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ДОПУНСКА РЕЧЕНИЦА
УЗ КАУЗАТИВНО-МАНИПУЛАТИВНЕ ГЛАГОЛЕ**

У раду се наводе и тумаче кључна структурна и семантичка обе-
лежја допунских реченица које имају функцију објекта, директног или
индиректног, уз један тип каузативних глагола – каузативно-мани пу ла -
тив не. С обзиром на то да је у литератури у више наврата указивано на
струк турна обележја допунских реченица, тежиште рада усмерено је
на то да се истакне значењска поливалентност овог реченичног типа,
као и зависност реализованога значења реченице од типа регенса, у
овом случају глагола.

Кључне речи: српски језик, синтакса, сложена реченица, каузативни
глаголи, допунска реченица, структурне одлике, значење.

1. Допунска реченица у систему зависних реченица

Допунском реченицом се означава реченични тип депенденса
ко ји се у одговарајућу управну реченицу укључује посредством јаке
лек сичке или категоријалне рекције регенса – превасходно глагола,
именице или придева. Овај тип зависне реченице се, дакле, ва лен -
циј ски непосредно супротставља додатним реченицама, које се по
тра дицији разврставају међу одредбене – прилошке или пак атри -
бут ске (СТЕВАНОВИЋ 19793: 819; СТАНОЈЧИЋ–ПОПОВИЋ–МИЦИЋ 1989:
288). Поменута валенцијска класификација темељи се на двојству,
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фундаменталном и нарочито разрађиваном у оквиру теорије валентно-
сти и депенденцијалне граматике, према којем се сви зависни рече-
нични и синтагматски чланови деле у две класе – допуне и додатке
(MRAZOVIĆ 2009: 38), већ према типу и ̒ чврстини’ везе са регенсом,
на чему се и заснива став да су комплементизација и детерминација
два главна синтаксичка поступка повезивања зависних синтак си -
чких јединица са одговарајућим управним (РУЖИЋ 2006а: 60; РУЖИЋ

2007: 330). О недостацима овога дихотомног односа и даље се води
ди скусија, нарочито међу депенденцијалистима (уп. ÀGEL 2000),
али је сасвим јасно да допунски или додатни карактер реченице
про истиче из њених супститутивних способности (МРАЗОВИЋ 1985:
206; MRAZOVIĆ 2009: 572), тј. могућности да неку морфосинтаксич-
ку јединицу замењује (субјекат, објекат, предикатив, адвербијал или
атрибут), при чему може бити реч о испустивом или обавезном, те
формално предодређеном или непредодређеном члану реченице или
синтагме (АЛАНОВИЋ 2012: 160). Недостатак валенцијски мотивиса-
не класификације зависних реченица тиче се, пре свега, чињенице
да се у функцији допуне могу појавити и неке прилошке реченице,
нпр. поредбене типа Изгледа КАО ДА ДАНИМА НИЈЕ СПАВАО, што доне-
кле ограничава доследност валенцијског критеријума као модела
класификације хипотаксичких јединица, премда је данас сасвим
уобичајен у многим граматичким системима и традицијама (нпр.
GIVÒN 2001; ENGEL 2009; МRAZOVIĆ 2009; EISENBERG 2013).

Валенцијски статус, међутим, није једини класификациони кри-
теријум којем се допунске реченице подвргавају. То су још и син-
таксичка функција и значење.

1.1. Допунске реченице, тако, у односу на свој регенс оствару-
ју функцију субјекта, објекта, предикатива или допунског атрибута, те
не чуди што се о њима говори као о конституентским реченицама, при
чему се нарочито има у виду да стоје у алтернацији са најважнијим
зависним реченичним члановима – субјектом и објектом. Последње
обележје је послужило бројним истраживачима да се дате реченице
класификују управо с обзиром на критеријум реченичне функције
коју деле са одговарајућим морфосинтаксичким корелатом, разврста-
вајући их тако међу субјекатске, објекатске, атрибутске или преди-
кативне (ПРАЊКОВИЋ 1985: 59; MINOVIĆ 1987: 89–92; SILIĆ–PRANJKO-
VIĆ 2007: 330–332; ПИПЕР–КЛАЈН 2013: 493). Иако је овакав приступ
крајње логичан јер је функционално, тј. синтаксички мотивисан, он
ипак не обезбеђује обједињавање функционално различитих рече-
ничних типова у један заједнички или општи. Проблем је још већи
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ако се узме у обзир чињеница да се једна реченица уз исти глагол
може појавити и као субјекат и као објекат – у зависности од дија-
тетичког облика у којем је реализован, нпр.: Причају ДА СЕ УДАЈЕШ
и Прича се ДА СЕ УДАЈЕШ.

1.2. У семантички мотивисаним класификацијама се, с друге
стране, инсистира на изричним реченицама (СТЕВАНОВИЋ 19793:
825; POPOVIĆ 1983: 59; СТАНОЈЧИЋ–ПОПОВИЋ–МИЦИЋ 1989: 290), што
је, без обзира на ʻтрадиционалност’ термина и његов релативно
ограничен појмовни садржај, јер предвиђа тип регенса а не значе-
ње депенденса (тј. примарно се односи на објекте комуникативних
и когнитивних радњи), сасвим оправдано јер се и прилошке речени-
це класификују с обзиром на значење, при чему изричност, будући
да се не изводи из значења одговарајуће морфосинтаксичке једини-
це, остаје категоријално-семантички недовољно одређено. Ипак,
управо значење – изрицање, излагање или експозиција садржаја си-
туације (тј. експликација пропозитивног садржаја [РУЖИЋ 2006а:
63]), омогућује супротстављање овога типа реченице свим другим
зависним реченицама понаособ, што је немала предност семантич-
ког класификационог критеријума у односу на друга два.

1.3. Без обзира на недостатке и недоследности поменутих кла-
сификационих критеријума, зависна реченица уз каузативно-мани-
пулативне глаголе може се ипак једнозначно одредити – она има
функцију објекта, директног или индиректног, те је на основу овог
граматичког обележја њен допунски карактер неупитан. Међутим,
говорити само о објекатској реченици неадекватна је граматичка
рестрикција, којој не подлежу примери када је допунска реченица
корелат директног објекта и када алтернира са субјектом пасивне
реченице (нпр. Омогућио нам је ДА СТУДИРАМО и Омогућено нам је
ДА СТУДИРАМО). Будући да се иста реченица може реализовати и као
субјекат и као директни објекат, овај реченични тип стога одређу-
јемо валенцијски а не синтаксички. С друге стране, с обзиром на то
да циљ рада није да се прецизније дефинише изрично значење, као
ни да се одреди његов денотативни оквир, експлицитно категоризо-
вање допунских реченица као изричних у овом раду остављамо по
страни.

На основу свега реченога, очито је да овим радом пред себе поста-
вљамо релативно скроман циљ, а то је да укажемо на структурно -
-семантичке одлике допунских реченица које уводе каузативно-мани-
пулативни глаголи, што претпоставља приступ којим се утврђује
инвентар везничких средстава, темпорална парадигма, али и спе-
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цифично значење дате зависне реченице. Пре тога, међутим, чини
се сасвим оправданим, можда и неопходним, дефинисати појам ка-
узативности, нарочито у односу на каузалност, те указати на главне
типове и категоријална обележја каузативних глагола, нарочито за-
то што се способност увођења реченичног типа објекта појављује
као диференцијално обележје на основу ког се каузативни глаголи
могу поделити у две групе: каузативно-манипулативне и каузатив-
но-трансформативне (уп. АЛАНОВИЋ 2011).

2. Ка у зал ност и ка у за тив ност

Категогоријални комплекс каузалности укључује различите лек-
сичке, морфосинтаксичке и синтаксичке јединице које изражавају
узрочну компоненту какве ситуације (KOVAČEVIĆ 1988: 19–21; ПИ-
ПЕР 2005: 792–793). Зато се за ову категорију у функционално моти-
висаним приступима наводи да конституише семантичко поље са
једним центром и разуђеном периферијом, коју чине категорије кон-
диционалности, финалности и концесивности (ПИПЕР 2005: 786).
Каузативношћу се, с друге стране, не изражава посебан семантич-
ки тип каузалности, она представља само специфичан вид грама-
тикализације узрочног чиниоца ситуације. Наиме, у виду начела се
може рећи да се језичке јединице са узрочним значењем, нарочито
оне морфосинтаксичке и синтаксичке, формализују на нивоу пери-
ферних реченичних конституената (тј. каузалних адвербијала), док
се каузативима, како лексичким тако и граматичким, појам у функ-
цији каузатора доследно појављује на позицији граматичког субјек-
та као централне граматичке теме.

