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Вла дан Јо ва но вић

ПАР ТИ ЦИП СКА ОБРА ЗО ВА ЊА НА -ЋИ И -ВШИ  
У СА ВРЕ МЕ НИМ ТЕК СТО ВИ МА СРП СКОГ  

ПРА ВО СЛАВ НОГ БО ГО СЛО ВЉА*

У ра ду се ана ли зи ра ју пар ти цип ска обра зо ва ња пре зен та и пре те ри та ак ти ва, 
ко ја се упо тре бља ва ју у са вре ме ним тек сто ви ма срп ског пра во слав ног бо го сло вља. Реч 
је о си сте му рад них гла гол ских при дева на -ћи и -вши, ко ји се од ли ку ју од ре ђе ним гла-
гол ским и при дев ским осо би на ма. Убр зо по сле зва нич ног при хва та ња књи жев но је зич-
ке ре фор ме у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, по ме ну ти пар ти ци пи по ти сну ти су из упо тре бе 
у књи жев ном је зи ку. Ана ли за спро ве де на у овом ра ду по ка зу је да пар ти ци пи пре зен та 
и пре те ри та ак ти ва пред ста вља ју да нас гра ма тич ко сред ство огра ни че не упо тре бе у 
срп ском је зи ку упо тре бље ном за из ра жа ва ње пра во слав не бо го слов ске ми сли.

Кључ не ре чи: пар ти ци пи, гра ма ти ка, зна че ње, срп ски је зик, срп ско пра во слав но 
бо го сло вље, ко му ни ка тив на функ ци ја, књи жев но је зич ка нор ма. 

This pa per analyzes the pre sent ac ti ve par ti ci ple and past ac ti ve par ti ci ple used in Ser-
bian Ort ho dox the o logy texts to day. It is a system of ac ti ve par ti ci ples with the suf fi xes -ći 
and -vši with par ti cu lar ver bal and adjec ti val cha rac te ri stics. Af ter the of fi cial ac cep tan ce of 
the Ser bian li te rary lan gu a ge re form in the se cond half of the 19th cen tury, the se pa r ti ci ples 
di sap pe a red from the stan dard lan gu a ge. Тhe analysis con duc ted in this pa per shows that the 
pre sent ac ti ve par ti ci ple and the past ac ti ve par ti ci ple in the Ser bian lan gu a ge to day re pre sent 
a gram ma ti cal me ans of li mi ted use for ex pres sing Ort ho dox the o lo gi cal tho ughts.

Keywords: pa r ti ci ples, gram mar, me a ning, Ser bian lan gu a ge, Ser bian Ort ho dox the o logy, 
com mu ni ca ti ve fun ction, li te rary lan gu a ge norm.

1. УвОд. По сма тра но са ста но ви шта стан да рд ног срп ског је зи ка, упо тре-
ба па р ти ци па у об ли ку у ко јем су по сто ја ли до зва нич ног при хва та ња Ву-
ко ве ре фор ме срп ског књи жев ног је зи ка у дру гој по ло ви ни 19. ве ка при па да 
про шло сти, па се њи хо во из у ча ва ње да нас под во ди под исто риј ско је зич ка 
про ма тра ња и ана ли зу. Та ко се, на при мер, у Ен ци кло пе диј ском лек си ко ну 
(enc.leKs) уз де фи ни ци ју па р ти ци па ка же да наш је зик не ма пар ти ци па, те 
да уме сто њих да нас има дру га лек сич ко-гра ма тич ка сред ства.1 У гра ма ти-
ка ма са вре ме ног срп ског је зи ка пар ти ци пи се не из два ја ју као по себ на вр ста 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи-
ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), ко ји у це ли ни 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ов де се ми сли на па р ти ци пе као си стем (ак тив ни и па сив ни, про шли и са да шњи), бу-
ду ћи да су се не ки ко ре ла ти ви ста рих па р ти ци па са чу ва ли у срп ском је зи ку (трп ни гла гол ски 
при дев). Од об ли ка па р ти ци па пре зен та ак тив ног и па р ти ци па пре те ри та ак тив ног I по ста ли 
су још до ста ра ни је гла гол ски при ло зи од но сно ге рун ди, ко ји су и да нас део гра ма тич ког си-
сте ма срп ског је зи ка (гла гол ски при лог са да шњи и гла гол ски при лог про шли). Раз ли ка по-
сто ји са мо у про дук тив но сти, бу ду ћи да је гла гол ски при лог са да шњи да ле ко фре квент ни ји у 
је зи ку не го гла гол ски при лог про шли. До дај мо и чи ње ни цу да ти ме што је за др жао гла гол ски 
при лог про шли, Вук Сте фа но вић Ка ра џић ни је са свим од ба цио сла ве но срп ски си стем (ПЕшИКАН 
1970: 85).
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ре чи ни ти се по ми њу као са вре ме но је зич ко сред ство.2 Раз лог ово ме ле жи у 
чи ње ни ци да су пар ти ци пи, као на род ном је зи ку не свој стве на је зич ка осо би-
на, зва нич ним при хва та њем књи жев но је зич ке ре фор ме у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка го то во са свим по ти сну ти из књи жев ног је зи ка.3 У не ка да шњем пар -
ти цип ском си сте му, ко ји се са сто јао од ак тив них (са да шњи и про шли I и II) 
и па сив них (са да шњи и про шли) пар ти ци па, пр ви се по чео по вла чи ти пар ти-
цип пре зен та па си ва ти па зна јемъ, док се пар ти цип пе р фек та у ви ду трп ног 
при де ва до бро очу вао (учен). Да нас трп ни при дев у атри бут ској функ ци ји 
не ма са мо уло гу па р ти ци па пре те ри та па си ва, не го је на до ме стио и функ ци ју 
пар ти ци па пре зен та па си ва, што се мо же по ка за ти при ме ром „учен”: „Уче но 
од ро ди те ља, де те је го во ри ло ... (што не зна чи да су га ро ди те љи не кад ра ни-
је учи ли, не го на чел но исто вре ме ну рад њу, свој стве ну па р ти ци пу пре зен та 
у је зи ци ма ко ји га има ју)” (ПЕшИКАН 1970: 86). А с дру ге стра не, трп ни гла-
гол ски при дев по не кад пре у зи ма и атри бут ску функ ци ју ак тив ног пар ти ци па 
пе р фек та у те р ми но ло шким обра зо ва њи ма: ко ро ди ра ни ме тал, не ек спло ди-
ра на бом ба, црк ну та мач ка (ПЕшИКАН 1970: 86).

Два основ на ак тив на па р ти ци па мо гла су се упо тре бља ва ти у ре че нич-
ним функ ци ја ма у ко ји ма да нас уме сто њих упо тре бља ва мо дру га гра ма тич-
ка сред ства. Нај че шће се ра ди о па р ти ци пи ма чи ји би се ман тич ки екви ва-
лен ти пре ма ду бин ској струк ту ри би ли пред ста вље ни од но сном ре че ни цом 
са ве зни ком ко ји у функ ци ји атри бу та од но сно при де вом у атри бут ској функ-
ци ји. Иа ко су пар ти ци пи у на род ним го во ри ма одав но иш че зли – а као по сле-
ди ца иш че зну ћа у го во ру би ли по ти сну ти и из књи жев ног је зи ка упр кос 
хи ља ду го ди шњој књи шкој тра ди ци ји и прак си – вре ме ном се пак по ка за ло 
да срп ски је зик у од ре ђе ним сфе ра ма упо тре бе не мо же без пар ти цип ских 
об ли ка, јер се они са ми на ме ћу као ну жност – де лом због по тре бе да се њи ма 
озна чи вре ме за ко је се рад ња, осо би на или ста ње при пи су ју име ни ци, а де лом 
из је зич ко-стил ских раз ло га где би се очу ва њем пар ти цип ских об ли ка са чу-
вао је зич ки из раз од ре ђе ног сти ла, као што је слу чај са је зи ком и сти лом 
срп ског пра во слав ног бо го сло вља. 

