице заиста

неопходно, а без исцрпљивања свих конкретних трансформационих

могућности3.

Ј Приказ стања у испитивању овог проблема даје убедљиво А. В. Исаченко

(„ГрамматическиВ строИ русского НЗБШЗ в сопоставлении с словацким, Морфологил

П", 346—349) осврћући се углавном на идеје оних синтаксичара који су у ово.ч

случају највише утицали својим основним обрасцима анализе, у руској лингвистнцп

као и у лингвистици осталог словенског света. — Овом приликом неће биги посебног

осврта ни на чије радне резултате, ма колико они били заиста достојни пажње.

' У погледу начина на који ће се вршити у којем случају селекција транс-

формационих могућности не постоји још довољно изграђен теоријски став у линг-

вистици, што је свакако осетљиво питање модерне синтаксичке методологије. О.

^Сопћ и Ф. Пап нпр., чија испитивања обухватају синтаксичке спојевс падежннх

форми у руском, дају трансформациону дескрипцију бгз одређених селекционих
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6. Посматраћемо овде просту реченицу чији је предикат у било

којем личном глаголском облику, искључујући конструкцију с трпним

придевом и конструкцију с именским делом предиката. Нека таква рече-

ница буде означена са К, субјекат са 5, предикат са Р, а вршилац (агенс)

радње са А. Нека је симболом V означен сваки предикат у личном глагол-

ском облику без се, а симболом Ук сваки предикат у личном глаголском

облику са се.

Из технике анализе у трансформационој синтакси преузећемо

овде следећа два (данас већ традиционална) симбола:

-> значи: трансформише се у . . .

* означава неадекватну трансформациону форму4.

7. К се јаил.а у различитим конструкцијама. Њих има укупно

четири. Условљене су одговарајућим стилизацијама односа 8—Р.

К<1) : 3 је увек идентичан са А и увек га можемо експлицитно

означити уз Р (Р је овде увек оказионална или факултативна

варијанта везе 5 + Р).

Примери : иевам -+ја иевам, ја иевам-^иевам; бојиш се-+ши се

бојиш, ши се бојиш -> бојиш се; он се чешља->чешља се, чешља се-*он

се чешља; воле се^-они се воле, они се воле-+воле се, итд.

К(н) : 3 никада није идентичан са А, а увек се може експлицитно

означити уз Р4.

ограничења, што значи да се равноправно прикушвају информације како о обавез-

ностима семантичког (и лексичког) тако и о обавезностима синтаксичког типа (в.:

Псап МоЈЈагЈ ^опћ, „ТгапзГогт Апа1у8Јз оГ КшзЈап Јгшгитепса! СопЛгисиогм",

\!Согс1 12, № 2—3, 1958, 247—290; Ф. Пап, „ТрансформационниИ анализ русских

присубстантивнБпс консгрукциб с зависимои частБго — суодествителБнвш", 31ауЈса I,

Пећгесеп 1961, 55—83). Тежња ће бити у овоме раду да се акценат лингвистичке

пажње задржи на синтаксичком типу обавезности.

4 Трансформационе форме могу бити неадекватне у једном од ова два смисла:

1) таква форма уопште не постоји у језику (нпр. *иече се Нурку);

2) таква форма постоји у језику.али граматички однос између њених елемената

не одговара односу својственом форми од којесепошло (нпр. иечесе -^*иече ћурку).

5) У овом последњем К(ц) се слаже са К(Ј). Уколико је у питању Р са обе-

лежје.м III лица, конструкција са експлицитно поменутим 3 (5 + Р) је обична (нео-

бележена), с тим да до изоставл>ања форме 5 може доћи само ако је субјекат већ

у ранијем тексту поменут. Упор.:

Дечак чиша (К(])? 54Р), Службеник се ширађује (К(ц), 5 + Р)

али

Шша ради дечак? — Чиша (само Р), Шша је с оним службеником? — Награ-

ђује се (само Р).

Уколико Р носи обележје I или II лица, форма 5 може изостати и ван речене

категорије, пошто глаголски наставак искључује двосмисленост. Упор.:

Чишам много у иоследње време, Саоишшили су да се награђујеш.
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Примери : службеник се награђује, ово се једе, рукави се цеиају, итд .

К<Ш):8 и А обавезно изостају, а Р је обавезно у облику трећег

лица једнине.

Примери : говорка се -*• *он се говорка, иде се јовудај ->*он се иде

Јовудај, итд.

