
ISSN 0027—8084

UDК 808.61./.62

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

НАIII ЈЕЗИК

XXXVII/1—4

БЕОГРАД

2006



НАШ ЈЕЗИК

КЊИГа ХХХVII Св. 1-4 (2006)

САДРЖАЈ

Ч л а н ц и

Поводом једног питања постављеног 1936. године у Нашем језику

(милка ивић)

Необразложени изузетак „млазњак“ (МИЛАН ШИПКА) . . . . . . . . . . 5

Глаголи говорења у функцији метајезичких модификатора

(СТАНА РИСТИЋ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

О судбини „пределних речи“ — Размишљања о једном Стеријином

лексикографском прилогу (ВАСА ПАВКОВИЋ) . . . . . . . . . . 25

Перифрастични предикат у новинским насловима (ИВАНА КОЊИК) . 33

Неколико напомена о тзв. посесивном перфекту у српском језику

(МОТОКИ НОМАЋИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Суфикси за грађење ктетика (од ојкoнима у Војводини)

(МАРИЈАН ЈЕЛИЋ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

П p и к а зи

Српски језик у нормативном огледалу (МАРИНА НИКОЛИЋ) . . . . . 66

Ристо Милићевић, Херцеговачка презимена (АСИМ ПЕЦО) . . . . . . . 73

Милан Шипка, Језик и политика (ПРЕДРАГ ПИПЕР) . . . . . . . . . . . 77

Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма

(НЕНАД ИВАНОВИЋ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Марта Бјелетић, Исковрнути глаголи (МАРИНА СПАСОЈЕВИЋ) . . . . 89

Уз један важан славистички јубилеј у Србији, Славистика, Књига Х

(СОФИЈА МИЛОРАДОВИЋ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Семантичко-деривациони речник, Свеска 2: Човек — унутрашњи органи

и ткива психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине,

сродство (ИВАНА КОЊИК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Јелица Стојановић, Драга Бојовић, Српски језик између истине и обмане,

(Социо)лингвистичка анализа стања у Црној Гори

(СТАНА РИСТИЋ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103



УДК 811.163.41 367.332.7

ИВАНА КОЊИК

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

ПЕРИФРАСТИЧНИ ПРЕДИКАТ У НОВИНСКИМ НАСЛОВИМА

На примерима из актуелне дневне штампе анализира се употреба перифра

стичних предиката у насловима: разматрају се њихова структурна, семантичка и

функционална обележја, сагледана у зависности од типа дискурса.

Кључне речи: синтакса, предикат, перифрастични прсдикат, новински на

слови.

1.0. Наслов, као један од многих лингвистичких и нелингви

стичких чинилаца у процесу информисања у дневним новинама, има

посебно место и функцију. На особену функцију наслова, да сигнали

зује почетак текста (Мразовић-Вукадиновић 1990: 659), односно уведе

читаоца у вербалну интеракцију (Васић и др. 1980: 1ф), указано је у

литератури.“ Такође, сама његова позиција у тексту, чији је саставни

део, такву његову функцију додатно наглашава: наслов се увек налази

над текстом, на почетку (тј. пре почетка) текста, готово увек је визу

елно истакнут. Функција наслова, с једне стране, јесте да информише

читаоца о тексту који следи, тј. да на својеврстан начин „суфлира ње

гову садржину“ (Грицкат 1966: 78). С друге стране, наслов треба да

привуче пажњу читаоца, „загреје“ га баш за тај текст и, коначно, про

да новине. Добар наслов, према томе, треба да тежи обједињавању

ових, неретко опречних функција, да буде у исто време и информати

ван и економичан и експресиван и ексклузиван. Природа новинарског

посла, а посебно израда дневних новина — брзина којом се ради и ми

сли, број наслова које треба формулисати, недостатак времена, кадра и

сл., отежава испуњавање ових циљева, те се употребом нејезичких,

графичких средстава (већа слова у односу на текст, другачији тип, бо

ја и сл.) надопуњују вербална средства, а текст чини „видљивијим“.