Пре гле да ју ћи од ре ђен број са вре ме них тек сто ва из обла сти бо го сло вља, 
при ме ти ли смо да се упо тре ба пар ти ци па код не ких ау то ра по ка зу је као 
са свим обич на по ја ва. У овом слу ча ју реч је о кон ти ну и ра ној упо тре би пар-
ти цип ске ка те го ри је, ко ја се ми мо ста ња у срп ском књи жев ном је зи ку и 
ми мо срп ске књи жев но је зич ке нор ме, у по је ди ним сво јим об ли ци ма са чу-
ва ла у бо го слов ском дис кур су, не сум њи во под ути ца јем цр кве но сло вен ске 
књи жев но је зич ке и бо го слу жбе не тра ди ци је. Реч је о при ме ри ма пар ти ци па 

2 У дру гом пак зна че њу па р ти ци пи се у срп ској гра ма ти ци узи ма ју као озна ка ка те го ри је 
гла гол ских при де ва (в. нпр. РАдОвИЋТЕшИЋ 2011). Та ко ђе, у Реч ни ку сло вен ске лин гви стич ке 
те р ми но ло ги је (РслТ) уз срп. па р ти ци пи сто ји ру ско ֲри ча сֳие, а истим пој мом (пар ти ци пи) 
озна че ни су тер ми ни гла гол ски при дев рад ни (рус. при ча стие про шед ше го вре ме ни действи-
тельно го за ло га) и гла гол ски при дев трп ни (рус. при ча стие про шед ше го вре ме ни стра да тельно го 
за ло га). 

3 Из ћи ри ло ме то ди јев ске пи сме но сти па р ти цип ски си стем пре нео се у срп ски сред њо-
ве ков ни књи жев ни је зик, а исто та ко и у ру ски, те га је ода тле сла ве но срп ска пи сме ност још 
увек ак тив но одр жа ва ла (ПЕшИКАН 1970: 84). Иа ко се Вук ни је ниг де екс пли цит но из ја снио 
про тив пар ти ци па, „њи хо ва да ље ег зи стен ци ја у књи жев ном је зи ку ба зи ра ном на на род ној 
осно ви ци ни је мо гла да на ђе про дук тив но тле” (сУБОТИЋ 1984: 7, у на по ме ни).
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пре зен та ак ти ва, нпр. Са вр ше ни Бог, са вр ше ни чо век, са сто је ћи се из ду ше 
ра зум не и чо ве чан ског те ла, ра ван [је] Оцу по Бо жан ству, ма њи од Оца по 
чо ве чан ству (ПОПОвИЋ 2004: 105) или пар ти ци па пре те ри та ак ти ва, нпр. 
Све сил но ог ње но о бра зна ро са Ду ха Све то га, си шав ша у ви ду пла ме них је зи ка 
на Апо сто ле и на сав оку пље ни на род … на Дан Пе де сет ни це, сва ке го ди не 
си ла зи и на пра во слав не вер ни ке, оку пље не на дан Ве ли ке Су бо те (ПЕРОвИЋ 
2011: 62).

По ред пар ти ци па за бе ле же них у са вре ме ним бо го слов ским тек сто ви ма, 
у ко ји ма се они мо гу на ћи у по врат ној и не по врат ној фор ми, као и у ре че нич-
ној струк ту ри у функ ци ји кон ден зо ва ња од но сне ре че ни це, у стан дард ном 
срп ском је зи ку на ла зи мо сво је вр сна пар ти цип ска обра зо ва ња на -ћи, ко ја су 
по се ман ти ци из јед на че на са зна че њем пра вих при де ва у атри бут ској функ-
ци ји. Ра ди се, за пра во, о при де ви ма са пар ти цип ским ли ком, ко ји се на ла зе 
у име нич ким син таг ма ма по мо де лу п р и  д е в  (с а  п а р  т и  ц и п  с к и м 
л и  к о м  н а  - ћ и)  +  и м е  н и  ц а: по ни жа ва ју ћи по ло жај, пре те ћи глас, 
до ла зе ћа зи ма, на до ла зе ћа во да, ле же ћи по ли ца јац, ле же ћи бо ле сник итд. 
При том, по ме ну та пар ти цип ска обра зо ва ња на -ћи у стан дард ном срп ском 
је зи ку огра ни че на су на уста ље не кон струк ци је или ко ло ка ци је, тер ми но ло-
шке син таг ме и сл., док из ван ове функ ци је го то во са свим из о ста ју. Та ко ђе, 
у стан дард ном срп ском је зи ку ни је мо гу ће про на ћи ни је дан при мер об ли ка 
на -ћи са мор фе мом се, што та ко ђе иде у при лог чи ње ни ци да ту ни је реч о 
пар ти ци пи ма већ о при де ви ма. Знат но су ре ђи слу ча је ви пар ти цип ске упо-
тре бе об ли ка на -ћи, као што је, на при мер, пар ти цип ски об лик уми ру ћи у на-
сло ву јед ног но вин ског члан ка, ко ји је гла сио ова ко: По след ње збо гом при ја-
те љу: при зор пса ко ји се опра шта од свог уми ру ћег вла сни ка (Blic, 10. 12. 2016).

2. КОРПУс,мЕТОдИцИљРАдА. Кор пус за ово ис тра жи ва ње на стао је екс-
церп ци јом при ме ра из са вре ме них тек сто ва бо го слов ског са др жа ја4, у ко ји-
ма се об ли ци пар ти ци па упо тре бља ва ју као гра ма тич ко сред ство. Као нај ва-
жни је кри те ри ју ме за ода бир пи са ца од но сно њи хо вих де ла за из вор гра ђе 
на ве шће мо сле де ће: 1) по сто ја ње пар ти цип ских об ли ка у тек сто ви ма, 2) ути-
цај ност ау то ра од но сно њи хо вих де ла на цр кве ни жи вот и пра во слав но бо го-
сло вље, 3) жан ров ска при пад ност бо го слов ског тек ста ко ја се огле да у то ме 
да смо при ли ком по тра ге за при ме ри ма по шли од прет по став ке да ће нај ви ше 
пар ти цип ских об ли ка би ти у уско струч ним те о ло шким тек сто ви ма и рас пра-
ва ма, а ма ње у ми си о нар ским и по уч ним шти ви ма, бе се да ма и сл. За раз ли-
ку од де ла Св. Ју сти на По по ви ћа или Св. Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, у не ким 
тек сто ви ма ко је смо за ову при ли ку пре гле да ли ни смо на и шли на жи ву упо-
тре бу пар ти ци па пре зен та и пре те ри та ак ти ва, већ су у њи ма уо би ча је ни са мо 
при ме ри по при де вље них и по и ме ни че них пар ти ци па, нпр.: ми сле ћи хри-
шћа нин, ве ру ју ћи љу ди, бо го по дра жа ва ју ћа смер ност (БОГдАНОвИЋ 2008: 36), 

4 По јам бо го сло вље узи ма мо у ши ро ком сми слу као зна ње о Бо гу и ње го вим де ли ма. 
Из угла функ ци о нал не ра сло је но сти књи жев ног је зи ка, бо го слов ски (те о ло шки) је зик спа да 
у на уч ни функ ци о нал ни стил, у ко јем се огле да зна лач ки при ступ у ис по ве да њу и ту ма че њу 
ве ре. И дру ги об ли ци упо тре бе је зи ка при ли ком ис по ве да ња ве ре, као што су бе се де, мо ли тве, 
бо го слу жбе на по е зи ја и др., нео дво ји ви су од бо го сло вља. Де таљ ни је о кла си фи ка ци ји са крал-
ног функ ци о нал но стил ског ком плек са од но сно са крал них жа нр о ва в. у КОНЧАРЕвИЋ 2015: 169–179.
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за тим у и ме нич кој слу жби бли жњи, гре ше ћи у при ме ру Ма кар ти и сво јим 
очи ма ви део гре ше ће га, и та да не осу ђуј јер се че сто и очи об ма њу ју (Јо ван 
Ле ствич ник, пре ма вЕљКОвИЋ 2015: 63) итд.

