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УПОТРЕБА ПАРТИКУЛЕ СВЕ 
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

У раду се на обимном и функционалностилски разноврсном корпусу 
савременог српског језика врши прагматичко-семантичка анализа парти-
куле све. Циљ нам је да утврдимо мјесто ове партикуле у систему партикула 
и да опишемо позиције у којима она реализује своје различите вриједности 
– градуативну, асеверативну и емфатичку.

Кључне ријечи: партикула све, градуативни интензификатор, асеве-
ративна партикула, емфатички интензификатор, континуираност, нео-
чекиваност.

1. Лексема све у Речнику српскохрватског књижевног језика 
одређена је као прилог, иако се само у значењима 1 и 2а описује по-
моћу прилошких синонима ’стално, непрестано’, односно ’стално, 
равномерно понављање истог бројног односа’,1 а у свима осталим 
стоји да све истиче или наглашава истовјетност састава нечега што се 
налази у великом броју (значење 2б), бројност нечега (2в), појачани 
степен напетости радње (2г), стални пораст особине (3), допусни 
однос (4а), могућност неке радње (4б), велику обимност или удаље-
ност (5), а може и да има вриједност ’само, једино’ (6) (РМС 5: 666). 

1 И у РЈАЗУ све је одређено као прилог са значењем ’непрестано, без пре-
станка’, уз напомену да се ријеч у вријеме настанка рјечника почела употребљавати 
уз компаратив у значењу ’увијек више’ (РЈАЗУ 17: 157). 
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Нијансу прилошког значења ријечи све приписује и М. Стевановић, 
премда је он сврстава у замјенице (Стевановић 1989: 26).2

С друге стране, у граматикама и радовима у чијој је основи 
функционални приступ језичким јединицама лексема све дефини-
сана је као партикула. Тако је нa примјер она одређена у Функцио-
налној граматици српскохрватског језика И. Стевовића (1960: 159), 
као и у Граматици српског језика за странце, у којој се указује на 
њену двојаку вриједност – вриједност градуативне партикуле којом 
се истиче наредна ријеч и вриједност конверзационе партикуле са 
функцијом потенцирања значења цијелог исказа (Мразовић 2009: 
482 и 502). Партикула све наводи се међу интензификаторским 
партикулама у Граматици хрватског језика уз напомену да је по 
значењу слична партикули чак (Силић–Прањковић 2005: 255). 

С. Ристић партикулу све сврстава међу партикуле којима 
се исказује логички однос проширивања, и то проширивања „до 
потпуне обухватности појма“, при чему све то своје значење реа-
лизује као непрекидност у трајању, непрекидност у низу, истород-
ност великог броја јединки, велику бројност и појачавање степена 
интензитета, а као секундарна може развити значења појачавања и 
ограничавања3 (Ристић–Радић-Дугоњић 1999: 114). М. Ковачевић 
у раду „Конструкције с приједлошким изразом са све“ указује на 
компоненту неочекиваности, која је заједничка партикулама чак и 
све, али истиче и да ова лексема у вези са све има значење социјатив-
ности, блиско значењу прилога заједно (Ковачевић 2006: 361–379).

Ослањајући се на претходна истраживања, изводимо сљедеће 
закључке. Индеклинабилно све припада партикулама, а не прилози-
ма. Од замјенице од које је постала, ова партикула сачувала је значење 
комплетног обухватања, које у одређеним ситуацијама прелази у 
значење простирања, односно константног раста или смањења неке 

2 Стевановић запажа да је у примјерима типа Све то му неће помоћи [ис-
тицање М. С.] ‒ ’замјеница’ све употријебљена и „с прилошком, не само с придев-
ском функцијом“ и да има вриједност прилога ’апсолутно’: То му  апсолутно 
неће помоћи.

3 С. Ристић у каснијим својим истраживањима истиче да је основно значење 
партикуле све „значење универзалне квантификације у смислу обухватности, око 
кога се организује језгро њеног пропозиционог значења са различитим семан-
тичким и комуникативно-прагматским компонентама значења, од којих је на 
комуникативно-граматичком и семантичком плану посебно значајна компонента 
категоријалног значења очекиваности“ (Ристић 2009: 49–68). 
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одлике, при чему, некада мање, некада више, садржи и сему неочеки-
ваности. Дакле, три основне прагматичко-семантичке вриједности 
ове партикуле јесу: обухватност, континуираност и неочекиваност. 

У наставку рада указаћемо на међуусловљеност граматич-
ке позиције и специфичног значења партикуле све, трудећи се да 
утврдимо мјесто ове ријечце у систему партикула у српском језику. 

