
Ju

YU. ISSN 0350—185x

UDK 808

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

ЈужнословЕнски филолог

ХLIХ

Уређивачки одбор:

gр Даринка Гортан-Премк, др Ирена Грицкат, др Милка Ибић, др Пабле

Ибић, др Тине Логар, др Александар Младенобић,

др Мирослаб Николић, др Асим Пецо, др Митар Пешикан,

др Жибојин Станојчић, др Драго Ћупић, др Егон Фекете

Главни уредник:

МИЛКА ИВИЋ

БЕОГРАД

1993



801.28

СТАНА РИСТИЋ
- *.

(Београд)
о

ПАРТИКУЛЕИ ЊИХОВИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(лексичко-семантичке и функционалне карактеристике)

1. У овом радубиће детаљније представљеноистраживањелексичко-се

мантичких и функционалних карактеристика партикула (речца) и њихових

функционалних еквивалената у савременом српскохрватском књижевном

језику“. Све ове јединице обједињене су функцијом модификације карактери

стичном иначе за партикуле (као посебну врсту речи). Функција модифика

ције битно одређује лексичкозначење овихјединица јерсе смисао модифика

ције на лексичком плану реализује у виду компонената за идентификовање

десигната њихових лексичких значења. Тако се у лексички систем партикула

секундарно укључују и друге врсте речи и неки њихови облици, што се на

одговарајући начин евидентира у лексикографији. Показало се да у лексико

лошком приступу назначеним феноменима има смисла све ове јединице

објединити заједничким називом „партикуле“, што смо у раду и учинили.

2. Циљ истраживања је био да се на основу увида у функционисање

ових јединица у лексичком систему утврде чињенице на основу којих би

* У српскохрватској језичкој науци у класификацији речи на врсте јединице које су

предмет интересовања овог истраживања различито су сврставане : или су издвајане у

посебну врсту речи под називом речце, партикуле, честице (Белић А., 1958, 66—76, 80—85,

Стевановић М., 1975, 383-385, Приручна граматика 1979,214-215), или су представљене са

другим врстама речи, са прилозима, везницима и предлозима (Маретић Т., 1931, 483 — 519,

БХЖ, 1958, 151—156). У раду Ивић М., 1978, 1-16 већина ових јединица представљена је као

реченични прилози, а у студији Ристић С., 1990. неке од ових јединица сврстане су у прилоге

са напоменом да се као јединице прелазних категорија могу сврставати и другачије (исп. стр.

120 — 122, 124 — 126, 128 — 131). О партикулама као посебној врсти речи, о класификацији
партикула по значењима исп. М. — В, 1990, 405—444, а кратак преглед дефиниција и значења

партикула из значајнијих сербокроатистичких граматика и радова дат је у раду Шокица С.,

1987, 189-210.

* Рад се надовезује на реферат са сличним насловом који је прочитан на ХХII међуна

родном скупу слависта у Београду, а који је примљен за штампу у истоименом Зборнику. У

реферату су дати општи делови теоријско-методолошког приступа, одређивање предмета и

циља истраживања и релевантне класификације. Истраживање је показало да су проблеми у

вези са функционисањем ових јединица бројни и да би њихове релевантне семантичке и
синтаксичке реализације у писаном и говорномјезику могле бити предметнеког студиознијег

приступа.
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се ова хетерогена скупина јединица могла или разврставати у више утвр

ђених скупина (врста) речи или пак издвојити у посебну врсту, пре свега

ради доследног одређивања њиховог статуса у лексици и лексикографији.

Тако би се јединице које истражујемо увршћавале у лексикон као типске

појаве са тачно утврђеним начином дефинисања и типовима дефиниција,

чиме би се на најбољи начин представила системност у лексици и оствари

ла уједначеност и систематичност у лексикографији.

3. Корпус за истраживање узет је из два описна речника савременог

српскохрватског језика, Речника Српске академије (I-XIV) и Матичиног

речника (IV-VI) (даље Р. САНУ и Р. МС). Оба речника недоследно и

несистематски представљају ове јединице како у погледу одређивања

њиховог граматичког статуса тако и у погледу њиховог лексичког

значења. Међутим, прегледани језички материјал“ показује доследно и

системско функционисање партикула на оба језичка плана, на грама

тичком и на лексичком.

4. Партикуле спадају у класу граматичкихречи које немају денотате у

изванјезичкој реалности, па им се значења реализујуу говору, у комуникациј

ском акту конкретне говорне ситуације. Оне опслужују комуникацијску

сферу језика, па се у приступу овим јединицама морају узимати у обзир

фактори релевантни за комуникацију, а то су учесници комуникације, говор

на ситуација и променљива својства предмета и појава”. У случају партикула

фактори комуникацијског чина у први план истичу говорника и његов однос

према осталим елементима комуникације, што у њихово значење уноси

прагматичке компоненте које су одређене не само експлицитним садржајем

исказа него и разним прагматичким импликацијама. Правилну интерпрета

цију оваквих прагматичких садржаја остварује говорник или слушалац на

основу когнитивних модела чију „схему“ („радни цртеж“) попуњава новим

информацијама из конкретне говорне ситуације“. Тако се проблеми у вези са

значењем и функционисањем партикула повезују са прагматичким и когни

тивним планом, што нас је определило да у истраживању ових јединица

одаберемо прагматичко-когнитивни приступ.

5. Истраживање значења и функционисања партикула на корпусу из

два наведена речника уз одређене процедуре прагматичког и когнитивног

приступа показало је да се ове јединице издвајају у посебан иако хетероген

систем, обједињен пре свега истом функцијом и заједничким компонента

ма категоријалних значења. -

6. Оно што партикуле издваја од сличних врста речи, од прилога

и везника јесте њихова функција. То је функција модификације нарочи

тогтипа која се и у формалној структури реченице разликује од функције

* Језички материјал са пробраним примерима лексикографа и са реченицом као основ

ном јединицом анализе није баш захвалан корпус за истраживање партикула као јединица

комуникацијског плана, али се показало да су добијени подаци о системским лексичким

П018заМа ИНДИКАТИВНИ И За фWHКЦИОНИСАЊč ОВИХ НHIа На КОМУНИКАЦИКСКОМ ТЛаНIV.рава,и“.**} *“ 5 — 9. јединица муникацијс ану

* О когнитивном приступујезичким појавама исп.: П —Г, 1988, 5–11, ЛакоффДж., 1988,

12 — 51, Филлмор Ч., 1988, 52 —92, ван Деик 1989.
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модификације неких прилога“. Партикуле функцију модификације реали

зују не везујући се у синтагматску везу са јединицама које модификују, а у

реченицу се укључују као њени факултативни уводни или уметнути дело

ви. На плану исказа њихова употреба доприноси другачијем смислу

садржаја пропозиције било да модификују неки сегмент исказа било исказ

у целини. Функција модификације партикулазаснива се на категоријалном

значењу односа — релације, које се реализује или као оцена (којом говорник

показује свој однос, став према осталим елементима комуникације) или

као логички однос између сегмената исказа. Елементи односа — релације

функцију партикула приближавају релационој функцији везника, али су

разлике на формалном и на садржајном плану довољно индикативне да их

не треба посебно доказивати“.