Ис тра жи ва ње у овом ра ду об у хва ти ло је ши ри спи сак из во ра од оно га 
ко ји је ов де дат уко ли ко се у об зир узму про чи та на де ла у ко ји ма ни је би ло 
тра же них при ме ра. Све сни смо чи ње ни це да по ред то га што на упо тре бу 
пар ти ци па ути чу вр ста тек ста или жа нр ко јем де ло при па да и ре ци пи јент 
ко јем је де ло упу ће но (бо го слов ски обра зо ва на осо ба или ла ик, све штен ство 
или мир ја ни), ути цај на штам па ни текст има и лек тор ко ји, по зи ва ју ћи се на 
пра ви ла са вре ме ног књи жев но је зич ког стан дар да, пар ти ци пе мо же за ме ни ти 
дру гим лек сич ко-гра ма тич ким сред стви ма.

У ра ду су пар ти ци пи ана ли зи ра ни на осно ву екс цер пи ра них при ме ра 
да тих у кон тек сту. У окви ру мор фо ло шке ана ли зе из дво је ни пар ти ци пи по-
сма тра ни су из угла мор фо ло шких ка те го ри ја и од но са пар ти цип ских обра-
зо ва ња пре ма гра нич ним вр ста ма ре чи – гла го ли ма, за тим су у окви ру син-
так сич ке ана ли зе пар ти ци пи ана ли зи ра ни из угла син так сич ких функ ци ја, 
док је се ман тич ка ана ли за под ра зу ме ва ла зна че ње упо тре бље ног пар ти ци-
па у ду бин ској струк ту ри ре че ни це, од но сно про на ла же ње ал тер на тив них 
гра ма тич ких сред ста ва на ме сто упо тре бље них пар ти ци па. У скла ду са опи-
са ним ме то дом ана ли зе, циљ ра да је сте сти ца ње ши ре пред ста ве о гра ма тич-
кој, се ман тич кој и ко му ни ка тив ној стра ни пар ти ци па пре зен та и пре те ри та 
ак ти ва у срп ском је зи ку, као и на ме ра да се скре не па жња на кон ти ну и тет 
упо тре бе пар ти ци па у са вре ме ном срп ском је зи ку у бо го сло вљу, упр кос зва-
нич ној срп ској књи жев но је зич кој ре гу ла ти ви ко ја ове об ли ке не увр шта ва 
у са вре ме ни гра ма тич ки си стем. Бу ду ћи да је ана ли за у овом ра ду син хро ниј-
ски усме ре на, пи та ња ко ја се од но се на раз вој об ли ка, зна че ња и упо тре бе 
пар ти ци па оста вља мо по стра ни. 

3. ПОГлЕдУлИТЕРАТУРУ.Ли те ра ту ра о пар ти ци пи ма у срп ском је зи ку 
пр вен стве но је усме ре на на њи хо во из у ча ва ње у ста ри јим сло је ви ма пи сме-
но сти. О то ме по сто ји бо га та ли те ра ту ра на срп ском је зи ку. Те жи ште тих 
ис тра жи ва ња ти ца ло се зна че ња и раз во ја пар ти ци па у ста ро сло вен ском и 
срп ско сло вен ском је зи ку (нпр. у ис тра жи ва њи ма до ма ћих ау то ра: БЕлИЋ1998; 
ГРКОвИЋмЕјџОР 1997; ПЕшИКАН 1957)5, као и на пар ти цип ски си стем код срп-
ских пи са ца 19. ве ка (в. сУБОТИЋ1981; 1984; 1998; БјЕлАКОвИЋ 2008). У ра ду 
Ј. Гр ко вић-Меј џор (1997) дат је пре глед основ них функ ци ја пар ти ци па у 
срп ско сло вен ском је зи ку – пар ти ци па пре зен та ак ти ва и па си ва, и пар ти ци па 
пре те ри та па си ва. Ка да је реч о ре флек си ма пар ти цип ских об ли ка и функ ци-
ја, М. Пе ши кан је пи сао о по ја ви „об на вља ња пар ти цип ских обра зо ва ња” у 
са вре ме ном срп ском је зи ку (1970: 83–88). По ме ну ти ау тор ис ти че раз вој „ка-
те го ри је при де ва па сив ног ква ли фи ка тив но-гла гол ског зна че ња на -ив/-љив: 
не пре мо стив, не пре во див, не из во дљив, не са го рив, не ис ко ре њив, не у ло вљив 

5 На ве де на исто риј ско је зич ка ис тра жи ва ња по ка за ла су да ста рим пар ти ци пи ма у са вре-
ме ном је зи ку од го ва ра ју дру га гра ма тич ка и лек сич ка сред ства, при че му је не по сред ни об лич ки 
ре флекс – срп ски ге рунд – са мо је дан од њи хо вих об лич ких кон ти ну а на та. Ге рунд је на стао 
он да ка да се пре ки ну ла ве за пар ти ци па са име ни цом (су бјек том) и об лик пар ти ци па по стао 
са мо од ред ба пре ди ка та (БЕлИЋ 1998: 275). 
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и сл.”, чи ме је „пот пу но на док на ђе но иш че за ва ње од го ва ра ју ће ва ри јан те 
[партиципа] на -м” (ПЕшИКАН 1970: 86), за тим про дук тив ност ка те го ри је при-
де ва на -ћи ти па обес по ко ја ва ју ћи, де кон та ми ни ра ју ћи итд., чи ме се по пу ња-
ва атри бут ска функ ци ја не ка да шњег пар ти ци па пре зен та ак тив ног итд. Ме ђу-
тим, ни је би ло ра до ва у це ли ни по све ће них упо тре би ак тив них пар ти ци па 
у са вре ме ном срп ском је зи ку на ма те ри ја лу тек сто ва срп ског пра во слав ног 
бо го сло вља.

По сма тра но из угла гра ма ти ке, пар ти ци пи су вр ста ре чи бли ска гла го-
ли ма и при де ви ма. Са гла го ли ма их по ве зу ју не ка за јед нич ка гра ма тич ка 
обе леж ја (по ка зу ју раз ли ку у вре ме ну, има ју зна че ње рад ње и ста ња, обе-
леж је пре ла зно сти и не пре ла зно сти, ак тив и па сив, гла гол ски вид, гла гол ски 
род (по вра тан / не по вра тан об лик), рек ци ју). Са при де ви ма их по ве зу је про-
ме на по об ли ци ма од но сно кон гру ен ци ја по ро ду, бро ју и па де жу са имен ским 
ре чи ма. Ве ћу бли скост пар ти ци пи има ју са гла го ли ма не го са при де ви ма, јер 
по пут гла го ла мо гу би ти свр ше ног и не свр ше ног ви да, мо гу би ти по врат ни и 
не по врат ни, мо гу има ти обје кат и адвер би јал као сво је до пу не, а у се ман тич-
ком по гле ду озна ча ва ју и про цес рад ње или ста ња. Пар ти ци пи мо гу има ти 
про шло или са да шње вре ме, док бу ду ће не мо гу има ти. Иа ко се пар ти ци пи, 
пре све га по сво јим мор фо ло шким ка рак те ри сти ка ма, из два ја ју као по себ на 
вр ста ре чи, за по зна ва ње њи хо ве при ро де још је ва жни ја њи хо ва функ ци ја у 
ре че ни ци (в. БЕлИЋ 1998: 274). С јед не стра не, њи ма се бли же од ре ђу је име ни-
ца (су бје кат) у ре че ни ци, а, с дру ге стра не, и пре ди кат јер „упра вља њем пре-
ма ње му, пар ти цип на из ве стан на чин и бли же од ре ђу је сам пре ди кат” (275).