Каузативност се, у најкраћем, може дефинисати као остваривање
задатог резултата циљноусмереним човековим деловањем на неки
предмет или лице (ЗОЛОТОВА 2003: 167), односно као „прелазност
неке глаголске радње на неки објекат, као и свјесно вршење те рад-
ње“ (BATISTIĆ 1978: 75),1 што сугерише да је за каузацију кључан
однос каузатор – објекат каузације, облик граматикализације овога
односа, односно инхерентна обележја у ситуацију укључених пој-
мова (или актаната). Зато се у улози идеалног каузатора појављује
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човек за кога је у реченици резервисана позиција граматичког субјек-
та. Друго, поменуте дефиниције с правом претпостављају прелазност
каузативних глагола као њихово кључно категоријално обележје,
будући да је у ситуацију неизоставно укључен и објекат каузације
који се појављује на позицији граматичког објекта – директног или
индиректног. Ипак, наведене дефиниције захтевају и неколике ко-
рекције. Наиме, иако то није типично, каузативност се односи и на
својства не-лица у чијој сфери лежи одговорност за новонастале
промене, процесе или поступке других појмова (нпр. Та плажа нас
је одушевила). Осим тога, не сме се изгубити из вида ни чињеница
да једна цела класа каузативних глагола (мислимо управо на кауза-
тивно-манипулативне) везује два објекта (нпр. натерати некога на
нешто, омогућити некоме нешто, убедити некога у нешто), што,
истина, само модификује, или усложњава, концепт њихове прела-
зности али и истиче полиагентивни карактер узрочно-последичног
ланца који каузативни глагол денотира.

Без обзира на наведене варијације, неспоран је полисубјекат-
ски (у интерперсоналним релацијама и полиагентивни) и полипро-
позициони карактер каузативних конструкција (ЗОЛОТОВА 2003:
155), а то подразумева да су барем два појма, односно ситуације ко-
је се за њих везују, у узрочно-последичној вези. Иако су и речени-
це са каузалним конструкцијама у основи полипропозиционе, тј.
базично двореченичне, каузативне конструкције су, за разлику од
њих, лексичкограматички деривати, при чему је непосредан резул-
тат овог вида граматичке или актантне деривације увођење новог
учесника (или актанта) у функцији објекта каузације, који се, са-
свим очекивано, распоређује на позицију граматичког објекта, нпр.:
шетати – шетати некога.

У генеративном теоријско-методолошком приступу, деривација
каузативних глагола се објашњава као резултат подизања дубинског
предиката (PR – Pre di ca te Ra i sing), што се доводи у непосредну везу
са базичном двопропозиционом, односно двореченичном структуром
из које је она површинска деривирана (AISSEN 1979). Двореченич-
на структура PR-каузатива заснива се на правилу брисања еквива-
лентних аргумената под субјекатском контролом (Equi-NP-Deletion
[AISSEN 1979: 92–94]),2 што се у основи своди на следеће: субјекат
последичног пропозиционог садржаја у исто време је и објекат ка-
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узалног пропозиционог садржаја, који се може свести на општека-
узални оператор – ʻузроковати’ или енг. ʻca u se’. На основу реченога
се види, дакле, да се каузативни глаголи генеришу из дубинске струк-
туре у којој елемент ʻcause’ повезује име лица или целу пропозици-
ју са другом, последичном пропозицијом (АРУТЮНОВА 20033: 167).

Ваља приметити да компонента ʻcausе’ може бити део лексичке
структуре каузативног глагола или пак лексички самостално израже-
на – глаголом оператором у функцији вербализатора који непосредно
успоставља корелацију са каузирајућом ситуацијом (ПРОСВИРИНА

1983: 85). Стога и разликујемо лексичке и граматичке каузативе:
унесрећити – учинити несрећним итд.

Иако начин генерисања каузативних глагола и конструкција не-
двосмислено потврђује њихов полисубјекатски и полипредикатски
карактер, то, међутим, не значи да у реченици коју конституишу по-
стоје два субјекта и два предиката, барем не у оној простој. Наиме,
превођење базичног (или дубинског) двопропозиционог модела у
једнопредикатски у основи се темељи на два комплементарна прин-
ципа – на усложњавању семантичких улога и на функционалној
конверзији базичних конституената. Усложњавање семантичких
улога подразумева да један актант преузима, или носи, две улоге,
често несродне, што је типично за објекат каузативног глагола који
именује објекат каузације, односно агенс последичне радње (тј. суб -
агенс). Зато се овај објекат и назива субагентивним (АЛАНОВИЋ

2011: 186). С друге стране, функционална конверзија почива на
трансформацији пропозиционог предиката у други објекат каузатив-
ног глагола, који стога називамо пропозиционим или субпредикатским
објектом (АЛАНОВИЋ 2011: 189). Формално усложњавање семан-
тичких улога и њихово везивање за једно лице и једну синтаксичку
позицију резултат је, напоменули смо напред, начина генерисања
каузативних глагола и конструкција, које зато Г. Золотова и назива
реченичним ʻкомпликаторима’ (ЗОЛОТОВА 2003: 167). С друге стра-
не, појава морфосинтаксичког корелата пропозиционог предиката
доводи се у везу са двоагентивношћу каузативне конструкције.

Двоагентивне каузативне конструкције могуће су само у случају
релације типа лице–лице (ШУСТОВА 2006: 114). Т. Батистић истиче
да двоагентивни каузативи обезбеђују промоцију објекта каузаци-
је за агенс последичне радње (BATISTIĆ 1978: 76), што се, разуме се,
не односи на предмете као објекте каузације (нпр. двоагентивни:
Омогућио нам је да седнемо и једноагентивни: Окречио је собу). Тако
се, на пример, компоненцијалном анализом у семантичком садржају
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глагола хранити могу издвојити два предиката – ʻдавати храну’ и
ʻузимати храну’, при чему се у свакој фази као агенс појављује дру-
го лице (АРУТЮНОВА 20033: 170–171), једно које даје храну и друго
које узима храну.

Управо се на основу категоријалне еквиваленције (лице–лице)
или нееквиваленције актаната (лице–предмет) каузативне конструк-
ције и могу класификовати (АРУТЮНОВА 20033: 170), јер се у првом
случају као ефекат каузације добија манипулација лица а у другом
трансформација објекта каузације. Трансформативна оријентација
каузације, или трансформативност, подразумева промену квалита-
тивних и квантитативних својстава објекта каузације (нпр. разбити
јаја; исећи торту), док манипулативна оријентација предвиђа кау-
зацију радње или стања у сфери другог лица (нпр. присилити кога
на што; убедити кога у што; увредити кога).

Разлика између трансформативне и манипулативне оријентације
каузације очитује се и у базичној валентности каузативног глагола,
при чему су каузативно-манипулативни глаголи редовно тровалент-
ни, тј. двообјекатски, те укључују два објекта – један који означава
објекат каузације (i) и други ефекат каузације (ii): натерати некогаi
на нештоii, спречити некогаi у нечемуii, омогућити некомеi неш-
тоii итд. Изузетак од овог правила чине каузативно-афективни и
каузативно-ситуативни глаголи типа увредити и увести, а разлог
за ово одступање тиче се њиховог лексичког значења. Наиме, буду-
ћи да глаголи увредити и увести означавају управо непосредан
ефекат каузације, стога се за њих ни не може везати објекатска до-
пуна пропозиционог или субпредикатског типа.

2.1. Пропозиционим и субпредикатским објектима сматрамо
допуне које су непосредни експоненти целе последичне пропозици-
је или само њенога предиката, што омогућује њихову конверзију
одговарајућом реченицом. Ово граматичко правило је типично за
следеће каузативно-манипулативне глаголе:3

(а) принудне глаголе типа изнудити, натерати,4 приморати,
принудити, присилити и сл.;
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(б) статуснотрансформативне глаголе, а међу њима и аксесив-
не, типа ангажовати, изабрати, именовати, одредити,
унајмити итд.;

(в) општепермисивне глаголе типа омогућити, онемогућити,
спречити и сл.;

(г) асистивно-опстантивне глаголе типа помоћи, одмоћи, задр-
жати, зауставити, засметати, омести, ограничити итд.;

(д) инструктивне глаголе, а међу њима и едукативне, хабитуал-
не и дехабитуалне, типа васпитати, вежбати, навикнути,
објаснити, образложити, образовати, обучити, одвикну-
ти, одучити, оспособити, подучити, припремити, проту-
мачити, спремати, тренирати, тумачити, учити и сл.;5

(ђ) пронунтивне глаголе типа известити, информисати, јави-
ти, лагати, обавестити, обзнанити, објавити, обманути,
огласити, одати, открити, поручити, пријавити, разгла-
сити, саопштити, слагати, тајити, упозорити и др.;

(е) директивне глаголе који се могу разврстати у неколико група:
– ординативне: заповедити, командовати, наложити, на-

редити, обавезати и сл.;
– ауторизационо-прохибитивне: благословити,6 дозволи-

ти, допустити, забранити, овластити, одобрити и сл.;
– прескриптивне: досудити, казнити, одредити, осудити,

прописати и сл.;
(ж) стимулативно-иницијативне глаголе, а међу њима и дести-

мулативне, типа бодрити, деморалисати, дестимулисати,
молити, навести, навратити, наговорити, надахнути, ну-
дити, нукати/нуткати, обесхрабрити, одвратити, одго-
ворити, охрабрити, подбости, подбунити, подстаћи, под-
стрекнути, поколебати, посаветовати, потакнути, при-
волети, придобити, примамити, предложити, препоручи-
ти, разуверити, саветовати, стимулисати, сугерисати,
терати, храбрити, убедити, уверити и сл.
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Наведени каузативни глаголи, иако разврстани према значењском
критеријуму у различите лексичко-семантичке групе и подгрупе,
имају једну заједничку особину, а то је да конституишу тровалент-
ни модел реченице: Subjkauz + V + Obj1Subag + Obj2Subpred. За обје-
кат каузације смо већ рекли да у датом двопропозиционом моделу
остварује две улоге – објекта каузације и агенса последичне радње
(Obj1Subag), док је одлика субпредикатског објекта (Obj2Subpred), ко-
ји је непосредно или посредно експонент предиката последичне
пропозиције (нпр. Забранио ми је слаткише, где реконструишемо
узрочно-последични ланац: ʻcausa’ → он не једе слаткише), способ-
ност замене зависном реченицом (нпр. омогућити некоме нешто/ДА
УЧИНИ НЕШТО и натерати некога на нешто/ДА УЧИНИ НЕШТО).

