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ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ
ЦИЉА.
Описане су зависне реченице које се углавном уврштавају у
одредбене намерне (Устао је рано да би на време стигао на посао),

али им се приписује и улога допуна управног предиката (нпр. Иде да
спава). Ове клаузе са значењем циља одликује: везник да + презент у
потврдној форми, могућност замене инфинитивом и(ли) падежном

конструкцијом, основни глаголи кретања у управном делу, специфична
синтаксичко-семантичка обележја и интерпункцијска неиздвојеност.

Кључне речи: стандардни српски језик, синтакса, намерна рече
НИЦа.

1. Тежиште овог рада стављено је на зависне клаузе које се
на основу структурно-функционалног критерија могу тумачити
као циљне допуне управних предиката. У складу с тим ексцерпи

ране су из књижевних текстова савременог српског језика клау
* Рад је део пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка
и прагматичка истраживања (2006–2010), финансираног од Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије.
| Корпус чине савремена књижевна дела: Д. Киш (1982) Башта, пепео.

Београд: Нолит, Д. Киш (1990) Мансарда. Изабрана дела Данила Киша. Београд:
БИГЗ, И. Секулић (1968) Кроника паланачког гробља. Београд: Београдски гра
фички завод, А. Тишма (1994) Употреба човека. Београд: Књига комерц, М.

Црњански (1987) Дневник о Чарнојевићу, Београд: Нолит, 3. Ћирић (2002) Хобо.
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Зе (уз моционе глаголе) с везником да и презентом, будући да су
оне, како тврди И. Грицкат, „каснији заменици инфинитива“ (ГРИЦКАТ

2004: 80–84), а то се може објаснити тиме што се допунски однос
развија непосредно између управне речи и падежног додатка или
инфинитива, нпр., сигнал за долазак, жели доћи ...
Према учењу А. Белића „допунске (падежне) синтагме само по
облику, могу бити по значењу одредбене“ (БЕЛИЋ 1998: 472)“. Исто
важи и за допунске клаузе. Са семантичког аспекта оне су обавезне,
будући да је њихова појава мотивисана значењем управних речи, док
су реченице које се додају главној клаузи, по правилу, факултатив
не.“ Реченицом као допуном реферише се о непредметном, апстрак
тном садржају различитих предикатских израза, док се реченичним
додатком дају информације о условима, начинима реализације или
смештања радње у одређену ситуацију означену главном предика
цијом, а то може бити и намера (као субјективна одлука)“ ради које
се предузима каква свесна акција.

За Стевановића намерне реченице по синтаксичкој функцији
јесу допуне (СТЕВАНОВИЋ 1974: 845). У Граматици српског језика,
међутим, оне се сврставају у одредбе циља, којима се проширује
информација више реченице, а неке могу бити „допуне за циљ, уз
глаголе свесно предузетог кретања,“ када се „постојање намере
при предузимању кретања већ подразумева (...] Овакве рече

нице су увек потврдне, не могу стајати испред главне, типичан
облик им је да + презент, а субјекат им је једнак субјекту непре
лазног, односно објекту прелазног глагола кретања“. Тако аутори
истичу битна обележја тих клауза као циљних допуна (СТАНОЈЧИЋ И
ПоповиЋ 1992: 316-317).
Београд: Народна књига, Алфа, Д. Ћосић (1997) Корени. Београд: Завод за уџ
бенике и наставна средства. Код примера наводила сам следеће скраћенице:
Д. К. БП, Д. К. М; И.С. К, А Т. УЧ; М. Ц. Дч, 3.Ћ. Х; Д.Ћ. К.

* А. Белић је утемељио учење о синтагми као јединици која чини јединство
представе, тј. значења или функције (1998: 128).

* Поделу зависних реченица на допуне као обавезне и додатке као факул
тативне синтаксичке јединице заступа немачки лингвиста Енгел, чији је модел

представљен у Граматици (МРАЗовић 1999: 500). Тај принцип примењујем у сту
дији Ружић 2006: 172-174.