7. И на лексичком плану партикуле се издвајају у посебан систем

јединица. Као лексичке јединице које своје значење реализују у конкретној

говорној ситуацији оне опслужују сферу говорника и сферу садржаја ис

каза. Партикуле које у први план истичу говорника и указују на неки његов

однос, став према осталим елементима комуникације реализују категори

јално значење модалности. То је најчешће однос тоборника према са

држају исказа који се реализује у виду прагматичких и комуникацијских

компонената са значењима: коментара, уберености, истицања, шбрдње

и одрицања. Партикуле које указују на однос тоборника према адресату

реализују прагматичке и емоционално-експресивне компоненте са зна

чењима: обавезности, конвенционалности, давања информације и тра

жења информације. Партикуле које у први план стављају садржај исказа

означавају различите логичке (смисаоне) односе“ између сегмената исказа

реализујући компоненте сазначењима:једнакости, супротстабљености,

допусности, ограничавања и проширивања. Тако се партикуле према

наведеним категоријалним и другим значењима могу представити у 2

групе и 13 парадигми са значењима:

I м од ал ност и

1. коме н та ра: укратко, уопште, набодно, богзна, рецимо,

дослобно, буквално, једностабно, просто, лепо, стварно,

истина, заиста, одиста, уистину, збиља; прибидно, наизглед,

тобоже, бајаги, као, -

2. у вере но сти: сигурно, засигурно, посигурно, свакако,

несумњиво, бесумње, наравно, дабогме, дакако, јашта; јамaчнo,

зацело, могуће, вероватно, можда, баљда, лако; никако,

нипошто, какви, мучно, тешко,

* Офункцији модификације прилога исп. Ристић С., 1990,30-31,113—114, аоразликама

функције модификације партикула и прилога и на формалном и на семантичком плану

реченице исп. М. — B, 1990, 405 — 422.

“ О разликама између партикула и везника у погледу функције исп. Лапон М. В., 1988,

78-83; дурмге 1988, 83-87. |-

О значењу модалности и лоiичких односа исп. Арутонова Н. Д., 1988, 5-9, 245 —251;

Дњимарскаи И. Н., 1988, 58–78, Лапон М. В., 1988, 78-83, Сесард, 1989,39–48, Ристић С., 1990,

112 — 114, 122 — 132, 144 — 146.
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3. и стицања: па (пā), ā (ă), и, (и), те, него, е (е), ама, ма, та,

бре, море, бала, тек, већ, богме, сад,

тврдње: да, ја, дабогме, дакако, јашта, свакако,

о др и цања: не, ни, нити, никако, нипошто,

тражења и нор о рмације: ли, зар, еда,

обавезно сти: ебо, ето, ено; на (на), де, дела, ако, (х)ајде,

лепо, добро, немој (немојмо, немојте), нека, доста,

8. конвенци о н ал но сти: срећом, срећно, жибео,

наздравље, благо, забота, наопако, збогом, добиђења, здрабо,

хвала, молим, изболи (изболите), избини (избините), пардон,

добро, озбиљно, немогуће, нормално, слободно, да, тако (тако је),

баш, знаш (знате), замисли (замислите), боже,

4.

5.

6.

7.

П Лог и чких одно са

9. је д на кост и : тако, наиме, дакле, елем, такође(р), као;

таман, баш, упрабо, запрабо, прбо, затим, онда, које, напокон,

најзад, најпосле, напослетку,

10. су протстављен о сти: упркос, напротив, насупрот,

међутим, пак, штабише,

11. до пусности: ипак, додуше, свеједно, макар, гдд, било дрđiо,

12. о граничавања: само, бар, макар, скоро, готобо, умало,

замало, искључиво, закључно, око, отприлике, лично, сам, осим,

сем, изузев, једино, поготобу (поготово), првенстбено, особито,

нарочито, посебно, напосе,

13. прошир и вања: чак,још, штабише, бише, иначе, онако,

ионако, уопште, углавном, претежно, све, сасвим, потпуно.

8. Издвајање партикула као посебних јединица лексичког система

показало је да централни део тог система чини ограничен број јединица

које примарно реализују функцију и значење партикула. На периферији

број тих јединица није ограничен јер се попуњава сталним творбеним

процесом транспозиције, променом функције других врста речи (прилога,

везника, узвика, предлога, именица, глагола и сл.), које се примарно или

секундарно увршћују у лексички систем партикула. Зато се у наведеним

парадигмама налази већи број прилога (укратко, уопште, просто, једно

стабно, тако, тек, најзад, још, лепо, добро, Птешко, лако И сл.), ВCЗНИКА.

(и, па, те, ни, нити, тек, него, ако, да, а), узвика (благо, де, е, та, ма, ама,

море, бре и сл.), предлога (око, осим, сем, изузев и сл.), глаголских облика

(живео, молим, извини, изболи, рецимо, знаш, замисли и сл.) и именица

(брата, ђавола, божеисл.). Корпуснамје показаоданеке наведене исличне

јединице примарно репрезентују и једну и другу врсту речи, па би их,

према општим лексичким и граматичким карактеристикама, требало аде

кватно представити и у граматици и у лексици (лексикографији). Према

увиду у речничку грађу двојаки статус прилога и партикула као и везника
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и партикула могао би се у лексикографији представити тако што би се

јединице обрађивале као посебне лексеме, као хомо . Граничне слу

чајеве узвика и партикула углавном јетешкона лексичком плану издвојити

као посебне лексеме јер се њихова двојака природа реализује истовремено,

па је такве јединице најреалније обележити двоструком граматичком ква

лификацијом као „узвик и речца“. Сви други гранични случајеви који

функцију и значење партикула реализују секундарно задржавају статус

примарне врсте речи. - "

9. Компоненте које организују наведена значења као посебне десиг

нате партикула чине структуру њиховог лексичкогзначења и према њима

су ове јединице разврстане у парадигме. Једино компонента са значењем

давања информације не организује посебан десигнат и нема своју па

радигму, али се примарно реализује код партикула скоро свих парадигми,

изузев код оних сазначењем истицања, обавезности и конвенционалности

(3,7. и8. парадигма). Она каоинтегралнакомпонента чинибитан елеменат

у структури лексичког значења партикула.

10. Функционисање партикула у парадигмама представићемоret
раним примерима који илуструју њихова примарна значења, појавне реа

лизације њихових секундарних значења и специфичне граматичке реализа

ције. |-

* 11. Најпре ћемо показати значења партикула којима се исказује

однос говорника према садржају исказа, а које су наведене у 1, 2, 3, 4. и 5.

парадигми.

12. 1. Партикуле прве парадигме обједињене су интегралном ком

понентом са општим смислом коментара, при чему као експлицитни

когнитивни модуси имплицирају различите садржаје: фактивност пропо

зиције (стварно, истина, заиста, доиста, одиста, уистину, збиља), кон

трафактивни смисао пропозиције (тобож, бајаги, као, прибидно, наиз

глед), резервисаност говорника у погледу фактивности пропозиције (на

бодно, богзна, рецимо), веродостојност садржаја пропозиције (дослобно,

* У наведеним речницима такви гранични случајеви прилога и партикула нису издва

јани у посебне лексеме, него су обрађени као прилози, а функција и значење партикула

представљени су у посебним одељцима њиховоглексичкогзначења. Међутим, грађа показује

да ове јединице функционишу на периферији оба лексичка система, па би коректније било

издвојити их као посебне лексеме. На тај начинби се одвојиле јединице типа:упрабо, просто,

једностабно, укратко, срећно (срећом), још, драго, прабо, тек, тако, никако, свакако, могуће

и сл. од јединица које примарно функционишу као прилози, а као партикуле само секундарно

(добро, лепо, лако, тешко, комотно, наопако, сигурно, тачно, практично, нормално, сло

бодно и сл.). Гранични случајеви везника и партикула више су раздвајани, или као посебне

лексеме (а, да) или као равноправни одељци са различитом граматичком квалификацијом

(нека, нити, ни, па, те, пак, него), мада би се, по увиду у грађу, сви случајеви могли

представити као посебне лексеме.