2. Партикула све у савременом српском језику најчешће се 
среће у позицији у з  к о м п а р а т и в  п р и д ј е в а  и л и  п р и л о г а, 
а може се, у извјесним случајевима, наћи и уз позитивни придјев-
ски степен. 

2.1. Партикулом све употријебљеном уз компаратив придјева 
и прилога успоставља се тзв. ’компаратив континуиране прогресив-
ности’, односно ’компаратив континуиране регресивности’, за који 
је карактеристична тенденција сталног нарастања, односно опадања 
интензитета неке особине (Пипер и др. 2005: 853–854). 

У наредним примјерима партикула све употријебљена је уз 
компаратив придјева који се налази у функцији предикатива (1), 
атрибута (2а) и предикатског апозитива (2б):

(1) Број страна посвећених читуљи је све већи4 (Бећковић: 154); [...] те 
очи, док она цела чуви, оне све крупнијим бивају (Настасијевић: 124); По-
пуларност хумора и сатире код нас је све мања (Бећковић: 190); Дрхтавица 
је све гласнија (Ћосић: 9); Све сте срећнији што имате мање непријатеља 
(Бећковић: 71); Ситуација у свету је све озбиљнија (Бећковић: 235); Акту-
елни премијер Гордон Браун је све непопуларнији [...] (Побједа: 9); 

(2а) Кад оно, као тиме осокољени, све већа сила их се згрне [...] (Наста-
сијевић: 167); [...] počinje sitno a zatim sve krupnije bockanje i prebacivanje 
stalnim porastom uvreda (Lalić: 121); Удружење за заштиту медиокритета 
развија све ширу активност (Бећковић: 62); U krvi i slavi novih sve ljepših 
zora iščezavam (Andrić: 118); Ријетки протести разбијали су се о ауторитет 
Ђуре Даничића и све живљу идеју југословенског заједништва с Хрвати-
ма [...] (Ковачевић: 140); „Дејли телеграф“ се осврће на тешке посљедице 
економске кризе у Зимбабвеу по све угроженију популацију афричких 
слонова [...] (Побједа: 11); [...] ово је све чешћи начин на који се појединци 
представљају (Политика: 6);

(2б) [...] ишле су за месецом који је тискао у страну облачак и дизао се 
све поноситији и све сребрнији (Секулић: 33); Melodija se, sve tiša nastavlja 
(Andrić: 226). 

4 Подвлачењем истичемо јединицу интензивирану или интензификовану 
партикулом све.
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У првом примјеру под (2б) за именички појам се вежу двије 
квалификације које имају тенденцију сталног раста, тако да је пар-
тикула све употријебљена испред сваког од компаратива. Такви су 
и наредни примјери (3а):

(3а) Jedan široki lijevak spuštao se između dva komska brda zavijena 
oblacima i bivao sve uži i sve dublji prema nizini (Lalić: 161); [...] razlog zbog 
koga se odlučila na ovaj korak bili su sve veće i sve češće nesuglasice sa Sašom 
[...] (Kurir: 13) ‒

у којима се редуплицираном партикулом све сигнализира да су од-
лике, независно једна од друге, у сталном порасту. Међутим, када 
раст једне одлике условљава и раст друге, онда се све употребљава 
само испред првог компаратива, при чему се њиме појачавају обje 
јединице, као у примјерима (3б):

(3б) А ноћ све виша и шира, а чула човекова којим види кроз ту ноћ 
стострука су (Секулић: 13); [...] što duže zalazi u noć biva sve teži i mučniji 
(Andrić: 38); Из механе належе на врата све гласнији, разузданији ракијски 
жагор рабаџија [...] (Ћосић: 21).

Партикула све подједнако је честа и уз компаратив прило-
га – начинских, количинских и оних са значењем учесталости. Те 
појачане јединице најчешће имају адвербијалну функцију (4), а могу 
се јавити и у склопу семантичког језгра предиката са копулативним 
или семикопулативним глаголом (5):