Упо тре ба ак тив них па р ти ци па про шлог и са да шњег вре ме на у тек сто-
ви ма пра во слав ног бо го сло вља на са вре ме ном срп ском је зи ку под у пр та је 
не са мо цр кве но сло вен ском (ру ско сло вен ском) тра ди ци јом, не го и ути ца јем 
са вре ме ног ру ског књи жев ног је зи ка, а по сред ством чи та ња и пре во ђе ња бо-
га те ру ске бо го слов ске ли те ра ту ре. Та ко ђе, при су ство ак тив них пар ти ци па 
у бо го слов ској ли те ра ту ри на са вре ме ном срп ском је зи ку у са гла сно сти је 
и са сла ве но срп ском књи жев но је зич ком епо хом, у ко јој су би ла уо би ча је на 
оба ак тив на па р ти ци па, са ве ли ким по тен ци ја лом гра ђе ња од гла го ла свр ше-
ног (пар ти цип про шлог вре ме на) и не свр ше ног ви да (па р ти цип са да шњег 
вре ме на) као жи вог гра ма тич ког сред ства у срп ском књи жев но је зич ком из-
ра зу.6 Пре ма стан дард ној књи жев но је зич кој нор ми, са вре ме ни срп ски је зик 
не ма рад ни гла гол ски при дев са да шњег вре ме на (пар ти цип пре зен та ак ти ва), 
осим што је од раз ове ка те го ри је при су тан у при дев ској функ ци ји (нпр. пу ту-
ју ће по зо ри ште) или у име нич кој функ ци ји (нпр. пред се да ва ју ћи) (MaroJević 
1989: 217). 

4. ПАРТИцИППРЕЗЕНТААКТИвАНАћи
4.1. Пар ти ци пом пре зен та ак ти ва на -ћи у са вре ме ним тек сто ви ма срп-

ског пра во слав ног бо го сло вља озна ча ва се тра ја ње рад ње (про це са), од но сно 

6 Сре ди ном 19. ве ка упо тре бља ва ли су се па р ти ци па на -ћи и -вши. Иа ко стра ни на род-
ном је зи ку, па р ти ци пи су се успе шно ко ри сти ли у пи са ној фор ми он да шњег књи жев но је зич ког 
из ра жа ва ња, не са мо у тек сто ви ма „ви шег сти ла” (в. нпр. сУБОТИЋ1984; 1998), већ и у тек сто-
ви ма стру ка, ка ква је, на при мер, вој на (в. јОвАНОвИЋ2012). 
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по сто ја ње ка кве осо би не, свој ства и сл. којe се приписујe име нич ком пој му. 
На осно ву при ку пље не гра ђе, из два ја ју се сле де ће функ ци је пар ти ци па пре-
зен та ак ти ва на -ћи: 1) атри бут ска функ ци ја, ко ја се ја вља код пар ти ци па у 
са ста ву име нич ке син таг ме, и нај че шће по мо де лу пар ти цип + име ни ца; 2) 
функ ци ја из дво је ног атри бу та као де ла за ви сне ре че ни це у ду бин ској струк-
ту ри, и 3) име нич ка слу жба пар ти ци па, при че му раз ли ку је мо два ти па: а) 
онај код ко јег је до шло до пра ве кон вер зи је (суп стан ти ви за ци је) пар ти ци па: 
нпр. ве ру ју ћи, или б) елип ти ра ни об лик код ко јег је са др жај име ни це од но-
сно са др жај управ ног де ла син таг ме им пли цит но при су тан у де тер ми на тив-
ној ре чи, у овом слу ча ју пар ти ци па: нпр. гре ше ћи, гле да ју ћи, слу ша ју ћи итд.

Оно што по ве зу је по ме ну те пар ти ци пе без об зи ра на функ ци ју у ко јој 
се на ла зе је сте мо гућ ност да се њи хов лек сич ко-се ман тич ки са др жај ин тер-
пре ти ра од но сном ре че ни цом са за ме ни цом „ко ји”, ка ко се, уо ста лом, у се ман-
тич кој па ра фра зи де фи ни шу при де ви у опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка.

4.2. Ме ђу при ме ри ма ко је ће мо на ве сти и пр о ко мен та ри са ти има и оних 
код ко јих су пар ти цип ска обра зо ва ња за ме њи ва пра вим при де ви ма. Ипак, 
пар ти цип ско зна че ње и упо тре ба об ли ка на -ћи нај у оч љи ви ји су код при ме ра 
са ре флек сив ном мор фе мом се, ко ју пра ви при де ви не ма ју. Због то га слу ча-
је ве гла гол ско-при дев ских об ли ка на -ћи са ре флек сив ном мор фе мом се не 
мо же мо дру га чи је од ре ди ти не го као пра ве пар ти ци пе. У да љем из ла га њу 
нај пре ће мо на ве сти при ме ре пар ти ци па по ме ну тог ти па и опи са ти њи хо во 
зна че ње и функ ци ју.

ППрез. А – ка ју ћи се, ка ју ћег се
Блуд ни ка и ка ју ћег се раз бој ни ка при мио си, Спа се! А ја је ди ни оте жах ле њо-
шћу гре хов ном, и по ста дох роб злим де ли ма (мОлИТвЕНИК). 

Пар ти цип пре зен та ак ти ва ка ју ћи се са чи њен је од осно ве по врат ног 
гла го ла ка ја ти се. По ред гла гол ског ро да и гла гол ског ви да, пар ти цип је од 
при мар не гла гол ске ре чи за др жао и зна че ње та ко што је се ман ти ка ста ња 
„осе ћа ти жа ље ње због сво јих де ла, по сту па ка и сл.” из при мар не гла гол ске 
ка те го ри је мо ди фи ко ва на у пар ти цип ску „ко ји се ка је (због сво јих де ла)”. 
Ду бин ска струк ту ра ре че ни це оста је не про ме ње на уко ли ко се на ме сто пар-
ти ци па упо тре би дру го, за срп ски стан дард ни је зик уо би ча је но, лек сич ко-гра-
ма тич ко од но сно син так сич ко-се ман тич ко сред ство: уко ли ко би се пар ти цип 
пре зен та ак ти ва ка ју ћи се за ме нио од но сном ре че ни цом, нпр. Блуд ни ка и раз-
бој ни ка ко ји се ка је при мио си, Спа се! или, уко ли ко би се на ме сто пар ти ци па 
пре зен та ак ти ва упо тре био при дев слич не се ман ти ке: Блуд ни ка и по кај ног 
раз бој ни ка при мио си, Спа се!

Ти, Ство ри те љу, ожи вев ши бла то, дао си ми те ло и ко сти, и ди са ње и жи вот. 
Но, о Тво р че мој, и Ис ку пи те љу мој, и Су ди јо, при ми ме ка ју ћег се (КАНОН). 

Као и у прет ход ном слу ча ју, пар ти цип пре зен та ак ти ва ка ју ћи се ква ли-
та тив но од ре ђу је имен ску реч (лич ну за ме ни цу 1. ли ца). У на шем стан дард-
ном је зи ку био би за ме њен сле де ћим лек сич ко-гра ма тич ким од но сно син-
так сич ко-се ман тич ким сред стви ма: 1) 1) бли ско знач ним при де вом, нпр. 
„по кај ног” или 2) од но сном ре че ни цом „ко ји се ка јем”, с тим што у том слу-
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ча ју об лик за ме ни це ко ји се ква ли та тив но од ре ђу је од но сном ре че ни цом у 
атри бут ској функ ци ји мо ра има ти ду жу фор му („ме не”). 

ППрез.А – до пу њу ју ћи се, до пу њу ју ћег се
На ред не две срод не и ме ђу соб но до пу њу ју ће се ми сли … је су јед на би блиј ска 
Иса и ји на, и дру га из Мо ли тве дру ге Ве ли ког во до о све ће ња (ПЕРОвИЋ 2011: 18).