2.0. У досадашњим истраживањима наслова утврђено је да су за

њих, на лексичко-синтаксичком плану, карактеристичне појаве редук

ције реченичних делова (најчешће предиката), крњење предиката, из

мена редоследа речи, употреба номиналних структура, док се експре

“ О обележјима новинских наслова в. Грицкат 1966, Замуровић 1976, Васић и

др. 1980.
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сивност обично постиже употребом стилских фигура, фразеолошких

израза, намерним преносом значења које узрокује двосмисленост, изне

веравањем очекивања и сл. Употреба перифрастичних предиката (у да

љем тексту ПП) у насловима, у досадашњим радовима, није испитива

на, нити јој је посвећивана посебна пажња.“ Стога нам је намера да у

овом раду испитамо присутност и анализирамо употребу перифра

стичних предиката у новинским насловима.

2.1. Употребу перифрастичних предиката анализираћемо на при

мерима ексцерпираним из актуелне дневне штампе,“ и то из текстова

типичних новинских жанрова — у типичне новинске жанрове убраја

мо: вест, извештај, коментар, чланак, интервју, репортажу и хронику.“

Укупно је прегледано 14 бројева дневних новина и један двоброј. Из

анализе су искључени наднаслови и поднаслови, иако они са насловом

чине саставни део насловног текста. Разлог је следећи: показало се да

су поднаслови углавном издвојена једна или више реченица (цела или

редуковане) из текста изнад којег поднаслов стоји, те се текст подна

слова у великој мери подудара са текстом који следи.“

3.0. Анализом је утврђено да се наслови у дневним новинама ја

вљају изнад готово свих текстова, па тако и изнад оних који припадају

типичним новинским жанровима. Насловљавају се и вести, иако су по

обиму најкраће, састављене од свега неколико реченица, често само

једне. Вести се јављају и без наслова, мада ретко, тада је обично више

вести обједињено под једним насловом, који истовремено функциони

ше и као рубрика, нпр. Телекс и сл., а наместо уводне реченице наво

ди се податак о месту, времену и извору информације.

3.1. У прошлости је ситуација била другачија. Новине су у почет

ку имале претежно информативну и дидактичку функцију, па су и тек

стови углавном били информативног типа, а наслови сведени на номи

нативни облик именице или номинативне синтагме (уп. Грицкат 1966:

84–85). У првим српским новинама (Славенно-Сербскia Böдомости, које

су излазиле у Бечу од 1792. до 1794. године и Новине Сербске, које су

почеле излазити 1813. године и излазиле све до 1822. године),“ вести

нису имале засебне наслове, већ су биле тематски груписане и обједи

* У радовима о насловима (Грицкат 1966, Замуровић 1976, Васић и др. 1980)

наводе се, мада ретко, примери са ПП, али не као илустрација за употребу овог типа

предиката у насловима, већ насумице и у друге сврхе.

* Прегледане су следеће дневне новине: Дневник 26. април 2004. (Днев. 1);

Дневник 5. мај 2004. (Днев. 2), Политика 16. мај 2004. (Пол. 1), Политика 19. мај

2004. (Пол. 2), Блиц 24. мај 2004. (Блиц 1), Блиц 27. мај 2004. (Блиц 2), Данас 29-30.

мај 2004. (Данас), Вечерње новости 12. јун 2004. (ВН 1); Вечерње новости 16. јун

2004. (ВН 2), Курир 29. јун 2004. (Курир 1), Курир 30. јун 2004. (Курир 2), Блиц 23.

фебруар 2006. (Блиц 3), Блиц 27. фебруар 2006. (Блиц 4), Вечерње новости 27. фебру

ар 2006. (ВН 3); Дневник 6. март 2006. (Днев. 3).

* О новинским жанровима в. Тодоровић (пр.) 1998, Ђурић 2003.

* Циљ испитивања није утврђивање учесталости употребе ПП у насловима, те

неће бити навођени прецизни статистички подаци, нити доношени коначни закључци о

односу ПП и наслова.

* Подаци су наведени према Милановић 2000.
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њене под заједничким насловом којим је означавана земља на коју се