(4) Три дуга паса оцрњавала га све горе [...] (Настасијевић: 184); 
Њу је све теже контролисати (Бећковић: 7); Само му оно злобно из 
очију све влажније заокреташе у тугу (Настасијевић: 206); Polako, 
a posle sve brže, svitalo je (Crnjanski: 106); Старији се почеше све 
забринутије сашаптавати [...] (Ћопић: 166); [...] Ančić se sve jasnije i 
do sitnica sjeća tih dana i događaja (Lalić: 79); [...] ali se sada, ostavljen 
od ljudi, sve više sprijateljujem s njima (Andrić: 36); Не волим га, то 
далеко сјећање, мучи ме све више [...] (Селимовић: 7); Do samog 
polaska on se nekako sve manje nadao a sve više pribojavao da će se 
major Kuković pokajati [...] (Lalić: 86); [...] девојка се сваког дана све 
дуже задржавала у соби (Ћосић: 180); И ја све чешће пјесмом одго-
варам, разговарам и наговарам (Ћопић: 43); Све чешће се у штампи 
појављују написи и о тзв. црногорском језику (Ковачевић: 163);

(5) Nije bilo teško pogoditi da je „unutra“, u zatvoru, iz dana u dan 
bilo sve manje mjesta (Lalić: 118); Деце је све више (Бећковић: 28); 
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Чувара слободе је све мање, а слободе све више (Бећковић: 8); При-
мицасмо се, и зрака све моћније деловаше, да ни кутић изнутра не 
оста у нама таман (Настасијевић: 138); [...] i zbog toga sam se osećao 
sve gadnije i gadnije (Mihailović: 116).

У посљедњем примјеру под (5) интензификатор све стоји 
испред редуплицираног компаратива. Забиљежили смо још так-
вих случајева:

(6) Orao se dizao sve više i više (Bulatović: 198); То је сведочило о томе да 
је држава све више и више обезбеђивала потребе становништва увозом 
[...] (Политика 10. 8. 2008: 23); Рано се срео са напредним идејама, које су 
у његово село, у почетку слабије, а касније све јаче и јаче допирале преко 
напредних омладинаца [...] (Бећковић: 87); Од уста до уста поћи ће прича, 
од Бихаћа, па све даље и даље, до најудаљенијег села засеока и колибе у 
самој планини (Ћопић: 121); [...] он јој прилази све ближе и ближе, при-
пија се уз лице, ураста у главу и у мраку истискује свест (Ћосић: 61); Кад 
збиља, крваве грашке по књигама. Испрва честе, онда све ређе и ређе, док 
напослетку једва би се по која накупила да кане (Настасијевић: 232).

Поступком редупликације већ појачаног компаратива постиже 
се његово јаче наглашавање и на семантичком и на стилском плану. 

Интензификатор све може се наћи и између истовјетних ком-
паратива, као у примјеру:

(7) Никоме и никада није препричавао Вукашинова писма. После, кад 
су почела да стижу краћа и све краћа... Само је новац тражио (Ћосић: 34) ‒

у коме се први компаратив доводи у везу са његовим антонимом 
(краћа писма : дуга / дужа писма), док се поновљени компаратив 
краћа појачан интензификатором све не доводи у везу са антони-
мом нити са позитивним степеном, него управо са већ исказаним 
компаративом и означава да су писма ’краћа од краћих’, а употреба 
интензификатора све указује на константно опадање дате особине. 

С обзиром на то да у наведеним примјерима (1‒7) на семан-
тичком плану партикула све појачава јединице са значењем квалите-
та и означава степен заступљености особине исказане придјевским 
и прилошким компаративом, она припада групи г р а д у а т и в -
н и х  и н т е н з и ф и к а т о р а.5 У функцији појачавања компарати-

5 Придржавамо се класификације интензификаторских партикула предло-
жене у радовима Јањушевић Оливери 2010 и Јањушевић Оливери 2013, у којима 
се појам ’градуативне партикуле’ своди на случајеве појачавање степена заступље-

Употреба партикуле све у савременом српском језику  
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ва употребљава се и партикула још, као и партикуле замјеничког 
поријекла тим и што, које такође имају градуативну вриједност 
(Јањушевић Оливери 2013: 548). 

На основу наведених примјера (1–7) може се извести закљу-
чак да интензификатор све, као појачивач компаратива придјева 
или прилога, садржај који наглашава не доводи у везу се позитивним 
степеном особине или количине, него управо са његовим компара-
тивним степеном, при чему је тај процес раста или опадања кон-
стантан и стреми своме максимуму, односно минимуму. И управо 
по тим одликама интензификатор све разликује се од градуативног 
интензификатора још, којим се истиче да је нека одлика повећана 
или смањена у односу на позитивни степен,6 при чему се не упућује 
на њен даљи процес напредовања, односно слабљења. Градуативна 
партикула тим најсличнија је партикули још, с тим што ова прва 
увијек носи и нијансу узрочног значења, које је задато њеним ин-
струменталним обликом.7 Партикула што, с друге стране, посједује 
обиљежје оријентисаности на крајњи максимални, односно мини-
мални степен, али је она лишена значења непрекидности, које је 
карактеристично за интензификатор све.8 

2.2. За разлику од градуативних партикула још, тим и што, 
које ту вриједност остварују једино уз компаратив придјева и при-
лога, интензификатор све може се употријебити и испред позитива 
придјева. Наша грађа показује да је за ову врсту појачавања поде-

ности неке особине, али не и на истицање било којег реченичног члана у односу на 
остале, како се то, при одређењу градуативних партикула, сугерише у Граматици 
српског језика за странце (Мразовић 2009: 477).