Кцу) : Експлицитна идентификација А је обавезна, и то дативном

фор.мом, али А обавезно није идентичан са 8; Р носи оба-

везно обележје III лица.

Примери : сиава му се -»• *сиава се; једу му се шрешње -> *једу се

шрешње, итд.в.

Све К конструкције чија форма Р не може бити трансформисана

у везу 8 + Р у којој би 8 био идентичан са А (дакле оне које нису

Кф) искључују V, а добијају Ук форму7. Оне су, дакле, морфолошки

сбележене.

У даљем поступку анализе издвојићемо Кф од осталих К кон-

струкција.

К О Н С ТТ У К Ц И Ј А К(0

8. V и Ум форме разликују се међу собом по могућности ком-

бинације са акузативом директног објекта (са формом ОЈ.

Међу V формама има таквих које се могу комбиновати са О,

(форме V,) и таквих које се не могу комбиновати са О4 (форме УЈ).

Дакле:

Примери: волим -»• волим мајку, чишаш-+чишаш књигу, иева-^-иева

иесму, итд.

2) У2 = У->*У + 04

Примери: дрхшим^>*зрхшим нешшо, некога; седиш-**седиш нешшо,

некога, иде->*иде нешшо, пекога, итд.

V! је ЈЂСК варијанта конструкције У + О4, а не посебна синтак-

сичка конструкција. У2 међутим представља посебну синтаксичку кон-

струкцију у односу на У + О4 (тј. на У^).

Ако форму УЈ идентификујемо термином „транзитивна синтак-

сичка јединица", онда ћемо форму У2 назвати интранзитивном синтак-

сичком јединицом.

•) Овакви примери показују да појам агенса треба шире схватити: не доследно

у смислу вршиоца акције, већ као лице коме се радња приписује.

') Једино се у случајевима К(ц) појављује, уз форму У5е, и конструкција са

трпним придевом (месо је иродавано поред месо се иродавало).
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Могућност комбинације форме V са формом О4 (тј. репартиција

VI/V«) регулисана је семантиком дате глаголске лексеме : да ли глагол

по свом значењу допушта (V,) или искључује (У2) објекатску допуну.

Морфема се је инкомпатибилна са формом О48.

Примери : бојаши се -»• *бојаши се мајку, чешљаши се -> *чешљаши

се сесшру, бије се-+*бије се децу, воле се->*воле се децу, итд.

Према томе:

По критерију могућност / немогућност комбинације са О4, У,е

ступа у опозицију према V као обележена форма према необележеној.

Транзитивни по значењу глаголи добијају по правилу У( = УЈ)

форму уз коју се, уколико се јави, репрезентује објекат радње : чешља

се->чешља себе и сл. (в. § 9)9.

Интранзитивни по значењу глаголи добијају како У( = У2) тако

н Ук облик. Репартиција У/У„ у оваквим је случајевима лексичког

карактера10.

9. Све V форме без изузетка репрезентују синтаксичку јединицу

Р, никад целу синтаксичку везу Р + објекат. Са формама У5е ствар

друкчије стоји.

Уколико је у питању глагол интранзитивног значења, онда је

аутоматски Ум = Р, с тим да присуство морфеме се само експлицитно

указује на немогућност комбинације предиката с објектом. Али има

случајева када морфолошки спој У5е не репрезентује једну синтаксичку

јединицу, већ две, с тим да је У = предикат, а се = објекат. Да ли је

у питању предикатска форма У5С или синтаксичка конструкција У + се

( = предикат + објекат), показаће трансформациони тест: може ли се

или не ово се заменити каквом О4 формо.м.

в) Српскохрватски, као ни руски (в. Исаченко о. с. 353), не допушта ни

спорадично консгрукције типа словачког иЛУга Моћи.

') Постоји ограничен број глагола који су по значењу прелазни, али који, у

посебној семантичкој вредности, мењају своју основну V форму у У5е, с тим да обје-

катску допуну задржавају уз промену акузативног облика у генитивни: ирихваша

шај иосао —*ирихваша се шог иосла, ирима шу дужносш -^иримио се ше дужносши,

дошаћи зид-*дошаћи се зида. Промену транзитивног облика у интранзитивни изазвао

је нови семантички моменат: чињеница да је акценат пажње пребачен на однос

радње према субјекту, чиме је однос радње према објекту доспео у други план.

10) Поред бојим се постоји сшрахујем, поред шеша се — шеша. Овакав, чисто

лексички распоред, заступљен је, уосталом, широм целе словенске језичке терито-

рије. Исаченко нпр. (о. с. 353) суочава руске примере у У5е облику: краска дер-

жишс.ч, сердце б>>ешсх са одговарајућим словачким V формама: /агба ЈгИ, згЈсе Мје.