Ако се осврнемо на значење ових објекатских допуна, примет-
но је да се њима идентификују централни чланови последичне про-
позиције, и то њен субјекат и предикат, евентуално неки други члан
глаголског израза који стоји у асоцијативној вези са пропозицио-
ним предикатом (нпр. забранити некоме слаткише → забранити
некоме ДА ЈЕДЕ СЛАТКИШЕ).

(1) Натерао га је на признање: ʻcausa’ → он је признао
(2) Омогућује му приступ архиви: ʻcausa’ → он приступа архиви
(3) Поможе јој у изради пројекта: ʻcausa’ → она израђује пројекат
(4) Дозволио им је искрцавање: ʻcausa’ → они [могу да] се искрцавају

Наведена конкуренција облика резултат је синтаксичке и семан-
тичке валентности управног глагола која регулише еквиваленцију
између морфосинтаксичких и одговарајућих хипотаксичких једи-
ница. Стога је за утврђивање синтаксичко-семантичких својстава
допунске реченице важно установити следеће:

(а) значење управног глагола,
(б) тип корелативне морфосинтаксичке јединице,
(в) кореференцијални домен субјекта допунске реченице,
(г) везничка средства и
(д) темпоралну парадигму.

3. Се ман тич ке од ли ке до пун ске ре че ни це

Премда допунска реченица уз каузативно-манипулативне глаголе
има функцију објекта, евентуално субјекта у случају пасивизације
управног глагола, то не значи да је њено значење у сфери пацијатив-
ности или агентивности, што су категорије у основи неспојиве са
реченичношћу. Шта стога значи овај тип допунске реченице?
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У уводном делу смо рекли да каузативни глаголи реферишу о
каквој узрочно-последичној вези, при чему је узрочни чинилац на
позицији субјекта, док је, следствено томе, последица смештена на
позицији објекта, рекли смо, субпредикатског или пропозиционог
типа. Стога и одговарајућа допунска реченица изражава последицу,
стварну или могућу, насталу као резултат каузације, што, међутим,
не треба да наведе на закључак да је реч о последичној реченици,
што и следеће трансформације потврђују:

(5) Све је научио ТАКО ДА ЋЕ СИГУРНО ПОЛОЖИТИ. → Сигурно ће положити ЈЕР ЈЕ
СВЕ НАУЧИО.

(6) Натерао га је ДА СВЕ ПОЈЕДЕ. → Све је појео ЈЕР ГА ЈЕ НАТЕРАО НА ТО.

Пример (5) илуструје регуларну структурно-семантичку алтер-
нацију комплекса са узрочном и последичном реченицом, док други
указује само на значењску подударност два реченична комплекса,
али не и на граматичко-трансформациону везу независне и узроч-
не реченице са каузативним глаголом. Претходни став подржава и
чињеница да се у примеру (6) у узрочној реченици уз каузативни
глагол реализују све његове допуне, укључујући и субпредикатски
објекат, истина у форми анафорске заменице која упућује на садржај
управне реченице, тј. на сам садржај последице, што недвосмислено
доказује да допунска реченица није средство граматикализације по-
следичнога значења.

Иако садржај допунске реченице уз каузативни глагол саопшта-
ва о томе шта је последица каузације, управо значење каузативног
глагола регулише оствареност последичне ситуације, односно шта
је тачно циљ или резултат каузације – вршење или невршење какве
радње. Штавише, сасвим оправдано се може рећи да последично
значење допунска реченица стиче тек на основу значења управног
глагола а не на основу граматичке форме и функције коју има.

Допунске реченице уз каузативно-манипулативне глаголе стоје
у корелацији са различитим структурним и семантичким типовима
морфосинтаксичких објеката, а указивање на морфосинтаксичке
корелате ове зависне реченице омогућује да се истакне њена семан-
тичка поливалентност, чије структурне одлике, међутим, овај вид
значењског нијансирања, као по правилу, не одражавају.

Морфосинтаксички корелати допунске реченице могу бити у
предлошкој и слободној падежној форми. Поједини глаголи, међу-
тим, допуштају ограничене варијације објекатских форми (нпр. ја-
вити некоме нешто/за нешто), што ипак не ограничава могућност
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увођења зависне реченице на њиховом месту, те на томе у настав-
ку рада нећемо инсистирати.

С обзиром на објекатски карактер допунске реченице, разумљи-
во је зашто најчешће алтернира са акузативом – предлошким или
слободним.

3.1. Предлошки акузатив као корелат објекатске реченице поја-
вљује се у форми на + A, у + A и за + А, где синтагме са предлози-
ма на и у имају доминантно циљно значење, док оне уз предлог за
наменско (АНТОНИЋ 2005: 233).

Тако допунска реченица која алтернира са акузативом уз предлог
на изражава ефекат каузације, остварени или још у сфери намере или
циља агенса каузатора. У зависности од значења каузативног глаго-
ла, ефекат каузације, углавном радња коју врши или треба/може да
врши објекат каузације, резултат је принуде, наметнуте обавезе или
подстицаја, а може се испољавати и по неком новоуспостављеном
обичају и реду, што је типично за следеће глаголе:

(а) принудне типа нагнати, наморати, натерати, приморати,
принудити и присилити који означавају да се каузација испољава
као приморавање објекта каузације да шта чини:

– Он им прича како ме нагнао ДА ЈЕДЕМ СВИЊСКО, и јео сам за љубав ње-
гову. Крст. А. 2, 272. Ћути, какав сам, ја бих те наморао ДА МИ СТО ПУ-
ТА ПОНОВИШ СВОЈЕ ОБЕЋАЊЕ. Јов. Ј. 4, 190. РСАНУ 14: 143. Лекари га
натерају ДА ИДЕ НА ЈУГ. Скерл. РМС 3: 637. Manijak pretio motornom te-
sterom: Primorao ženu DA POJEDE PALAČINKU! www.telegraf.rs.  То ју је при -
нудило ДА СТЕКНЕ И НЕКО ПОЗНАВАЊЕ ТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА. Шкреб. РМС
5: 84. Он је нејасно мислио на то како да присили стару ДА МУ ДОПУСТИ

ЖЕНИДБУ. Јевт. РМС 5: 10 0. Натјерао га је ДА ПОПИЈЕ НЕКОЛИКО ЧАША СО-
ДЕ. Козарч., Р. МС-МХ.

(б) инструктивно-хабитуалне глаголе типа навадити, навикну-
ти7 итд. који означавају да је каузација усмерена на усвајање новог
облика обичајно испољеног понашања објекта каузације:

– Били смо на мрве хлеба навадили два врапца, ДА НАМ СВАКО ЈУТРО

ДОЂУ НА ПРОЗОР. Ђук. 2, 71. РСАНУ 13:  431.  Мораш навикнути дете ДА

РЕДОВНО ПЕРЕ РУКЕ. Ред.  РСАНУ 13: 4 59 .

(в) ауторизационе глаголе типа обавезати те прескриптивне ти -
па казнити,  осудити итд. који означавају да се каузација испољава
у виду формулисања или утврђивања обавезног облика деловања
или понашања објекта каузације:
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– …trebalo bi obavezati stranke DA VODE POJEDINE POSEBNE EVIDENCIJE…
www.korupcija.org. Had ga je kaznio DA ŽEDAN STOJI U BISTROM JEZERU…
www.kafic.net. Ne volim mir i ne znam šta bi bilo sa mnom kada bi me neko
osudio DA DVA MESECA, koliko sam provela u rijalitiju, BUDEM SAMA U KUĆI…
www.alo.rs

(г) стимулативно-иницијативне типа навести, навратити, на -
го ворити, надахнути, побудити, подстаћи, приволети итд. који
озна чавају да се каузација испољава у виду спољашњег подстицаја
на вољно деловање објекта каузације:

– Плаче и грди Алексу, и псује, куне онога који је наведе ДА ПОЂЕ ЗА ЊЕ -
ГА. СКГл 2, 331. РСАНУ 13: 447. Немој да вас ђаво наврати ДА НАМ ЗА -
ПУ ЦАТЕ У ЛЕЂА. Чол. 3, 283. РСАНУ 13: 483. Читаоцу се чини да је пре
наговорен ДА ВЕРУЈЕ да је тако, него што је у то убеђен. Живој. 4, 101.
РСАНУ 13: 532. Сам он могао те је надахнути ДА ТАКО СТАР И ВЕЛИК ЈУ -
НАЦ ИДЕШ СЕ ВОЗИТИ НА ДЈЕТИЊИМ КОЛИЦИМА. Ковачић 4, 20. РСАНУ 13:
576. Voji Bilbiji, koji nas je posetio u Studenici i zaista nas nadahnuo DA NA -
STA VIMO NAŠU BORBU. www.pravoslavlje.nl. Намамиће Бугаре ДА СЕ СПУСТЕ

СА ВИСОВА… Нуш. 31, 349. РСАНУ 14: 92. За политичке лоле и шерете,
ко ји натуткају друге ДА СЕ БУНЕ… таквим положарама не треба дати ни -
ка кве законске заштите. Милош. Р. 1, 257. РСАНУ 16: 549. ДА МЕ ДЕЦА

НА ПАДАЈУ… То си их ти подбола. Поп. Ј. РМС 4: 541. Подбуне Бо ји но -
ви ћа… пријатељи ДА ТРАЖИ да му се даде десна страна Јадра. Вук. РМС
4: 542. Osećam se spremnim za brak, koji će me podstaći DA BOLJE UČIM…
www.bgdcafe.com. On te je pobudio DA OBJAVIŠ CELOME SVETU SVOJ GREH

PREMA NJEMU. www.svetosavlje.org. Једино… пријатељство могаше га
привољети ДА СЕ КАДШТО ИЗ ТЕ СВОЈЕ ПУСТИЊЕ УДАЉИ. Јурк. РМС 5: 38.