6 Д. Сааведра истиче да компаратив праћен партикулом још нема према 
себи антоним или пак компаративни степен него управо позитив (Сааведра 2008: 
96). То илуструје и примјер: Čudno je, kako je malo potrebno da budemo srećni i još 
čudnije: kako nam baš to malo nedostaje! (Andrić: 50).

7 Уп. примјер: A, sem toga, pa baš i da odu u Rosiju? Tim bolje, ostaće ovde 
prost i neuk narod, pa će biti lakše sa njima (Crnjanski: 13), у коме је могућа супсти-
туција партикуле тим интензификатором још, при чему значење остаје скоро 
сасвим исто.

8 У примјеру: Жеђ да се што више уради, дочекивање белих зора са захукта-
ним енергијама, то је ритам пролазности (Секулић: 26) – што више не значи да се 
уради више од уобичајене мјере (уп.: још више), нити да се ради тако да та мјера 
стално расте (уп.: све више), него управо да се уради колико је могуће највише. 
Због тога је компаратив праћен ријечцом што, односно изразом што је могуће у 
Синтакси савременога српског језика групе аутора одређен као ’гранични супер-
латив могућег’ – в. Пипер и др. 2005: 862.
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сан само позитивни степен придјева нови (8а), који може бити и 
удвојен (8б):

(8а) A napolju je padao sve novi sjaj i nova boja, i nebo i zemlja se prekrivali 
ljepotom kakve nikad slutio nisam (Andrić: 101); (…) жена је проналазила све 
нове слике у сјећању [...] (Селимовић: 274); 

(8б) Danju bi drobnjački Guslar kazivao sve nove i nove pjesme [...] (Lalić: 
119); Bosi Muharem gazi prašinu i ovčje brabonjke, a petao sve više izdužuje 
šiju i gleda sve nova i nova stada ovaca i jagnjadi (Bulatović: 27); Језик није 
скуп навика стечених индуктивним учењем, него стваралачка креација, 
тј. непосредно произвођење све нових и нових изрека на основу коначног 
броја правила [...] (Ковачевић: 209).

Када се налази уз описни придјев нови, партикула све не ука-
зује на константни раст особине означене њиме, већ на непрекид-
ност низања именских појмова на које се придјев односи. 

3. Осим уз компаративни степен придјева и прилога и пози-
тивни степен придјева нови, партикула све може се наћи и у пози-
цији у з  а д в е р б и ј а л н е  о д р е д б е  и  з а в и с н е  к л а у з е  с а 
а д в е р б и ј а л н о м  ф у н к ц и ј о м.

3.1. Забиљежили смо примјере у којима ова партикула стоји 
испред адвербијала времена (9а) и мјеста (9б), али и испред оних 
који означавају начин и пропратне околности (9в):

(9а) Зато је и ћутао, све досад (Селимовић: 229); [...] гласови се укрштају, 
мешају, преклапају, као у неком монологу који траје вековима, све до да-
нас, до почетка трећег миленијума [...] (Политика: 15); [...] прва озбиљнија 
археолошка ископавања започињу крајем 19. вијека, а постају посебно 
бројна средином 20-тог (sic) и промјењивим интензитетом се обављају све 
до данас [...] (Побједа: 12);

(9б) Paviljon su, saperi, bili ukrasili suncokretima i gomila se beše stisnula 
sve do te leje cveća (Crnjanski: 22); [...] па се читава колона сјури у болницу и 
преплави је све до посљедњег кревета и посљедњег рањеника (Ћопић: 62);

(9в) Па каоно лопов с врећом, све испотија, бежи (Настасијевић: 169); 
Svaki se delić sve redom užiže i odgovara suncu kao odziv na lozinku (Andrić: 
225); А те исте, видело се и то, кад од јада прецрче мати, све на смену кри-
шом долажаху да негују дете (Настасијевић: 191); Кад се и деси да дођу на 
Душановац, иду све по тројица (Mihailović: 49).