Српскохрватски би, међутим, у једном примеру имао У8е конструкцију (слично рус-

ком), а у другом V форму (као словачки): боја се држи, срце бије.
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У5е : боји се -+*боји нешшо, некога; смеје се^-*смеје нешшо, некога.

V + се: чешљам се -*• чешљам некога; бије се -> бије некога; воле

се-+воле једни друге.

Има три типа конструкције У + се: У + «Ј (чешља се), У-се,

(бије се), У + се3 (волесе).

10. У + се^-.се је комутабилно ( = подложно замени без штете по

основно значење синтаксичке конструкције) са било којом другом

формом О4, укључујући у првом реду и рефлексивну заменицу себе.

Примери: чешља се-^-чешља себе, чешља ме, чешља некога.

Конструкције У + се^ називају се у традиционалним граматикама

рефлексивним, а глаголи комбиновани са оваквим сег издвајају се у

посебну, семантички обележену групу. Традиционална граматика, се.м

тога, већ одавно интуитивно примењује трансформациони тест ради

идентификације рефлексивних конструкција тиме што наглашава да

се оне распознају по могућности замене се са себе.

Морфема сег се, међутим, ни по чему не одликује од осталих

енклитичких облика личних заменица. Сачињавајући са њима исту

„обличку класу"11, сег ступа у опозицију са неенклитичком формом

себе по критерију емфатичког удара (чешља се / чешља себе као

чешља ме I чешља мене}. Будући везана за одређени контекст, из

којег се себе аутоматски искључује, морфема се^ репрезентује „комби-

наторичну варијанту" рефлексивне заменице.

Присуство облика се^ не утиче на основно (лексичко) значење

глагола уз који стоји (глагол чешљаши означава исту прелазну радњу

у свим следећим својим реализацијама: чешља, чешља се, чешља ме,

чешља друге). Значење рефлексивности се стога не може узимати као

критериј за класификацију глагола ван њихове синтаксичке (преди-

катске) функције.

11. У+се^:се^ је комутабилно са свим О4 формама, искључујући

форму себе.

Примери: бије се->бије некога, али->*бц;е себе; гура се 1у аушо-

бусуј -> гура друге /у аушобусу/, али -> *гура себе \у аушобусуј.

Формом сег репрезентован је непрецизирани објекат: указује се

експлицитно на присуство објекта у вршењу радње, али се не казује

ко је конкретно објекат. Исп. ради илустрације:

он бије = акценат пажње на радњи, објекат искључен из по-

сматрања;

11 Термин одговара енглеском Јагт-с1аи (в. Сћ. Р. НсхЉеИ, о. с. 162).
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он се бије = присуство објекта утврђено, али без прецизне иден-

тификације;

он бије децу = објекат је идентификован.

Недостаје одговарајући назив за ову конструкцију у нашој домаћој

терминолошкој традицији.

12. У+сеа:се3 је комутабилно искључиво са једном О4 формом

— са изразом један другог (једни друге).

Примери: они се воле-*они воле једни друге; они се грде~*они

грде једни друге.

Овакве конструкције називају се реципрочнима („узајамно повратним").

Има две врсте глагола којима се означава реципрочна радња:

а) „интранзитивно реципрочни" — глаголи који имплицирајући својим

значењем реципрочност не илшлицирају и присуство објекта (свађаши

се -> *свађаши некога, расшајаши се->- *расшајаши некога); б) „транзитивно

реципрочни" — глаголи који уз импликацију узајамности задржавају

транзитивно значење (шући се -> шући некога, волеши се -> волеши некога) .

Се уз интранзитивно реципрочне глаголе не означава објекат, већ

стоји само као знак немогућности комбинације Р са О4. Ту, дакле,

и није у питању конструкција У + се , већ форма У5е, као знак син-

таксичке интранзитивности (свађа се ->• *свађа некога као сшиди се -> *сшиди

некога). Ситуација реципрочности имплицирана је значењем самог

глагола. Уколико је глагол у облику сингулара, а без икакве допуне,

партнер субјекта у узајамном вршњу није идентификован (рн се чесшо

свађа). Идентификација партнера извршена је додавањем социјативне

допуне (он се чесшо свађа -+он се чесшо свађа са сесшром). Уколико

је глагол у плуралском облику, а социјативна допуна изостаје, реци-

прочност вршења остаје у оквиру активности субјекта (они се свађају

-^они се свађају једни с другима). Додавањем социјативне допуне из-

мењена је само идеја о партнерима у вршењу: субјекат постаје једна

ангажована страна, док је друга представљена обликом социјативне

допуне (они се свађају->они се свађају с комшијама).