* У речницима су тако обрађене лексеме 2 (8) и та, а исти начин могао би се

применити и на јединице: благо, де, ама, море и сл., док се неке јединице могу издвојити и

као посебне лексеме (а (ă), хајде), како је и учињено за лексему ћ(а) у Речнику САНУ.
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буквално, просто, једноставно) и обимностсадржаја пропозиције (украт

ко, уопште). Тако имамо примере типа:

Збиља, он је легавши у постељу сањао готово све што је тога дана

преживео (Р. САНУ). Један... се казује хоџа из Бихаћа, а уистину

чини се да путује свијетом (Р. МС). У десној певници стварно је

стајао. Ђак Сима (Р. МС). Заиста, мени се жури (Р. САНУ). Стра

нац је отишао до прве вароши тобож послом (Р. МС). Ваше др

жаве... су бајаги основане назаконима (Р. САНУ). На свадбеној гозби

било је наводно више од стотину званица (Р. САНУ). Да није

дошло... ослобођење, богзна не билиза коју годину отишаона робију

(Р. САНУ). Од тога /се буквално избезумљавам (Р. САНУ). Из

бацио ме је... дослобно нисам имала куда (Р. САНУ). Зарје ово рат?

Ово је просто да човек кука (Р. МС). Плашила сам се човека који је

једноставно луд (Р. САНУ). Он...укратко тежи за онаквом влашћу

какву, су некад имали римски цареви (Р. МС).

Примерипоказујуда партикуле наведене парадигмереализујупримар

но значење коментара и функцију модификације исказа или неког његовог

сегмента не улазећи у синтагматску везу са модификованом јединицом.

Осим експлицитног садржаја ове јединице имплицирају различите са

држаје комуникацијског и прагматичког плана, које учесници при ус

пешној комуникацији подразумевају на основу опште базе знања као и

лингвистичке и комуникацијске компетенције. Тако партикуле дослобно,

буквално, просто и једноставно“ имплицирају и значење „то и ништа

друго“, „тако и никако другачије“, „толико и ништа више“, по чему су

сличне партикулама 12. парадигме. И неке реализације секундарних зна

чења показују да значења партикула описиване парадигме не излазе из

назначених оквира њиховог лексичког значења. У Речнику САНУјављају

се примери са допусним значењем типа: — Он, истина, виче на осталу

чељад ... али се ни на кога не осеца као на њу, Није се баш тако лоше

живјело. Истина, у војску су одлазили све... кржљавији регрути.

Партикуле којима се имплицира фактивност пропозицијског са

држаја често се у говору јављају као еквиваленти реченица са упитним,

узвичним или потврдним значењем, али примере за овакву конверзациону

употребу партикула нисмо нашли у нашем корпусу.

12. 2. Другу парадигму чине јединице које функцију модификације

реализују градирајући увереносту остваривост/неостваривост садржаја про

позиције, било да се њиме исказује тврдња, претпоставка било одрицање.

Степен уверености као оцена говорника одређен је објективним околно

стима“, а може се скаларно представити јединицама: можда — беробатно

—сигурно. Свака од наведенихјединицајавља се у свом синонимијском реду,

“ О партикулама дословно, буквално, наводно, тобож, бајати и укратко као „рече

ничним прилозима“ исп. Ивић М., 1978, 6-7, а о партикули просто „као одредби категори

зовања“ исп. И., 1991, 30.

Да је увереност говорника заснована на објективним околностима, показује мо

гућност модификовања мањег степена уверености, па се могу реализовати примери типа:—

Можда могуће је он и паметан, али ја сумњам у то. Сличне модификације већег степена

уверености нису могуће. Исп. Арутконова Н. Д., 1988, 109—140.
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па имамо редове: можда, могуће, лако; беробатно, баљда, јамачно, канда;

сигурно, засигурно, свакако, зацело, извесно, неминобно, нарабно. Јединице:

никако, нипошто, какви, мучно, тешко исказују и градирају увереност у

неостваривост садржаја пропозиције. Партикуле никако и нипошто моди

фикују само одричне исказе појачавајући њихов негативни смисао, док

партикуле какви, мучно, тешко исказују сумњу у остваривост модифико

ваног садржаја. Примери:

Оцу нипошто неће да се врати (Р. САНУ). Немачки језик не чује се

никако (Р. САНУ). Мучно да би Марашлија и примио одмахте захтеве

да их у Цариград спроводи (Р. САНУ). Кампања у штампи тешко да

ће им користити (Р. МС). Можда је баш сад добио грчеве у стомаку

(Р. САНУ). Аустријанци су у томе могуће претерали (Р. САНУ).

Јамачно си ти добре воље (Р. САНУ). Ту се сада утаборио... и сигурно

има нешто на уму (Р. МС). Најпросвећенији човек није неминобно и

највећи патриота (Р. САНУ).

Партикуле које исказују најјачистепенувереностиреализују идруге

компоненте значења, као што је значење нужности, неминовности, оба

везности, оправданости, што их чини функционалним комуникацијским

јединицама за различите прагматичке садржаје (претњу, обећање), па из

Речника САНУ имамо примере типа: — Смрсили сте, али наћи ћуја крај,

засигурно, Он је рекао да ће... засигурно доћи. -

Зато што исказују увереност у остваривост/неостваривост садржаја

пропозиције, партикуле наведене парадигме често се у конверзацији упо

требљавају као потврдне или одричне речце.

12. 3. Партикуле треће парадигме са значењем истицања модифи

кују неки сегмент исказа или цео исказ истичући га из његовог контекста.

Тако овејединице уносе у лексичко значење партикула компоненте интен

зификације“, а у садржај исказа различите прагматичке импликације. Уз

значење истицања оне имплицирају и информацију да је модификовани

сегмент и најважнији на фону контекста. Значење рангирања као субјек

тивна оцена говорника о важности садржи и прагматичке компоненте да

се иста оцена наметне и саговорнику. Ови садржаји се испољавају у екс

пресивно-емотивном набоју информације и у повишеној интонацији у

говору. Емотивни набој може бити позитиван или негативан, што зависи

од комуникацијске ситуације и њених елемената. Партикуле као интензи

фикатори, значи, могу имплицирати позитивне емоције (одобравање,

задовољство, подстицање и сл.) или негативне (љутњу, нестрпљење, него

довање и сл.). Примарно значење истицања показаћемо примерима:

Вала, тоје баш песма (Р. САНУ). Радиосам, море, за пет (Р. САНУ).

Шта рече, бре? Ко забушава? (Р. САНУ). Е, лепо сам се частио (Р.

