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О УНУТРАШЊОЈ ОДРЕЂЕНОЈ РЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТИ У
СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Пред мет члан ка су из ра зи ти па тај и тај у срп ском и од го ва ра ју ћи
из ра зи у дру гим сло вен ским је зи ци ма. Њи хо ва анализа по ка зу је да они
пред ста вља ју по се бан тип ре фе рен ци јал но сти и за у зи ма ју по себ но ме сто
у си сте му про но ми нал них ре чи и из ра за. Иако се мо гу упо тре би ти у раз -
ли чи тим функ ци ја ма, њи хо ва основ на функ ци ја је упу ћи ва ње на оно што
је од ре ђе но за уче сни ке се кун дар не ко му ни ка тив не си ту а ци је, де но ти ра -
не ис ка зом у ис ка зу, а што је нео д ре ђе но за уче сни ке при мар не ко му ни -
ка тив не си ту а ци је (са из у зет ком слу ча је ва ка да се исти уче сни ци по ја -
вљу ју и у при мар ној и у се кун дар ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји).

Кључ не ре чи: ре фе рен ци јал ност, ка те го ри ја од ре ђе но сти/нео д ре -
ђе но сти, го вор на си ту а ци ја, за ме нич ке ре чи, сло вен ски је зи ци.

1. Пред мет овог ра да је је дан тип за ме нич ке ре фе рен ци јал но сти
ко јем до са да ни је би ло по све ће но до вољ но па жње ни у про у ча ва -
њу по је ди них сло вен ских је зи ка ни на ши рем сло вен ском пла ну.
Циљ ра да је да се по ка жу ње го ве спе ци фич но сти у по ре ђе њу са
дру гим ти по ви ма за ме нич ке ре фе рен ци јал но сти, ње го во ме сто у
си сте му сред ста ва ко ји ма се оства ру је се ман тич ка ка те го ри ја од ре -
ђе но сти и нео д ре ђе но сти и ње го ве спе ци фич но сти у по је ди ним сло -
вен ским је зи ци ма. Раз ма тра ју се усло ви ре фе рен ци јал не и не ре фе -
рен ци јал не упо тре бе та квих из ра за, као и њи хо ве еуфе ми стич ке
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упо тре бе, а раз ма тра ју се и њи хо ви об ли ци у по је ди ним сло вен ским
је зи ци ма или гру па ма је зи ка.

Ем пи риј ску осно ву ис тра жи ва ња чи ни је зич ка гра ђа узе та из
лек си ко граф ских из во ра и пре вод ни при ме ри.

2. И те о ри ја и ти по ло ги ја ре фе рен ци јал но сти, као и те о ри ја и
ти по ло ги ја ис ка за, ре ла тив но су до бро про у че ни, као што је у мно -
гим ис тра жи ва њи ма по дроб но ис пи та на функ ци ја за ме ни ца у ис -
ка зи ва њу ре фе рен ци јал но сти у сло вен ским је зи ци ма и њи хо ва
функ ци ја у раз ли чи тим ти по ви ма ис ка за (ПА ДУ ЧЕ ВА 1985). Као што
обич но би ва, у тим ис тра жи ва њи ма у фо ку су су, по пра ви лу, нај ре -
гу лар ни је, нај ти пич ни је и нај фре квент ни је, од но сно нај ја че гра ма -
ти ка ли зо ва не про но ми нал не ре чи, док су не ке дру ге за ме ни це на
пе ри фе ри ји ис тра жи вач ке па жње. Том дру гом кру гу сред ста ва про -
но ми нал не ре фе рен ци јал но сти у сло вен ским је зи ци ма, ко ји за слу -
жу ју до дат ну па жњу, при па да ју и из ра зи ти па срп ског тај и тај,
ру ског та кой-то, пољ ског tacy a tacy и сл., нпр.

(1) блр. (2011)1: Ён жа ска заў: ід зі це ў го рад да та ко га і та ко га і ска жы це
яму: “На ста ў нік ка жа: час мой бліз кі […]“ 2011 (Maт. 26: 18)

(2) буг. (1992): Той ка за: Иде те в гра да при еди ко го си и ре че те му: Учи те -
лят ка зва: Вре ме то Ми е бли зо […].

(3) глсрп. (1966): Wón rjekny: Dz’iće do mĕ sta k to mu a to mu čł ow je kej a praj -
će je mu: Mi šter da pra jić: Mój čas je bliz ko […].

(4) мак. (1967): Тој ре че: „Оти де те во гра дот при тој и тој чо век и ре че те
Му: Учи те лот ве ли: Мо е то вре ме е бли зу […].“

(5) пољ. (1965): On odr ze kł: Idź cie do mi a sta, do zna ne go nam czł o wi e ka, i
po wi ed zcie mu: Na uczyciel mówi: Czas mój jest bli ski […].

(6) рус. (2010): Иисус отве тил: – Иди те в го род к та ко му-то и ска жи те ему:
«Учи те ль го во рит, что Его вре мя уже по до шло […]».

(7) слв. (1993): Od po ve dal: Chod’te do me sta k to mu a to mu a po ved zte mu:
Maj ster od ka zu je: Čas mоj je bliz ko […] .

(8) слн. (2000): De jal jim je: Poj di te v me stu k te mu in te mu in mu re ci te: „Uči -
telj pra vi: Moj čas je bli zu […]“.

(9) срп. (1990): A он ре че: Иди те у град то ме и то ме, и ка жи те му: Учи тељ
ка же: Ври је ме је мо је бли зу […].

(10) укр. (2006): Він ска зав: Пі ді ть до мі ста, до та ко го-от чо ло ві ка і ска жі -
ть йому: Учи те ль мо ви ть: Час Мій бли зь ко […]. 2006

(11) хрв. (1942): On re če: “Idi te u grad to mu i to mu i re ci te mu: ‘Uči telj ve li:
Vri je me je mo je bli zu […].’“
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1 У при ме ри ма екс цер пи ра ним из Но вог за ве та го ди на у за гра ди, на ве де на
по сле скра ће ни це за на зив је зи ка, пред ста вља го ди ну из да ња.