Конструкцију V + се3 могу образовати искључиво транзитивни

глаголи. Има их од две врсте: (а) глаголи који се комбинују са се и

у сингулару и у плуралу; (б) глаголи који се комбинују са се само у

плуралу.

Глаголи типа (а) успостављају значење реципроцитета у сингулару

искључиво додавањем социјативне допуне, иначе представллју кон-

струкције типа V + се2 (шуче се -> шуче некога ј шуче се с брашом = он

и браш шуку један другог). У плуралу, уколико није присутна соци
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јативна допуна, једано контекст разјашњава да ли је у питању V

или У + се2 конструкција (дечаци се шуку може значити: 1) дечацп

туку једни друге; 2) дечаци туку другу децу). Реципрочност бива

аутоматски прецизирана додавањем социјативне допуне (дечаци се шуку

с другом децом).

Глаголи типа (б) не могу у сингуларском облику образовати

конструкцију У + се3 (волим-^-*волим се, грдиш-+*грдиш се). Али је

зато у плуралу присуство морфеме се уз глагол довољан граматачки

знак реципрочности (волимо се^-волимо једни друге).

Само, дакле, у овим (б) примерима (чији је број лексички огра-

ничен) се аутоматски, своји.м присуством, означава реципрочност. То-

се репрезентује објекат радње у унакрсном обухватању.

13. Нека X буде овде било која глаголска лексема у конструк-

цији Кф . С обзиром на распоред форми У/УК/V + се, можемо издво-

јити следеће типове лексичке јединице X.

Х^ : глаголски облик се искључиво појављује без се (У->*У5е).

Примери : иевам -> *иевам се, седиш -> *седиш се.

ЈГ2:глагол се употребљава искључиво са се (У8е->*У).

Примери : бојим се -»• *бојим, јежиш се ->• *јежиш.

Х3 : глагол се са истим значењем појављује било у У8е било у

V облику СЛе->\').

Примери: скиша се-^-скиша, шешам се->шешам.

Овде нема никакве опозиције између V и У8е, ни на синтаксич-

ком ни на семантичком нивоу. Ради се просто о морфолошким дубле-

тима (чији је број ограничен).

Х4 : глагол у једним ситуацијама значи транзитивну радњу и тада

се појављује без се, а у другим ситуацијама значи интранзитивну

радњу и тада добија уз себе се као морфолошку ознаку непрелазног

значења (У^-^У^).

Примери: окреће (нешшо)-^-окреће се, возим (некога) возим се, иоира-

вио (нешшо)^-иоиравио се.

Х4 у форлш V ( = У!) је различита језичка јединица од Х4 у

форми У8С. Постављене су једна према другој у опозицију по крите-

рију транзитивности (У^ = транзитивна синтаксичка јединица / УЈе = ин-

транзитивна) .

Х& : транзитивни глагол (форма V) може се развити у констру-

кцију са се у којој је V облик предиката, а се означава објекаг
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Примери: чешљам -> чешљам се, бије-^-бије се, воле—>воле се.

Форма V! се од конструкције У + се разликује по могућности

(/немогућности) комбиновања са О4:

V! ->V + О4/У + се -> *У + се + О4.

Хв : транзитивни глагол постаје интранзитиван по значењу к

добија уз себе се (као ознаку тог интранзитивног значења), али такође

може ступити у конструкцију типа V + се (Ух->-У5<. и У + се).

Примери: ударио (некога) / ударио се / ударио се (-*себе) руком

ио колену; брије (некога) / брије се (-^себе) I брије се код берберта.

Овакви примери су малобројни.

*Х7 : не постоји глегол који би се јављао искључиво у конструк-

цији У + се, а никад ван те конструкције (у форми V).

*Х$ : не постоји глагол који би био репрезентован и формом

V,,. и конструкцијом V + се, а који притом никад не би добијао саму

форму V.

ОСТАЛЕ К КОНСТРУКЦИЈЕ

14. Морфема се у оквиру конструкције Кф служи за обележавање

разних могућих стилизација односа предикат-директан објекат. Мор-

фема се, међутим, у оквиру свих осталих К конструкција служи искљу-

чиво као знак одступања од оне организације односа субјекат-предикат

која је карактеристична за конструкцију Кф (а то је: форма Р увек

се може развити у ексгшицитну конструкцију 8 + Р, с тим да је формом

8 обавезно репрезентован вршилац радње Р).