*Тако је намера дефинисана као психолошки појам (КРСТИЋ 1996).
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Разматрајући сложену категорију циља (тј. теличности) уну
тар „категоријалног комплекса каузалности“, П. Пипер истиче да
су са финалним значењем комбиноване категорије: аниматност,
узрок, услов, агентивност, време и модалност (ПИПЕР и др. 2005.
803—812). Описујући циљна значења предлошког акузатива, Н. Ар
сенијевић уочава интерференцију циља са просторном, соција
тивном, објекатском и наменском категоријом, уз дистинктивни
критериј директност/индиректност циља (АРСЕНИЈЕВИЋ 2003: 239—
256). Ауторка објашњава природу датих синтаксичких конструк
ција и с обзиром на лексичку семантику именица.
2. Пошто су у центру овог рада циљне реченичне предика
ције које могу бити номинализоване предлошким акузативом са
Значењем циља, овде је у обрнутом смислу вршена анализа. Зави
сним клаузама, уведеним везником да и немобилним презентом,“
управљају основни глаголи кретања. За разлику од рашчлањених“
намерних реченица, допунске клаузе с истим значењем карактери

ше нерашчлањеност (уп.: Испружио је руке /са намером/да дохвати
лопту и Иде да вечера).
Семантичкој категорији финалности блиске су категорије
интенционалност, циљност, намена, сврха, па их је тешко дифе
ренцирати.” Овде полазимо од тога да се зависним предикација
ма могу изразити радње које су мотивисане пре свега потребама,

нагонима или тежњама човека као свесног бића да то чему тежи
оствари сам, у заједници са ким или пак да неко други буде извр
шилац његовог наума (Сео је да руча, Звао га је да попију кафу,
Одвео их је да спавају). При томе, акценат је стављен на лексичка
* Према М. Ивић (1970), за исказивање намере употребљавамо презент
немобилног карактера, који је могуће заменити инфинитивом под одређеним
условима.

* Видети поделу зависних реченица према структурном критерију раш

члањеност /нерашчлањеност у Академијиној граматици руског језика (Русскал
грамматика II. Москва, Наука, 1980: 467–615).
"У психологији појмови као што су намера („свесна или несвесна усмере
ност понашања“), интенција („смерање, намера, усмереност ка неком циљу“),
циљ („оно чиме се завршава нека делатност, оно што је сврха одређене делат
ности“) слично су детерминисани. Тврди се да је личност „у сталном интенцио
налном односу“, а интенционалност важи и за животиње (КРСТИЋ 1996).
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Значења управних и зависних предикација, као и на специфич
ност њиховог структурно-функционалног повезивања.
2.1. Клаузе као циљ не допуне. Ако су две предика
ције (с истим агенсима) семантички и синтаксички повезане тако
да чине својеврсно функционално-значењско јединство (нпр. Сео
је да руча, Иде да спава, Отишао је да тражи помоћ), тада се
друга може сматрати допуном циљног типа уз глаголе којима се
реферише о свесно предузетом, усмереном кретању чији је исход,
односно крајњи циљ,“ означен зависним делом па инкорпориран у
јединствену целину.
Реч је о фреквентним структурама с основним глаголима
кретања (ићи, поћи, отићи, доћи, изаћи, сићи),“ с глаголима типа
сести, лећи и сл., када су промене места или положаја тела у про
стору замишљене као постизање каквог циља.

Клаузе са значењем циља реферишу о радњи као о достиг
нутом циљу (без обзира на аспектуалност управне предикације)
смештеном у просторне релације: Иде да легне (у кревет), Легао
је (у кревет) да спава, Сео је (за сто) да руча. Уз глаголе лећи и
сести допунске предикације означавају оне радње које је могуће
обавити у лежећем или седећем положају: лећи — спавати/одма
рати се, сести — јести, писати итд.“
Оваквим исказима пресупонирана је готовост какве циљне

радње, за коју, иначе, постоји спремност агенса да је оствари.“ У
њима глагол кретања сигнификује саму покретачку снагу агенca
Да ЧИНИ ШТО:

* Арсенијевић дефинише циљ као „нереализовани производ жеља или
хтења живог агенса“ (2003:239).

* Битно обележје тих глагола у односу на друге (ходати, трчати) јесте
компонента циљности, а уз то они реферишу о напуштању или освајању неког
простора. Глаголи трчати, јурити, вратити се (доћи поново на исто место)
ређе се употребљавају јер су другачије семантизовани.
“Уз исте глаголе други део у презенту не може бити номинализован, бу
дући да се њима означава заузимање одређеног положаја тела у простору, док
су другачијег типа радње спавати, сунчати се, ручати.
“ Таквој интерпретацији примера погодује појава управног глагола од Пер

фективног вида, а употребом глагол ићи у датом контексту постсупонирана је из
вршеност радње, која потиче од решености носиоца да се то деси, нпр.: Идем ја!