(12) чеш. (1979): On je po slal do mĕ sta k jistému člo vĕ ku, aby mu řekli: “Mi str
vzka zu je: Mủj čas je blízko […].“

У гра ма тич ким опи си ма сло вен ских је зи ка ти из ра зи се го то во
не по ми њу, а у лек си ко граф ским из во ри ма и у спе ци јал ној ли те ра -
ту ри, опи су ју се и об ја шња ва ју шкр то, рет ко и не пот пу но.2

У ши рој лин гви стич кој ли те ра ту ри при лич но уса мљен и вре -
мен ски уда љен из у зе так пред ста вља сту ди ја Џ. Ко лин со на (COL LIN SON

1937: 104–106) о ин ди ка то ри ма (на ма те ри ја лу ен гле ског и дру гих
је зи ка). Аутор кон ста ту је зна чењ ску по себ ност та квих из ра за, ко је
на зи ва blan co ex pres si ons, не до во де ћи их у ве зу с пој мо ви ма ко ји би
би ли бли ски те о ри ји ре фе рен ци јал но сти или кон цеп ту ис ка за.

Да ли су то за и ста са мо б л а н  ко  и з  р а  з и, ко ји ма се из раз ло -
га је зич ке еко но ми је за ме њу је пот пу но по на вља ње ко му ни ка тив но
ма ње ре ле вант не ин фор ма ци је; или је то на чин да се пу но зна чан
из раз оква ли фи ку је као део је зич ких „бла-бла“ фе но ме на са свим
ис пра зног са др жа ја; или та кви про но ми нал ни из ра зи има ју не ке
спе ци јал не син так сич ке функ ци је и за у зи ма ју по себ но ме сто у си -
сте му сред ста ва про но ми нал не ре фе рен ци јал но сти и оформ љу ју
не ки спе ци ја лан тип ис ка за?

Ов де же лим да по ка жем и да ар гу мен ту јем да је у пи та њу тре -
ћа по ме ну та мо гућ ност.

3. Ако се упо ре де ре че ни це као што су
(13) Ре кла је да га је ви де ла у јед ном фил му.

(14) Ре кла је да га је ви де ла у том фил му.

(15) Ре кла је да га је ви де ла у том и том фил му.

мо же се с ве ли ком си гур но шћу прет по ста ви ти да ти пи чан го вор ни
пред став ник срп ског је зи ка не сма тра да те ре че ни це си но ни мич -
ним, и ин ту и тив но раз ли ку је од ре ђе ну ре фе рен ци јал ну упо тре бу
за ме ни це тај у (14) од нео д ре ђе не ре фе рен ци јал не упо тре бе за ме -
нич ког из ра за тај и тај у (15). Прет по став ка да би за ме нич ки из раз
тај и тај мо гао би ти си но ни ми чан не кој од фре квент ни јих за ме ни ца
и ти ме под ве ден под не ки од по зна тих ти по ва нео д ре ђе не ре фе рен ци -
јал но сти (чи ме би пи та ње ње го ве се ман тич ке по себ но сти по ста ло
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2 О за ме нич ким из ра зи ма ко ји су пред мет овог ра да пи ше у сво јој мо но гра фи -
ји о бу гар ским за ме ни ца ма Р. Ни цо ло ва (1986); на из ра зе ти па тај и тај, та мо
и та мо у срп ском је зи ку ука зу је се у ра до ви ма: ПИ ПЕР 1987, ПИ ПЕР 1988.



бес пред мет но) ла ко се мо же про ве ри ти суп сти ту ци о ним те стом, ко -
ји по ка зу је или од су ство си но ним ских од но са, нпр. (15) и (16), или
(15) и (17), уп.

(16) Ре кла је да га је ви де ла у не ком фил му.

или не при хва тљи вост из ра за с та квом суп сти ту ци јом, нпр.

(17) Ре кла је да га је ви де ла у *би ло ком фил му и сл.

Ако се окре не мо бо га тој ли те ра ту ри о про но ми нал ним ре чи ма
и о вр ста ма ре фе рен ци јал но сти, не ће мо на ћи го то во ни ка кве ин -
фор ма ци је о пи та њу ко је нас ов де ин те ре су је, док се у ли те ра ту ри
о фи ло зоф ско-ло гич ким аспек ти ма ре фе рен ци јал но сти из ра зи ти па
тај и тај, та ко и та ко, ту и ту и сл. по не кад сре ћу, али не као
пред мет ана ли зе не го као прак тич но сред ство „скра ће не де скрип ци -
је“, од но сно „скра ће ног“ при ме ра.

4. Се ман тич ке кла си фи ка ци је и си сте ма ти за ци је за ме ни ца ду го
су но си ле, а и са да че сто но се јак пе чат лин гви стич ке тра ди ци је, у
ко ју је по не кад по треб но уне ти ви ше пре ци зно сти и убе дљи ви је ин -
тер пре та ци је.

При ме ри као што су:
(18) Ре кла је да га је ви де ла у овом фил му.

(19) Ре кла је да га је ви де ла у том фил му.

(20) Ре кла је да га је ви де ла у оном фил му.

(21) Ре кла је да га је ви де ла у том и том фил му.

ја сно по ка зу ју глав ну, али не и је ди ну спе ци фич ност про но ми нал -
них из ра за ти па тај и тај у срп ском је зи ку.

При мер (18) са др жи за ме ни цу овај, чи ја је при мар на, али не и
је ди на функ ци ја у срп ском је зи ку остен зив на де мон стра тив ност,

при мер (19) са др жи за ме ни цу тај, чи ја је при мар на, али не и је -
ди на функ ци ја ана фо ра у ужем сми слу ре чи, тј. упу ћи ва ње на већ
по ме ну ти сег мент тек ста;

при мер (20) са др жи за ме ни цу онај, ко ја у срп ском је зи ку има
при о ри тет ка да је у пи та њу упу ћи ва ње на за јед нич ка зна ња уче сни -
ка у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји.