15. Да би се конструкција К<т могла успосхавити, неопходно је

да 5 буде идентичан са А, а да функцију Р добије глагол прелазног

значења. Ирелевантно је при том: ко врши прелазну радњу Р, да ли

га је уопште могуће у датом случају идентификовати, и да ли је у

форми 5 сваки пуг могуће сагледати објекат обухваћен реализацијом

таквог вршења.

Примери: човек се кажњава (због недела) -+неко човека кажњава

(због недела); рукави се цеиају (од шрења) -> *неко рукаве цеиа (од шрења) .

Пошто традиционална граматика употребљава термин „пасивна

реченица" за оне случајеве када се под формом 5 подразумева објекат

над којим неко врши радњу, то или овде треба термин шире схватити

или њиме не треба идентификовати конструкцију К<1».

Јужнословенски филолог XXV 10
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16. Конструкцију К(иц могу образовати било транзитивни било

интранзитивни по значењу глаголи у функцији Р, с тим да се посебним

граматичким средствима означи да вршилац радње Р није неко одре-

ђено лице, већ било ко, свако, људи уопште12. Та су посебна грама-

тичка средства: а) обавезно изоставл>ање форме 5=А; б) обавезна

ознака III лица . сингулара предиката; в) обавезно присуство морфеме

се уз лични' глаголски облик.

Примери': ирича се-+*он се ирича,*иричам се,*ирича;

иде се узбрдо^>*он се иде узбрдо,*ја се идем узбрдо*иде узбрдо.

Традиционална граматика назива конструкције К<ш) имперсоналном

реченицом."

Типу Кап) донекле су блиски примери које традиционална гра-

матика такође назива имперсоналном реченицом, а у"којима ознака §

изостаје из разлога селшнтике самог глагола: дати глагол у функцијн Р

означава природни или физиолошки феномен са нерашчлањении од-

носом агенс/акција (свиће, смркава се, сиии, ведри се, дува од ирозора,

гребе га у грлу, жига га иод илећима и сл.)- Разлика између ових при-

мера и К(Ш) лежи у томе што се Р овде често може развити у везу 3 + Р,

с тим да је 8 таутолошки елеменат, али је њиме идентификован А

(свиће -»• дан свиће, ведри се ->небо се ведри, сиии -*киша сиии). Ова

особина прикључује овакве глаголе типу Ру1). Штавише, овде се, као

у конструкцији К(1), поред Узе појављује и V форма (репартиција У/УЈС

условљена је и овде лексички13) . Глаголи, међ>тим, који ступају у

конструкцију Р^п!) добијају уз себе се као обавезни граматички знак

конструкције, с тим да њихова форма без се аутоматски репрезешује

другу, К<1) конструкцију. При трансформационом тесту ово се се замењује

специфичним обликом за експлицитну идентификацију неодређеног

(општег) субјекта — вршиоца радње : ирича се -> ирича свеш, ирича

народ, иричају људи.

17. За успостављање конструкције типа Кцу) релевантно је при-

суство морфеме се уз лични глаголски облик и експлицитно обеле

11 У ддаогим се језицима овакав вршилац идентификује посебним изразом —

франц. оп, енгл. опе, нем. тап.

") Упор. свиће са .смркава се. Овде постоје, уосталом, упадљлве лексичке

дивергенције међу словенским језицима. Упор.: српскохрватско сева /чешко Му!М

!е, чешко тггпеј српскохрватско мрзне се, српскохрватско свиће /словеначко лч'га к,

руско смеркаеш! српскохрватско смркава се.



едан проблем словенске синтагматике осветљен трансформационим методом 147

жавање агенса (који није идентичан са субјектом) дативном формом.

Ирелевантно је при том да ли ће 5 бити означен уз Р или неће.

Примери: сиава ми се^-*сиава ми, *сиава се, *сиава; иије му се

млеко, *иије му млеко, *иије се млеко, *иије млеко; једу му се шрешње

—*-*једу му шрешње, *једу се шрешње, *једу шрешње; кашље јој се-+

*кашље јој, *кашље се, *кашље; иде нам се-**иде нам, *иде се, *иде.

По нашој традиционалној гралштичкој терминологији овакви би при-

мери били идентификовани термином „реченице са логичким подметом".