вест односи.“ Са развојем новинарства и штампарске технологије, мења

ла се, тј. усложњавала функција новина. Поред информативних тексто

ва, све више су у новине продирали текстови друкчијег (забавног) ка

рактера, те су се у складу са актуелним садржинско-формалним проме

нама, мењали и наслови — развијала се њихова синтаксичка структура,

а добијали су и нове облике језичке стилизације.“

4.0. Перифрастични предикат сматрамо посебним типом сложе

ног предиката, различитим и од именског и од сложеног семикопула

тивног са фазним, модалним и модалитетним глаголима и од идиома

тизованог предиката. Под перифрастичним предикатом подразумева се

предикат састављен од минимално две лексеме: једне обавезно глагол

ске у личном глаголском облику (то може бити копулативни глагол је

сам бити, семикопулативни глаголи типа вршити, чинити или пуно

значни који у датом предикату функционишу као семикопулативни) и

друге именичке, по правилу, добијене номинализацијом глагола с ко

јим је семантички и/или деривационо у вези, нпр., дати одговор = од

говорити, бити у послу - радити, вршити контролу - контролиса

ти, пасти у депресију = почети бити / постатии депресиван и др.“

Захваљујући аналитичкој структури и обележјима која имају, бројне су

могућности и предности које употреба ПП може да пружи (могућност

детерминације именице у ПП помоћу придева, што доприноси преци

знијем и често концизнијем начину изражавања, могућност замене гла

голског дела у ПП, чиме се постиже нијансирање значења, исказивање

нових, додатних информација у односу на једнолексемски предикат,

као и избегавање монотоности и на јесксичком и на синтаксичком ни

воу, тежња да се, из било ког разлога, изостави податак о агенсу или

пацијенсу, да се искаже пасивно значење без употребе пасивних обли

ка или дијатетичке варијанте једног глаголског предиката помоћу син

таксичких, а не морфолошких конструкција, што је најчешће нејезички

условљено: интелектуализованошћу тематике, тежњом ка економично

сти, фактографичности, формалности, конвенционалности, свођењем

експресије и сл., могућност да се истакне институционализовани ка

рактер радње, а понекад и тежња ка еуфемизацији ради избегавања не

угодне или непристојне, опасне или погрешне конотације или потреба

да се ситуација прикаже сликовитије, упечатљивије, снажније, уверљи

вије и др.).“ Зато је то важно утврдити у медијском дискурсу, који од

ликују управо тематска и жанровска разноврсност, сажетост, еконо

мичност, прецизност у изражавању, интелектуализованост и уопште

7. Уп. и Милановић 2000: 628, тачка 1.5.1.

“ О развоју новинских наслова в. Грицкат 1966, о развоју и стабилизацији жан

ровске структуре вести в. Милановић 2000.

* Уп. Радовановић 1977, Тополињска 1982, Керкез 1997a, 19976, 1998a, 19986,

Коњик 2005.

“ Овде су наведене пре свега оне карактеристике ПП које могу да буду реле

вантне за медијски дискурс. О околностима које погодују предикатској перифрази в. у

Радовановић 1977, Радовановић 2004, Ивић 1988, Тополињска 1982.
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ност тематике, имперсонализованост, анонимизованост, неовремењеност

језичког исказа, информативност и објективност, висок степен формали

зације, актуелност и сензационалност (уп. Тошовић 2002: 299-327), и

посебно у његовим специфичним исказима какви су наслови. Циљ овог

истраживања био би, дакле, да се анализира структура перифрастичних

предиката употребљених у новинским насловима, као посебној врсти

исказа медијског дискурса, на основу чега би се извршила одређена си

стематизација. Да би систематизација била коректна и да би се извели

што тачнији закључци, релевантни како за лингвистичка — синтаксичка

истраживања, тако и за примењенолингвистичка, потребно је ексцерпи

рати и проучити што већи број примера.

5.0. Будући да перифрастичне предикатске конструкције својим

функционалним карактеристикама могу да, у одређеној мери, удовоље

„захтевима“ који се постављају пред новинске наслове (а то су, горе

наведене, информативност, економичност, експресивност, сензационал

ност итд.), њихова употреба у насловима је очекивана. Текстови (на

слови) у новинама су потврдили оваква очекивања. Регистрован је не

мали број ПП, који нису увек експлицирани у свом пуном облику.