САНУ). То га је, и још како болело (Р. САНУ). Па јате познајем као

шестицу (Р. МС). Ама... лепо каже народ да се без новца не може ни

у цркву (Р. САНУ). Милка се сад крије од свијета, па се то, богме,

свакако толкује (Р. САНУ). -

“ О категоријалном значењу интензификације неп. Арутонова Н. Д., 1988, 5–9, 245 —

251, а означењу интензификације код прилога исп. Ристић С., 1990, 112 — 114.
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. Ове партикуле реализују и компоненте са значењима: изненађења,

чуђења, неверице, сумње, пестрпљења, негодовања, одбијања, недоумице,

подозрења, олакшања, помирљивости и сл., штоимдаје широку могућност

употребе у говору. Зато се јављају као фреквентне јединице у конверзаци

ји“ често употребљене и као еквиваленти реченице. Нека од набројаних

значења илустроваћемо примерима из нашег корпуса:

Е, шта ћу?... власт тако наређује (Р. САНУ). Тако је он мислио, е,

али човек налаже а Бог располаже (Р. САНУ). Шта велиш, док то

пукне по селу, а? (Р. САНУ). То твоја жена! И ти могао с њом

живети (Р. САНУ). Ама, шта имати да пристајеш или не пристајеш

(Р. САНУ). Ја ћу скочити у бунар. — Па скочи! (Р. МС). Жена га је

- запитала... Јеси ли баш срећан? — Па, јесам (Р. МС).

Поред наведених примарних значења описиване партикуле реализују

и секундарна значења: подстицања, потврђивања, пристајања, изузимања,

наговештавања, временски след, допусно значење и значење коментара.

Примери: — Моја кадо, још ту нема јада, сад ћемо ти горе да кажемо (Р.

МС). Ја се затворим у своју кућу... а мркне (Р. САНУ). — временски след,

Ако нијесам кумовао, а ја сам кроз плот гледао (Р. САНУ). Од крмка је

корисно и длаку ишчупати (Р. САНУ). — допусно значење; А ти си ми па .

неки трговац, сто гроша еспап сав дућан (Р. МС). У њему /дворцу) ама ни

живе душе (Р. САНУ). — значење коментара.
-

12. 4. Парадигма партикула које реализују примарнозначење тврд

ње није бројна. Уз речцу да јављају се и речце ја, дабогме, дакако, јашта, а

парадигму употпуњују и неке партикуле са значењемуверености: сигурно,

свакако, несумњиво, јамачно, зацело и сл. Речца да функционише као

лексичка и као граматичка јединица, што је као лексему издваја у ред

граматикализованихјединица заједно са не, ли, гдди сл., које установљавају

одређене граматичке категорије. Партикула да установљава граматичку .

категорију тврдње и по томе опонира партикули не која установљава

категорије одрицања и негације. За нашу анализу узимаћемо у обзир само

оне реализације партикула овог реда које се тичу њиховог лексичког

значења. Корпус нам је показао да се оне на лексичком плану не издвајају

ни по чему од партикула са истом фреквенцијом употребе. Потврдно

значење партикуле да примарно се реализује као потврдан одговор на

постављено питање, као појачавање тврдње и као потврдан одговор на

изражену сумњу. На сличан начин потврдно значење реализују и друге

лексеме ове парадигме, што ћемо показати и примерима:
-

Јеси ли ти ово урадио?... Да (Р. САНУ). Да, брајко мој, тако ти је

то (Р. САНУ). Да што је Дорчић, него рибар? (Р. САНУ). Ти си

рибар? — Јесам, ја, господине (Р. САНУ). Мене ли питаш?... Тебе,

ја кога? (Р. САНУ). Зар ћеш и ти вечерас у акцију? —Јашта, побро

(Р. САНУ). Може ли гром да убије? Дабогме, да може (Р. САНУ).

“ О конверзационим партикулама исп. М. — B, 1990, 422 — 441, 442 — 444, Шокица С.,

1987, 189-210.
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Партикуле да и ја су фреквентне јединице комуникације и у дијалогу

се јављају често као еквиваленти реченица. Зависно одговорне ситуације оне

реализују и различите прагматичке и експресивне садржаје: чуђење, из

ненађење, бојазан, несигурност, дивљење, слагање, одобравање и сл., што

показују одабрани примери из Речника САНУ: — Кад се братским главама

почиње, да чиме ли ће се онда свршити? — значење бојазни, Боже, да лепе

пшенице?;Ја слатка граха? —значење дивљења, чуђења;Ја да мије самознати

куда је отишао. —значење недоумице, Ја, мајку му, до пре неки дан дрхтали

смо и при помисли на италијанске и немачке авионе. —значење изненађења,

чуђења. У реализацијизначења овихпартикулајављају се идруге компоненте

карактеристичне за ову врсту речи, па имамо значења присећања, прошири

вања, исказивања жеље, клетве (заклињања), допусности и сл. Наводимо

примере из Речника САНУ: — А како сте ви? Да, поздравља вас Никола?;

Ама где сам стао? А, ја!; Хтела самјош нешто дати кажем. —Да? Слушам

те, Ти Филипе, да си ми остао овдје!, Да си проклета глуха... ноћи, Откуд

долазио да долазио... њега чека снаха. Значење неслагања, неверице, сумње

и сл. показују примери из Речника САНУ: — Неће /изасланик/ питати Бог

зна шта... Неће ја?; Не вриједи мучити се. — Ја, не вриједи! А да се ја не

мучим око ове ракије, шта бити пио, Тоби доста било, али хоћеш да. Још

у потјеру одосмо.

Речца да јавља се у граматичким конструкцијама заједно са другим

јединицама (речцом ли, одричним глаголима и сл.) за исказивање упитних

и одрично-упитних садржаја, што може бити предмет граматичког ис

траживања.
-

12. 5. Значење одрицања исказују партикуле пете парадигме: не, ни,

нити, никако, нипошто, какби. Речце не и ни конституишу граматичку

категорију одрицања и негације, па се јављају као саставни делови многих

граматичких конструкција са различитим значењима. Преглед таквих гра

матичких реализација у нашем корпусу показује да допринос значења која

у њих уносе наведене партикуле не излази из оквира одређеног лексичког

значења ове врсте речи. Примарно значење партикула не и ни је значење

одрицања и негације. Речца не их реализује као значења: одрицање глагол

ске радње или неке околности, негативан одговор на постављено питање,

неслагање у дијалогу, нетачност, супротно значење, истицање негације и

сл. Код речце ни то су значења: појачавање негације и одрицања, огра

ничавање одрицања, искључивање, набрајање у негирању и одрицању,

допуна неједнакости у поређењу и сл. Нека од наведенихзначења реализује

и партикула нити. Примери из Речника САНУ:

Један запонац не ради онако, како би требало, Ја да цркавам, а она да

ужива? А!... не!; Није нас убио некрст – не, Уврту ни псета, Он није ни

у прилици, да буде такав, Умро је сиромах... Па у новинама ни речи

једне, Отаквој глупости не може бити ни говора, Краткотрају ти дани

— ни не знаш, како прођу. Ни он није имао дуљег пута, Где духа и срца

нема, ту нема ни поезије, до њега два му сина... ни налик на оца, Ако

нема конца, нека нити почиње, Могуће се нас два нити не познајемо.