У овом при ме ру пар ти цип пре зен та ак ти ва до пу њу ју ћи се на стао је од 
уза јам но-по врат ног гла го ла до пу ња ва ти се, од ко јег је пре у зео, уз гла гол ски 
род и вид, и са мо зна че ње „пру жа ти до пу ну јед но дру го ме, до при но си ти 
склад ној це ли ни, упот пу ња ва ти се”, мо ди фи ку ју ћи са мо гра ма тич ко зна че ње 
пре ма пар ти цип ској функ ци ји: „ко ји су та кви да се до пу њу ју”. Пар ти цип ској 
упо тре би у кон крет ном при ме ру од го ва ра ло би сле де ће лек сич ко-гра ма тич ко 
од но сно син так сич ко-се ман тич ко сред ство: 1) си но ним ни при дев у атри бут-
ској функ ци ји: нпр. уса гла шен, ком пле мен та ран и сл. или 2) од но сна ре че-
ни ца са гла го лом исте осно ве у функ ци ји пре ди ка та: На ред не две срод не 
ми сли ко је се ме ђу соб но до пу њу ју… је су јед на би блиј ска Иса и ји на, и дру га 
из Мо ли тве дру ге Ве ли ког во до о све ће ња.

4.3. У сле де ћим при ме ри ма пар ти цип пре зен та ак ти ва са по врат ном 
мор фе мом се упо тре бљен је у функ ци ји атри бу та из дво је ног из име нич ке 
син таг ме.

ППрез.А – од но се ћи се, од но се ћег се
Под ви жник не мо же из у сти ти да је пра ви слу га Бо жи ји до тре нут ка ка да ће 
мо ћи да раз у ме ре чи апо сто ла Па вла од но се ће се на то исто (ПЕРОвИЋ2011: 82).

Пар ти цип од но се ћи се од при мар ног гла го ла од но си ти се за др жао је род, 
вид и зна че ње, с тим што је по след ње мо ди фи ко ва но пре ма пар ти цип ској гра-
ма тич кој ка те го ри ји „ко ји се од но си” и не мо же се за ме ни ти са мо гла го лом 
или ко јом дру гом вр стом ре чи. Ду бин ска струк ту ра ре че ни це оста ла би иста 
уко ли ко би се на ме сто пар ти ци па упо тре би ла од но сна ре че ни ца: Под ви жник 
не мо же из у сти ти да је пра ви слу га Бо жи ји до тре нут ка ка да ће мо ћи да 
раз у ме ре чи апо сто ла Па вла ко је се од но се на то исто.

На ве шће мо и дру ге при ме ре пар ти ци па пре зен та ак ти ва са ре флек сив-
ном мор фе мом се у функ ци ји из дво је ног атри бу та: 

ППрез.А – су сти чу ћи се (гл. у осно ви су сти ца ти се „са ста ја ти се, сти ца ти 
се”) ~ „ко ји се су сти чу”
Основ ној те ми пак тре ба ло би при ла зи ти из мно го број них те о ло шких угло ва, 
али су сти чу ћих се у Ев ха ри сти ји (ПЕРОвИЋ 2011: 24) 
[ …из оних ко ји се су сти чу…];
ППрез.А – пре тва ра ју ћи се ~„ко ји се пре тва ра, пре о бра жа ва у не што”
Па као је осу да се бе на се бе пре тва ра ју ћег се у цр ну ру пу не пре ста ног ... уру-
ша ва ња и по ни шта ва ња без кон чи не (ПЕРОвИЋ2011: 65)
[ …ко ја се пре тва ра…];
ППрез.А – са сто је ћи се ~ „ко ји се са сто ји; са ста вљен”
Са вр ше ни Бог, са вр ше ни чо век, са сто је ћи се из ду ше ра зум не и чо ве чан ског 
те ла, ра ван [је] Оцу по Бо жан ству, ма њи од Оца по чо ве чан ству (ПОПОвИЋ 
2004: 105).
[: …ко ји се са сто ји…];
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ППрез.А – про и ма ју ћи се ~ „ко ји се про и ма (про жи ма, до пу њу је)”7

Та и та ква цр кве ност је он да ка дра и да про жме и хри шћан ску ре ал ност, и 
хри шћан ску над ре ал ност; обе у нај ви шем сте пе ну су че ља ва не и ме ђу соб но 
про и ма ју ће се у исто риј ско-ес ха то ло шкој дра ми на ше га спа се ња (ПЕРОвИЋ
2011: 71) итд.
[ …про жи ма не…].

4.4. За раз ли ку од из дво је них при ме ра пар ти цип ских обра зо ва ња на -ћи 
са ре флек сив ном мор фе мом-се, ко ји се дру га чи је не мо гу озна чи ти осим као 
пар ти ци пи, об ли ци на -ћи ко ји пре ма се би има ју не по врат не гла го ле до би ја ју 
при дев ску функ ци ју он да ка да су за ме њи ви при де ви ма истог зна че ња. Та ко 
об лик пар ти ци па ве ру ју ћи има при дев ску функ ци ју и зна че ње „ко ји ве ру је” 
и за ме њив је при де вом по бо жа н у сле де ћим при ме ри ма: Све ти Ам вро си је 
до да је: „Сва ка ве ру ју ћа ду ша за чи ње и ра ђа у се би Реч Бо жи ју” (свЕТИГОРА 
2012: 213/12); За што истин ски ве ру ју ћи чо век су је вер је по сма тра као грех, 
од но сно као пот пу ни про ма шај бла го дат ног ду хов ног жи во та? (Ив ко вић 
М., мИсИОНАР2016: 348/34). 

У сле де ћем при ме ру пар ти цип ски об лик стра да ју ћи, -а, -е се ман тич ки 
је екви ва лен тан при де ву стра дал ни „ко ји стра да”: Он [Исус] ни је пре тр пео 
ни ка кву ште ту, јер је као су шти Ло гос и Бог не стра да лан и не про ла зан; 
стра да ју ће пак љу де, ра ди ко јих је то и под нео, са чу вао је и спа сао сво јом 
не стра дал но шћу (ПОПОвИЋ 2004: 322). Слич но је и са на ред ним при ме ром из 
исто га из во ра у ко јем су упо тре бље на два пар ти ци па на -ћи, чи ји се са др жај 
до не кле мо же ин тер пре ти ра ти пра вим при де ви ма, нпр. без бо жна (~ обез-
бо жу ју ћа си ла) и бо го ху лан (~ обе све ћу ју ћа си ла): Грех је обез бо жу ју ћа и 
обе све ћу ју ћа си ла (ПОПОвИЋ 2004: 382). 

Ме ђу тим, упо тре ба пар ти ци па у функ ци ји пре ди ка та за ви сне ре че ни це 
у ду бин ској струк ту ри од ра жа ва пра во пар ти цип ско зна че ње, те пар ти цип 
у тој функ ци ји ни је увек за ме њив при де вом, већ са мо од но сном ре че ни цом: 
Обо же ње ан ђе ла (већ обо же них) и љу ди (ко ји се обо жу ју) ми на зи ва мо енер-
ги јом над су шта стве не су шти не Бо жи је, по сто је ће у обо же ни ма (ПЕРОвИЋ
2011: 206) […су шти не Бо жи је, ко ја по сто ји у обо же ни ма…].

На во ди мо и сле де ће при ме ре пар ти цип ске упо тре бе у ко ји ма об ли ку 
пар ти ци па у ду бин ској струк ту ри од го ва ра од но сна ре че ни ца са гла го лом 
од исте осно ве или гла гол ски при дев трп ни: 

ППрез.А ви се ћи ~ 1) ко ји ви си 2) „опу штен, про тег нут, рас пет и сл”
Све што по сто ји и жи ви као да је жу ри ло да ис по ве ди сво ју не моћ пред мр-
твим те лом ви се ћим на Кр сту (вЕлИмИРОвИЋ 2003: 132).

Пар ти цип ви се ћи, ко ји је ов де упо тре бљен у функ ци ји ак ту ел ног ква ли-
фи ка ти ва, у стан дард ном је зи ку за ме нио би се од но сном ре че ни цом „ко је 
ви си” или дру гим се ман тич ки екви ва лент ним лек сич ким сред ством, нпр. 
„опу штен, про тег нут, рас пет и сл”. 