У че му је спе ци фич ност при ме ра (21), у ко јем про но ми нал ни
из раз с ре ду пли ко ва ном де мон стра тив ном за ме ни цом не мо же би -
ти суп сти ту и сан ни јед ним дру гим по ме ну тим из ра зом без про ме не
зна че ња ис ка за?

Јужнословенски филолог LXX (2014)38



Ње го ва спе ци фич ност је у то ме што у том при ме ру по сто ји ис -
каз у ис ка зу, па за то ту ни је у фо ку су при мар на ко му ни ка тив на си -
ту а ци ја, у ко јој је тај ис каз упо тре бљен, не го, пре све га, не ка дру га
ко му ни ка тив на си ту а ци ја, о ко јој је реч.

При то ме се про но ми нал ни из раз тај и тај де ик тич ки од но си
на оно што је у тој дру гој, уну тра шњој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји
ре че но, а чи ја се пу на ре при за из не ких раз ло га же ли из о ста ви ти.

У на ве де ном при ме ру (21), из раз тај и тај има ре фе рен ци јал -
ну функ ци ју.

Ако се по ста ви пи та ње да ли је то од ре ђе на ре фе рен ци јал ност
или нео д ре ђе на ре фе рен ци јал ност, јед но зна чан од го вор за ви си од
то га да ли се ре фе рен ци јал ност та квих из ра за по сма тра из угла
осно вог ис ка за или из угла уну тра шњег ис ка за.

За уче сни ке у основ ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, ре фе рен ци -
јал ност из ра за ти па тај и тај је нео д ре ђе на осим ако уче сни ци (или
бар је дан уче сник) основ не го вор не си ту а ци је ни су исто вре ме но
уче сни ци се кун дар не го вор не си ту а ци је, нпр. (22), (23), али не и
(24), уп.

(22) Ја сам им ре као да до ђу на то и то ме сто.
(23) Ти си им ре као да до ђу на то и то ме сто.
(24) Он им је ре као да до ђу на то и то ме сто.

Ако се ста ве на стра ну та кви слу ча је ви, мо же се кон ста то ва ти да
су из ра зи ти па тај и тај сред ство нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти
са ста но ви шта основ не ко му ни ка тив не си ту а ци је (што фор мал но
по твр ђу је и об лик та кой-то у ру ском је зи ку ана ло ган струк ту ри
за ме ни це ка кой-то, а слич но је и у укра јин ском је зи ку).

Исто вре ме но, ти из ра зи су и сред ство од ре ђе не ре фе рен ци јал -
но сти, али са ста но ви шта се кун дар не го вор не си ту а ци је јер је за
уче сни ке у тој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји реч о ре фе рен ци јал но сти
по зна тог де но та та, што бо ље од ра жа ва фор ма из ра за ти па тај и тај,
ко ји пре о вла ђу је у ве ћи ни сло вен ских је зи ка и ко ји ис ти че де мон стра -
тив ност, а фор мал но не по ка зу је ве зу с ка те го ри јом нео д ре ђе но сти.

Као што је ре че но, то ипак ва жи са мо за оне слу ча је ве ка да у уну -
тра шњем ис ка зу су бје кат ни је ни у пр вом ни у дру гом ли цу јер је у
та квим слу ча је ви ма нео д ре ђе ност ис кљу че на бар за јед ног уче сни ка
у го вор ној си ту а ци ји, ако не и за оба уче сни ка. Уп. (22), (23), (24).

5. У скла ду с ре че ним тре ба по сма тра ти ди мен зи је ка те го ри је
ре фе рен ци јал но сти у си сте му про но ми нал них ре чи. По ред не ре фе -
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рен ци јал них про но ми нал них сред ста ва ти па срп. ико, пољ. kto kol -
wi ek, рус. кто-ни бу дь итд., ре фе рен ци јал на сред ства се де ле на

I. при мар ну ре фе рен ци јал ност нпр. срп. тај, пољ. ten, ру ски
тот и сл., и

II. се кун дар ну ре фе рен ци јал ност, тј. ре фе рен ци јал ност ис ка за у
ис ка зу ти па срп. тај и тај, пољ. tacy a tacy, рус. та кой-то,
нпр.

(25) пољ.: Agen ci […] pi ta ją o czym tacy a tacy mo wi li w sa moc hod zie, gdy jec -
ha li tam a tam.

(26) рус.: Я отво жу вам вон то по ле, ко то рое на хо дит ся там-то.
(27) срп.: У оби ла же њу Мин хе на јед ном му је би ло на ре ђе но да ста не на

јед ном ме сту, дру ги пут на дру гом или да ће ту и ту на ћи пи смо са да -
љим упут стви ма.

Исто вре ме но, на сли чан на чин се у про но ми нал ним си сте ми ма
пре ла ма ка те го ри ја нео д ре ђе но сти, ко ја се ис по ља ва би ло као не ре -
фе рен ци јал на нео д ре ђе ност ти па срп. ишта, пољ. co kol wi ek, рус.
что-ни бу дь итд., би ло као ре фе рен ци јал на нео д ре ђе ност, ко ја мо же
би ти при мар на, нпр. срп. не ко, пољ. ktoś, рус. кто-то, или се кун -
дар на, као нео д ре ђе ност за уче сни ке у при мар ној го вор ној си ту а ци ји,
али не и за уче сни ке у се кун дар ној, уну тра шњој го вор ној си ту а ци -
ји, нпр. тај и тај, пољ. tacy a tacy, рус. та кой-то.

Уну тра шња нео д ре ђе ност не по ка зу је ве зу с ка те го ри јом пер -
со нал но сти с об зи ром на ди стри бу ци ју по зна тог и не по зна тог по
ли ци ма у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, што је ка рак те ри стич но за
при мар ну нео д ре ђе ност, уп., на при мер, у рус. Кто сту чит? (нео -
д ре ђе ност за го вор ни ка уз прет по став ку од ре ђе но сти за са го вор ни -
ка), Кое-кто уже при шел (од ре ђе ност за го вор ни ка уз прет по став ку
нео д ре ђе но сти за са го вор ни ка), и Спро си те ко го-ни бу дь (пот пу на
нео д ре ђе ност).