Партикуле не и ни реализују и секундарна значења: ограничавања,

приближне вредности, забране, а речца не употребљава се у изрицању
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клетве (заклетве) и благослова, па у Речнику САНУ имамо и примере

типа: — Ласно ти је дете погубити / Коме нема ни шеснаест лета, Нисам

ни гладан, колико уморан; Не било га!; Јади га не били!

У конструкцијама и у корелацијама са другим јединицама (саse
ницима да, бећ, него, но, а, са речцом ли, са неким глаголима и глаголским

облицима и у неким типовима реченица) речца не реализује различита

значења: недовољног интензитета, велике неједнакости, непожељности

(из)вршења радње, спречавања (из)вршења радње, несигурности, тешкоће

у односу на извршење глаголске радње, предлога,жеље да се нештоизврши

и сл. Речца ни јавља се у конструкцијама са глаголима и у корелацији са

поредбеним везницима: а камоли и камоли, у изразима са именицом бог, а

реализује значења: искључивања, изостајања наведене радње, одрицања, не

могућности упоређивања (неједнакост појмова), појачавања негације и сл.

13. У даљем,излагању представићемо партикуле које указују на

однос говорника према адресату, а које су наведене у 6, 7. и 8. парадигми.

13. 6. Одностoвoрника премаадресату исказује се партикулама шесте

. парадигме са примарним значењем тражења информације, а то су једи

нице: ли, зар, еда. Речца ли, енклитичка граматикализована јединица која

конституише граматичку категоријупитања, јавља се углавному конструк

цијама садругимјединицама“. Своје примарнозначење реализује најчешће

саречцомда (да ли), са упитнимзаменицама и прилозима, у конструкцијама

„јели да“, „је ли ше“, „није ли“, у конструкцијама са потврдним и одрич

ним глаголским облицима, у различитим типовима реченица и сл.

На комуникацијском плану упитне партикуле осим компонената са

значењем тражења информације често реализују и друге прагматичке и

експресивно-емоционалне компоненте са значењима: сумње, недоумице,

несигурности, претпоставке, уверености, очекиваности, захтева, молбе,

наредбе, чуђења, љутње, изненађења, неодобравања, заклињања, псовке и

сл. Примери из Речника САНУ:

Да ли је долазио јуче?; Има ли шта нова? — само значење тражења

информације; Не били се запуштени виногради дали опет подићи, Ви

се, наравно... мислите временом запослити, зар не? — очекивање пози

тивног одговора, Гдје ли ћу на ноћиште? — недоумица, Нисам ли ти

говориода се непењеш натрешњу? Кометикажеш,жалосниче? Мени

ли кажеш? — значење љутње и очекивања потврдног одговора, Ми

немамогдје нашомтрговином негоу Млетке, јели да? Зар све око нас

није... феудална Европа? —очекивање сагласности. *

Партикуле описиване парадигме реализују и друга значења у ре

ченицама са неправим питањима, у различитим типовима реченица и

конструкција, па у Речнику САНУ имамо примере типа: — Сумњам да ли

има и који народ... тако красну пјесму, Критика је, не варам ли се, издана

негдје око седам стотина осамдесет и девете. — значење сумње, недоуми

* Проблем упитности и упитних конструкција посебан је граматички феномен који

се не тиче само лексичког значења његових јединица, па се као такав мора истраживати на

богатом језичком материјалу са свим релевантним реализацијама, што излази из оквира

интересовања овог рада.
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це, несигурности, О томе је зар знао штогод и Перо... ама није ни зинуо,

Викнем... да га мало поведе еда ће тако хтети ићи. —значење претпоставке,

Лијеп ли је тај хајдучки живот. — дивљење, Падали, пада... снег, Млеко ли

му швапско! — појачавање, Еда буде бољи него му отац? — благослов.

Партикула ли реализује и секундарна значења: наглашавања, по

јачавања, трајања, интензитета радње исл. (исп. обраду речцели у Речнику

13. 7. Партикуле седме парадигме које значење односа говорника

према адресату реализују као значење обабезности у најширем смислу

исказују различите садржаје: показивање, одобравање, давање (нуђење),

забрану (наредбу) и сл., па ћемо их према наведеним значењима размат

рати у више мањих парадигми. Оне експлицирају намере говорника у

односу на адресата, а исказу дају илoкуцијску снагу комисивности. Мо

гућност остваривања намере имплицирају прагматичке и експресивне

компоненте којима се, зависно од ситуације, саговорнику даје до знања

какво је расположење говорника и колика је његова готовост да намеру и

оствари. Успешна комуникација у наведеном смислу оствариће се, на

равно, ако учесници комуникације поседују и исту комуникацијску компе

тенцију. -

Значење показивања реализују партикуле ебо, ето, ено које имају

уређену парадигму и по начину повезивања са референтом сличне су

показним заменицама и прилозима. Уз значење показивања оне реализују

и значење неочекиваности, изненађења, што показују одабрани примери

из Речника САНУ: - “

Ебо на овом мјесту мазга није хтјела ићи правим путем, Пред вече

ебо ти Јулишке; Ето поља, а ето и коња; У том ето ти и ђевојке с

ручком, Ено ми тамо у даљини кћери, Ускомешаше /се/ они што

пристајаху на узвишицу: Ено мора, ено мора!

Ове партикуле реализују и значење давања, нуђења, уступања као и

нека секундарна значења: побуђивање и скретање пажње, резимирање,

недоумицу и сл. Тако у Речнику САНУ имамо примере типа: —Њему ето

и кућа и тор, Ено вама вранца и дората, И ја сам, ебо, верглaш, И то ено

није радио сам, На тај ето начин нервне ганглије изазивају разне одбојне

радње, На наше: добро вече, како сте?... одговори: Ето.

Сличне по значењу са претходним су партикуле: на (на), (x)ajge, ge,

дела, ако, лепо, добро које реализују примарно значење давања, одобра

вања и подстицања. Из Речника САНУ изабрали смо ове примере:

Па добро, де, клади се ти, Рече му јцар/ Добро, синко, даћу ти

ђевојку, Туња је, ајде, умро насилном смрћу, Маријо ће нам доћи!

Лијепо... интелигештан је он младић, Чуо сам да си био код тетк

Марије... Ако!... Баш ми је мило. -

Осим наведених примарних значења ове партикуле реализују и се

кундарна значења: изненађења, злурадости, нестрпљења, појачавања, ко

“ Исп. Азнаурова З. С., 1988, 1–89.
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ментара и сл., па имамо примере из Речника САНУ: — Који човек? — Па

онај де... у сукњи, И ето на пред њим се наједном указа приказа, Знаш ли

да сам добио на лозу? —Ајде!, Јанко ми лепо додија.

Партикуле којима се исказује наредба, забрана су: немој (немојмо,

немојте), нека, доста, кбит. Примерима из Речника САНУ илустро

ваћемо њихова примарна значења: -

Немојмо да преко мере јуримо за необичним и настраним, Нека се

закључа ова соба, Толе, нектије пушкау приправности,Доставише

тогмора итихсамостана, Имајуда слушају наређење штаба, и кбит.