7 Гла гол про и ма ти се (пре ма цсл. pro i ma ti, уп. ГАРИН) у зна че њу „про жи ма ти се, до пу ња-
ва ти се” ни је за бе ле жен у опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка (уп. Рсј; Рмс; РсАНУ). 
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ППрез.А се де ћи ~ „ко ји се ди (на ла зи се и сл.)”.
Бо го от кри ве но пра ви ло апо стол ске ве ре, ко јим Цр ква жи ви, са сто ји се у то ме, 
да се ве ру је у Ису са Хри ста, … се де ћег с де сне стра не Оца (ПОПОвИЋ 2004: 107).

У сле де ћем при ме ру ау тор је ар ха и зи рао пар ти цип ски об лик се де ћи, 
-а, -е пре ма цр кве но сло вен ском из го вор ном ли ку: Схо ла стич ку те о ло ги ју 
ће мо упо ре ди ти са ри мо ка то лич ким те о ло гом у мо на шкој одо ри ве ли ког 
опа та, сје дја шчег за сво јом ка те дром (ПЕРОвИЋ2011: 107).

4.5. По ред по ме ну тих функ ци ја, пар ти цип пре зен та ак ти ва на -ћи на ла зи 
се и у при дев ској функ ци ји у уста ље ним тер ми но ло шким кон струк ци ја ма, 
нпр. слу же ћи све ште ник у при ме ри ма: Јед ни ђа ко ни ка де слу же ћег све ште-
ни ка на кра ју по што ока де це лу цр кву (ПАТРИјАРХПАвлЕ 20102: 189), Пи та ње 
кад се ка ди слу же ћи све ште ник, у ве зи је с ка ђе њем ол та ра (ПАТРИјАРХПАвлЕ 
20102:196). У упо тре би је и цр кве но сло вен ска ва ри јан та пар ти ци па слу жа-
шчи: Слу жа шчи све ште ник узи ма пу тир (при мер је пре у зет из КОНЧАРЕвИЋ 
2013: 63).

По пут при де ва, пар ти ци пи пре зен та ак ти ва на -ћи мо гу би ти упо тре бље-
ни у име нич кој слу жби, по што у се бе при ме са др жај име нич ког пој ма ко ји 
од ре ђу ју, нпр. ве ру ју ћи „онај ко ји ве ру је у Бо га”: То је текст у ви ше та ча ка, 
пот пи сан од стра не се дам хи ља да ве ру ју ћих, ко јим се они обра ћа ју Све том 
ар хи је реј ском са бо ру сво је Срп ске цр кве (жУГИЋ), ва пи ју ћи „онај ко ји ва пи је”: 
Ова пло ће ње Бо га у све ту вре мен ском зби ло се он да ... ка да су се ду ше људ ске, 
ви ја не смр ћу, ста па ле у је дан очај ни глас: глас ва пи ју ћег у пу сти њи осмр ће ног 
жи во та (ПОПОвИЋ 2004:28) итд. У сле де ћем при ме ру Д. Пе ро ви ћа упо тре-
бље на су чак три пар ти цип ска об ли ка у име нич кој слу жби: Тре ба раз у ме ти 
чи ње ни цу ... да се свет одр жа ва ... Бо жи јим ипо ста сним не ство ре ним ло го-
си ма ... да се уса вр ша ва у Хри сту – је ди ном уму свих уму ју ћих, је ди ном Ло-
го су свих ло го су ју ћих и је ди ном Жи во ту свих жи ве ћих (ПЕРОвИЋ 2011: 128). 
Гла гол ло го со ва ти упо тре бљен је у име нич кој слу жби у зна че њу оно га ко ји 
се слу жи ло го сом, реч ју као да ром Бож јим, ис ти чу ћи на спрам ово га по јам 
Ло гос као си но ним за Го спо да Ису са Хри ста (в. ЕНц.ПРАвОсл., под ло гос).8

5. ПАРТИцИППРЕТЕРИТААКТИвАНАвши.Пар ти цип пре те ри та ак ти ва на 
-вши да нас се, по пут пар ти ци па пре зен та ак ти ва на -ћи, упо тре бља ва у тек-
сто ви ма срп ског пра во слав ног бо го сло вља. Пар ти ци пом пре те ри та ак ти ва 
озна ча ва се рад ња, ста ње или про цес ко ји се при пи су ју ли цу или пред ме ту, 
а вре ме у ко јем се они оства ру ју од и гра ва се пре рад ње озна че не пре ди ка том 
глав не ре че ни це. На осно ву при ку пље не гра ђе, уо ча ва мо сле де ће основ не 
функ ци је пар ти ци па пре те ри та ак ти ва: атри бут ску функ ци ју – нај че шће у 
син таг ма ма пар ти цип + име ни ца, као и функ ци ју из дво је ног атри бу та, у ко-
јој, на пла ну ду бин ске струк ту ре, пар ти цип вр ши слу жбу пре ди ка та за ви сне 
ре че ни це.

Пар ти цип ска функ ци ја об ли ка на -вши, као што је слу чај и код пар ти-
цип ских обра зо ва ња на -ћи, нај у оч љи ви ја је код при ме ра са ре флек сив ном 

8 Гла гол ло го со ва ти ни је за бе ле жен у опи сним реч ни ци ма срп ског књи жев ног је зи ка 
(уп. Рсј; Рмс; РсАНУ).
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мор фе мом се: Све то са вље је још је дан од све то ду хов ских пло до ва све то га 
Пре да ња про ја вив шег се уну тар срп ског хри шћан ског на ро да Бо жи јег (ПЕ
РОвИЋ2011: 44). Пар ти цип пре те ри та ак ти ва про ја вив ши се, до би јен од гла-
го ла свр ше ног ви да про ја ви ти се „ја ви ти се, по ка за ти се”, на ла зи се у функ-
ци ји из дво је ног атри бу та са зна че њем тре нут ка вре ме на ко је је ак ту ел но за 
по јам ко ји се пар ти ци пом од ре ђу је (Пре да ње), а чи је по сто ја ње прет хо ди 
дру гом пој му ис ка за ном у су бјек ту (све то са вље).

У сле де ћем при ме ру из де ла Св. Ју сти на По по ви ћа на ла зи мо у ис тој 
ре че ни ци три пу та упо тре бљен пар ти цип пре те ри та ак тив ног: Ми не твр ди-
мо да је Он при мио по до би је те ла … већ да je при мио по до би је са гре шив шег 
те ла (sed si mi li tu di nem pec ca tri cis car nis), jep je те ло Хри сто во не гре шив ше 
би ло по доб но те лу гре шив шем, по доб но по при ро ди а не по ис ква ре но сти 
(ПОПОвИЋ 2004: 87). Сва три об ли ка пар ти ци па упо тре бље на су у при дев ској 
слу жби, што зна чи да су у лек сич ко-се ман тич ком по гле ду у од ре ђе ној ме ри 
за ме њи ви при де ви ма: са гре шив ше (~ са гре ше но, гре шно) те ло; те ло Хри сто-
во не гре шив ше (~ не гре ши во, без гре шно); те ло Хри сто во … би ло по доб но 
те лу гре шив шем (~ гре шном).

У при ме ру Он је при мио на Се бе сву са гре шив шу при ро ду, да би све ис-
це лио (ПОПОвИЋ 2004: 25) пар ти цип пре те ри та ак ти ва од гла го ла са гре ши ти 
упо тре бљен је у при дев ској слу жби „ко ји је учи нио грех, ко ји је са гре шио, 
гре шан”. Па ипак об лик пар ти ци па те шко да би у овом кон тек сту био за ме-
њив при де вом, јер се са мо пар ти ци пом су ге ри ше и про шло вре ме ка да је чин 
гре ха на сту пио – у кон крет ном при ме ру реч је о гре шној при ро ди ко ју је 
чо век сте као по сле из гна ња из ра ја.