Зависне реченице са значењем циља
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Око десет сати, кад су већ пошли да легну, чуло се одједаред...
да се на друму зауставила кола (И.С. К., 55); ... кажи лепо господину
Бранку лаку ноћ, па да нас двојица идемо да вечерамо и да спавамо
(И.С. К, 186); ... а кад сиђе да обедује ... (А.Т. УЧ, 148), Једаред, ушао
да руча ... (И.С. К., 24), Пред зору ... легао сам, да спавам (М.Ц. ДЧ,

42);“ Вера је изнела светло суро ћебе... и легла да се сунча (АТ. УЧ,
102); Ја бих тада, ... одлазио, тобоже случајно, да се пружим на ото
ману (Д. К. БП, 40), Старији би ... раширили ћебе и сели да се картају
(А.Т. УЧ, 136); ... моли Средоја за оловку и седа да напише неколико
речи (А. Т. УЧ, 260).“

Зависни предикати овде првенствено сигнализирају заузимање
места где треба да буде финализована дата радња (лећи негде). У
сам чин кретања који не мора бити ни започет (Иде да легне) ин
корпорирана је јединствена представа о циљном кретању: мењање
положаја тела агенса у простору — из усправног у водоравни. Кад
су у питању стања (спавати) или активности (ручати), опет има
мо јединствену представу о кретању и циљу као задовољењу пси
хофизиолошких потреба (за сном, за храном и др.) или активности
својствених човеку. Иде да спава / да руча / да се сунча / да учи /
да ради. У основи таквог усмереног кретања стоји заправо вољни
напор, тзв. енергетски потенцијал (нагон), па је ту имплицирана
деонтичка компонента потребе, нужности („треба, мора“ да руча /
да учи).“
На семантичком плану те структуре карактерише концепт
циља Интегрисаног у кретање, агентивност, непосредна лоцира

ност, имплицирана лексичком семантиком предиката. На синтак

сичком плану то су нерашчлањене структуре, чији је други део

* Необична је појава зареза пред конструкцијом са да и презентом, али то
је индивидуално стилско обележје писца, који на тај начин врши експресивно
рашчлањавање своје реченице.
* Војновић (2002: 52) налази потврду за инфинитив у позицији финалне
допуне, „али без потенцијалне нијансе“ уз глагол седати у језику Ј. С. Попо
вића: ко у гостионици са другима седа јести. У примерима из мог корпуса с
глаголом сести обавезна је конструкција да + презент.
“Ако импулс за те радње потекне од неког наредбодавца (иди да једеш), то
не подразумева спремност или потребу потенцијалног извршиоца да чини оно
што му је задато.
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замењив инфинитивом при идентичним агенсима, евентуално,
предлошким акузативом (иде да руча /ручати /на ручак).
Поједине примере можемо интерпретирати као перифрастичне
предикате с моционим глаголом којим се реферише о започињању,
односно завршетку усмереног кретања, а другим глаголом имено

вана је радња (нпр. шетња, посета) која започиње од неког локали
затора или се завршава негде: отишао је да шета (= одшетао је),
доћи ће да ме посети (= доћи ће у посету, посетиће ме). Нпр.:
Увече, изађе да прошета ... (И.С. К., 234), Он полази да испрати
Веру... (А. Т. УЧ,138), Прота дошао даје посети... (И.С. К.,97), Ишлаје
госпа Нола да обиђе удовицу (И. С. К, 103); ... а млађи отишао да слу
жи војску (И. С. К., 270); ... а човек пред прозором у по речи окрете се
да бежи (И. С. К., 55).“

У функцији зависног предиката којим управља такође глагол
кретања може бити и прелазни глагол са обично предметним објек
том (аниматност — / + ) типа циља (нпр. иде да купи храну- ПО
ХРАНУ, дошли су да ме зову- ПОМЕНЕ),“ а присутно обележје
нужности понекад је експлицирано модалним глаголом морати у
главној клаузи:
Вера се облачи, излази да купи хране (А. Т. УЧ, 154); ... која је,
упркос наговорима мужа, коме није веровала, кренула сама да по

тражи помоћ за сина ... (А. Т. УЧ, 108);" Отишао је да прими новац
(И. С. К, 267); ... морао је поћи да негде потражи стан (А. Т. УЧ, 257),

Дошли су да ме зову, јер ме је прота тражио (М.Ц. Дч, 63), Уједном
таквом моменту госпа Нола устаде да донесе послужење (И.С. К., 62),
Мора одмах поћи да потражи неку власт (А. Т. УЧ, 116).