Партикуле немој и нека реализују и секундарна значења. Примери

из Речника САНУ. — Знате ли да Козару води... Младен Стојановић? — Ма

немој! Младен и Козара?!; Ти ћеш отићи да купиш карте! — Ма немој! А

ти да седиш! —значење изненађења, неверице, неслагања, Нека...нека пот

коватћуја моје постоле. — пребацивање, прекор, Преварихсе пасе уписах...

Ниси се преварио. Нек си. — одобравање, слагање; Ја лажем? Нека ме гром

одма сатре. —заклињање (клетва).

13. 8. Партикуле осме парадигме са значењем конвенционалности

чине хетерогену групу јединица које се употребљавају у одређеној кому

никацијској ситуацији као експликатори емоционалног односа говорника

према другим елементима комуникације. Ове јединице су у говору пока

затеељи одређене атмосфере у којој је говорник спреман да покаже свој

емотивни однос према садржају комуникације или да на различите начине

утоди саговорнику. Оне су и нека мерила говорне етикеције и пожељних

манира у комуникацији, а самимтимупућују на одређене статусне идруге

друштвене односе, што им даје и социјално — психолошку димензију. На

плану комуникације партикуле описиване парадигме су као експлицитни

емотивни модуси“ и експоненти експресивног говорног чина. Њихово

лексичко значење организују емоционалне и експресивне компоненте чији

се смисао реализује као значење: одобравања, прихватања (нормално,

свакако, наравно, сигурно, добро, да, тако (тако је), баш (бала баш));

неприхватања, негодовања (наопако, ђавола, брата, дођавола, добрата,

набрата, забота, абај, на жалост), сумње, неверице, чуђења (немогуће,

озбиљно, стварно); жељезаздравље, срећу, добарживотисл. илиза нечије

зло (обично у здравицама, благословима, клетвама) (живео, наздравље,

дабогда, срећно), солидарисање са нечијом, некаквом срећом, срећним

околностима (срећом, благо), уобичајених поздрава (здраво, збогом, до

биђења). У ову парадигму смо сврстали иуобичајене речиза захваљивање,

одобравање, извињавање (изболи (изболите), молим, хвала, извини (из

бините), пардон), затим речи којима се подстиче и одржава пажња (знаш,

бидиш (види), замисли, чујеш (чуј), чекај). У парадигму коју описујемо

сврставају се и партикуле других парадигми ако се у конверзацији упот

ребљавају само као конвенционалне речи, каоијединице другихврста речи

(глагола, именица). Све оне као конверзационе јединице уз наведена

значења доприносе и кохезији говорне продукције.

“ исп. Аутонова, н. д., 1988,109-140.
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Иако речничка грађа садржи примере углавном из писаног језика,

нашли смо приличан број потврда и за описано функционисање:

Срећом, овима то није ни падало на ум (Р. МС). Благо мени у овој

самоћи (Р. САНУ). Шта му би, наопако! — пита се Јелица у чуђењу

(Р. САНУ). Нека им је сретно, господару (Р. МС). Здрави, живели,

те се веселили (Р. САНУ). Паметно дабогда живовали (Р. С *

Језик ти отпао, дабогда, сплеткару један! (Р. САНУ). Здраво, браћо

Р. САНУ). Хоћу нешто да ти кажем. — Молим? (Р. САНУ). Било

и некако згодније... Знаш, због свијета (Р. САНУ).

Занимљиве су још неке реализације значења партикула описиване

парадигме: — Немојте ме забота издати никому (Р. САНУ). — значење

заклињања, Умиру се треба отрести... посљедица рата, забоia (P. САНУ).

— препорука; Не прелива нам се, забога, већ једва везујемо крај с крајем 8“
С . — подразумевање, Гле, молим те, овим се мастило скида (Р.

с . — чуђење, Акотејош једном видим с овцама под оном лужином,

слободно не иди ми кући (Р. МС). — истицање одрицања, забране.

Употреба партикула описиване парадигмеукомуникацијидоприно

си блискости, интимизацији комуникације и кохезијиунутардискурса, што

их чини погодним и честимјединицама у свакодневној комуникацији. Оне

комуникацију чине препознатљивом, конвенционалном.

14. Партикуле које у први план стављају садржај комуникације

примарно реализују значење лоiичких односа“ повезујући смисаоно сег

менте говора/текста и заједно са осталим релационим јединицама допри

носе његовој кохезији. Тако се ове партикуле по функцији приближавају

везницима и предлозима чинећи граничне случајеве који се као врсте речи

могу различито разврставати, што је евидентно у нашој стручној литера

тури, па иу речницима из којихсмо одабраликорпус. Оноштоовејединице

одваја од наведених сличних врста речи, како показује корпус, јесте њихово

лексичко значење и њихова функција. Лексичкозначење које се најопштије

може одредити као значење логичких односа реализује се као субјективни

прелаз са једног појма на други, са једне мисли на другу. Смисаона по

везаност остварује се не само на основу експлицитних садржаја него и

имплицитнихкоји сузадату ситуацију познати и говорнику и саговорнику.

Реализујући логичку повезаност појмова и мисли партикуле као комуни

кационејединице реализују и друге, углавном прагматичке садржаје. Тако

уз функцију повезивања реализују и функцију модификације у смислу

остварених прагматичких садржаја. Смисаоно, логичко повезивање појмо

ва у дискурсу остварује се на реално постојећим односима узајамности,

супротстављености и односима општег и појединачноi.

14. 9. Партикуле девете парадигме исказују односе узајамности као

односе: изједначавања (такође(р), као); појашњавања (наиме, уосталом),

резимирања (дакле), увођења (тако, елем, него, где); просторне и времен

ске блискости (таман, баш, управо, заправо, тик), временског и логичког

следа (прво, онда, затим, најзад, напокон, најпосле) ».

* .

“ Исп. Дњимарскан И. Н., 1988, 58-68. „

19. О већинијединица ове парадигме исп. Ивић М., 1978, 5-7 и Димарска и И. Н., 1988,

58 - 77. -
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Партикуле у парадигму обједињују неки заједнички пратећи са

држаји које ове јединице имплицитно реализују. Оне имплицирају да је

садржај сегмената који се повезују лишен унутрашњих противуречности,

да обухвата исти или сличан низ појава или да је обједињен просторном,

временском и сл. блискошћу. Истовремено се код неких од њих импли

цитно реализују прагматичке компоненте са значењем рангирања, оцене о

важности (модификовани сегмент је мање важан, споредан је у односу на

онај/оне са којим се повезује)“.

Навешћемо примере за примарно значење јединица ове парадигме:

У тој читаоници је срео... предсједника... који се такође преселио из

Задра (Р. МС). Сазидао је капију... јаку као град (Р. САНУ). Повукло је

Панкраца још и пешто друго, хтио је наиме... да се склоне од бијеса...

својих... другова (Р. САНУ). Ређа дакле постаде кнезом (Р. САНУ).

Елем мојега ти скитницу... одвуку на силу у двор (Р. САНУ). Не

заслужујеш да ти се опрости... Липсујеш а псујеш! Него збогом, идем

(Р. САНУ). Баш кад су сватови из цркве излазили,/он/долетимеђу њих

(Р. САНУ). Је ли, Пауна... за кога ти, управо, мислиш поћи? (Р. МС).

/Пронађенје/под старим градом, таман више онога римског пута (Р.