Као интензификатор адвербијала, партикула све служи за то 
да укаже на непрекидност, односно сталност околности у којима се 
радња врши. Када се нађе уз адвербијале времена и мјеста, партикула 
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све истиче неочекивано велику временску, односно просторну удаље-
ност, када је она синонимична партикули чак (Ковачевић 2006: 369).

С друге стране, значење неочекиваности изостаје у случаје-
вима када све наглашава садржај адвребијала за начин и пропратне 
околности, што ову партикулу удаљава од интензификатора чак. 
Употреба партикуле све у примјерима (9в) указује на то да се радња 
за све вријеме њеног трајања вршила на исти начин (све испотија, 
бежи), односно на њену поступност (Сваки се делић све редом ужи-
же; све на смену кришом долажаху да негују дете). 

Партикула све у примјерима (9а‒в) истиче континуираност 
која је у вези с реченичном предикацијом и, с обзиром на то да 
на плану контекста наглашава један реченични дио, у овом слу-
чају адвербијал, супротстављајући га осталим реченичним члано-
вима, она има вриједност а с е в е р а т и в н е  п а р т и к у л е.9 Када 
је употријебљена уз адвербијале времена и мјеста са обиљежјем 
посредне мјесне, односно темпоралне детерминације, партикула 
све слична је асеверативно-пресупозицијској партикули чак, а од 
прагматичких јединица које у свом семантичком потенцијалу носе 
и обиљежје неочекиваности, у истој позицији се може употријебити 
и партикула још. За разлику од партикуле још, која се употребљава 
уз адвербијале са значењем просторне или временске аблативсно-
ти10 (нпр. (...) jer mi još od jesenas nemamo više zvona (Andrić: 37)), 
интензификатор све стоји уз адвербијале са ознаком адлативности – 
приближавања временском или мјесном оријентиру (промјењивим 
интензитетом се обављају све до данас). Партикула чак се, с друге 
стране, може употријебити у оба случаја (јер ми чак од јесенас не-
мамо више звона; промијењеним интензитетом обављају чак до 
данас), с тим што је од партикуле све диференцира одсуство значења 
континуираности.

 9 Асеверативну вриједност остварују партикуле којима се истиче да се 
одређена одлика, најчешће радња исказана предикатом, односи управо на појам 
уз који стоји партикула. Партикуле баш и управо типични су представници ове 
групе партикула, у коју спадају још и ријечце таман, лично и главом (Јањушевић 
Оливери 2014: 316).

10 Партикула још, осим тога, може стајати и уз јединице са значењем не-
посредне мјесне или временске детерминације, док је партикули све ускраћена та 
позиција. Тако у примјеру: Друг... рођен је у... у сиромашној сељачкој породици, 
у којој се још у детињству надахнуо љубављу према родној груди (...) (Бећковић: 
87) ‒ партикула све не може заузети мјесто подвучене ријечце још. 
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3.2. Партикула све са асеверативном вриједношћу у нашој 
грађи је потврђена и уз адвербијалне клаузе са временским (10) и 
допусним значењем (11), мада се, засигурно, може наћи и уз друге 
типове адвербијалних клауза:11

(10) I sve dok nije stigao do parade, nije više nikom dao mira (Crnjanski: 
21); Били смо јој захвални све док нису испричали да је живјела и са не-
пријатељским војницима (Селимовић: 212); [...] on se nije vraćao sve dok se 
Mano Radonjić ne sjeti rakije i dok je Risto Obradović [...] nаjzad ne donese 
(Lalić: 106); [...] „незграпно црвенило опеке“ које се пење од врата, преко 
лица, све док и раздељак у белој коси не постане танка пурпурна нит (Јо-
вановић: 15); [...] пише Елизабет, која је желела да брачна превара остане 
„приватна ствар“ све док таблоиди нису почели да оптужују Едвардса да 
је отац детета бивше љубавнице [...] (Политика: 2); [...] хафиз Мухамед 
настави своје излагање, веома занимљиво, и веома сумњиво, о постанку и 
развитку живих бића, питање од значаја све док има живих бића и погодно 
за спорења [...] (Селимовић: 84); [...] гајићу наду све док их будем налазио 
(Селимовић: 260); 

(11) Други народи у томе га, све и да хоће, не могу спријечити (Кова-
чевић: 32); Све и да хоће Срби и Хрвати се не могу раздвојити онолико 
колико би можда и желели [...] (Политика: 13).