Конструкције К0у> су подложне трансформационом тесту при

којем се агенс изједначава са субјектом, функцију предиката добија

нека модална форма (или конструкција) којом се означава унутрашњи

стимуланс на акцију, а дотадашњи предикат постаје експликативна

допуна модалне форме (односно конструкције).

Примери: сиава ми се^-осећом иошребу за сиавањем, ја бих да

еиавам; једу му се шрешње^-жели да једе шрешње, он би да једе шре-

шње; кашље јојсе-+она мора да кагиље; иде нам се^-ми бисмо желели

да идемо.

Конструкција К/1у) је, дакле, модалног карактера.

У конструкцију типа Кцу) могу ступити само оне лексичке једи-

нице које су репрезентоване V (а не УЈе) обликом. Ирелеватно је

притом да ли је значење тих лексичких јединица транзитивно или не14.

>

ЗАКЉУЧАК

18. Морфема се врши неколико граматичких служби.

Се у конструкцији Кф има две функције. Обе се тичу одређивања

односа предиката према директном објекту. Или је се граматички

знак инкомпатибилности предиката са директном објекатском допуном

(се у форми У,е) или се означава (нарочито спецификован) објекат

радње Р (се у конструкцији У + се).

У осталим К конструкцијама се је знак одступања од оне орга-

низације односа 5—Р који одговара конструкцији Кф (а то је: да се

субјекат реченице може означити експлицитном формом којом ће се

уједно идентификовати и вршилац радње Р).

Морфема се служи, дакле, редовно обележавању различитих стили-,

зација основних синтаксичких односа: односа предиката према дирек-

тном објекту, с једне стране, и односа предиката према субјекту, с

Милка Ивић

") Словенски језици постављају овде различита лексичка ограничења. У

руском нпр., за разлику од српскохрватског, не постоји оваква конструкција са

глаголом ићи: *мне идешсх (Исаченко, о. с. 378).
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Рез гоме

Милка И в ич

Один вопрос славлнскои синтагматики в свете

трансформационного метода

(грамматическан ролв морфемм се в сербохорватском лзмкс)

В настолшеб работе грамматические функции морфелш се иссле-

дуготсл методом трансформационного анализа. Исследованин базируготсл

на материале сербохорватского н.плка. Положение в осталБнмх сла-

вннских нзБшах в болвшинстве случаев аналогично положениго в

сербохорватском лзБше. Да.п.пешппе исследованин покажут, в чем

состонт отступленил.

Символом У„ здесв обозначаетсл лгабои предикат в личнои гла-

голБноИ форме с се, символом V — лгобои предикат в личнои ГЛЗГОЛБНОН

форме без се, кроме конструкции со страдателвнБШ прнчастием и кон-

структџш со именш-ш сказуемвш (которвге здесв исклгочеш.! из полл

наблкдениб).

Сербско-хорватское простое предложение (К) делитсн авторо.м

на четвхре типа. В качестве критерин беретсл стилизацин отношении

3 ( = субЂект) — А ( = исполнителБ дебствин) — Р ( = предикгт).

К(1) : 5 всггда идентичен с А, и всегда может бвгтБ зксплнци-

ровано сбозначен при Р, а Р регуллрно нвлнетсл вариантом (оккази-

оналвнБШ или факулБтативнвш) свнзи 8 + Р (иевам „пого" ->ја иевам

„к. пок>", ши се чешљаш „твт причесБшаешБсн" -> чешљаш се „приче-

свгеаешБсн").

К(П) : 8 никогда не идентичен с А и всегда может бвггБ зксплн-

цировано обозначен при Р. При зтом иррелевантно следуклцее: кто

ВБтполннет деДствие Р, можно ли его в данном случае вообше иден-

тифицироватБ и можно ли всегда в форме 8 видетБ обЂект, охваченнБпЈ

реализациеб такого ВБтолненин (човек се кажњава \з6ог недела/ „че-

ловек наказмваехсн /за проступок/" —>неко кажњава човека због тдела

„кто-то наказБ1вает человека за проступок", рукави се цеиају /од шрењај

„рукава рвутсл /от тренин/" -> *неко рукаве цеиа /од шрења\ *„кто-то

рвет рукава /от тренин/).