У при ме ру Ма се ри мо ка то ли ка и про те ста на та се на ла зе у по се ду За-
ко на као вас пи та ча за Хри ста ... За то их то од во ди за кључ ку и са мо оп ту жби 
да им је до шав ши Ме си ја Хри стос са мо при пре ма за За кон (ПЕРОвИЋ 2011: 
91) пар ти цип пре те ри та ак ти ва до шав ши од свр ше ног гла го ла до ћи упо тре-
бљен је у при дев ској слу жби са зна че њем „ко ји је до шао, при сти гао, при сти-
гли”. И у овом слу ча ју, као и прет ход ном, об ли ком пар ти ци па на гла ша ва се 
про шло вре ме у ко јем се од и грао до га ђај – у овом слу ча ју до ла зак Ме си је.

У при ме ру Све сил но ог ње но о бра зна ро са Ду ха Све то га, си шав ша у ви ду 
пла ме них је зи ка на Апо сто ле и на сав оку пље ни на род у Је ру са ли му на Дан 
Пе де сет ни це, сва ке го ди не си ла зи и на пра во слав не вер ни ке, оку пље не на дан 
Ве ли ке Су бо те у је ру са лим ском хра му Вас кр се ња (ПЕРОвИЋ2011: 62) пар ти-
цип пре те ри та ак ти ва си шав ши, од гла го ла свр ше ног ви да си ћи, упо тре бљен 
је у функ ци ји из дво је ног атри бу та са зна че њем про шлог вре ме на вр ше ња 
рад ње. Стан дард ни гра ма тич ки екви ва лент пар ти цип ском об ли ку је сте од-
но сна ре че ни ца „ко ји је си шао”.

По не кад се де ша ва да ау тор упо тре би ар ха ич не об ли ке пар ти ци па на 
-ши из ру ско сло вен ског (цр кве но сло вен ског) је зи ка, као што је пар ти цип ски 
об лик од шед ши „ко ји је оти шао”: Ме ђу уга ше ним све ћа ма мо јих при ја те ља 
и мо ја све ћа до го ре ва. Не лу дуј […] и не жа ли што све ћа до го ре ва. Зар та ко 
ма ло љу биш при ја те ље сво је, да се бо јиш по ћи за њи ма, за мно гим од шед шим? 
(вЕлИмИРОвИЋ 2001); Вр ши мо ли тур ги је за по кој умр лих с убе ђе њем да то 
мно го по ма же ду ша ма умр лим и од шед шим (вЕлИмИРОвИЋ 2003: 143).
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6. ПОГлЕдНАПАРТИцИПЕИЗУГлАјЕЗИЧКИХфУНКцИјАИНОРмЕсРПсКОГКњИ
жЕвНОГјЕЗИКА.У на уч ној ли те ра ту ри из дво је не су и опи са не глав не је зич ке 
функ ци је, ко је се у го вор ној за јед ни ци оства ру ју у говорeном или пи са ном 
ви ду (в. Kristal 1995: 10–13). Упо тре ба пар ти ци па у бо го слов ском тек сту та-
ко ђе пред ста вља ре а ли за ци ју од ре ђе них је зич ких функ ци ја, ме ђу ко ји ма се у 
пр вом ре ду ис ти че п р и  в р  ж е  н о с т  ј е  з и ч  к о ј  т р а  д и  ц и  ј и  за сно ва-
ној на бо га том цр кве но сло вен ском је зич ком на сле ђу. Ак ту а ли за ци јом дав на-
шњих, ар ха ич них је зич ких сред ста ва – у овом слу ча ју пар ти ци па – у са вре-
ме ном тек сту чвр сто се по ве зу ју про шлост и са да шњост у је зич ком из ра зу, 
а стил још ви ше по ја ча ва са крал ни ка рак тер тек ста.9 Као по сле ди ца оства-
ре ња по ме ну те функ ци је до ла зи до ар ха и за ци је лек сич ко-гра ма тич ких сред-
ста ва, чи ме се на гла ша ва дис тан ца пре ма оп ште у по треб ном је зи ку (уп. 
лИХАЧЕвА 2015: 447). При мер ар ха и за ци је је зи ка у сме ру об на вља ња пар ти-
цип ских обра зо ва ња у је зи ку Цр кве на ла зи мо у ре дак ци ји пре во да Све тог 
пи сма, ко ју је из ра ди ла ко ми си ја при Све том Ар хи је реј ском Си но ду Срп ске 
пра во слав не цр кве, уп. нпр. Јер то је онај за ко га је ре као про рок Иса и ја 
го во ре ћи: Глас ва пи ју ћег у пу сти њи: при пре ми те пут Го спод њи, по рав ни те 
ста зе ње го ве пре ма Ву ко вом пре во ду Глас оно га што ви че у пу сти њи... (јЕв.
ПОмАТ. 3, 3; јЕв.ПОмАР. 1, 3).

Кроз о ч у  в а  њ е  ј е  з и ч  к о г  и д е н  т и  т е  т а  Цр ква оси гу ра ва осно ве 
зна ња за бу ду ће на ра шта је, што је пред у слов за пра вил но раз у ме ва ње ве ре 
и жи во та у њој. Сва ка ко се упо тре бом пар ти ци па ис по ља ва и и д е н  т и  т е т 
с а  м о  г а  а у  т о  р а  – ње го во опре де ље ње да у тек сту ко ри сти ар ха ич не лек-
сич ко-гра ма тич ке об ли ке мо же би ти од раз при пад но сти не са мо иде ји бли ско 
ве за ној за план је зи ка већ и из ван ње – нпр. по зна ва ње ру ског бо го сло вља, 
из раз кон зер ва тив но сти и сл. 

По ја ва об на вља ња пар ти цип ских об ли ка или, бо ље ре ћи, на до ме шћи-
ва ње пар ти цип ских функ ци ја но вим лек сич ко-гра ма тич ким сред стви ма у 
срп ском је зи ку уо ча ва се и у дру гим сфе ра ма упо тре бе је зи ка, ко је ни су у 
до ди ру са је зи ком срп ске пра во слав не ду хов но сти. Па ипак, и ту се уо ча ва ју 
не ки раз ло зи ко ји мо гу би ти слич ни они ма за очу ва ње пар ти цип ских обра-
зо ва ња у тек сто ви ма бо го сло вља. При ме ће но је још ра ни је да у по ре ђе њу са 
раз ви је ним пар ти цип ским си сте мом ути цај них европ ских је зи ка, „што кав-
ска из ра жај на сред ства по ка зу ју из ве сну не пот пу ност, ‘де фи ци тар ност’, што 
у прак тич ном ра ду на ро чи то осе ћа ју пре во ди о ци“ (ПЕшИКАН 1970: 85). У 
те жњи да се са же ти је из ра зи, тј. да се ре че ни ца осло бо ди ‛ви шка’ сред ста-
ва, по ме ну та ‛пар ти цип ска’ пра зни на на до ме шћу је се об ли ци ма на -ћи од 

9 У ли те ра ту ри су де таљ но опи са не је зич ке функ ци је бо го слу жбе ног је зи ка (в. БАИЧ
–КОНЧАРЕвИЧ 2008; лИХАЧЕвА 2015). У ана ли зи ау то ри по ла зе од то га да је бо го слу жбе ни је зик 
жив је зик (за раз ли ку од не та ко рет ког ста но ви шта не ких фи ло ло га да је то мр тав је зик), бу-
ду ћи да је Бо гом дан за оп ште ње љу ди са Њим. У то ме се огле да ње го ва ко му ни ка тив на функ-
ци ја, ко јом се од ли ку је сва ки жи ви је зик (в. лИХАЧЕвА 2015: 445). Пи шу ћи о Ње го ше вом је зи ку, 
ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић ис ти че при вр же ност овог пи сца цр ве но сло вен ској је зич кој 
тра ди ци ји, по себ но на гла ша ва ју ћи ње го ве за слу ге што је „успио да одо ли ис ку ше њу на пла ну 
је зи ка, ко ме је под ле гао Вук С. Ка ра џић” (РАдОвИЋ 2012: 21). Ов де је ми тро по лит имао на уму 
кон ти ну и тет цр кве но сло вен ског је зи ка, на ро чи то слој лек си ке као не пре су шни из вор и узор 
за бо га ће ње књи жев ног срп ског је зи ка.
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гла гол ских осно ва са зна че њем рад ње, ста ња или зби ва ња. При су ство ових 
сред ста ва нај ви ше је при сут но у тер ми но ло ги ја ма и спе ци јал ним ко ло ка ци-
ја ма, нпр. ле же ћи бо ле сник (Ле же ћих бо ле сни ка у бол ни ци ни је би ло), кле-
че ћи став, тр че ћи ко рак итд., али се да нас у срп ском је зи ку слич ни об ли ци 
мо гу на ћи и као по сле ди ца по вр шин ског пре во ђе ња, пре све га са ру ског 
је зи ка.