Кад је у питању предикат типа тражити, Циљ тог усмере
ног кретања (ићи у потрагу, трагати за чим) јесте проналажење
* У синонимичном односу са претходном конструкцијом стоји идиом
отићи у војску, а овај пример може бити интерпретиран фазним глаголом и ин
финитивом: поче бежати.

“ Овакве примере са конструкцијом ПО + именица у акузативу Арсеније
вић тумачи као индиректно испољавање циља (2003: 246).
* Апстрактни појам помоћ претпоставља постојање аблативног агенca
(онога од кога треба да стигне помоћ).
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објекта: Адвокат их је оставио у колима, а сам пошао пешице да
тражи конак (АТ. УЧ, 158). Тако конципирана акција кретања тре
ба да резултира налажењем објекта потраге.
Крајњим циљем кретања може бити и финализација различи
тих послова (в. примере доле). Радње као што су уговарање посла,
куповање, држање предавања и др. подразумевају такође агенсе
с активном улогом контролора тих акција (у психолошком сми
слу кретање је некад усмерено на другога с којим агенс настоји да
успостави различите врсте комуникативно-социјативних односа),
нпр.:

Чим је Барон отишао да доврши посао због ког је дошао... (3.Ћ.
Х, 69), Дошао си да уговориш нову тезгу ... (3.Ћ. Х, 28); Могли бисте
једном поћи са мном, кад идем да поднесем извештај (АТ. УЧ, 104);
А ми нисмо дошли да му нудимо нове ледомате и клима-уређаје, већ
нешто много врелије. (3.Ћ. Х, 189); ... нисмо дошли да пазаримо ...
(З.Ћ. Х, 169); ... долазио је да провоцира моју радозналост (Д. К. БП,
151); У туђини она непозната дошла је да ме утеши, јер сам плакао
над вешалима (М.Ц. Дч, 78), Ја сам дошао да одржим у вашем граду

предавање поводом комеморације (ДК, БП, 150).

Ако се зависним предикацијама уз глагол кретања рефе
pише о визуелном обухватању каквог објекта из датог перцеп
туалног поља, онда је то крајњи циљ започетог или завршеног
кретања конципираног као јединство представе моционе и Ви
зуелне радње: Жена која је долазила да погледа кућу, почела је да
поткрада домаћина (И. С. К., 31).
Треба истаћи да, изузев глагола ићи, долазити, одлазити,“ у
осталим примерима оба глагола су обично свршеног или пак разли
читог вида, као нпр.: поћи — лећи, ући — ручати, доћи — посетити,
купити, видети, потражити, сести — ручати, лећи — спавати;
долазити — видети, провоцирати итд. Баш таква морфосемантичка
обележја сигнализују готовост радњи постављених као циљ.
Крајњи циљ кретања на шта су човека нагнале извесне окол
ности, може бити и „оздрављење“, премда се тешко може утица

* Ова два итеративна глагола означавају радње које су се извршиле више
пута у прошлости.
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ти на то снагом воље.“ Упркос томе, овај пример открива да код
носиоца кретања постоји велико очекивање да сам „одлазак“, тј.
промена места, доноси оздрављење: Збогом, идем да оздравим
(М. Ц. Дч, 82).

Примери у којима носилац кретања није свесно биће могу
се објаснити тиме што се интенционалност везује и за подсвест,
caн и може се пренети на нежива бића и животиње. Нпр: ... нисам
успео да ухватим тај тренутак када анђео сна, тај велики ноћни
лептир, дође да ми својим крилима заклопи очи (Д. К. БП, 25); При
тајићу се, па када медвед-Смрт дође да ме онуши, да поверује да
сам мртав (Д. К. БП, 28).
2.2. Предикатски изрази с компонентом интенционалност у

лексичком садржају (нпр. бити спреман за што, тежити, стре
мити ка чему, борити се за што итд.)“ управљају допунама којима
се непосредно изриче радња постављена као циљ коме се тежи:

Он запањено устукне и готово се спрема да затвори пред њом
врата... (А. Т. УЧ, 138), СПремам се да посетим градић светог
Андреје... (М. Ц. Дч, 117); ... и она би се ускоро појавила на капији,
спремна да с њим сиђе у подрум (А.Т. УЧ, 68); ... ставио је прст
на уста, спремао се да загризе (3.Ћ. Х, 148), Бори се да попале и
побију све (Д.Ћ. К, 109). Ове допунске клаузе често могу бити но
минализоване акузативом с предлозима: на, за.“
2.3. Клаузе као циљ не одредбе. У многим примерима,
међутим, управни глаголи кретања детерминисани су Месном о

дредбом директивног типа, којом се заправо конкретизује место
као крајњи циљ кретања, где ће бити финализована циљна радња

“У својој студији Ј. Мелвингертврди датаква стања није могуће планирати,
па отуд није могућа ни употреба инфинитива.
*“ М. Стевановић (1974: 846) с разлогом истиче да су намерне реченице
„најсродније с реченицама за жељу, готовост и спремност. Али су оне различ
не и од ових“.

* Анализирајући номинализоване структуре где је интенционално зна
чење кондензовано акузативом с предлогом за, М. Радовановић (1978: 88)
тврди следеће: „У оваквим примерима ... тешко је разграничити интенцио
нално значење од значења семантичке допуне, па се, отуда, ... намеће у овом
погледу неутрална, недистинктивна семантичка интерпретација без облика
потенцијала (Да + V)“.
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о којој реферише зависна предикација (одлази у мензу да руча, тј.
одлази у мензу, где ће ручати), уз обавезно идентичне агенсе:
Одлази ... у мензу да руча и вечера (А. Т. УЧ, 125); Сутрадан,
младићи дошли у гимназију да покупе што им је још од ствари тамо
остало, и да се од наставника дефинитивно опросте (И.С. К, 140);
Отишао је у град да потражи неко возило ... (А.Т. УЧ, 157), Онда ...
идем у кухињу да помажем мајци и да покупим кашичицом слој наде
ва са дна шерпице (Д. К. БП, 24); Па јури у град ... да купи то некакво
топло а ипак нежно парче одеће (А. Т. УЧ,15); Отићи ће у разред да
одржи последњи час (Д.Ћ., К., 241); Долазио је кући само да се обрије
(Д. К. БП, 111), Стаде уз багрем да је сачека (Д.Ћ, К, 129).“

Овако структуриране клаузе представљају одредбе месног пој
ма, којима се дато место спецификује и према замишљеној радњи
која треба да се ту догоди.

Елиминисањем одредбе циља мења се функционално-струк
турни тип клаузе и семантички однос између моционе и зависне

предикације, и успоставља чвршћа веза, таква да друга клауза
преузима улогу непосредне циљне допуне (уп. Идем у кухињу да
/тамоЉједем и Идем да једем). У том случају податак о месту ре
ализовања замишљене радње потиснут је у други план, а у жижи

је циљ конципиран као јединствена, недељива целина с усмереним
кретањем.

Ако се у позицији циљног адвербијала нађу лица, зависном
предикацијом реферише се о акцији у коју је укључено на одређе
ни начин и то лице (као објекат, адресат, коагенс), тако да омогући
остварење ЦИЉa:

Никола ... пође ка гласу у помрачини, да га задави и баци на
поље (Д.Ћ. К, 61), Једно преподне дошао је до госпа Ноле председ
ник српске црквене општине да замоли неки већи прилог (И.С. К.,
66), Дошао је код оца да се опрости (М. Ц. Дч, 112); ... и кренула према
мени да ме помилује по коси (Д. К. БП, 203).