К(П1) : 8 обнзателБНО от^тствует, а Р облзателБНО должно иметв,

кроме формБ! У5е и форму III лица .ед. ч. Зтим обозначаетсл, что

исполнителем деиствин Р не нвлнетсл какое-нибудБ определенное лицо,

а кто бБ1 то ни бБшо, гаобоб челоЕек, лгоди вообхце (ирича се „гово-

ритсн" ->*ок се ирича *„он говоритсн", *иричам се *„н говорк>СБ"; иде се
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узбрдо „идетсн в гору"->*ок се иде узбрдо *„он идетсн в гору", *јасе

идем узбрдо*„л идусв в гору"). Глаголв! в конструкции К(Ш) приобре-

такзт се как грамматическии знак конструкции (причем зто се при

трансформации заменлетсн специфическои формои зксплицированнои

идентификации неопределенного, обобхценного исполнителл деиствин:

ирича се „рассказвхваетсн" -> ирича свеш, ирича народ, иричају људи

„говорнт, лгоди говорлт"). Они отличаготсн от глаголов (с лексическим

распределением форм У/У„), которБ1е по своему значеншо лвллмтсн

безличнвши (свиће „светает", ведри се -„пронсннегсн") и которвЈе путем

трансформации Р в целвное (тавтологическое) соединение 8 + Р, при-

соединиготсл к конструкции К(Ц (свиће „светает" -> дан свиће „денв

светает").

К(1У) : Зксплицированнан идентификацин А нвллетсн обизателв-

НОЈН, а именно в форме дателвного падежа, но А обнзателвно неиден-

тично с 5 (которБ!^ необнзателен, но может бвггв обозначен); Р

обизателвно содержит характеристику III лица (сиава му се „ему

спитсл" -»• *сиава се *„спитсн" ; једу му се шрешње „ему едлтсн черешни"

—>*једу се шрешње *„еднтсн черешни". — Такие примервг.показБтвагот,

что понитие дентели нуждсетсл в более широком обт>лснении : не как

деителл в прнмом значении зтого слова, а как лица, которому зто

деиствие приписиваетсн). Трансформационнв!!! тест показвгаает, что

такие конструкции обладагот модалвнвши признаками.

Все К конструкции, форма Р которвк не может бвггв трансфор-

мирована в соединение 8 + Р, в котором 5 бвш бв! идентичен с А (т. е.

которвте не относнтсн к К(Ј)), исклгочагот V и приобретагот У8е форму.

Следователвно, они морфологически маркированв!. Се в таких кон-

струкцинх нвлнетсн именно граммитическои характеристикои отсгу-

пленил от организации отношенин 8-Р, типичнои длн Кф.

Сс в рамках конструкции Кф служит в качестве знака длл раз-

личнвк стилизациб отношенил предикат — прнмои обЋект. Таким

образом, в далБнеишем ходе анализа К<ц вваделнетсн из осталвнвк К

конструкциИ.

V и Уи формвх конструкции Кф различамтсн между собоб воз-

можностнми комбинации с винителвнвш падежом примого обЂекта.

Среди V форм еств такие, которвге можно комбинироватв с О4

(формв! Уг : волим „лгоблнз" -> волим мајку „лк>блк> матв") и такие,

которвге нелвзл комбинироватв с О4 (формв! У2 : седиш „сидишв" -> *се-

дгаи нешшо, некога *„сидишв что-нибудв, кого-нибудв"). УЈ всегда

лвллетсн вариантом конструкции V + О4, а не самостонтелвнои син-

таксическов конструкциеб. Между тем, У2 представлнет собои само
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стоителвнук) синтаксическук) конструкцшо по отношениго к V + О4

(т. е. к УЈ). ВОЗМОЖНОСТБ комбинированин формвт V с формои О4

урегулирована сематическим условием : допускает ли глагол по своему

значениго (Уа) или искшочает (У2) обт>ектное дополнение.

Морфема се несовместима с формоб О4 (бојаши се „бонтвсн" -V *бо-

јаши се мајку *„бонтвсн матв", чешљаши се „причесвгаатвсн -> *чешљаши

се сесшру *„причесвшатвсн сестру"). Следователвно, по критериго воз-

можности (невозможности) комбинированил с О4, супдествует оппозицин

между всеми глаголвнвши формами с се и формами без се: форма

Ум нвлнетсн маркированноб категориеИ по отношениго к форме V,

которан немаркирована.

Переходнвхе по значениш глаголв: приобретагот как правило

V ( = УЈ) форму (при котороИ се, посколвку оно понвллетсн, предста-

вллет обЂект дебствил: чешљам се „причесвшагосв"). Непереходнћш

по значениго глаголм приобретагот, как У( = У2), так и У^ форму,

что обусловлено искгпочителвно лексически.

Формв! V как правило представллгот синтаксическ>то единицу

Р, а никогда целвное синтаксическое соединение предикат + обЂект.