Ов де се не ула зи у раз ли чи та ужа зна че ња про но ми нал не нео д ре -
ђе но сти (нпр. са пра те ћим раз ли чи тим мо дал ним зна че њем уве ре -
но сти, ти па ру ског Кто-кто, а он по мо жет, или срп ског Кад-тад
они ће ус пе ти и сл.) јер то ни је у не по сред ној ве зи с пред ме том овог
ре фе ра та.

6. У окви ру из ло же не основ не функ ци је да тих за ме нич ких из -
ра за они, у за ви сно сти од ко му ни ка тив них на ме ра го вор ног ли ца,
струк ту ре ре че ни це и ње ног лек сич ког са ста ва, мо гу има ти не ко ли ко
ва ри јант них зна че ња. Не ка од тих ва ри јант них зна че ња ре ги стру ју
и реч ни ци:
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1) Зна че ње ко му ни ка тив не ире ле вант но сти та ко озна че ног де -
но та та, и/или зна че ње прет по став ке о оп ште по зна то сти оно га на
шта се ти ме упу ћу је, по го то ву у по на вља њи ма, ка рак те ри стич ним
за на ра тив не ис ка зе, и/или зна че ње нео д ре ђе но сти де но та та са ста -
но ви шта го вор ног ли ца и/или са го вор ни ка у основ ној го вор ној си -
ту а ци ји. Уп. код Ву ка Ка ра џи ћа у исто риј ским спи си ма:

(28) […] пре да мном за по ве ди кне зу Ва си По по ви ћу […] да по ша ље сол да -
ти ма то ли ко и то ли ко (сад се не опо ми њем ко ли ко) иља да ока пше ни -
це (Ка ра џић, 1969: 162)

2. По ред сво је спе ци јал не ре фе рен ци јал не функ ци је за ме нич -
ки из ра зи ти па тај и тај сво јим об ли ком удво је ног де мон стра ти ва
и че стом упо тре бом с ви ше дру гих де мон стра тив них за ме ни ца у
ис тој основ ној функ ци ји мо гу сиг на ли зи ра ти и ис црп ност и сло же -
ност из вор ног об ли ка ин фор ма ци је, на ко ју се упу ћу је. Уп. (29):

(29) срп.: Си ла пу та он ка же ко ме: Тај и тај ве ли за те бе то и то, што онај
ни је ни по ми слио, али по нај ви ше за по ве ди јед но ме на са мо: ре ци то ме
то и то, а ка што оно ме опет ка же на са мо: ре ци ти ње му то и то (Ка -
ра џић, 1969: 140)

3. Упо тре ба де мон стра ти ва ти па тај и тај мо же би ти и еуфе ми -
стич ки мо ти ви са на да би се из бе гло до слов но пре но ше ње ис ка за
ко ји се сма тра не при стој ним (30):

(30) срп.: Онај ма то ри пас ста не го во ри ти кур ја ци ма: „Та мо њи ма то и то!
Док су још ова два зу ба ме ни у гла ви, не ће те ви чи ни ти ште те мо ме го -
спо да ру.“ (Ка ра џић 1969а:70).

Ипак, та ква упо тре ба по ка зних за ме ни ца је рет ка, а за са вре ме -
ни срп ски књи жев ни је зик је не ти пич на.

7. Оно што је за наш пред мет по себ но зна чај но је сте чи ње ни ца
да уну тра шња од ре ђе на ре фе рен ци јал ност да је ис ка зу обе леж је на -
ра тив но сти. Је дан од фор мал них из ра за сло бод ног усме ног при по -
ве да ња је сте и упо тре ба за ме нич ких ре чи у функ ци ји уну тра шње
од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, ко ја омо гу ћу је да се се кун дар ни уну -
тра шњи ис ка зи на ве ду скра ће но (ка да при по ве дач оце ни да је то
по треб но или нео п ход но), од но сно да се на ве ду са мо у глав ним, ка -
те го ри јал ним на зна ка ма.

У ад ми ни стра тив ном сти лу та кви за ме нич ки из ра зи се, по пра -
ви лу, не сре ћу, а у је зи ку на уч ног де ла та ква ме ста су стил ски мар -
ки ра на сво јом на ра тив но шћу. Уп. по ред ра ни је на ве де них при ме ра
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из Ка ра џи ће вих исто риј ских спи са и сле де ће при ме ре (31–33) (пре -
ма: Ка ра џић 1969):

(31) срп.: Па сман џи ја […] ста не тај но пи са ти и по ру чи ва ти свим ве зи ри ма
ре дом: „Ја би се те би пре дао, али је тај и тај ве зир мој не при ја тељ, пак
не сми јем од ње га“.

(32) срп.: Ми лош им по ша ље књи гу да […] ће им он, ако је по треб но, до
то ли ко и то ли ко да на са две иља де мо ма ка до ћи у по моћ;

(33) срп.: […] Да је им осо би те рас пу сне књи ге, н. п. чо ве ку да се ње гов брак
с том и том раз ве зу је.

8. Ако упо ре ди мо уну тра шњу нео д ре ђе ну ре фе рен ци јал ност у на -
род ним при по вет ка ма и у да на шњем срп ском књи жев ном је зи ку, ви -
ди мо да су и функ ци ја и сред ство ње ног ис ка зи ва ња углав ном исти.
Усме на про зна књи жев ност у жи во ту са вре ме ног чо ве ка, сва ка ко не -
ма оно ме сто ко је је има ла пре две ста или ви ше го ди на, али су се у
ме ђу вре ме ну по ја ви ли но ви ти по ви тек сто ва, ко ји се осла ња ју на по -
сто је ће син так сич ке об ли ке на ра тив но сти, нпр. ре пор та жа, ин тер вју,
фељ тон, у ко ји ма уну тра шња нео д ре ђе на ре фе рен ци јал ност има ону
исту функ ци ју ко ју на ла зи мо у на род ним при по вет ка ма, нпр. (34–41):

(34) срп.: Он је на пу стио рад њу, од вео нас до кра ја ули це и пре по ру чио нам
да свра ти мо ту и ту. (Ж. Жи ву ло вић, По ли ти ка)