Интензификатор све се употребљава само уз временске кон-
струкције са везником док, које, као и адвербијали времена у про-
стој реченици, притом имају значење временске терминативности. 
Међутим, за разлику од позиције испред адвербијала за вријеме у 
склопу просте реченице, све у улози интензификатора временске 
клаузе с везником док није замјенљиво пресупозицијском партику-
лом чак. Немогућност супституције ових двију партикула произлази 
из тога што је у наведеним случајевима неопходна прагматичко-се-

11 Уп. примјере из Корпуса савременог српског језика: 2834547: Ili, austrijski 
desničarski političar Hajder zove se Jerg, ali je kod nas postao Jorg. Sve zato što imaju 
O (drugi neki U) sa dve tačkice gore; 7743991: On tvrdi da je Janjić “zloupotrebio po-
slaničku funkciju, a sve zbog toga da Maju Đurović-Petrović postavi za direktora škole”; 
11644582: trebalo bi da uđe u našu zemlju gde bi ih opozicija sa cvećem dočekala u 
Bujanovcu i Nišu, a sve da bi se stvorio utisak da se i vojska stavila na stranu opozicije; 
5388252: Ili, naizgled lakše: pletenje ustava, skretanje rečnog toka, ispiranje zlatonosnog 
peska pod užarenim sačem neba. Sve da bi se iz prosejanih tona dobila pregršt praha od 
čijeg sjaja se zenice šire; 16509254: rekavši da je sa koleginicama ovo radila po prethod-
nom dogovoru, a sve kako bi povećale svoje prihode. Наведени примјери показују да је 
у случају интензификације узрочних или посљедичних клауза интензификатор све 
обично потпомогнут емфатички употријебљеним везником а, или је пак зависна 
клауза поступком парцелације одијељена од основне клаузе.
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мантичка компонента континуитета, односно константног трајања 
радње до одређеног момента, која није својствена партикули чак. 
Компонента неочекиваности потиснута је у други план.

С друге стране, у примјерима (11) у којима је све интензи-
фикатор концесивне клаузе, значење непрекидности се губи, и ова 
партикула се своди на значење неочекиваности, када је њен најбли-
жи синоним, можда и више него у случају наглашавања адвербијала 
времена и мјеста, управо партикула чак. 

4. Када значењска компонента непрекидности постане се-
кундарна или чак сасвим нестане, партикула све постаје језички 
знак којим се истиче неочекиваност неке појаве и став говорног 
лица који се може интерпретирати као увјереност, чуђење и сл.  
У тим ситуацијама ова партикула функционише као е м ф а т и ч к и 
и н т е н з и ф и к а т о р.12 Препознајемо три типа околности у којима 
све служи за емфатичко појачавање језичких јединица.

4.1. У првом од њих интензификатор све заузима позицију 
и с п р е д  г л а г о л а  м и ш љ е њ а, о с ј е ћ а њ а  и  з а п а ж а њ а:

(12) Једна заковрчила зулуфе, и све бојећи се нису јој како ваља, искриви 
врат у огледању где стигне [...] (Настасијевић: 132); To oni šapću, uplašili se, a 
ja slušam i sve mislim: „Daj bože da tako bude!“ (Lalić: 185); У чијем присуству 
не можете ни да дишете нормално, све мислећи да сте нешто криви (Јова-
новић: 43); Све нам се чини да би око Жиче требало извести једну кружну 
алеју [...] (Секулић: 40); Све ми се чини да је сад готово (Ћопић: 130). 

У реченицама наведеним под (12) партикула наглашава гла-
гол и истиче став комуникатора према околностима садржаним у 
зависној изричној клаузи. 

4.2. Интензификатор све има емфатички карактер и у кон-
струкцијама са ’и н с т р у м е н т а л о м  к а р а к т е р и с т и ч н е  п о ј е -
д и н о с т и’13 (13а), али и у склопу конструкција којима се исказује 
к а р а к т е р и с т и к а  п р о п р а т н о о к о л н о с н о г  т и п а  (13б). 

12 „За разлику од осталих видова појачавања, који су усмјерени на пропози-
цијску компоненту говорног чина, тј. на оно што је исказом изречено, емфатички 
интензификатори модификују исказ на илокутивном плану, откривајући говорни-
кову намјеру, односно став према ономе што је исказом саопштено“ (Јањушевић 
Оливери 2013: 548).