МС). Прво му је било да пошаље Јоба (Р. МС). Сјећа се онда како је...

дошао к болесном оцу (Р. МС). Апотекар... наговијести да би, нај

послије, и они могли набавити билијар (Р. САНУ). Најзад се наста

нила на гробљу... поред цесте (Р. САНУ).

Из парадигме се издваја речца као граматикализована јединица која

конституише граматичку категорију поређења, а у конструкцији садругим

јединицама и друга граматичка значења. За њено лексичко значење за

нимљива је категорија поређења, јер се заснива управо на њеном примар

ном значењу, на значењу сличности. Друга значења ове партикуле блиска

су примарном, било да остају у оквиру описиване парадигме (појашња

вање, прецизирање у смислу времена, простора, својства, звања, узраста,

намене и сл.) било да излазе из тог оквира (значење привида: —Царица, која

је дотле као спавала, отвори очи — по коме је синонимична са тобож и

бајаги, значење умањивања значаја, ниподаштавања: —А шта му као значе

те речи, значење несигурности: —Ја, као велим, већ смо се добро упознали)

(исп. обраду речце као у Речнику САНУ).

Партикуле наведене парадигме реализују и друга секундарна зна

чења, што показују примери: — Дете, тако од дванаест година, уђе у собу

(Р. МС). Непријатељје упрабо наболнице кидисао (Р. МС). Ристивоје пуца

да убије баш среског начелника (Р. САНУ). Није код куће имао него једну

кравицу (Р. САНУ). — значење ограничавања, издвајања, Нећу се мицати...

па таман мене да гађају (Р. МС). Помагали су му, заправо доста ријетко

(Р. САНУ). — допусно значење, Доћи ћеш ти још да ме молиш за ово. — Е

баш да ти не дођем (Р. САНУ). Ћути, таман би требало још и тебе да

слушам (Р. МС). — значење неслагања, одрицања, појачавање одрицања,

Хоћете ли се грејати? — упита ме кочијаш. — Неio? (Р. САНУ). Јеси ли ми
\

29 Исп. Дњимарскаи И. Н., 1988, 58-68.
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заправо поклонио, или се шалиш (Р. САНУ). —значење појачавањатврдње,

Тако, још да чујем колико их је (Р. МС). Немој, Драшко, тако ти живота!

(Р. МС). — конвенционално значење одобравања, клетве, заклињања.

" 14. 10. Смисаоно повезивање, кохезију текста реализују и партикуле

десете парадигме са значењем супротстављености: међутим, пак, на

супрот, упркос, напротив“. Примери: -

Мачва није богата виноградима... Међутим, Мачва је обиловала у

јабуковим и шљивовим воћима (Р. САНУ). Балота... упркос Станку

убије тога Влаха (Р. МС). Волим/те/упркос наше сиротиње (Р. МС).

Онсе каоуметник не служибогатимјезиком... у његаје напротивјезик

храпав, неизбрушен (Р. САНУ). Ја сам већ мислио да је свршено с

представама! — Напротив! — кликне Момир (Р. САНУ). Само дело

пак... остаје... основни носилац његове уметничке вредности (Р. МС).

Дјевојка насупрот није никако хтјела проговорити (Р. САНУ).

Партикуле ове парадигме смисаоно повезују садржај који је проти

вуречан, чији елементи не припадају истом кругу појава или нису обједи

њени местом и временом. Садржај коме се супротставља модификовани

сегмент не мора бити експлициран (он се у датој ситуацији подразумева).

14. 11. Значење допусности код партикула једанаесте парадигме

засновано је на односу узајамности и односу супротстављености. По

везујући сегменте у исказу ове јединице „допуштају“ реализацију са

држаја модификованог сегмента иако се повезани сегменти међусобно ис

кључују. Задатуситуацијутакаводносискључиврстиније важан, ато исказују

партикуле: ипак, свеједно, макар, додуше, оно. Допусно значење имају и

граматикализоване речце гдд, било, драго, које у конструкцијама са другим

јединицама конституишу граматичку категорију допусности. Међутим, ово

значење допуштања није засновано на односу искључивости, супротставље

ностинегона односуобухватности, узајамностисвихелеменатакојисеудатој

ситуацији подразумевају. Партикуле исказују да је реализација садржаја ис

казамoгућаакосе изаберебило којиелеменат. Онесе употребљавајунајчешће

у конструкцијама с упитним заменицама и заменичким прилозима. На

вешћемо примере за примарно значење ових јединица: |-

Пише да му је у Америци добро, но свеједно да жуди повратити се

(Р. МС). Биjаше додуше кржљавац, ал ништа му није нахудило (Р.

САНУ). Ако и не купим богзна шта, оно ћу бар моћи да задовољим

своју радозналост (Р. МС). Неколико Нијемаца је ипак побјегло

према Лајковцу (Р. САНУ). Тражио сам да ме макар ко заштити и

помогне (Р. САНУ). Описи, макар како да су живи и тачни, не могу

учинити оно што би било да се очима види (Р. САНУ). Где год

сретнемо механу а ти уставиш (Р. САНУ). О шљиви... виси чутура

с препеченицом. Ко год прође нек сркне (Р. САНУ). Срамота /je/

изаћи тек како му драго у туђ свет (Р. САНУ). Било који од њих да

дође, морате свакоме да помогнете (Р. САНУ).

* Опартикулимеђутим исп. Ивић М., 1978, 4, а о партикулама напротиви насупрот

исп. Ристић С., 1990, 150.

* “
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Неке партикуле реализују секундарна значења. Примери: — Старија .

је од мене макар десет година (Р. САНУ). — значење ограничавања, при

ближног одређивања, Гладна година би била свеједно гладна, само што

окупатор... не би морао да даје хлеб (Р. МС). —значење уопштавања.

14. 12. Однос појединачног и општег исказују партикуле дванаесте

парадигме,реализујући значења: ограничавања“, лимитирања, усмерава

ња (само“, једино, искључиво, бар, скоро, готово, умало, замало; за

кључно, отприлике, приближно, око, право, тачно, особно, лично),изузи

| мања (изузев, сем, осим, до, изузетно), издвајања (особито, нарочито,

напoсе, поготобу, посебно, првенствено). Повезујући садржај исказа пар

тикуле ове парадигме стављају његове (експлицитне и имплицитне) еле

менте у назначене одиосе модификујући значење неког сегмента зависно

од „сфере деловања“. На синтаксичком плану ова разлика се испољава

тако што су партикуле са „унутрашњом сфером деловања“ синтаксички

усмерене на предикатске допуне (објекат и прилошке одредбе), по чему

су сличне са предлозима. Ако реализују „спољашњу сферу деловања“,

партикуле су синтаксички независније и израженија је њихова везничка

функција. |- -

Лексичко значење партикула описиване парадигме конституишу

квантитативне компоненте, али структуру њиховог лексичког значења

чине још емоционалше и прагматичке компоненте, јер произвољно огра

ничавање и изузимање носе обележје субјективности и оцене“. У значењу

неких партикула реализују се и прагматичке компоненте рангирања на

основу којих се модификовани сегменти издвајају, истичу као најважнији

(партикуле са значењем издвајања). Примарна значења илустроваћемо

примерима:

Управникје... с њим говорио само у десетерцу (Р. МС). Пчела може

остати једино у задрузи (Р. САНУ). Право ковања новца припада

искључиво држави (Р. САНУ). Остави ми брата бар једнога (Р.