(35) срп.: Ја мо гу да је слу шам да ме она са ве ту је ка ко ћу с та квом и та квом
осо бом. (Ду га)

(36) срп.: А они ка жу: до ла зе нам ру ко во ди о ци ти и ти. (По ли ти ка)
(37) срп.: Би ло да се њи ма /оба ве ште њи ма/ са оп шта ва ко ји сту ден ти тог и тог

да на из ла зе на ис пит, или ко је при мљен у сту дент ски дом (По ли ти ка)
(38) срп.: Ка ко од ре ди ти да ли је тај и тај де чак нар ко ман или ни је? (По ли -

ти ка)
(39) срп.: Ма те ма ти ка ми ни ка ко ни је ишла („кад је дан рад ник, ко ји је у не -

сре ћи из гу био јед ну ру ку, а мо же ипак оном дру гом да ко па, ис ко па ров
дуг, ши рок и ду бок тол ко и тол ко, он да ко ли ко вре ме на тре ба тро ји ци
рад ни ка, ко ји има ју по обе ру ке, да ис ко па ју ров дуг тол ко и тол ко?“).
(А. Де ро ко)

(40) срп.: Ма љо ку чак ни је ни за твор ску хра ну јео, иако је по про пи си ма би -
ло да тре ба то ли ко и то ли ко во де, то ли ко хле ба. На про тив, ње му су
до но си ли хра ну из обли жњег хо те ла. (Б. Га јић, Ин тер вју)

(41) срп.: Ста ти сти чар твр ди да је на под руч ју при сут но то ли ко и то ли ко
ко ња, то ли ко сви ња. (По ли ти ка)

Као што се из по след ња два при ме ра ви ди, функ ци ју уну тра шње
нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти мо же (обич но у скра ће ним на бра ја -
њи ма) да пре у зме и по ка зна за ме ни ца ко ја ни је удво је на и за ко ју је
у та квом об ли ку да та функ ци ја ина че не ти пич на.
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При ме ри (38), (39) илу стру ју мо гућ ност упу ћи ва ња и на ире ал -
не си ту а ци је и њи хо ве про стор не, вре мен ске, ко ли чин ске и дру ге
еле мен те, ко је од ре ђе но ли це мо же да зна и да вер ба ли зу је. Уп. и
при ме ре (42–43) из RJA ZU:

(42) срп.: Одрéди, да се са ста не мо ту и ту (тј. гдје хо ћеш) па ће мо се са ста -
ти. (RJA ZU, 1966, св. 78)

(43) срп.: Ако он те и те оби ча је, це ре мо ни је и свет ко ви не не др жи, он је
без бо жник. (Д. Об ра до вић)

Ка да се и то има у ви ду, мо же се за кљу чи ти да се про но ми нал -
ни из ра зи ти па тај и тај упо тре бља ва ју у функ ци ји оства ри ва ња
(се кун дар не) ре фе рен ци јал но сти са др жа ја сво је имен ске гру пе: ре -
фе рен ци јал ност та кве имен ске гру пе ва жи за си ту а ци ју, обич но го -
вор ну, ко ја не мо ра би ти иден тич на оној го вор ној си ту а ци ји у ко јој
се оства ру је да ти ис каз. Дру гим ре чи ма, тим из ра зи ма упу ћу је се
на оно што од ре ђе но ли це зна или мо же да зна, па сто га обич но и
вер ба ли зу је (одн. мо же да вер ба ли зу је) у свом ис ка зу.

С об зи ром на то да из ра зи ти па тај и тај упу ћу ју, пре све га, на
оно што је по ме ну то или на не ки дру ги на чин по зна то уче сни ци ма се -
кун дар не ко му ни ка тив не си ту а ци је, у пре ди ка ту уну тра шњег ис ка за
обич но се на ла зе ver ba di cen di или гла го ли ког ни тив ног са др жа ја (нпр.
пи та ти, ис пи ти ва ти, ис тра жи ва ти, са зна ти итд.), али то мо гу би -
ти и де вер ба тив не и дру ге ап стракт не име ни це, уп. (44–46)

(44) срп.: У ин струк ци ји пи ше да се апа рат по кре ће та ко и та ко.
(45) срп.: Ин струк ци ја са др жи ин фор ма ци ју да се апа рат по кре ће та ко и

та ко.
(46) срп.: Са гла сно ин струк ци ји апа рат се по кре ће та ко и та ко.

9. Уну тра шња нео д ре ђе на ре фе рен ци јал ност по сто ји у свим
сло вен ским је зи ци ма, а њен нај че шћи об лик је ре ду пли ка ци ја про -
но ми нал ног де мон стра ти ва. У ру ском је зи ку пре о вла ђу је по се бан
про но ми нал ни де мон стра тив с пост фик сом -то, иако под од ре ђе -
ним усло ви ма ни је ис кљу че на ње го ва ре ду пли ка ци ја, а по себ ни об -
ли ци уну тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти по сто је и у не ким
дру гим сло вен ским је зи ци ма, али не као основ на или је ди на сред -
ства у та квој функ ци ји, нпр. бу гар ски је зик, и још ре ђе бе ло ру ски
је зик. Уп. (47–55):3
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(47) блр.: Ён ска заў ім, каб яны пры й шлі ту ды і ту ды ў та кое і та кое ме сца.

(48) буг.: Ка за им да до й дат еди-ко га си на еди-кое си мя сто ( // еди-къ де си).

(49) мак.: Им ка жа да дој дат то гаш и то гаш на тоа и тоа ме сто.
(50) пољ.: Zle cił im, aby sta wi li się o ta ki ej а ta ki ej por ze, w ta kim а ta kim mi -

ej scu.

(51) рус.: Он ска зал им, что бы они при шли тог да-то в та кое-то ме сто.

(52) слк.: Po ve dal im, aby pri šli vtedy a vtedy, tam a tam.

(53) срп.: Ре као им је да до ђу тад и тад на то и то ме сто.

(54) укр.: Він ска зав їм при й ти то ді-то в та ке-то мі сце.

(55) чеш.: Řekl jim, ať př ij dou tehdy a tehdy na to a to místo.