Допунска реченица као корелат акузатива с предлогом за упу -
ћу је на наменско-циљну компоненту каузације, а типична је за сле -
де ће глаголе:

(а) статусно-трансформативне типа бирати, изабрати, име но -
ва ти, наименовати, одабрати, одредити и др. који означавају да је
каузација усмерена на промену намене и сцојства објекта каузације:

– Srpska napredna stranka će se svim pravnim sredstvima boriti za istinu i
spro vođenje zakona i nikada neće pristajati na ucene pojedinaca koje su gra -
đa ni birali DA ZASTUPAJU NJIHOVE INTERESE… www.vlasotince.info. Ja mi ro -
quai izabrali DA IM SVI NA PODIJUMU BUDU PREDGRUPA. www.popboks.com.
Kako bih ja sudio u ime naroda da su me imenovali DA SUDIM?
www.vreme.com. A koga su najinteligentniji ljudi iz Srbije odabrali
DA NASTUPI NA NJIHOVOJ ZURCI pogledajte… www.uvdance.rs. Ljubodrag
Đor đević preko zaposlenih poručio da se strpimo „jer će oni narednih dana
odre diti nekoga DA PROSLEDI IZJAVU MEDIJIMA”… www.naslovi.net.

(б) аксесивне глаголе типа ангажовати, користити, унајмити
и сл. којима се каузација испољава као одређивање сврхе анга жо ва -
ња објекта каузације:
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– Nas (konsultanta) treba angažovati DA UNESEMO NOVI ELAN U POSLOVANJE.
www.consulting-solutions.info. Obama misli da zaposli novа četiri miliona
rad nika tako što će ih zaposliti DA FARBAJU DOMOVE ZDRAVLJA, MOSTOVE I

PRA VE PUTEVE. www.mail.archive.com. Начелник… македонске ре волу -
цио нарне организације… унајмио га је… ДА ВРШИ ЗЛОЧИНЕ НА НАШОЈ

ТЕРИТОРИЈИ. Обз. 1932. РМС 6: 521.

(в) инструктивно-едукативне глаголе типа васпитати, ве жба -
ти, изучити, обучити, оспособити, припремити, спремати, тре -
ни рати, учити, школовати и сл. који означавају да је каузација
усме рена на усвајање нових знања, вештина или облика понашања
објекта каузације:

– Treba ih vaspitavati DA VOLE SVOJU ZEMLJU, VERU, KULTURU I NAROD i DA

SE TIME PONOSE. www.pravoslavlje.spc.rs. Znači, u okviru tog zadatka treba
vežbati decu DA RAZMIŠLJAJU, DA POVEZUJU, DA ZAPAŽAJU, to samo mogu u
rad nom udžbeniku. www.politickiforum.org. Доктор Отац и доктор Мати
издре сирали су доктора Сина ДА СТАЛНО НОСИ ТРАНСПАРЕНТ У ЗУБИМА

ʻНИ СМО НИ БРАЋА НИ РОЂАЦИ’. Мар. Р. 1, 291. РСАНУ 7: 447. Морали
смо водити… рачуна о томе да… своје снаге… обучимо ДА ОФАНЗИВНО

ДЕЈ СТВУЈУ. Дапч. П. 1, 88. РСАНУ 16: 501. Oformili smo paket kurseva
ko ji će Vas pripremiti DA USKORO POSTANETE USPEŠNI…
www.jugoistočnasrbija.com. Prvi put u svom životu, koristio se onim što su
ga naučili hipnotizeri, dok su ga spremali DA POSTANE VELIKI VOĐA SVETSKOG

GANG STERSKOG SAVEZA. www.books.google.rs. De Michelis ih onda trenira
DA KORISTE SVOJ UM i POSTIGNU MEDITATIVNO STANJE. www.biofidbek.com.
Ona treba da polaznike osposobi DA RELIGIJU SHVATE i ANALIZIRAJU KAO PO -
LI TIČKI FENOMEN. www.infostud.com. Toliko smo uložili u tebe, zar smo
te školovali DA SE SLIKAŠ GOLA ZA NASLOVNU STRANU? www.svet.rs.

(г) ауторизационе глаголе типа ауторизовати, овластити и сл.
који означавају да је каузација усмерена на промену нормативног
оквира у деловању објекта каузације:

– U izboru da li ćete trgovati ili ćete nekoga autorizovati DA TRGUJE UMESTO

VAS… www.serbianportfolio.com. Акционар може овластити другог
акционара ДА ГА ЗАСТУПА НА ЗБОРУ. Зак. 13, 14. РСАНУ 16: 534.

Допунска реченица као корелат акузатива уз предлог у8 типична
је за стимулативно-иницијативне глаголе типа уверити и убедити
који означавају да је каузација усмерена на промену става или
мишљења објекта каузације о каквом когнитивном садржају:
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– Ни од чега нису зазирали, само да убиједе управника КАКО СЕ У ОВОЈ

КУЋИ ДРУКЧИЈЕ НЕ МОЖЕ. Чол. РМС 6: 377. Predsednik Srbije Boris Tadić
uveren je DA MEĐUNARODNA ZAJEDNICA IMA DOVOLJNO INSTRUMENATA da
ubedi Prištinu DA PRIHVATI SPORAZUM O RASPOREĐIVANJU EULEKSA.
www.vesti.rs. Иву смо уверили ДА МУ ЈЕ ПОТРЕБАН ОДМОР. Дед. В. РМС
6: 392. Teško da će ga razrešenje sa mesta upravnika i eventualna kazna
uveriti DA I BATINE NISU BILE U INTERESU USPEHA USTANOVE kojom je
rukovodio. www.vesti.rs.

3.2. Допунска реченица као корелат слободног акузатива озна-
чава какав комуникативни или когнитивни садржај којим је форму-
лисан тип последице, односно околности које наступају као непо-
средна последица каузације, што је типично за следеће глаголе:

(а) општепермисивне глаголе9 типа омогућити, онемогућити
итд. који означавају да каузација усмерена на стварање повољних
или неповољних околности за деловање објекта каузације:

– Омогућио сам Милошу… ДА ЗАРАДИ ШЕСТ ХИЉАДА ФРАНАКА. Јов. Ми-
лош 1, 80. РСАНУ 17: 647. Španija će kao predsedavajuća EU, u prvoj po-
lovini 2010, omogućiti Kosovu DA UČESTVUJE NA SASTANCIMA O BALKANU

koje bude organizovala… www.emportal.rs. Štititi ženu znači onemogućiti
bilo kome DA JE VRIJEĐA… www.freedomfight.net.

(б) екпланативне глаголе типа објаснити, образложити, тумачи-
ти и сл. који означавају каузацију усмерену на усвајање и разумевање
каквог когнитивног садржаја, те евентуално инструктивне ти па учи-
ти и сл., који допуштају алтернацију акузатива и датива (учи ти некога
нешто/нечему), где је ефекат каузације усвајање знања и вештина:

– Свет тражи да му се објасни ЗАШТО МИ РЂАВО ЖИВИМО и ми му то мо-
рамо објаснити. Нуш. 1, 74. РСАНУ 16: 271. Psu ne možete obrazložiti
DA SE VRAĆATE ZA DESET MINUTA. www.zivotinjsko-carstvo.com. Treba sve-
tu razjasniti DA JE ZA OVU SITUACIJU I ONU koja dolazi KRIV ONAJ koji nasilno
podiže vojne baze na tuđim teritorijama… www.dijaspora-wordpress.com.
Poučite ga KAKO ЈЕ PRIMJERENO ODGOVORITI kada ga drugi vrijeđaju…
www.pedagog.rs. Vozače će učiti DA PRUŽAJU PRVU POMOĆ… www.dan.cg.yu. 