** Има примера са потенцијалом уз везник да којима управљају глаголи
кретања: ... трчи на пијацу да би најмила носача (А. Т. УЧ, 119), који откривају
претежнију компоненту финалности.
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Понекад је зависном предикацијом означено оно што не може
зависити од нечије воље, но ту је пресупонирано очекивање да
промена Места може да утиче на промену начина живота ИЛИ да

донесе смрт, чиме се истиче неминовност крајњег исхода свесног
кретања усмереног на неки локализатор.“ Састао се само са же
ном ... и отишао некуд да поново нађе живот (И.С. К., 30), Нано,
да идем на салаш да живим (И. С. К., 93), Отпуштен сам из војске
и путоваћу у мој завичај да умрем, мада ми лечник рече, да ћу жи
вети још тридесет година (М. Ц. Дч, 119).
2.4. Фактити в но- циљ не клаузе. Уз прелазне предикате
типа звати или слати, дати, понудити и др. (Отац га звао да
дође на вечеру, Д.Ћ. К, 89, ... позвао сам Бокана да приђе, З.Ћ. Х,
14; Кад ... шаље калфу да види шта то раде деца, И.С. К., 219, ...
да ме пошаљу у Беч да учим, МЦ, ДЧ, 48, Обишао је неке позна
нике правнике који су ... били послати да раде у Новом Саду, А. Т.

УЧ, 107) семантички објекат или адресат главног предиката постаје
субјекат у зависној клаузи, а агенс управног глагола има улогу ини
цијатора радње.“ Циљ радњи типа давања, слања, позива може се
саопштити предлошким акузативом (на пробу, на учење, на рад).
И овде се обе радње, премда имају различите агенсе, могу сматра
ти јединственом целином, будући да је планирани циљ предузете
акције интегрисан у активност циљно усмерену на потенцијалног
извршиоца.

Да управни предикат може бити „каузативни глагол којим се
означава узроковање кретања какве особе, односно узроковање
њеног премештања у простору...“ утврдила је Ј. Мелвингер (1986:
28). Нпр.: Кад ме бледог и погуреног одведоше у собу да спавам,
дуго су ме љубиле и смејале се... (М. Ц. ДЧ, 66), Водио је девојчице
да гледају Тисин водени цвет (И.С. К., 126). У примеру: ... такође
су почели да му доводе своје збуњене дечаке и девојчице да их поду
чава (А. Т. УЧ, 258) агенс каузира радњу планирану над пацијенсом
коју треба да обави неко други.
* Према тумачењу психолога, финално је оно што се односи на завршне
исходе (сам живот).

*У текстовима из 19. века примећено је да се у таквим хетеросубјекатским

ситуацијама уз исти тип глагола употребљава као интенционална допуна инфи
нитив (ПЕТРОВИЋ, ВОЈНОВИЋ 2005:81).
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3. Намерне клаузе као рашчлањене структуре. Ако се
првом предикацијом реферише о било каквим активностима агенca

које треба да омогуће остварење планиране радње, о чему информи
ше друга предикација, то су намерне клаузе рашчлањене структуре.“
Између те две предикације повезане финалним семантичким одно
сОМ МОЖе се раЗВИТИ узрочна клауза с лексемама типа циљ, жеља,

намера и сл. У већини примера из корпуса неидентични су субјекти
и њима управљају различити глаголски предикати, што је каракте
pистично за намерне клаузе у ужем смислу.“
Потенцијалом уз везник да истиче се интенционалност, поред
финалности, док је за конструкцију са немобилним презентом ка
рактеристична пре свега циљност (М. Ивић: 1970). Уп.: Излази да
купи хране и цигарете... (А. Т. УЧ, 121); и Гонили су нас друмом у
трк да бисмо што пре стигли (А. Т. УЧ, 185).
У старосрпској пословно-правној писмености, према истражи
вању С. Павловића (2009: 281-288), доминира везник да у намерним
клаузама,“ које су обично постпоноване. Ауторова запажања везана
за тај дискурс важе и за данашњи књижевни језик, нпр.:
Даћу ти дукат да кажеш капетану да ме одмах позове у канцела
рију (Д.Ћ. К, 222); ... најавили смо се тако што смо банули да нам не
утекне (З.Ћ. Х, 188), Да скратим досаду, почех да вежбам џиу-џицу
(Д. К. М., 81); Не били и они прихватили, он запева сам, из свег гласа

(Д. Ћ. К, 86);“ Испрсих се како бих могао да удахнем ваздух (3.Ћ.
Х, 137);“... пева само зато да би понизио сеоске лармаџије (Д. К. БП,
“Значење намере „има елеменат планираног остварења циља“ (ПипВР и
др. 2005: 809).
“И уз глагол типа чекати с експлицираним објектом остварена је финална
клауза када је то чекање замишљено тако да посредством другог партиципанта (тј.
његовог доласка) дође до реализације планиране радње: Наредних дана чека Бер
нистера, да се с њим договори... (А.Т. УЧ, 137), тј. чека /да дође Бернистер/...
“ О томе како је текао развој реченица са да + инд. презент у ширим бал
канским релацијама говори Ј. Седлачек (1970: 63), закључивши да је „да у српско
хрватском језику сачувало карактер лексичког средства реченичне модалности,