У бе ло ру ском је зи ку се у функ ци ји уну тра шње нео д ре ђе не ре -
фе рен ци јал но сти по ред ре ду пли ка ци је де мон стра ти ва у по себ ним
слу ча је ви ма упо тре бља ва де мон стра тив гэ ту ль кі без ре ду пли ка ци је,
ко јем кон ку ри ше мо дел са ре ду пли ка ци јом де мон стра ти ва, нпр. (56):

(56) блр.: Пі шы: “Мя не зва ць так і так, я жы ву там і там, пра фе сія ў мя -
не та кая і та кая // пра цую тым і тым, за ра бляю гэ ту ль кі ( // сто ль кі
і сто ль кі)“.

Као ни у ру ском је зи ку и ве ћи ни дру гих сло вен ских је зи ка, у
бе ло ру ском је зи ку се ни пр ва ни дру га мо гућ ност не ко ри сти у
еуфе ми стич кој функ ци ји, за шта по сто је спе ци јал ни де мон стра ти -
ви, што је у срп ском је зи ку јед на од функ ци ја та квих из ра за, до ду -
ше рет ка, уп. (57) и (30):

(57) блр.: Ён яму гру ба ска заў: „Слу хай, ты, та кі-ся кі // та кі-гэ та кі, не ад -
клад на ( // за раз жа) пры ход зь // пры язд жай“.

(30) срп.: Онај ма то ри пас ста не го во ри ти кур ја ци ма: „Та мо њи ма то и то!
Док су још ова два зу ба ме ни у гла ви, не ће те ви чи ни ти ште те мо ме го -
спо да ру.“ (Ка ра џић 1969а: 70);

По се бан мо дел про но ми нал ног из ра за за уну тра шњу нео д ре ђе -
ну ре фе рен ци јал ност још ви ше је ка рак те ри сти чан за бу гар ски је -
зик (нпр. еди-ко га си), у ко јем тај из раз у не ким слу ча је ви ма мо же
има ти си но ним у из ра зу са ре ду пли ко ва ном де мон стра тив ном за -
ме ни цом, нпр. (58):

(58) буг.: На гра ни ца та обя ви, че има еди-кол ко си до ла ра и еди-кол ко си ди -
на ра. // На гра ни ца та обя ви, че има тол ко ва и тол ко ва до ла ра и тол ко -
ва и тол ко ва ди на ра.

Осо бе ност ма ке дон ског је зи ка као јед ног од сло вен ских је зи ка
са тр о чла ним си сте мом де мон стра тив но сти (в – т – н) је сте у то ме
што се у из ра зи ма за уну тра шњу од ре ђе ну ре фе рен ци јал ност по -
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ред Т-де мон стра ти ва (59), (61)–(63), (67) у функ ци ји уну тра шње од -
ре ђе не ре фе рен ци јал но сти упо тре бља ва ју и В- и Н-де мон стра ти ви,
би ло као си но ни ми, нпр. (60), би ло са мо дал ним зна че њем сте пе на
убе ђе но сти го вор ни ка у ре ал ност озна че не си ту а ци је (64), (65), док
се у еуфе ми стич кој функ ци ји не упо тре бља ва ју пр о но ми нал ни из -
ра зи уну тра шње од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, не го обич ни де мон -
стра ти ви без ре ду пли ка ци је (66), уп.

(59) мак.: Им ка жа да дој дат то гаш и то гаш на тоа и тоа ме сто.
(60) мак.: Пи шу вај: Се ви кам ва ка и ва ка, жи ве ам ов де и ов де, по пр о фе си -

ја сум ова и ова, за ра бо ту вам вол ку и вол ку.
(61) мак.: Пи шу вај: Се ви кам та ка и та ка, жи ве ам та му и та му, по пр о фе -

си ја сум тоа и тоа, за ра бо ту вам тол ку и тол ку.
(62) мак.: Од го во ри де ка дој де за тоа и тоа, за ра ди ова и за ра ди она.
(63) мак.: Ако вло жи те тол ку и тол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де тол ку и

тол ку. (не у трал но)
(64) мак.: Ако вло жи те вол ку и вол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де вол ку и вол -

ку. (са ве ћим сте пе ном уве ре но сти у ре ал ност пр о по зи ци је, од но сно са
ја чим ило ку тив ним на по ном у го вор ној си ту а ци ји убе ђи ва ња са го вор -
ни ка ка ко да по сту пи)

(65) мак.: Ако вло жи те онол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де онол ку и онол ку. (с
ма њим сте пе ном уве ре но сти го вор ни ка у ре ал ност пр о по зи ци је, од но -
сно са сла би јим ило ку тив ним на по ном у го вор ној си ту а ци ји убе ђи ва ња)

(66) мак.: Му ре че гру бо: Слу шај ти (бе) она ков, вед наш да си оти шол.
(67) мак.: На гра ни ца (гра ни ца та) из ја ви де ка има тол ку и тол ку до ла ри,

тол ку и тол ку ди на ри.

У пољ ском је зи ку, као и у сло вач ком и гор њо лу жич ко срп ском,
ре ду пли ко ва ни де мон стра ти ви мо гу би ти по ве за ни ве зни ци ма i или
a, а у че шком a или či , у укра јин ском ало мор фи і или й, ко ји има ју
исту функ ци ју, али не ма ју исту ди стри бу ци ју, уп. (68–71)

(68) пољ. Pr os zę (na)pi sać: Nazywam się tak а tak, mi es zkam tu i tu, z za wo du
je stem tym i tym, za ra bi am tyle i tyle.

(69) слк.: Píš: Volám sa tak a tak, ži jem tam a tam, povolaním som to a to,
zarábam to ľ ko a to ľ ko.

(3) глсрп.: Wón rjekny: Dz’iće do mĕ sta k to mu a to mu čł ow je kej…
(70) укр.: Він ска зав їм, щоб при й шли то ді й то ді на те й те мі сце.
(71) чеш.: Na piš: Jme nu ju se tak a tak, bydlím tam a tam // tam či tam, povoláním

jsem ten a ten ( // ta i ta), vydělávám to lik a to lik.