6.0. ПП у насловима јављају се у два облика: (1) пуном, када су

експлициране и глаголска и именичка компонента ПП, нпр.: Синдикат

подноси тужбу против пословодства (Днев. 1), Нема бојазни за инве

ститоре (Данас), и (2) редукованом, нпр.: У продаји (су) карте за „Ег

зит“ (Блиц 1), Дата (је) подршка независном Косову (Пол. 2).“ Реду

кованим ПП могу се сматрати они код којих је глаголска компонента

редукована или изостављена, а њено постојање се може претпоставити

на нивоу дубинске структуре реченице у којој је такав предикат упо

требљен. Две су могућности за редукцију глаголског дела ПП, с обзи

ром на то да две врсте глагола могу да га конституишу:

П. Потпуно изостављање глаголске компоненте, што је каракте

pистично за оне ПП код којих се у функцији глаголског конституента

јавља копулативни глагол јесам/бити или глагол јесам/бити семико

пулативно употребљен у значењу бити, налазити се”, нпр. Бугарски

специјалци и цариници (су) у акцији (Днев. 1),“ Убица је/се налази)

* То је, управо, предмет нашег рада Структура, функција и лексикографска

обрада перифрастичних предиката, на примерима из дневних новина, који је предат за

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику.

* У угластој загради је реконструисан део перифрастичног предиката који је у

наслову испуштен.

13 У овом примеру пун облик ПП готово да би било неисправно употребити, а

при таквој стилизацији променило би се и значење наслова и његова стилистичка вред

ност. Наслов Бугарски специјалци и цариници су у акцији осећа се као непотпуна, неза

вршена реченица у којој се предлошко-падежна конструкција у акцији доживљава као

прилошка одредба, а не као део ПП. Отуда је очекивано да такав наслов добије завр

петак, нпр. Бугарски специјалци и цариници су у синоћној акцији ухапсили тројицу

шверцера цигаретама. Редукованим ПП наговештава се радња, али се она приказује

мање као процес, а више као чињенично стање. При том се уносе и специфична значе

„за — моменат новине, непознатости, резултативност (наговештава се организована ак
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на лечењу (Блиц 3). Глаголска компонента се понекад изоставља и у

ПП са семикопулативним глаголом у функцији глаголског конституен

та, нпр. Учитељу (дат.) отказ због штипкања ученице (Блиц 4).

П. Редукција помоћног глагола у сложеном глаголском облику

семикопулативног или пунозначног глагола који функционише као се

микопулативни, најчешће у перфекту, нпр.: Мик (је) дао благослов

(ВН 3), Дата (је) подршка независном Косову (Пол. 2) и сл.

7.0. У пуном облику, ПП у насловима се не употребљавају че

сто, нпр.: Агенција Контекст води кампању Маршићанину (Данас), Јо

вица Станишић: Дајем вам реч, часни суде (Данас), Истина увек изази

ва узнемирење (Данас), Нема више одлагања (ВН 3), Синдикат подно

си тужбу против пословодства (Днев. 1), Смањење учења је било нео

пходно (Блиц 3).“ Њихов број би се, сасвим сигурно, знатно повећао

када би се у анализу укључили наднаслови, поднаслови и међунасло

ви. Чешће се употребљавају редуковани ПП, што је у складу са доса

дашњим запажањима у литератури да је употреба крњих предиката

једно од обележја новинских наслова. И. Грицкат је утврдила да се

употребом краћег перфекта у насловима, привлачи пажња читалаца,

постиже утисак новине, семантика непознатости, експресивност кази

вања, неочекиваност, а Тиме и сензационалност, да се, Исто тако, може

постићи и значење резултативности или значење модалности (Грицкат

1954, 64-71). Крњењем предиката у насловима може се постићи саже

тост и одређена експресивна модалност, а услед честе употребе поста

ли су шаблон новинарског изражавања (Замуровић 1976: 83-85).

8.0. Глаголска компонента ПП, како је истакнуто, може да изо

стане у потпуности. У продаји карте за „Егзит“ (Блиц 1) — У продаји

су карте за „Егзит“, Каменоресци у штрајку (Курир 1) — Каменоре

сци су у штрајку, У посети клубу лечених алкохоличара (Блиц 1) —

(Били) су у посети клубу лечених алкохоличара, Амбасадорка у посе

ти (Блиц 3) — Амбасадорка је (била) у посети, Убица на лечењу

(Блиц 3) — Убица је на лечењу, Тројица у тешком стању (ВН 3) →

Тројица (суналазе се) у тешком стању, или се редукује помоћни гла

гол, најчешће у перфекту: Председник Сезер уложио вето (Данас) —

Председник Сезер је уложио вето, Стигла реакција на трик с акција

ма (Днев. 2) — Стигла је реакција на трик с акцијама, Газда Језда до

живео шлог?! (Курир 1) — Газда Језда је доживео шлог?!, Мик дао

благослов (ВН 3) — Мик је дао благослов, ређе у пасиву: Дата подр

шка независном Косову (Пол. 2) — Дата је подршка независном Ко

сову, Укинут монопол над земљиштем (Блиц 3). — Укинут је монопол

над земљиштем. Изостављањем или редуковањем глагола у ПП, нару

шава се граматичка информативност наслова (обично се редукује ре

дундантан граматички податак), али не и лексичка информативност,

ција која је дала одређене резултате), наслов је експресивно обележен, моменат дина

мике који је лексикализован се додатно наглашава и др.