13 О конструкцији са све и њеном употребом уз инструментал каракте-
ристичне појединости в. Ковачевић 2006: 361−379.
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Таква употреба партикуле све карактеристична је само за разговор-
ни и новинарски стил:

(13а) Осмислио сам, модерно говорећи, цео мултимедијални спектакл, 
са све пригодним поклончићима за посетиоце (Политика 10. 8. 2008: 24); 
Kažu da je njegova rasa mnogo pametna, čak pametnija i od pasa – rekao je 
Mačak dok je pevačici uručivao poklon sa sve mašnicom (Kurir: 13);

(13б) Веља је бренд народњака такође изборио терањем новинара у 
место постања све пред укљученим ТВ камерама (Политика 10. 8. 2008: 6).

У обје групе примјера интензификатор све издваја каракте-
ристичну и неочекивану појединост везану за неки појам, и могао 
би се замијенити интензификаторима и то или још: рекао је Мачак 
док је певачици уручивао поклон са све машницом = поклон, и 
то/још са машницом; Веља је бренд народњака такође изборио те-
рањем новинара у место постања све пред укљученим ТВ камерама 
= и то/још пред укљученим ТВ камерама. За разлику од примјера 
(13а), у којима се партикула налази у позицији између предлога 
са и инструментала који појачава, у реченици наведеној под (13б) 
интензификатор наглашава цијелу предлошко-падежну синтагму. 
На исту позицију претендују и дјелимични синоними емфатичке 
партикуле све у функцији наглашавања неочекиване појединости 
квалификативног или пропратнооколносног типа – интензифика-
тори и то и још. Оно што диференцира интензификаторе све и и то 
у наведеним примјерима јесте значење неочекиваности својствено 
партикули све. Исто значење партикулу све приближава интензи-
фикатору још, који би се могао сматрати адекватном замјеном овог 
интензификатора у наведеним примјерима. Међутим, партикула 
још у тој својој функцији поред значења неочекиваности има и зна-
чење додавања, које је заправо у овом случају и диференцијална 
црта у односу на све, а осим тога још се може употријебити и уз 
друге типове детерминатора14.

4.3. Емфатичку вриједност интензификатор све има и када 
је употријебљен у з  у п и т н е  з а м ј е н и ц е  и  з а м ј е н и ч к е 

14 Исп.: Кад, на седам дана иза вести да су га моткама негде код жене пре-
тукли, жив се, и жењен још, појави (Настасијевић: 191); Требало је то видјети, и 
то изблиза, са самих врата, а још непозван, јадан ти крув од непросијане зоби! 
(Ћопић: 182); (...) nadali su se u početku da neće morati da, još pješke i pod stražom, 
prevale toliki put (Lalić: 144). 
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п р и л о г е  у склопу интерогативних исказа, односно реторских 
питања15, када указује на неочекивано велику бројност појмова, 
одлика и околности који су везани за исти процес радње. Тако ова 
партикула може појачавати именичке замјенице ко и шта у њихо-
вим субјекатским (14а) и адвербијалним (14б) функцијама, затим 
придјевске замјенице (15), као и замјеничке прилоге (16):

(14а) Ко ме све није држао на оку, ко све није ослушкивао моју ријеч 
[...] (Селимовић: 241); А боже, шта јој све под иглом не излази [...] (Наста-
сијевић: 121); 

(14б) За шта сте их све оптужили? (Бећковић: 27); Чиме ће све велики 
одолевати и стојати, то је њихова ствар (Секулић: 59);

(15) А како је до тога дошло, и којим су се све манипулацијама и с којим 
циљем служили посебно Хрвати да би расрбили српски језик, најбољи 
одговор нуди управо ова књига (Ковачевић: 9); [...] utvrdili su da od penzije 
nema ništa jer su nove gazde firmi ko zna uz čija sve odobrenja i gledanje kroz 
prste, „zaboravili“ da im uplate doprinose [...] (Kurir: 14);

(16) Kud sam ja sve lutao! (Andrić: 12).

Партикула још се и у овим примјерима јавља у улози конку-
рентног средства партикули све.

Интензификатор све прати и појачава и упитне замјенице које 
преузимају функцију зависних везника у односним објекатским 
клаузама:

(17) Ми никада не можемо знати шта све у телу или души страдалнога 
остаје неповучено у страдање [...] (Секулић: 90); Не бих знао тачно рећи 
шта сам све преживио, на каквој сам се ватри пекао, својој и туђој, шта сам 
све мислио и осјећао кад ме сустигла бура [...] (Селимовић: 175); Тешко је 
набројати шта се све може сматрати птицом (Бећковић: 169); Можемо само 
претпоставити каква су све климања потребна да би султан био задовољан 
(Бећковић: 138).