У ру ском је зи ку и у укра јин ском је зи ку по сто је по себ ни де мон -
стра ти ви за уну тра шњу од ре ђе ну ре фе рен ци јал ност ти па та кой-то,
нпр.
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(72) рус.: Он ска зал им, что бы они при шли тог да-то в та кое-то ме сто.

(73) укр.: Пи ши: я – та кий-то, ме шкаю там-то, пр о фе сія та ка-то, за ро -
бляю сті ль ки-то.

У ру ском је зи ку та кав де мон стра тив у по себ ним слу ча је ви ма
мо же би ти ре ду пли ко ван, нпр. (74)

(74) рус.: Он ска зал им, что бы они при шли тог да-то и тог да-
то в та кое-то и та кое-то ме сто.

10. У срп ском, али и у не ким дру гим сло вен ским је зи ци ма у ко -
ји ма је по на вља ње де мон стра ти ва основ ни на чин из ра жа ва ња уну -
тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, ре ду пли ка ци ја по не кад мо же
из о ста ти уз очу ва ње функ ци је уну тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци -
јал но сти. За уну тра шњу нео д ре ђе ну ре фе рен ци јал ност без ре ду -
пли ка ци је де мон стра ти ва по сто је два усло ва. Пр ви услов је да се у
два уза стоп на из ра за уну тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти по -
ја вљу је исти де мон стра тив, а дру ги је да је то ко ли чин ски де мон стра -
тив, нпр. (75)–(80):

(75) пољ.: Na gra nicy oświ adczył, że ma tyle i tyle do larów, tyle di narów.
(76) слк.: Na hra ni ci vyhlásil, že má to ľ ko a to ľ ko dolárov, to ľ ko to dinárov.
(77) слн.: Na me ji je iz ja vil, da ima to li ko in to li ko do lar jev, to li ko di nar jev.
(78) срп.: На гра ни ци је из ја вио да има то ли ко и то ли ко до ла ра, то ли ко ди -

на ра.
(79) чеш.: Na hra ni ci nahlásil, že má to lik a to lik do la rů a to lik dinárů.
(80) укр.: На кор до ні він за я вив, що має сті ль ки і сті ль ки до ла рів, сті ль ки

ди на рів. // На мит ни ці він за я вив, що в нь о го з со бою сті ль ки-то до ла -
рів та сті ль ки-то ди на рів.

На ве де ни сло вач ки при мер (76) по ка зу је да се у сло вач ком је зи ку
у слу ча је ви ма из бег ну те ре ду пли ка ци је де мон стра ти ва са зна че њем
уну тра шње од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти у ис каз укљу чу је де мон -
стра тив по себ не струк ту ре – to ľ ko to.

11. Иако је при мар на функ ци ја из ра за ти па тај и тај из ра жа ва ње
уну тра шње од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, та кви из ра зи, под од ре ђе -
ним син так сич ко-се ман тич ким усло ви ма, ка да је реч о ире ал ним си -
ту а ци ја ма, ни су ре фе рен ци јал ни, не го су не ре фе рен ци јал ни, нпр. (81)

(81) срп.: Ако ку пи те то ли ко и то ли ко ак ци ја, ви сте ак ци о нар.

где то ли ко и то ли ко зна чи ‘би ло ко ју ко ли чи ну’или ‘из ве сну ко ли чи -
ну’. А да се ту ра ди о ко му ни ка тив но не ре ле вант ној ин фор ма ци ји,
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по ка зу је мо гућ ност из о ста вља ња та квих де мон стра ти ва без гра ма -
тич ког оште ће ња ис ка за, уп. (82):

(82) срп.: Ако ку пи те ак ци је, ви сте ак ци о нар.

Уп. та ко ђе при ме ре (83)–(92), у ко ји ма се на чел но ре фе ри ше о
по сто ја њу од но са про пор ци је, без упу ћи ва ња на би ло ко ји ре а лан
од нос:

(83) блр.: Ка лі вы ўклад зя це гэ ту ль кі // (сто ль кі і сто ль кі) гро шай, пра цэнт
у вас буд зе та кі і та кі.

(84) буг.: Ако вне се те еди-кол ко си па ри, ли хва та Ви ще е еди-кол ко си. / Ако
вне се те тол ко ва и тол ко ва па ри, ли хва та Ви ще е тол ко ва и тол ко ва.

(85) мак.: Ако вло жи те тол ку и тол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де тол ку и
тол ку.

(86) пољ.: Je ś li wł oży Pan(i) tyle i tyle pi e ni ędzy, pro cent wyni e sie tyle i tyle.
(87) рус.: Если (вы) вло жи те сто ль ко-то де нег, про цент у вас бу дет та кой-то.

(88) слк.: Ak vložíte to ľ ko a to ľ ko peňazí, váš úrok bu de taký a taký.
(89) слн.: Če vlo ži te to li ko in to li ko de nar ja, bo do va še obre sti to li ko in to li ko.
(90) срп. Ако уло жи те то ли ко и то ли ко нов ца, ка ма та ће вам би ти то ли ко и

то ли ко.
(91) укр.: Якщо ви вкла де те сті ль ки-то гро шей, то від со ток бу де та кий-то.

// Якщо вкла де те сті ль ки і сті ль ки гро шей, від сот ки скла да ти му ть
стіль ки і сті ль ки.

(92) чеш.: Když vložíte to lik a to lik pe něz, úrok bu de ta kový a ta kový.

12. Као што је би ло ре че но, у срп ском је зи ку из ра зи тај и тај,
та кав и та кав (али не и дру ги из ра зи та кве струк ту ре) упо тре бља -
ва ју се да би се из бе гло по на вља ње ин век ти ва, нпр. (94)

(93) срп.: Гру бо му је ре као: Слу шај ти та кав и та кав, сме ста од ла зи.