Посколвку речв идет о глаголе непереходного значенин, форма У^

также (автоматически) представлнет Р (а се присутствует как грамлш-

тическиК знак несовместимости предиката с обт.ектом). Однако в

других случалх соединение У5С представллет не одну синтаксическук>

единицу, а две: V нвлнетса предикатом, а се обЂектом деиствин Р

(У + се). Еств три типа конструкции У + 5е.

У+зе^-.зе^ коммутабилвно с лгобои формои О4, вклкзчал в пер-

вук> очередв и возвратное местоимение себе (чешља се „причесвшаетсн"

->чешља себе „причесвтает себн", чешља ме „причесвшает менл", чешла

некога „причесвгвает кого-то"). Будучи свнзанноИ с определеннз>1м

текстом, из которого себе автоматически исклгочаетсн, морфема зег

представллет „комбинаторнвги вариант" возвратного местоименил.

У + 5ег:зе2 коммутабилвно со всеми О4 формами, исклгочан фор-

му себе (бије се „бветсн"-> бије некога „бвет кого-то", но->*6ц/е себе).

Формои зеа представлен неуточненнвЈИ обт>ект: посредственно указано

на присутствие обЋекта при ввшолнении дебствин, но не>казано кон-

кретно, кто нвлнетсн обЂектом.

V + $е3 : 5е3 колшутабилвно исклгочителвно с одноб О4 формои —

с ввтражением један другог (једни друге) „друг друга" („одни других").

5е3 представлнет обЂект во взаимном охватвшании (они се воле-^-они

воле једни друге „они лк>блт одни др>тих"). Глаголв: (количество кото-

лексически ограничено) в конструкции с таким 5е3 назвшакЈтсл
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автором „взаимопереходнБЈми" — „транзитивно реципрочшлми" (в

отличие от „взаи.мнонепереходнБхх" — „интранзитивно реципрочнвхх" :

свађа се „ссоритсн"-> *свађа некога „ссорит кого-то"). Присутствие

морфемв! се может бвив достаточнвш грамматическим знаком взаим-

ности деиствил ТОЛБКО в том случае, если глагол во множественном

числе.

Еств несколБко лексических возможностеи распределенил форм

У/У,е/У + « в Кф. (Символ X представллет лгобуго глаголвнуго лек-

сему).

Хх : глаголБнал форма употребллетсл ТОЛБКО без се (иевам „повд",

седиш „СИДИШБ").

Х2 : глагол употребллето* исклгочителБно с се (бојим се „богосБ",

јеокиш се „ежишБСл").

Х3 : глагол в V и V« формах употребллетсл с тождестветљш

семантическим и синтаксическим значением; V и Уи в данном случае

лвллготсл морфологаческими дублетами (скиша, скиша се „скитаетсл",

гиеша се, шеша „гуллет").

Х4 : глагол в V форме обозначает переходное дебствие, в Уи фор-

ме — непереходное ; таким образом Х4 = У представллет одну, тран-

зитивнуго, синтаксическук) единицу, а Х4 = У8е друг>то, интранзитивнук>

(вози некога „везет кого-то" јвози се „везеџ:л" т. е. „едет").

Х5 : переходнБш глагол (в форме V) может превратитБсн в кон-

струкцик) с се, в которов V лвллетсл формои предиката, а се обозна-

чает обЂект (чешља се „причесБшаетсл").

Хв : переходнБ1И по значениго глагол становитсл и непереходнБШ>

и тогда он менлет форму V в У8е; он также может вобти в конструк-

ЦИЈО типа V + 5е (ударио некога „ударил кого-то" / ударио се „ударилсл"/

ударио се ио колену „ударилсл по колену"). Такие примерБ! малочи-

сленнБ! .

X, : нет глагола, которБш бБ1 лвлллсл ИСКЛГОЧИТСЛБНО в конструк-

ции У + $в, а никогда вне зто# конструкции (в форме V).

Х8 : нет глагола, которБтК бБш бБ1 представлен и формои У8е и

конструкциеи У+$е и которБхб при зтом не приобретал бБ1 форму V.

В заклгочение автор утверждает, что морфема се вБтолннет

НССКОЛБКО грамматических функцив, и что все они регуллрно своднтсл

к маркированшо различнБЈх стилизации ОСНОВНБТХ синтаксических от-

ношениЈ!: отношенил предиката к прлмому обЂекту, с одноб

и отношенин предиката к субЂекту — с другоИ.
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