Без обзира на то да ли појачава упитну замјеницу или за-
мјенички прилог који је дио просте реченице или пак представља 
везник, а самим тим и дио зависне клаузе, емфатички интензифика-
тор све увијек се налази у постпозицији замјенице коју наглашава. 
У свим осталим случајевима овај интензификатор стоји испред 
јединице чији садржај појачава. 

15 М. Бабић лексему све у овом типу екскламативних конструкција третира 
као универзални квантификатор – в. Бабић 2010: 116–118.
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5. Спроведена анализа је показала да, у зависности од домина-
ције једне од значењских компоненти (обухватање, континуираност, 
неочекиваност) и у односу на граматичку позицију члана који поја-
чава, партикула све може имати тројаку вриједност – градуативну, 
асеверативну и емфатичку.

5.1. У случајевима који подразумијевају континуирану про-
гресивност или регресивност одређене особине исказане компа-
ративом придјева или прилога, партикула све функционише као 
градуативни интензификатор. Тада се њено значење приближава 
партикулама још, тим и што. За разлику од партикула још и тим, 
које градирају истакнуту особину у односу на позитив, партику-
ла све наглашени садржај доводи у везу са компаративним степе-
ном, при чему истиче да је процес раста или опадања константан и 
стреми своме максимуму, односно минимуму. Оријентисаност на 
крајњи максимални, односно минимални степен има и партикула 
што, с тим што је она лишена значења непрекидности, које је ка-
рактеристично за интензификатор све. 

5.2. Када се партикулом све истиче обухватање или контину-
ираност која је у вези с реченичном предикацијом, онда она има 
асеверативну вриједност. Овако употријебљен интензификатор 
све стоји уз адвербијале и адвербијалне клаузе, с тим што му је у 
позицији испред временског и мјесног адвербијала, као и испред 
концесивних клауза конкурентан интензификатор чак, који такође 
има значење неочекиване удаљености, одмицања у вршењу радње, 
али је лишен значења континуираности, иманентног партикули све.

5.3. Уколико значење неочекиваности превлада основно зна-
чење обухватања/континуираности, партикула све има вриједност 
емфатичког интензификатора, и то у позицијама испред глагола 
којима се исказују когнитивни процеси и осјећања, затим у скло-
пу упитних реченица (реторских питања) као појачивач упитних 
замјеница, те испред релатора ко и шта у допунским клаузама. 
У реторским питањима се у истој функцији користи и партикула још, 
која је конкурентна партикули све и када наглашава карактеристичну 
појединост квалификативног или пропратнооколносног типа. Кон-
струкције типа „поклон са све машном“ одлика су колоквијалног 
језика, а поред партикуле још у сличним случајевима се као опште-
прихваћено средство наглашавања користи и интензификатор и то. 
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Ана M. Янюшевич Оливери

ПАРТИКУЛА СВЕ И ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ 

Р е з ю м е

В статье исследуется партикула све с синтаксического, прагматического и 
семантического аспектов, на многообразном функционально-стилевом корпусе 
современного сербского языка. Исследование показало, что, в зависимости от 
преобладания одного из компонентов значения (включаемость, непрерывность, 
неожиданность), и по отношению к усиливаемому члену предложения, партикула 
све может иметь троякий смысл – градуативный, ассеверативный, эмфатический. 

В случаях, подразумевающих непрерывное возрастание или регрессию 
определенного качества, выраженного сравнительной степенью прилагательного 
или наречия, партикула све функционирует как градуативный интенсификатор. 
Тогда ее значение приближается к значению партикул још, тим и што. Если же 
партикулой све подчеркивается включаемость или непрерывность, связанная с 
предикацией предложения, тогда ее значение является ассеверативным. Таким 
образом, употребленный интенсификатор све сочетается с адвербиалами и адвер-
биальными клаузами, в позициях же перед адвербиалом места и времени, а также 
перед концессивными клаузами, его конкурентом явлется интенсификатор чак. 
В случае преобладания семантики неожиданности над основным значением вклю-
чаемости/непрерывности, партикула све является выразителем эмфатического 
интенсификатора, если употребляется в позициях перед глаголами, выражающими 
когнитивные процессы и чувства, затем в составе вопросительных предложений 
(риторических вопросов) в качестве интенсификатора вопросительных место-
имений, и перед регуляторами ко и шта в клаузах, содержащих дополнение. В 
риторических вопросах в одной и той же функции используется и партикула 
још, конкурирующая партикуле све и в случаях когда подчеркивает характерное 
явление квалификативного или сопровождающе-обстоятельственного типа. 
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