И у не ким дру гим сло вен ским је зи ци ма та ко ђе је мо гу ћа та ква
упо тре ба ре ду пли ко ва них де мон стра ти ва, в. при ме ре: (94–96):

(94) слв.: Dr sne mu po ve dal: Počúvaj, ty taký a taký, ih neď odíď!
(95) слн.: Gro bo mu je re kel: Po slu šaj ti, tak in tak, ta koj odi di.
(96) укр.: Він йому гру бо ска зав: „Слу хай ти, та кий і та кий, іди звід си“.

Мо гу ћа је и упо тре ба за ме ни ца уну тра шње од ре ђе не ре фе рен -
ци јал но сти у се кун дар ној, еуфе ми стич кој функ ци ји, нпр. у укр. (97)

(97) укр.: Він йому гру бо ска зав: „Слу хай ти, та кий-то, за би ра й ся ге ть.“
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У тој функ ци ји у срп ском је зи ку ко ри сте се и дру га за ме нич ка
сред ства, што је у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку рет ко и
ар ха ич но, нпр.

(98) срп.: Нај по сле оти де к ла во ви ма па и њи ма ста де го во ри ти: „Та мо они
ова ки и она ки! Шта учи ни сте? То ли ко ме го ди на вер но слу жи сте, а сад
ме из не ве ри сте (КА РА ЏИЋ 1969а: 201);

(99) срп.: [Царица] ста не ви ка ти на њих: „Та мо оне ова кви це и она кви це“.
То ли ко ме го ди на слу жи сте вер но, а сад ме из не ве ри сте (КА РА ЏИЋ

1969а: 201).

У ве ћи ни сло вен ских је зи ка обич ни ја је упо тре ба спе ци јал них
про но ми нал них из ра за у еуфе ми стич кој функ ци ји, нпр.

(100) блр.: Ён яму гру ба ска заў: „Слу хай, ты, та кі-ся кі // та кі-гэ та кі, не ад -
клад на//(за раз жа) пры ход зь// пры язд жай“.

(101) буг.: Ка за му гру бо: „Слу шай, ти, еди-ка къв си, вед на га се ма хай!“
(102) мак.: Му ре че гру бо: Слу шај ти (бе) она ков, вед наш да си оти шол. //

Му ре че гру бо: Слу шај (бе) ти она ков, вед наш да си оти шол. //: Му ре -
че гру бо: Слу шај ти (бе) она ков, вед наш да си одиш. // Му ре че гру бо:
Слу шај ти (бе) ни ка ков, вед наш да си оти шол. // Му ре че гру бо: Слу -
шај ти (бе) ни ка ков, вед наш да си одиш.

(103) пољ.: Krzyknął na ni e go z iryta cją: “Sł uc haj no ty, ta ki owa ki, z mi ej sca się
stąd wynoś!“

(104) рус.: Он ему гру бо ска зал: „Слу шай, ты, та кой-ся кой // та кой-рас та -
кой // та кой-ра зэ та кий, не ме длен но при хо ди//при ез жай“.

(105) чеш.: Řekl mu hru bě: Po slo uc hej, ty, ta ko vej či ma ko vej, hned vypad ni.
(разг.)

13. Раз мо тре ни при ме ри упо тре бе из ра за ти па тај и тај у срп -
ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма и њи хо ва ана ли за по ка зу ју да
они пред ста вља ју по се бан тип ре фе рен ци јал но сти и за у зи ма ју по -
себ но ме сто у си сте му про но ми нал них ре чи и из ра за. Иако се мо гу
упо тре би ти у раз ли чи тим функ ци ја ма, њи хо ва основ на функ ци ја је
упу ћи ва ње на оно што је од ре ђе но за уче сни ке се кун дар не ко му ни -
ка тив не си ту а ци је, де но ти ра не ис ка зом у ис ка зу, а што је нео д ре ђе -
но за уче сни ке при мар не ко му ни ка тив не си ту а ци је (са из у зет ком
слу ча је ва ка да се исти уче сни ци по ја вљу ју и у при мар ној и у се -
кун дар ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји). Фор ме из ра жа ва ња уну тра -
шње о д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти ни су пот пу но исте у свим сло -
вен ским је зи ци ма, иако пре о вла ђу је ре ду пли ка ци ја про но ми нал ног
де мон стра ти ва, а по сто ји ви сок сте пен по ду дар но сти и у њи хо вим
функ ци ја ма, нај ве ћа у ре а ли за ци ји основ не функ ци је уну тра шње
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од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, а нај ма ња по ду дар ност у ре а ли за ци -
ји функ ци је еуфе ми стич ке за ме не ин век ти ва.
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Pre drag J. Pi per

ON IN TER NAL DE FI NI TE RE FE REN CE IN SLA VIC LAN GU A GES

S u m  m a r y

The con si de red exam ples of use of the “such and such“ type of ex pres si -
on in Ser bian and ot her Sla vic lan gu a ges and the ir analysis show that they re -
pre sent a spe cial type of re fe ren ce and hold a spe cial pla ce in the system of
pro no mi nal words and ex pres si ons. Re gar dless of the fact that they can ta ke a
va ri ety of fun cti ons, which are di scus sed in the ar tic le, the ir main fun ction is
to re fer to what is de ter mi ned for par ti ci pants in a pri mary com mu ni ca ti ve si -
tu a tion, de no ted by an ut te ran ce wit hin an ut te ran ce, but which is un de ter mi ned
for par ti ci pants in a se con dary com mu ni ca ti ve si tu a tion (with the ex cep ti on of
ca ses of sa me par ti ci pants be ing in vol ved in both pri mary and se con dary si tu -
a ti ons). The forms of ex pres sing in ter nal de fi ni te re fe ren ce are not en ti rely the
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sa me in all Sla vic lan gu a ges, alt ho ugh re du pli ca tion of pro no mi nal de mon -
stra ti ve pre va ils with a high de gree of match in the ir fun cti ons. The hig hest
match is fo und when per for ming the ir main fun ction of in ter nal de fi ni te re fe -
ren ce, whi le the lo west match is fo und when per for ming the fun ction of eup -
he mi stic re pla ce ment of in vec ti ve.

Keywords: de fi ni te and in de fi ni te re fe ren ce, com mu ni ca ti ve si tu a tion, pro -
no mi nal words, Sla vic lan gu a ges.
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