(в) директивне којима се каузација испољава као формулисање
обавезног, дозвољеног или забрањеног облика деловања објекта ка-
узације, а то су:

– ординативни глаголи типа заповедити, командовати, нало-
жити, наредити итд.:

– Кад је јутро освануло, зовне… сина краљева и заповиједи му… ДА ЧУ-
ВА И ВУКОВЕ. НПр Босна, 13. РСАНУ 6: 278. …posle svakog tona koman-
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dovao sam mu DA DOĐE.  www.lovac.info. Министар просвете наложио је
свима управитељима разних школа ДА ПОХИТАЈУ С ИСПИТИМА. Самоупр.
1883, 22 / 3. РСАНУ 14: 77. Господар би му наредио ДА СТОЈИ ПРЕД ВРА-
ТИМА. Шим. 5, 91. РСАНУ 14: 343.

– ауторизационо-прохибитивни типа благословити, дозволити,
допустити, забранити, одобрити, ускратити и сл.:

– Rasudljivi iguman mu je blagoslovio DA PIJE MLEKO IZ KONZERVE…
www.manastir-lepavina.org. Свештеник га исповеди и дозволи му ДА СЕ

МОЖЕ ЖЕНИТИ. Кића 1905, 52. Замоли се оцу своме да јој допусти ДА

ИЗИЂЕ С БРАЋОМ МАЛО ПРЕД ДВОР У ШЕТЊУ. НПр Вук, 9. РСАНУ 4: 563.
Схватих да нећу отићи будући да ме је молио, да ми је готово забранио
ДА ДОЛАЗИМ. Кушан И. 1, 79. РСАНУ 16: 534. Одмах сам предузео све
да ми мој министар одобри ДА ПРИВРЕМЕНО СВОЈУ… ДУЖНОСТ ПРЕДАМ

ДРУГОМЕ. Дач. Ж. 3, 5. РСАНУ 17: 156. Njima treba uskratiti DA IMAJU HO-
BI i DA SE NJIME SLOBODNO BAVE… www.ekoplan.gov.rs.

– прескриптивни типа досудити, одредити, прописати и сл.:

– Тreba mu dosuditi DA PERE SUĐE PO RESTORANIMA… www.banjaluka-
online.com. …poraženoj tuženoj stranci određuje DA PLATI U JAVNE SVRHE

ILI KORISNIKU ODREĐENOM NACIONALNIM PROPISIMA UTVRĐENI IZNOS.
www.apos.org.rs. Doktor mi je propisao DA UZIMAM VERAPAMIL 3X1…
www.stetoskop.info.

(г) стимулативно-иницијативни глаголи типа предложити, пре-
поручити, саветовати, сугерисати, нудити итд. којима се каузаци-
ја испољава као формулисање могућег и пожељног облик деловања
објекта каузације:

– Сети се ћата… да се… покојни кум звао Вукадин па предложи ДА ТО

ИМЕ ДАДУ ДЕТЕТУ. Срем. Сигурно би стара предложила ДА ОДЕМО НА

ШЕТЊУ. Нех. РМС 4: 907. Ukoliko imate kilu, lekar će Vam posavetovati DA

URADITE I OSTALE NALAZE da bi video opšte stanje Vašeg zdravlja.
www.kilacentar.org. Vlada će MMF-u predložiti DA PRIHODI REPUBLIČKOG

BUDŽETA IDUĆE GODINE BUDU OKO 635, А RASHODI OKO 735… www.seebiz.eu.
Препоручи му ДА ПАЗИ НОЋУ да се ко не увуче у шталу.  Ранк. РМС 4:
976. Макијавели препоручује ДА СЕ ПОДАНИЦИМА СУГЕРИРА: КАКО СУ

ДРЖАВНИ ЗАКОНИ БОЖАНСКИ ЗАКОНИ. Вас. РМС 6 : 59.  …i zato će njegovim
naslednicima sugerisati DA ODMAH PODNESU ZVANIČAN DOPIS LOKALNOJ

SAMOUPRAVI, UZ PREDLOG kako da se ta zbirka trajno zaštiti. www.politika.rs.
Srpska manekenka: Nude mi DA BUDEM LICE AMERIČKE TELEVIZIJE.
www.blic.rs

(д) пронунтивни глаголи типа поручити, јавити, лагати, одати
итд. који означавају да је каузација усмерена на пренос и пријем каквог
комуникативног садржаја:
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– Ако бисте коме дојавили ДА СМО ОВДЈЕ… добро упамти… све ће вам
куће да пламте. Самок. 4, 163. РСАНУ 4: 461. Онда цар пошаље једног
свог везира да јави говедару ДА ЋЕ ЦАР ДА МУ УЗМЕ КЋЕР ЗА СИНА. НПр
Вук, 219. РСАНУ 8: 487. Stjepan Božić morao sinu Dominiku lagati DA JE

PAO. www.24sata.com. Nama će uskoro obelodaniti DA JE ODRŽAVANJE PARA-
DE PONOSA USLOV ZA ULAZAK U EU… www.b92.net.  Матица хрватска је
објавила свету ДА НОВОСАДСКИ ПАРТНЕР ПРЕКИДА САРАДЊУ. Ивић П. 1,
211. Мислим, да се сада нећеш чудити, ако ти одам ДА САМ У ПРВОЈ

МЛАДОСТИ КЊИГУ И ШКОЛУ МРЗИО. Коз. Ј. 1 , 8.  РСАНУ 16: РСАНУ 16:
703. Од оне вечери бојала се и срамила, па долазила само онда кад би
јој поручио ДА ДОЂЕ. Шимун. РМС 4: 733. Glupost zbog koje ću napustiti
Bor, u kome sam odrastao, jer ne mogu u oči da pogledam drugare kojima
sam tajio DA MI JE OTAC MRTAV VEĆ GODINU I PO i DA LEŽI… www.vesti.rs.

3.3. Допунска реченица чији је корелат аблативни генитив уз
предлог од означава промену или одгађање деловања објекта кауза-
ције, а типична је за следеће глаголе:

(а) стимулативно-иницијативне типа одговорити, одвратити
и сл. који означавају да је каузација усмерена на добијање сагла-
сности објекта каузације о промени циља свога деловања:

– Мислим да сам учинио услугу својој домовини, ако једнога дана по-
штенога човјека одговорим ДА СЕ ИЗ ЊЕ НЕ ОДСЕЛИ. Радић С. 1, 138.
РСАНУ 17: 18. Ni pljusak me nije odvratio DA BACIM POGLED U STUDENT-
SKI PARK i nisam se pokajao. www.beobuild.rs.

(б) опстантивне типа задржати, зауставити и сл. који означа-
вају да је каузација усмерена на привремени или трајни прекид де-
ловања објекта каузације:

– Možete li ga zadržati DA NE PREKINE NAJLON? www.ribarska.com.  Ništa
nas u prošlosti nije moglo zaustaviti DA STIGNEMO DO BEOGRADA: ni roditelj -
ske zabrane, ni nestašice benzina, ni nemanje para ili javnog prevoza.
www.pancevo.com. 

(в) инструктивно-дехабитуалне типа одвићи, одвикнути, одучи-
ти и сл. који означавају да је каузација усмерена на прекид каквог
устаљеног облика понашања објекта каузације:

– Ne postoji čarobni recept kojim ćete odvići dete DA TO RADI… www.mon-
do.rs. Како ћу одвићи коња ДА НЕ ПЛАЗИ ЈЕЗИК? Вуков. А. 2, 168.  РСАНУ 16:
762. Znate kako sam sina odvikao DA GRICKA NOKTE? www.ljubavnispoj.com.
Kako ga odučiti DA ME GRIZE?

Допунска реченица уз поменуте глаголе има имплицитно или
експлицитно негиран предикат.

3.4. Допунска реченица као корелат локатива с предлогом у,
означава какву радњу у трајању (АНТОНИЋ 2005: 280), при чему је
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каузација усмерена на промену тока и исхода дате радње, а типич-
на је за следеће глаголе:

(а) асистивно-опстантивне као помоћи, одмоћи, спречити итд.
који означавају да је каузација усмерена на омогућавање или онемо-
гућавање објекта каузације да постигне предвиђени циљ радње:

– Ostala je priča o velikom kreditu koji joj je televizija dala da je ispomog-
ne DA REŠI STAMBENO PITANJE… www.glas-javnosti.rs. On će vas često kočiti
DA MNOGE STVARI REALIZUJETE DO KRAJA… www. krstarica.com. Već sam u
jednoj temi pomenuo da je naš um kao ludi majmun koga je teško obuzdati
DA SKAČE S MISLI NA MISAO… www.madeinmontenegro. com. Они не желе
Карађорђа збацити, него само хоће да га ограниче ДА НЕ МОЖЕ ПО СВОЈОЈ

ВОЉИ ЧИНИТИ ШТА ХОЋЕ. Вук 9, 169. РСАНУ 16: 6 40 . U svakom slučaju,
neće vas omesti DA BAR ZAVRŠITE POSLOVE od kojih vas očekuje dobra zarada.
www.glas-javnosti.rs. Bog će nam pomoći DA DOĐEMO DO PRAVDE.
www.vesti.rs. …i upravo će ih to sputati DA OSTVARE POZITIVAN REZULTAT…
www.b92 .net.