док је у споредним реченицама код њега преовладала везничка функција“.
“Оваква конструкциона решења веома су ретка јер су стилски обележена.
* Будући да везник како наглашава „инструменталски карактер финалне
реализације“, у таквим случајевима „финално значење има нијансу консеку
тивног“ (КовАЧЕВИЋ 1998: 100).
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107); ... и прижељкују да су милионери, или инспектори полиције, али
зато да би себи уредили баснословну јавну кућу ... (А. Т. УЧ, 26).“

4. За кључци. Истакнуте су специфичности конструкција да
презент
уз типичне глаголе кретања у чији је семантички потен
+
цијал уграђена компонента циљности, што може бити експлицира
но и одредбама директивног типа. Будући да су то реченичне пре
дикације, њима се реферише о радњи као циљу (Идем да спавам),
а не као тачки у простору која треба да буде достигнута кретањем
(Идем у собу), па је та циљна радња заједно са моционом чврсто
повезана у целину или ту везу остварује посредно, преко конкрети
зованог циља кретања (Идем у собу да тамо спавам). У питању су
предвидљиве, уобичајене активности (психофизиолошке, физичке,
социјативне, перцептивне и др.) које могу бити планиране и кон
тролисане од истог актера, као носиоца, иницијатора, каузатора.
Оне су конципиране на једној страни као јединствена представа о
циљном кретању, а на другој страни, то је кретање којим треба да
се прво освоји какво место, а затим да се ту оствари циљ.
То су клаузе којима се изражава намера у ширем смислу,“
блокиране презентом уз везник да, чије предикације реферишу:
1) о крајњем циљу кретања инкорпорираном непосредно у само

кретање (иде да спава), 2) о циљу какве тежње, стремљења, зала
гања, спремности итд. агенса да чини што (спрема се да спава), 3) о
циљној акцији укљученој посредно, преко локализатора, у акцију
кретања (иде у кухињу да руча), 4) о иницираној, каузираној циљној
радњи коју треба да спроведе други актер (зове га да дође).
А ако се ради о намери као свесној одлуци човека, узроко
ваној или условљеној његовом жељом, ради које он предузима
било какву активност, онда се то изражава финалним клаузама,
у ужем смислу (зауставио је ауто да прође поворка људи / да
како би прошла ...), немаркираним у погледу везника, употребе
презента, идентичности агенса, дистрибуције. Тим реченицама
“Као што видимо, испред везника да и потенцијала налазимо понекад при
лог зато сам или у комбинацији са рестриктивним прилогом само.
* Подтип су намерних клауза, јер је намера појам вишег степена апстракт
ности него што је циљ, она се искључиво приписује човеку као свесном бићу и
може се везати за његове различите активности.
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рашчлањене структуре експлициран је, у ствари, садржај жеље,
вољног мотива, односно планиране акције, која је омогућена
било којом радњом која јој претходи. Стога се оне могу сматрати

експликативним предикацијама, чији супституент не може бити
инфинитив, док циљне клаузе имају нерашчлањену структуру и
њима се само допуњује или накнадно одређује оно што је већ ин
корпорирано у семантичку структуру управних предикација.
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Рез коме

Владислава Ружич
ЗАВИСИМЉШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЖ ЦЕЛИ

B работе расcмотрени зависимње предложени и со значением
цели в современном сербском извике, которње непосредственно или
посредством обстоителњства места свизанњI c основнЊими глаголами
движениа (напр., Иде да спава, Отишао је у ресторан да руча). Уста
новлено, что структурирование таких конструкцић с сокозом да и глаго
лом в форме настоицeго времени обусловлено прежде всего значением
ГЛаBНБIХ СЛОВ

(глаголов движенил),

семантическић потенциал которњих

содержит целевои компонент. Согласно структурно-функционалнному
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критерико, данHње предложени и относатси к нераспространеннЊIм при

даточнЊIм. Они могут битњ заменени инфинитивом при идентичних
агенсах. В грамматиках сербского (и хорватского) извиков даннвле пред
ложениа относатси к Финалвним клаузам».