** О структурним моделима ПП в. Коњик 2005.
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која је за наслов битнија. Зато понекад нисмо у могућности да са си

гурношћу реконструишемо глаголско време испуштене копуле односно

предиката у целини.“ Како је наслов, међутим, део веће целине коју

чине наднаслов, наслов и поднаслов, ове информације су често садр

жане управо у овим његовим деловима (наднаслову или поднаслову).

Наслов је, такође, део новинског текста, те је радња исказана насловом

овремењена и у самом тексту. Понекад за овремењавање наслова може

да буде релевантан и падежни облик. У примеру. У посети клубу ле

чених алкохоличара (Блиц 1), да је употребљен облик акузатива с

предлогом у, тада би наслов означавао будућу, директивно конципира

ну радњу.

8.1. Када глаголску компоненту конституише семикопулативни

глагол и када он у потпуности изостане, наслов губи обележје рече

ничности и постаје номинализована структура: Сукоб око Киншасе

(ВН 2) → *Води(о) се сукоб око Киншасе, Обнова од темеља (ВН 2)

— *Припрема се, врши се, у току је обнова од темеља, Одлука до краја

недеље (Блиц 3) — “Биће донета одлука до краја недеље, Преговори

са ЕУ (Блиц 3) — “Воде се / у току су преговори са ЕУ, Поступак

против Вучелића (Блиц 3) — “Покренут је / у току је / води се по

ступак против Вучелића, Данас пресуда владици Пахомију (Днев. 3)

— *Данас ће бити донета пресуда владици Пахомију. На дубинском

нивоу, некад се могу претпоставити реченице са ПП, како је показано,

иако је веза ослабљена.“ Када је веза у потпуности изгубљена, што је

често случај, наслов се не може развити у реченицу и тада представља

апсолутну номинализацију, нпр.: Пуцњи у слободу медија (Данас)“,

Измене закона о раду (Блиц 4).“

9.0. Редукција глаголског дела ПП у насловима, дакле, зависи од

семантичких обележја глагола (копулативни глагол : семикопулативни

глагол). Лакше се изоставља прави копулативни глагол, него семико

пулативни, јер је значење копуле сведено на чисто категоријално би

ти”, те се лако може реконструисати. Степен копулативности, односно

степен лексичке оформљености (десемантизованости) синсемантичког

семикопулативног глагола или пунозначног који у ПП функционише

као семикопулативни, није у сваком поједином случају исти. Када је

степен лексичке оформљености већи, тј. степен десемантизованости

мањи, глагол у предикатско-аргументску структуру уноси значајније

** За новинске наслове у којима се користе крњи предикати најчешће није бит

но лице о којем је реч (оно је често непознато или уопштено), нити време догађања,

нити догађање као процес, већ његов резултат, сам догађај, његова занимљивост, акту

cлност, поучност и сл. (уп. Грицкат 1954: 65—71). У првом плану је, дакле, догађај, мо

менат новине, непознатости, неочекиваности и изненадности, а томе погодује редуци

рање податка о времену вршења радње.

*“ Могуће је да претпостављени супституенти нису семантички комплементарни

са текстом, тј. нису у складу са садржајем текста, пошто при њиховом реконструисању

није узет у обзир контекст, односно садржај текста који следи иза наслова.

*? Овај пример је експресивно обојен и близак је идиому.

“ О номинализацијама в. Радовановић 1981.
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или разноврсније семантичке модификације, те његово изостављање

отежава поуздано реконструисање, тј. разумевање значења ПП. Зато се

семикопулативни глаголи, а посебно пунозначни који функционишу

као семикопулативни, теже изостављају, или се не могу изоставити, а

да се то не одрази на лексичку информативност наслова.

9.1. Редукција глаголског дела зависи и од устаљености израза,

односно његове мобилности. Ако се исти падежни облик са истом

именицом јавља и уз неке друге глаголе, редукција ће вероватно изо

стати.