(б) дестимулативне типа деморалисати, дестимулисати, обес-
храбрити, поколебати и сл. који означавају да је циљ каузације про-
мена става објекта каузације о сврсисходности свога деловања:

– …da činimo bilo šta da bismo ih demoralisali DA SE AKTIVIRAJU U POLITIČ-
KIM STRANKAMA.  www.otvoreniparlament.rs. Ljude sa iole malo mozga ćeš
samo destimulisati DA POGLEDAJU SERIJU NA OVAJ NAČIN. www.b92.net. Ово
понекад дестимулира друге ДА И ОНИ ИЗНОСЕ СВОЈА МИШЉЕЊА. Дружи-
јанић И., Пол. 1963, 17714 / 5. РСАНУ 4: 244. Први неуспеси… не тре-
ба да обесхрабре појединце ДА ТАЈ ПОСАО САСВИМ НАПУСТЕ, ДА СТВАР ЈОШ

ЈЕДАНПУТ НЕ ОПРОБАЈУ. Стојк. В. 3, 46. РСАНУ 16: 214. Đilasa nisu poko-
lebali DA NASTAVI VOĐENJE STRANKE… www.kurir.rs.

3.5. Допунска реченица као корелат локатива с предлогом о до-
пуњује пронунтивне глаголе типа известити, информисати, обаве-
стити, обманути и сл. који означавају да је каузација усмерена на
пријем комуникативног садржаја са истакнутом темом говорења
(PRANJKOVIĆ 2007: 134):

– “Blick” je, citirajući navode stanovnika Lugana, izvestio DA JE PUTIN (62)
DOPUTOVAO U ŠVAJCARSKU kako bi bio sa Alinom (31)…  www.blic.rs.  Možda
je pak dr Koštunica bio ʻdezinformisan’ DA NEKO OBEĆAVA MED I MLEKO POSLE

ISPORUKE MILOŠEVIĆA U HAG – pa je otuda bio prinuđen da žučno reaguje.
www.vreme.com.  Na kraju moram vas informisati DA STRANICA NA SRPSKOM

JEZIKU NIJE KOMPLETNA… www.akk-ks.org. Он замоли да обавијесте
његова оца ДА ЈЕ ПОГИНУО У БОРБИ. Селим. 3, 23 8. РСАНУ 16: 117. У по -
четку су Немци обмањивали народ ДА СЕ ПОВЛАЧЕ САМО ПРИВРЕМЕНО ИЗ

ЈАГОДИНЕ… Вукић. М. 5,  15.  РСАНУ 16: 346. 
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3.6. Осим у начину испољавања узрочне радње, класификација
каузативно-манипулативних глагола темељи се и на модалном оквиру
последичне пропозиције, те на реалности последице, која се смешта
у распон од стварне и реализоване до потенцијалне и нереализова-
не ситуације, нпр.:

(7) Натерао га је ДЕ СЕ ПРЕСВУЧЕ.
(8) Тера га ДА СЕ ПРЕСВУЧЕ.
(9) Омогућио му је ДА СЕ ПРЕСВУЧЕ.
(10) Подстакао га је ДА СЕ ПРЕСВУЧЕ.
(11) Спречио га је ДА СЕ ПРЕСВУЧЕ.

Последњи примери показују да структурно-семантичка обележ-
ја допунске реченице, истина не уз све типове каузативних глагола,
не регулишу фактивност, нефактивност или контрафактивност ње-
нога садржаја већ да је то у домену значења каузативног глагола,
неретко и контекста (нпр. Терао нас је ДА СВАКИ ДАН ЧИТАМО и Терао
нас је ДА ИДЕМО НАПОЉЕ, али ми нисмо желели). Како специфичан
начин испољавања узрочног чиниоца изражава лексичко значење
каузативног глагола, управо од њега и зависи шта је непосредан
ефекат каузације, а то је:

(а) радња или ситуација, извршена или (још) неизвршена, на-
стала као резултат принудног, омогућивачког или подстицајног де-
ловања каузатора;

(б) радња као нови облик, вољног или невољног, понашања
објекта каузације;

(в) радња чије се вршење одлаже, одгађа, спречава или уклања
из обичаја објекта каузације;

(г) радња чији се ток или исход мења као резултат каузације;
(д) нова намена или сврха објекта каузације, као резултат про-

мене статуса, усвајања нових знања, вештина или облика понаша-
ња, те промене нормативног оквира у деловању;

(ђ) рецепција комуникативно-когнитивног садржаја у односу на
који објекат каузације мења мишљење или став, односно рецепција
садржаја који предвиђа радњу или понашање које треба да усвоји;

(е) рецепција комуникативног садржаја у којем је формулисан
облик последице, тј. облик могућег, пожељног, дозвољеног, обаве-
зног или забрањеног деловања објекта каузације;

(ж) рецепција комуникативног садржаја који постаје предмет
свесног знања објекта каузације.

У најкраћем, значење допунске реченице уз каузативно-манипу-
лативне глаголе своди се на именовање радње, намене, комуника-
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тивног или когнитивног садржаја који настају као непосредан ефекат
каузације, при чему се крајњи ефекат каузације огледа у промени
деловања или понашања објекта каузације, а то подразумева да, на
пример, и комуникативни и когнитивни садржаји предвиђају какву
радњу или ситуацију која може/треба да наступи након рецепције
датих садржаја. Нпр.:

(12) Предложио му је ДА СЕ ОШИША: ʻcausa’ → он се ошишао
(13) Наредио му је ДА ИЗАЂЕ: ʻcausa’ → он је изашао
(14) Убедио га је ДА ОСТАНЕ: ʻcausa’ → он је остао
(15) Учи га ДА ПЛИВА: ʻcausa’ → он плива

Ипак, рецепција комуникативних или когнитивних садржаја ко-
ји предвиђају какву последицу не значи и њено обавезно наступа-
ње. Нпр.:

(16) Предложио му је ДА СЕ ОШИША, али је овај то одбио.
(17) Наредио му је ДА ИЗАЂЕ, али му се овај супротставио.
(18) Био сам га убедио ДА ОСТАНЕ, али се, изгледа, предомислио.
(19) Учио сам га ДА ПЛИВА, али то још није савладао.

Сасвим се супротно понашају принудни глаголи типа примора-
ти који означавају последицу као фактивну ситуацију. Нпр:

(20) Натерао ме је ДА СВЕ ПОЈЕДЕМ: ʻcausa’ → све сам појео

Без обзира на то што се допунске реченице различито понашају
у погледу односа према фактивности/нефактивности свога садржаја,
видели смо да се једна те иста реченица може појавити као допуна
најразличитијим глаголима, при чему њена структурна обележја
углавном остају неизмењена, што доказује да је реч о граматикали-
зованом облику зависне реченице, између осталог и због тога што
има функцију објекта, чије се значење не може одредити без увида
у тип ситуације у коју се укључује. Ипак, у начелу се може рећи да
допунска реченица уз комуникативне глаголе одступа од наведенога
правила, нарочито оне уз пронунтивне глаголе типа обавестити
(нпр. Обавестио га је ДА ДОЛАЗИ/ЈЕ ДОЛАЗИЛА/ЋЕ ДОЛАЗИТИ; Обаве-
стио га је ГДЕ/КАДА ЈЕ САСТАНАК; Није га обавестио ДА ЛИ ЋЕ ДОЋИ),
о чему ће бити више речи у наставку.

4. Струк тур не од ли ке до пун ске ре че ни це

Допунска реченица уз каузативно-манипулативне глаголе показу-
је извесне структурне специфичности које се тичу избора везничког
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средства и парадигматичности њенога предиката. У том смислу се
могу разликовати два главна случаја: први, у ком допунска реченица
за субординатор (готово) доследно добија везник да и нема пара-
дигматичан предикат, и други, где допунска реченица бива уведена
тзв. помоћним или секундарним субординатором и има парадигма-
тичан предикат.

4.1. Допунска реченица уз принудне глаголе типа натерати,
стимулативно-иницијативне типа подстаћи, инструктивно-хабитуал-
не типа навадити, статуснотрансформативне типа изабрати, опште-
пермисивне типа омогућити, директивне типа наредити, допустити,
дестимулативне типа одвратити, одговорити, асистивно-опстан-
тивне типа помоћи, спречити, омести итд. уведене су везником да,
чији је предикат у форми немобилног презента (ИВИЋ 1970: 43), тј.
непарадигматично употребљеног презента глагола оба вида,10 који
је, будући невременски употребљен, у синтаксичком релативу (БЕ-
ЛИЋ 1926–1927: 104–105; СТЕВАНОВИЋ 1938–1939: 168; ИВИЋ 1970:
45; КЛИКОВАЦ 2009: 61). За немобилни презент важи да је најнеу-
тралнија форма личног глаголског облика која упућује на изоста-
нак феномена овремењености (ИВИЋ 1970: 45). Захваљујући томе
се наместо ове реченице и може појавити инфинитив као њена ва-
ријантна форма, такође у улози комплементизатора (IVIĆ 1972: 119),
што се среће и код многих каузативних глагола.11

Презент у синтаксичком релативу, сматра А. Белић, не значи
време, већ само глаголски вид, а време добија од ситуације за коју
је везан (БЕЛИЋ 1926–1927: 109), тако да је довољно да се само у
управној предикацији оствари сигнал временског одмеравања
(ИВИЋ 1970: 45).

У анализираним комплексима каузативни глаголи носе знак овре-
мењености, али треба истаћи да се време каузативног глагола, тј. вре-
ме каузације, не поклапа нужно са временом наступања последице.