Са ста но ви шта нор ма тив не гра ма ти ке срп ског књи жев ног је зи ка, пар-
ти ци пи пре зен та и пре те ри та ак ти ва одав но ни су део срп ског књи жев но је-
зич ког стан дар да. Они се за ме њу ју дру гим је зич ким сред стви ма, ме ђу ко ји ма 
су нај че шћи од но сна ре че ни ца, трп ни и рад ни гла гол ски при дев у атри бут ској 
слу жби. 

7. ЗАКљУЧАК.Пар ти ци пи пре зен та и пре те ри та ак ти ва ко ји се као лек сич-
ко-гра ма тич ка фор ма да нас упо тре бља ва ју у са вре ме ним тек сто ви ма срп ског 
пра во сла ва ног бо го сло вља, на ши рем је зич ком пла ну пред ста вља ју ре ви-
та ли за ци ју пар ти цип ског си сте ма срп ског је зи ка у гра ма тич ком сми слу. То 
зна чи да се ко ре ла ти ма пар ти ци па – трп ном и рад ном гла гол ском при де ву 
– при дру жу ју ак тив ни пар ти ци пи про шлог и са да шњег вре ме на. За са да ови 
об ли ци у пу ној фор ми (за јед но са фор ман том -се од по врат них гла го ла) жи ве 
са мо у бо го слов ском је зи ку, а срп ска књи жев но је зич ка нор ма упо тре бу ових 
об ли ка ни ти одо бра ва, ни ти санк ци о ни ше. Сма тра мо да по ме ну та упо тре ба 
пар ти ци па ко ји су ра ни је би ли по ти сну ти из стан дард ног срп ског је зи ка не 
ре ме ти гра ма тич ки си стем, већ га на про тив стил ски обо га ћу је.

За раз ли ку од тек сто ва бо го слов ске са др жи не, у ко ји ма је упо тре ба ак тив-
них пар ти ци па ди на мич ни ја и син так сич ки бо га ти ја, по ја ва пар ти цип ских 
и де пар ти цип ских об ли ка на -ћи у стан дард ном срп ском је зи ку из јед на че на 
је са при дев ским зна че њем у атри бут ској функ ци ји, бу ду ћи да се по ме ну ти 
об ли ци на ла зе у име нич ким син таг ма ма по мо де лу при дев + име ни ца (по ни-
жа ва ју ћи по ло жај, пре те ћи глас, до ла зе ћа зи ма, на до ла зе ћа во да). При том, 
њи хо ва упо тре ба у стан дард ном је зи ку ве за на је за уста ље не кон струк ци је 
или ко ло ка ци је, тер ми но ло шке син таг ме и сл, док из ван ове функ ци је она 
из о ста је. Бу ду ћи да пра ви пар ти цип одр жа ва свој вре мен ски од нос пре ма 
пре ди ка ту, он се мо же увек схва ти ти и као ка ква за ви сна ре че ни ца, и то она 
за ви сна ре че ни ца по сми слу, а не по об ли ку, ко ја омо гу ћа ва да се пар ти цип 
спо ји са оста лим де ло ви ма ре че ни це (БЕлИЋ 1998: 276–277). По ме ну ти пар-
ти цип ски од нос пре ма пре ди ка ту нај бо ље се осли ка ва код пар ти ци па у функ-
ци ји из дво је ног атри бу та, ко ји ма се син так сич ки кон ден зу је од но сна ре че ни-
ца. Та квих при ме ра, ви де ли смо, има код обе вр сте пар ти ци па – са да шњег на 
-ћи и про шлог на -вши, и то код обе ње го ве фор ме – са ре флек сив ном мор-
фе мом се и без ње.

Упо тре ба пар ти ци па у срп ском пра во слав ном бо го сло вљу да нас ни је 
са мо пи та ње гра ма ти ке, пра во пи са и сти ла, већ и пи та ње на ко је од го вор до-
брим де лом ле жи у са мом ау то ру од но сно ње го вом од но су пре ма је зи ку до-
ма ће и стра не бо го слов ске ли те ра ту ре, при вр же но сти овој или оној шко ли, 
уче њу, тра ди ци ји и сл.
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Вла дан Йова но вич

ПРИ ЧА СТИЯ, ОКАН ЧИ ВАЮЩИЕСЯ НА -ЋИ И -ВШИ, В СО ВРЕ МЕННЫХ  
ТЕК СТАХ СЕРБ СКО ГО ПРА ВО СЛАВ НО ГО БО ГО СЛО ВИЯ

Р е з ю м е

В этой статье рас сма три ваются при ча стия на стоящег о и про шед ше го вре ме ни действи-
тельно го за ло га, ко торые ис пользу ютс я в со вре менных тек стах серб ско го пра во слав но го 
бо го сло вия. Ана лиз со бран но го ма те ри а ла по зволяет  выде лить сле дующие функ ции действи-
тельно го при ча стия на стоящег о вре ме ни, окан чи вающегося на -ћи: 1) функ ция опре де ле ния 
при мо де ли ֲри ча сֳие + сущесֳви ֳ ельное (стра да ју ћи љу ди, ка ју ћи се раз бој ник); 2) функ ция 
опре де ле ния, из вле чен но го из сло во со че та ния (Под ви жник ће мо ћи да раз у ме ре чи апо сто ла 
Па вла од но се ће се на то исто) и 3) функ ция существи тельно го (ве ру ју ћи, гре ше ћи). Так же мо-
жно выде лить функ ции действи тельно го при ча стия про шед ше го вре ме ни, окан чи вающегося 
на -вши: 1) функ ция опре де ле ния при мо де ли ֲри ча сֳие + сущесֳви ֳ ельное (са гре шив ша 
при ро да, до шав ши Ме си ја Хри стос) и 2) функ ция опре де ле ния, из вле чен но го из сло во со че-
та ния (нaпр. Све то са вље је плод све то га Пре да ња про ја вив шег се уну тар срп ског хри шћан ског 
на ро да) итд.

Ана лиз, про ве денный в дан ной ра бо те, по ка зал, что при ча стия на стоящег о и про шед-
ше го вре ме ни действи тельно го за ло га пред ставляют со бой грам ма ти че ское сред ство огра-
ни чен но го упо тре бле ния в со вре мен ном ли те ра тур ном серб ском языке, так как они в пол ной 
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ме ре (включая и формы с мор фе мой -се) встре чаются только в пра во слав ном бо го слов ском 
дис кур се. При ни мая во вни ма ние бо лее ши ро кий языко вой план, мо жно ска зать, что речь идет 
о ре ви та ли за ции си стемы при ча стий в серб ском языке в грам ма ти че ском смысле, под ра зу-
ме вающей, что к кор релятам  при ча стий – стра да тельно го и действи тельно го при ча стия – в 
со вре мен ном серб ском языке при со е диняются при ча стия про шед ше го и на стоящег о вре ме ни 
действи тельно го за ло га на -ћи и -вши.
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