10.0. Посматрано са прагматичко-стилистичког аспекта, разлози

за употребу ПП у новинским насловима су следећи. Може се изоста

вити податак о агенсу и/или објекту радње, а да се не наруши грама

тичност реченичне структуре (Припреме обављене у највећој тајности

(Днев. 3)). Пажња читалаца се може фокусирати у складу са интенци

јама аутора што доприноси остварењу прагматског циља (Плива на гу

битку (Днев. 3), Дата подршка независном Косову (Пол. 2)). Употре

бом ПП понекад је могуће на економичан начин саопштити одређену

значењску нијансу за коју не постоји одговарајући глагол (Процес до

бија смисао (Днев. 1)), саопштити допунску информацију, нпр. о гла

голској фази, институционализованом карактеру радње (Дата (је) по

дршка независном Косову (Пол. 2)), или се употребом јединица са тер

минолошком функцијом може постићи формалност у изражавању

(Синдикат подноси тужбу против пословодства (Днев. 1)) и др., што

би, на неки други начин, било тешко или немогуће изразити. Редуко

вани ПП уносе у наслове специфичну семантику и врше нарочиту

функцију — ону која је карактеристична за употребу крњих предиката

у насловима уопште — радња се приказује не као процес, већ као ње

гов резултат, уноси се нарочита стилска вредност, експресивност, по

стиже се утисак новине, непознатости, неочекиваности, изненадности,

сензационалности, пажња се усмерава на жељену информацију.

11.0. Редовном употребом истог структурног модела формира се

препознатљив језички израз и утиче на то да се дати модел почиње

осећати као уобичајен, типичан за стил наслова, па чак и шаблонизи

ран, што, напослетку, води ка језичко-стилској унификацији. Примети

ли смо, на пример, да се у насловима често појављује редуковани ПП

структуриран по моделу: /сор или semcop(бити)/ + y + локатив, нпр.:

Трст у офанзиви (Пол. 2), Почетак сезоне у пуном сјају (Днев. 2), Бу

гарски специјалци и цариници у акцији (Днев. 1), У продаји карте за

„Егзит“ (Блиц 1), Амбасадорка у посети (Блиц 3), У посети клубу ле

чених алкохоличатра (Блиц 1), који, по свему судећи, постаје манир

новинарског изражавања у насловима.

12.0. На основу претходне анализе, наместо коначног закључка,

може се, за сада, констатовати следеће. ПП су присутни у новинским

насловима, ређе у пуном, чешће у редукованом облику, што је у скла

ду са обележјем наслова да се редуковани предикати, посебно краћи
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перфекат, у насловима јављају веома често. Тако се и ПП у новинским

насловима најчешће јавља редукован у облику краћег перфекта. Пот

пуна редукција, тј. изостављање глаголске компоненте, карактери

стична је за ПП са глаголом бити без обзира на то да ли је глагол би

ти употребљен као копула или као семикопулативни глагол. Ређе се

изостављају семикопулативни глаголи чији је степен лексичке оформ

љености већи, тј. степен десемантизованости мањи (када је реч о пу

нозначним глаголима који функционишу као семикопулативни), јер се

то одражава на лексичку информативност наслова. Као посебно фpe

квентан издвојио се модел /бити/ + y + локатив, који поприма одлике

шаблонизованог новинског израза.
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P e 3 КОМ e

Ивана Коник

ПЕРИФРАСТИЧЕСКИИ ПРЕДИКАТ В ГАЗЕТНЊИХ ЗАГЛАВИЖХ

В насточшећ работе автор расcматривает исполњЗование перифрасти

ческих предикатов (ПП) в газетних заглавиих, их структурнвле, функционалв

нвле и семнтическо-стилистические признаки.

На основе проведенного анализа автор утверждает что в газетних

заглавиих ПП исползу отси в двума образами: полном и редуцированом.

Редукции ПП проивлаетси как редукции (сокрашение) глаголњноћ компонентњи

или как eе исклкочение в полности. Семантика глагола дећствует на

редукцико, помагает ее или не разрешает без вличнии на лексическуо инфор

мативностњ заглавиих. Исполњзование ПП в. газетних заглавиих, прежде всего,

свизана с возмoжностими которње их лексическо-аналитическаи структура

подает, а так же мотивировано стилистически и прагматически.
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