Наиме, непарадигматичност немобилног презента допунске ре-
ченице уз каузативно-манипулативне глаголе треба довести у везу
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за значењем управног глагола, те типом денотиране ситуације. На-
име, будући да се поменутим каузативним глаголима уводи ситуа-
ција која настаје као последица деловања агенса каузатора, стога је
и временски план допунске реченице везан за управно време, тј.
време управне реченице, што подразумева обавезан след узрок–по-
следица. Дакле, сам тип ситуације искључује парадигматичност
предиката зависне реченице јер радња коју денотира не може насту-
пити пре времена извршења радње означене каузативним глаголом.
Штавише, радња допунске реченице може се поставити као фак-
тивна, контрафактивна или пак нефактивна чињеница: Натерао
нас је ДА СВЕ ПРИЗНАМО; Тера нас ДА ИЗАЂЕМО а ми нећемо; Омогућио
им је ДА ОСТАНУ, те се ефекат каузације доживљава као остварена,
неостварена или тек могућа последица, када је и временска дистан-
ца између узрока и последица сасвим неодређена.

4.1.1. Специфична структурна одлика ових реченица јесте да у
њима субјекат није лексикализован, али је зато обавезно корефе-
рентан са објектом, понекад истовремено и субјектом каузативног
глагола (РУЖИЋ 2006б: 160, 163, 192), , нпр. Предложио самi муii ДА
ЗАЈЕДНО ОДЕМОi, ii ДО ЊЕ, те су у односу логичко-граматичке конгру-
енције номинални објекат управног глагола, директни или индирект-
ни, и лични наставак глагола у функцији предиката зависне речени-
це (нпр. Натерао сам гаi ДА УЧИi и Омогућио сам муi ДА СТУДИРАi).
Разуме се, правило брисања субјекта допунске конструкције не важи
када је зависна реченица једини објекат управног глагола: Одредио их
је ДА ИДУ СУЛТАНУ и Одредио је ДА ОНИ ИДУ СУЛТАНУ.

4.1.2. Иако се допунска реченица углавном појављује као дру-
ги објекат каузативног глагола, она је у изузетним случајевима ко-
релат пропозиционог објекта – у дативу или акузативу (нпр. помоћи
чијој борби/помоћи чију борбу), који подразумева интегралну грамати-
кализацију субпропозиције, што значи да укључује и пропозициони
субјекат и пропозициони објекат. Тада је допунска реченица једини
објекат глагола (нпр. Подстакао је штрајк рудара и Подстакао је
ДА РУДАРИ СТУПЕ У ШТРАЈК). Овај модел је типичан за стимулативно-
иницијативне глаголе типа подстицати, храбрити, инспирисати,
надахнути, подстаћи, дестимулативне типа дестимулисати, оп-
штеперимисивне типа омогућити, допринети, онемогућити и спре-
чити, директивне типа наредити, те статуснотрансформативне типа
одредити итд.

– Nažalost, postoje i zakonske prepreke koje, što je apsurd, destimulišu DA

SE PUNO RADI.  www.dobojcafe. Države treba da podstiču DA PORODIČNA SA-
VETOVALIŠTA UKLJUČUJU I STICANJE ODGOVARAJUĆIH ZNANJA O INVALIDNOSTI I
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NJENIM EFEKTIMA NA PORODIČNI ŽIVOT. www.zdravlje.com. Prestigio USB
memorija koja će omogućiti DA VI OSTANETE ZAPAMĆENI! www.prestigio.rs.
Sajam će omogućiti DA SE IZBEGNE GUŽVA. www.naslovi.net. Herceg Novi
će pomoći DA VEKTRA INVESTIRA U BOKU. www.seebiz.eu. Hoće li Haški tri-
bunal pomoći ili odmoći DA SRPSKI NAROD SA SEBE SKINE ETIKETU O KOLEK-
TIVNOJ KRIVICI koju mu otvoreno ili prikriveno prišivaju pojedini.
www.6yka.com.  Jedini čovjek koji je tada mogao zaustaviti DA AMERIKA

NAORUŽA ARMIJU REPUBLIKE BIH bio је bosanki predsjednik… www.republi-
kabih.net. Zima je omela DA OVE GODINE MAŠKARADA BUDE MASOVNIJA…
www.vojvodina.com. Na taj način možete preduprediti DA SE VAŠE MAIL SAN-
DUČE NE PREPUNI IZNAD DOZVOLJENE VELIČINE.  www.telenor.co.yu. Мој дјед
је највише допринио ДА СЕ САГРАДИЛА ТА ЦРКВА. Цес., ХК 8, 301. РСАНУ
4: 558. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će RS dopri-
neti DA UNIVERZIJADA U BEOGRADU BUDE DOGAĐAJ koji će obeležiti ceo re-
gion. www.danas.rs. Sud je odredio DA ZA SINA DAJEM 11.500 DINARA!
www.alo.rs. …je naredio DA SE ZASTAVE NA DRŽAVNIM USTANOVAMA SPUSTE

NA POLA KOPLJA… www.korpus.matf.bg.ac.rs.

Овај тип допунских реченица редовно је уведен везником да, а
само оне које стоје у корелацији са директним акузативним објек-
том могу се реализовати као реченични тип субјекта.

– Izmenama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (Sl. glasnik
RS, br. 32/2015), koje se primenjuju od 06. aprila 2015. godine, omoguće-
no je DA SVA DECA U SRBIJI IMAJU PRAVO NA BESPLATNU KOMBINOVANU PETO-
VALENTNU VAKCINU. www.paragraf.rs. Posle lekarske pomoći određeno mu je
DA MIRUJE 21 DAN… www.pulsonline.rs.

Граматикализација везника да као општег и неутралног субор-
динатора потврђује да се зависна реченица у управну не укључује
посредством његовога значења, што је типично за прилошке рече-
нице, већ по месту и функцији коју има у односу на управни глагол.
Међутим, истицање динамичко-начинске компоненте радње, усло-
вљава у неким случајевима замену везника да везником како, што
је типично за директивне и инструктивне глаголе.

…naredio KAKO DA BUDE POTROŠENO PREOSTALIH 1,5 MILIONA ŠVAJCARSKIH

FRANAKA. www.korpus.matf.bg.ac.rs. Decu niko nije obučio KAKO SE KORISTI

AGREGAT… www.b92.net.

Осим тога, неки типови директивних глагола, нпр. они прескрип-
тивни типа одредити, прописати итд., уз релативну заменљивост
субординатора допуштају и конверзију презента, углавном у форми
модалне конструкције, у футур 1, с обзиром на то да се допунском
реченицом изражава будући облик деловања субагенса. Нпр.:

– Država će nam propisati KOLIKO ZA KOJU BOLEST MOŽE DA NAM TRAJE BO-
LOVANJE. www.blic.rs.  Smatram da bi i kod nas trebalo usvojiti protokol, koji
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bi striktno propisao KAD SE ANTIBIOTICI MOGU PROPISIVATI… www.rtvbn.com.
Sud je nakon ovih izlaganja zaključio da dete pripadne majci i odredio KAD

I GDE OTAC MOŽE DA GA VIĐA. www.svet.rs.   Zakonom je propisano DA ĆE SE

KAZNITI NOVČANOM KAZNOM… www.poslovi.infostud.com.

Изузетно, бележимо и неке данас неактуелне примере где се у
функцији субординатора среће нека, који изражава императивност
допунског садржаја.

– Примора тога Циганина НЕКА СЕ ЗАКОНИТО ВЈЕНЧА. Кос. РМС 5: 81.

4.2. Други тип каузативно-манипулативних глагола чине они ко-
ји добијају допунску реченицу чији је предикат парадигматичан,
што се у начелу одражава и на заменљивост субординатора, када
структурни лик допунске реченице зависи и од неких специфичних
семантичких параметара које регулише њен субординатор, облик
предиката и сл.

Каузативни глаголи који предвиђају каузацију у виду говорења,
где је ефекат каузације у когнитивно-перцептивној сфери објекта
каузације, у начелу допуштају парадигматичност предиката.

Ова одлика је типична за експланативне и пронунтивне глаголе
типа објаснити, образложити, протумачити, те јавити, информи-
сати, лагати, поручити, обавестити, обманути итд., који означа-
вају да је непосредни ефекат каузације промена у спознајној сфери
објекта каузације, при чему се ситуација о којој се саопштава до-
пунском реченицом може односити на сва три временска плана –
прошлост, садашњост и будућност.

(21) Објаснио му је ДА СУ СВИ ОТИШЛИ/ДА ИДУ/ДА ЋЕ ИЋИ.
(22) Он им је протумачио ДА СУ СТИГЛИ/ДА УПРАВО СТИЖУ/ДА ЋЕ УСКОРО СТИЋИ.
(23) Јавио му је ДА ЈЕ АНА ДОШЛА/ДА ДОЛАЗИ/ДА ЋЕ ДОЋИ.
(24) Лаже их ДА ЈЕ КУПИО КОЛА/ДА КУПУЈЕ КОЛА/ДА ЋЕ КУПИТИ КОЛА.

Осим тога, садржај допунске реченице може бити усмерен да не-
ку истакнуту околност денотиране ситуације – место, време, узрок,
начин итд., што омогућује да се уместо субординатора да у тој
функцији појаве и упитне речи – прилози типа где, када, зашто,
како, колико итд., затим заменице као који, чији и сл., које су мор-
фосинтаксичке јединице у структури зависне реченице, тј. улазе у
њен пропозицијски део.