САНУ). Ту су остали скоро годину дана (Р. МС). Дућан готово и не

| ради (Р. САНУ). Школска година... траје закључнo дo 10. септембра

(Р. САНУ). Отприлике половину је казао, половину прећутао (Р.

МС). Оде право на јахалиште (Р. МС). Свратих, да Вам лично

саопштим (Р. САНУ). Она /co/ не ће бити ни за што, осим да се

| проспе на поље и да је људи погазе (Р. МС). Не опажа никојег другог

свијетла до тога из... њихове мале виле (Р. САНУ). Стока... се гаји...

првенствено ради млијека (Р. МС). Акција је добро напредовала,

поготову кад су људи чули да ће добити војничке пушке (Р. МС).

Посматрање озбиљности... је особито за психологију важно (Р. МС).

2 О значењу ограничавања исп. Ристић С., 1990, 120 — 121.

* О партикули само исп. Дњимарскан И. Н., 1988, 58, 68; Богуславскић И. М. 1989, 197

—202, Ивић, М., 1991, 30.

* О „сфери деловања“ исп. Богуславскић, И. М., 1989, 197-215.

* О субјективности и произвољности оцењивачких речи исп. Арутонова Н. Д., 1988,

245-251. -



Партикуле и њихови функционални еквиваленти 91

Материјал показује да партикуле описиване парадигме реализују и

нека секундарна значења, па имамо примере типа: — Да ми је само прету

pитибригу преко главе (Р. МС). —значење појачавања, Циласе само створи

на вратима (Р. МС). Кад ти се дочепају моста, једна бомба и готово (Р.

САНУ). —значење изненађења, екпресивно значење, Оне звијезде само да

се погасе (Р. МС). Замало, мирис чаја распрострије се собом (Р. САНУ). —

значење временске блискости, непосредности, Осим што је село довео у

ред, уредио је и стоју кућу (Р. МС). Докле ћеш ти... бити осим свега и луд?

(грађа РСАНУ). — значење проширивања.

14. 13.Однос општег и појединачног партикуле тринаесте пара

дигме реализују као значења: уопштавања“, проширивања, обухватности,

продужавања (трајања), појачане мере и сл., а исказују га јединице: уоп

ште, углабном, претежно, потпуно, сасвим, апсолутно, генерално, чак,

још, бише, штабише, иначе, ионако, онако“. Оне модификују углавном

цео пропозицијски садржај без обзира на то да ли су у површинској синтак

сичкој реализацији више упућене на поједине реченичне делове (допуне

или одредбе). Описиване партикуле проширују пропозицијски садржај

експлицирајући да нешто јесте, да се нешто догађа, дешава, збива или до

потпуне обухватности појма у питању (све, потпуно, апсолутно, генерал

но, претежно, углавном) или и преко тог појма, и поред тог појма (чак,

још, штабише). Одређујући меру, границу обухватности неког појма, неке

категорије ове јединице се у површинској структури реченице могу наћи

у позицији „одредбе категоризовања“. Примарно значење партикула

описиване парадигме показаћемо примерима:

Лепо је било видети... Софру пред дућаном... Па још у дућану како

продаје (Р. САНУ). Чак ни неколико узастопних киша не би тако

надокнадило дефицит у води (Р. МС). Штабише људи су се чудили

како је могла опако шеваљала мати овако честито дете однеговати

(Р. МС). У мислима му се поређаше силне... магазе уз Саву до Раче

и низ Дунав све до Радујевца (Р. МС). Познаје он сељака уопће, а

познаје и Илију (Р. МС). Жандарми, претежно муслимани, држали

/су се неутрално и резервисано (Р. МС). Ама што те више не проси

(Р. САНУ). Воли да лаже, али је иначе поштен (Р. САНУ). -

Занимљива су значења партикуле све чија се обухватност реализује

као: непрекидност у временском трајању (Никад не идем у село, ја сам све

овде), непрекидност у низу (Ибро поче читати књиге, све једну по једну);

истородност великог броја јединки (Све сами дукати), велика бројност

(Шта га све нијесу питали); појачавање степена, интензитета (У војску су

одлазили све зеленији и кржљавији регрути) и сл. (исп. обраду партикуле

све у Речнику МС).

Јединице ове парадигме реализују и секундарна значења као у при

мерима типа: — Кожа... голих руку све се јежила од јаке студени (Р. МС).

Чак 2000 тона воде троше челичане (Р. МС). Још се чудите и љутите, а ја

2“ означењу уопштавања исп. Ристић С., 1990, 121—122.

* О партикулама штабише, чак и претежно исп. Ивић М., 1988, 5, 7, И., 1991, 29 a o

партикули чак исп. и Дњимарскаи И. Н., 1988, 58, 68, Богуславскић И. М., 1989, 197—202.““,“.“ * -чуу мач",
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сам то... због вас урадио (Р. САНУ). — значење појачавања; Ја све мислим

| датимене више не волиш (Р. МС). Каква/je/дупљајошдобре челе излијећу

(Р. САНУ). — допусно значење; Несрећан је, а све због своје лаковерности

(Р. МС). —значење ограничавања.

15. Преглед лексичко-семантичких карактеристика јединица за ко

је смо употребили назив партикуле, речце, показао је њихово системско

функционисање у лексикону српскохрватског језика. Тај систем се пока

зује у начину реализовања њиховог значења из чије смо разноврсности,

пажљивим увидом у грађу, дошли до инваријантних компонената, инте

гралних сема које организују њихова примарна значења а јединице у

посебне парадигме. Заједничке компоненте које обједињују све парадиг

ме у систем нашли смо на нивоу категоријалних значења модалносши и

логичких односа. Истраживање је показало да је системско функциониса

ње ових јединица у лексици у вези са њиховим системским функциони

сањем у говору, комуникацији. То се испољава у јединственој функцији

која се на граматичком плану може представити као функција модифика

ције. Свиутврђени показатељи намећу уједначена решења у представља

њу овихјединица у лексикографији. Поједностављивање лексикографског

поступка у обради партикула могло би се постићитипским решењима чак

и у нејосетљивијем делу семантичке обраде, у дефинисању. Чини нам се,

на основу прегледаног материјала, да би се до типских дефиниција у

одређивању лексичког значења појединачних лексема могло доћи ако би

се наведена примарна значења узимала као основни елементи дефиниције

(за идентификовање десигната) и ако би се за друге елементе дефиниције

узимале појавне реализације значења и специфичне граматичке реализа

ције.
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S u m m a rу

Stan a R i s t i ć
*

PARTICLES AND THEIR FUNCTIONAL EQUIVALENTS

(lexico-semantical and functional characteristica)

This paper is applying a pragmatic-cognitive approach for description of the

structure of lexical meaning of particles and their functional characteristics in contem

prorary Serbian language. It has been established that the lexical meaning of particles is

constitued by communicational and pragmatic elements ofcategorial meanings ofmoda

lity and logic relations, on the basis of which particles are grouped into paradigms with

different meanings. Each meaning may be treated as a basic element of definition for

identification of designations for any particular lexemes. --

Atthe communication level, particles are primarily dedicated to realization ofthe

function of proposition modification or modification of its individual segments.
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