(25) Објаснио им је ГДЕ/КАДА/ЗАШТО/КАКО СУ СЕ СРЕЛИ.
(26) Јавио му је ГДЕ/КАДА ЋЕ БИТИ САСТАНАК.
(27) Јавио му је ЗАШТО/КАКО/КОЛИКО ЋЕ ПУТОВАТИ.
(28) Лаже их ГДЕ/КАД/ЗАШТО ЈЕ КУПИО НОВА КОЛА.
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(29) Лаже нас КАКО/КОЛИКО ЈЕ ПУТОВАО.

У улози субординатора се може срести и упитна речца да ли ко-
ја регулише нефактивност допунског садржаја, тј. да говорно лице
не зна како се према стварности односи садржај зависне реченице.
Такође, у овим примерима је предикат управне реченице углавном
негиран, у императивној или пак упитној форми. Нпр.:

(30) Није ми јавио ДА ЛИ ДОЛАЗИ.
(31) Јави му ДА ЛИ ЋЕШ ДОЋИ!
(32) Је ли ти јавио ДА ЛИ ЋЕ ДОЋИ?

На сличан се начин понашају и стимулативно-иницијативни
глаголи типа саветовати, убедити, уверити и сл. који, захваљујући
томе што предвиђају каузацију у виду говорења, омогућују потпуну
темпоралну парадигматичност предиката објекатске реченице, те
релативно слободан избор везника.

– Poreski savetnik savetovao KAKO DA SE PLAĆA MANJI POREZ.
www.novimaganzin.rs. Savetovao GDE DA KRIJE NOVAC, pa ukrao 200.000
evra. www.novosti. rs. Konkurencija je u toj oblasti zaista velika,  ali je teško
izabrati, pre svega ukoliko nemate nekoga ko bi vam preporučio GDE DA

NABAVLJATE KVALITETNO MESO. www.teretana-fitnes.com. …bacaju bombe,
barem nekoliko dana, kako bi se narod „zaplašio „ i „ubedio“ ZA KOGA DA

GLASA.  www.korpus.matf.bg.ac.rs. …čim su se uzeli, ubedio ju je (bio je
preduzimljiv u krevetu) KAKO VALJA DA ZATRAŽI SVOJ DEO NASLEDSTVA…
www.korpus.matf.bg.ac.rs. Predsednik Međunarodne fudbalske federacije
(FIFA) Sep Blater rekao je da ga je predsednik Rusije Vladimir Putin ranije
uverio KAKO EKONOMSKI PROBLEMI NEĆE UTICATI NA ŠAMPIONAT.
www.b92.net. …koji me je ponovo uverio ZAŠTO MI JE OMILJENI GLUMAC IZ

HOROR FILMOVA. www.hororfilmovi.blog.rs. Prema njenim rečima, on ju je
uverio DA ĆE NJENI NAVODI BITI DETALJNO ISPITANI.  www.balkaninsight.com.
Uverio ju je DA JE DOŠAO PO DONACIJU ZA KLUB… www.pressrs.ba.

4.2.1. Међутим, као врло илустративан пример за то у којој мери
су структурна обележја допунске реченице зависна од контексту-
ално реализованог значења управног глагола могу нам послужити
инструктивни глаголи.

Допунске реченице уз глагол типа учити најчешће се уводе ве-
зницима да (нпр. учити дете ДА СУ ЉУДИ ПОСТАЛИ ОД МАЈМУНА) и како
(нпр. учити кога КАКО ДА ПРЕСКОЧИ КОЊА), мада се у функцији субор-
динатора могу појавити и упитни прилози типа где, када, зашто итд.

Наиме, уколико се инструктивност тиче самог преноса инфор-
мација или знања о каквом стању ствари, у том случају предикат
допунске реченице показује потпуну парадигматичност, при чему
ни форма субординатора није граматикализована.
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(33) Учи их КАКО НАСТАЈЕ ЗЕМЉОТРЕС.
(34) Учи их КОЛИКО МЕСЕЦИ ИМА У ГОДИНИ.

У случају да се каузација тиче истовремено и преноса вештина
у деловању објекта каузације, тада се у функцији субординатора ре-
довно јавља везник како, који истиче начинско-динамичку компо-
ненту последичне радње.

(35) Научио нас је КАКО СЕ САВИЈА/САВИЈАЛА САРМА.

Када се, међутим, каузација тиче усвајања новог, будућег обли-
ка деловања објекта каузације, тада је предикат допунске реченице
искључиво у немобилном презенту, што се не одражава на могућ-
ност избора субординатора између да и како, под већ описаним
условима.

(36) Учи нас ДА КРЕЧИМО.
(37) Учи нас КАКО [МОЖЕМО] ДА КРЕЧИМО.

Пример (37) указује на још једну специфичност – спој како да
резултат је контаминације везника како и да који припадају разли-
читим допунским конструкцијама – први уз каузативни а други уз
имплицирани модални глагол.

4.2.2. Да денотативни тип радње каузирајуће ситуације није од
пресудне важности за граматички облик допунске реченице већ
управо њена прагматичка функција, потврђују директивни глаголи
типа допустити, забранити, заповедити, наредити итд. Наиме,
иако се директивни глаголи сврставају у комуникативне глаголе, јер
се заповест, дозвола и забрана увек изричу или саопштавају, сам
ефекат каузације није усмерен на пренос информација о каквом стању
ствари, већ на формулисање облика деловања објекта каузације. За-
то је предикат допунске реченице уз директивне глаголе непарадиг-
матичан, а субординатор доследно везник да.

(38) Допустио им је ДА КРЕНУ.
(39) Забранио им је ДА ИЗЛАЗЕ.
(40) Наредио им је ДА СЕ НЕПРЕСТАНО КРЕЋУ.

5. За кљу чак

С обзиром на то да је објекат зависни члан реченице, тј. глагол-
скога израза, не изненађује што се и природа граматичког статуса
допунске реченице уз каузативно-манипулативне глаголе одражава на
њена структурна и семантичка обележја. Иако је у највећем броју
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случајева реч о високо граматикализованом облику депенденса –
по типу везника и облику предиката, нарочито смо истакли приме-
ре где граматичка форма зависне реченице не зависи само од значе-
ња управног глагола већ и од логичко-семантичких и прагматичких
фактора које сама регулише, а то су фактивност, нефактивност и
контрафактивност садржаја (нпр. Није нас обавестио ДА ЛИ ЋЕ ДО-
ЋИ; Јавио је ДА НЕЋЕ ДОЋИ), ситуациони динамизам и начин вршења
радње (нпр. Научио га је КАКО ДА ВЕЖЕ ПЕРТЛЕ), истицање релевант-
не околности ситуације (нпр. Одредио је ГДЕ ДА СПАВАМО), футурска
оријентација последичне радње (нпр. Прописао вам је КАКО ЋЕТЕ
ЛЕК УЗИМАТИ) итд.

Међутим, подједнако важно нам је у раду било да укажемо на
тип ситуације коју денотира зависна реченица, као и на зависност
њенога значења у односу на управни глагол, што нам је послужило
као илустрација да се место и улога зависних чланова реченице и
синтагми не може одредити, или барем прецизирати, без указивања
на категоријална и семантичка својства регенса, што важи и за за-
висну реченицу.
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Миливой Б. Аланович

ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ
КАУЗАТИВНО-МАНИПУЛЯТИВНЫХ ГЛАГОЛАХ

Р е з ю м е

В данной работе идет речь о ключевых структурных и семантических
характеристиках придаточных предложений, первоначально обладающих
функцией прямого или косвенного объекта при одном из типов каузатив-
ных глаголов – каузативно-манипулятивных. Принимая во внимание, что
в научной литературе достаточно указаний на структурные характеристи-
ки придаточных предложений данного типа, в этой работе внимание со-
средоточено на поливалентности значений данного типа предложений, а
также на зависимости реализованного значения предложения от типа
управляющего члена конструкции, в данном случае каузативного глагола.
Хотя типичным союзом в таких предложениях является союз да, целый
ряд коммуникативных глаголов делает возможным введение вопроситель-
ных наречий в качестве субординатора.
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Ключевые слова: сербский язык, синтаксис, сложное предложение,
каузативные глаголы, придаточное предложение, структурные отличия,
значение.

Milivoj B. Alanović

COMPLEMENT SENTENCES – COMPLEMENTIZERS OF
CAUSATIVE-MANIPULATIVE VERBS

S u m m a r y

This paper presents the key structural and semantic features of the com-
plement sentences that have the primary function of direct or indirect objects
of one type of causative verbs – causative-manipulative verbs. Since the syntactic
literature frequently discusses the structural characteristics of the complement
sentences, the main objective of this article is focused on the semantic diver-
sity of this type of sentences. The goal of the article is to determine the depen-
dence of the realized meaning of a sentence on the semantic type of the main
verb.

Although the conjunction da is a typical subordinator of these sentences,
a series of communicative verbs allows the use of complement sentences with
interrogative adverbs and pronouns in the function of conjunctions.

Keywords: Serbian language, syntax, complex sentences, causative verbs,
complement sentences, structural and semantic features.
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