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I. Инфинитив као допуна управних глагола

Инфинитив у функцией допуие може уттоттгутьавати значе

ше (т}. може бити семантични проширак) глаголима тро^аког

типа:

1. Глаголима ко]и као допуну мора]у имати исюьучиво ин

финитив/да+(презент. (У ггодединим случа]евима неки од ових

глагола могу се употребити и самосталко, при чему се допуна

у облику инфинитива/да+презента нужно подразумева.) Глав-

не энача]ке конструкщце да+презент ко]'а у овим случадевима

може заменити инфинитив ]есу:

а) н>ена немобилност1 (За могу радити/да родим, али не

*3а могу да сам радио), и

Ь) обавезна идентичност суб^еката управног глагола и до-

пунске клаузе да+презент (За могу да радим, али не *3а могу

да радиш).

Не особиту, али посебну и по]единачио на]1Многобро]НИ]у

эначеььску допуну ове врете ггредставл>а употреба инфинитива/

/да+презента у облицима футура с помогшим глаголом хт(])ети,

одн. с енклитичким облицима тога глагола.

1 О по:му „немобилност презента" в. код М. ИвиЬ (1970: 43—44).
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2. Глаголима кози не мора^у имати допуиу у облику инфи-

нитива/да+презента (нпр. Идем куки), али када зе имазу:

а) [конструкциза да+презент ]есте немобилна (Идем потра-

жити/да потражим Домбро]а, али не *Идем да сам потражио

Домбро]а), и

Ь) субзекат допуиске клаузе (да+презент) обавезно ]е идан-

тичан са суб]ектом уттравног глагола (Идем да потражим Дом-

бро]а, али не *Идем да потражиш Домбро]а).

3. Глаголима кози не моразу имати допуну у облику инфи-

нитива/да — презента (нпр. Желео сам нову кн>игу), али када ]е

имазу:

а) конструкциза да+презент ]есте немобилна (Желим да

доЬем на време, али не *Желим да сам дошао на време), и

Ь) субзекат допунске клаузе (да+презент) може, али не

мора бити идентичан са суб^ектом управног глагола (Желим да

доЪем на време, Желиш да доЬеш на време), при чему се инфи-

нитив даде заменити само оном конструкцизом да+презент чи]и

Зе субзекат идентичан са субзектом уттравног глагола.

Засебну врсту сачюьавазу тзв. конструкциие сгагдаш сит

1ПЙт1луо и асошаН^ив сит м11!кйтл!УО,г нпр.: Не да ти т)аво се-

дети с миром (Г, 243), Таз човек ме зе и научио читати (Ш, 67).

Инфинитив као допуна на!>ен зе у гра1>и уз ове глаголе:

управии глаголи 1. типа: бити, богати се, дати, дрзнути се,

знати, имати/немати, канити се, марити, мислити, морати, моЬи,

напасти, почети, ам(з)ети, стати, узети, ум(з')ети, усудити се,

хт(з)ети;

управни глаголи 2. типа: доЪи, заокупити, заопуцати, запе

ти, заНи, заустити, знати, иЬи, кратити се, кренути се, кушати,

нагнати, надати, нам(з)еравати, наставити, наумити, научити,

немоз, одважити се, окупити, остати, отиЬи, покушати, поЬи,

престати, развести/развести, разгранати, усп(])ети, утатъити, уче-

стати, хт(з)ети;

управни глаголи 3. типа: бити, ватьати, вид(])ети, волета/

/волзвти, гледати, додизати, допадати се, желети/желзети, забо-

равити, милити се, мрзети/мрззети/мрзити, навалити, настозати,

обавезати се, обеЬати, одбити, одлучити, радити, свид(з)ети се,

требати, хт(з)ети.

* О конструкции АаХ. сит тГ. види код Розенцвазга (1969: 196) И

код Т. БатистиЬ (1978: 76—86). О конструкции асс. сит шг. види код

М. ИвиЬ (1975: 776), ИвшиЬа (1970: 377), БелиНа (1973: 186), И. Грицкат

(1975: 175—176).
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Управии глаголи 1. типа

БИТИ: а) у конструкцији „Богу је плакати"

— Богу је плакати кад омјеримо оком останке . . . (ТТТ 91)

— ... то је богу плакати, чисто бацање пара ... (Н, 182)

Ь) у конструкцији „бити у стан»у" (са значењем ,,моНи")

— Ивица је осјећао страх пред сваким оним тко је у стању

друтога ггријавити. (М, 43)

— ... ипак су били у стању пружити му сигурност . . . (М, 84)

с) у значењу „23. б. у безличним реченицама (с логичким

подметом у дативу, ређе без њега) моћи" (РСАНУ, 1, 583)

— ... ни црне пикње није било видјети на њему. (Ш, 74)

— Само да ми је Илију видјети на вјешалима . . . (Ш, 29)

— Ама ко ли . . . измисли . . . интерез, да ми је знати? (Г. 162)

— Дролц гунђа како му није с миром одиграти ни партију до

мина ... (Н, 43)

БОЈАТИ СЕ: у значењу „3. не смети, не усуђивати се (у)ра-

дигги нешто, устручавати се" (РСАНУ, 2, 32)

— Бојао се помакнути, да не поремети равнотежу . . . (М, 65)

ДАТИ: у значењу ,,16. б. безл. (у конструкцији са 'се') моћи,

имати могућности" (РСАНУ, 4, 68)

— А ја сам . . . срачунао, како би се то овршити дало. (Ш, 23)

— ... јер не да се ни замислити да се такав путник ... (Г, 224)

— Њихов се ток није дао гтреградити. (М, 35)

— ... мозкда би се дало нешто и од нъе направити . . . (Н, 43)

ДРЗНУТИ СЕ: у значењу „II. имати дрокости, смелости,

усудити се" (РСАНУ, 4, 710)

— ... који се бјеху дрзнули дићи се на њетово круто господ

ство. (Ш, 120)

ЗНАТИ: у значењу „6. (обично с инфинитивом) имати оби-

чај, обичавати" <РСАНУ, 7, 129)

— ... знао је провизор рећи. (Ш, 29)

— ... јер Тахи зна пол села отјерати од грунта . . . (Ш, 133)

ИМАТИ: а) у значењу „1. б. (са допуном у неком падежу

или без ње, и у инфинитиву одн. у облику ,да+презент') посе-

довати нешто чији се смисао, без изрицања пуног назива, тумачи

глаголом одн. зависном реченицом" (РСАНУ, 7, 696—697)

— Нијесам имао када размишљати о мојој несрећи. (Ш, 48)

— ... па сад . . . има чиме дочекати . . . пријател>е. (Г, 181)

— ... ако вам имам још шта поручити. (М, 5)

Ь) у значеиьу „11. в. (у конструкцијама уз инфинитиве,

ретко уз зависне реченице, у служби помоћног глагола) за гра
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ђење речекица са значењем предвиђања или сигурноети у оно

што ће наступити (у односу на било које време о којем се гово

ри), за грађење ублажене нијансе будућег времена" (РСАНУ,

7, 700)

— Сад је имало пући. (Ш, 112)

— Кад сиђе у једиу дубодолину . . ■ има шта видети! (Г. 89)

— ... и да се ничему више нема надати, да се чудо неће до-

годигги ... (М, 132)

с) у значеньу „11. г. (у конструкцијама уз инфинитиве)

бити спреман за неку радњу, желети, намеравати" (РСАНУ, 7,

700)

— ... морам, зато сам и дошла. Имала сам се удати . . . (Ш, 87)

— Нагюслетку имам ггриметити и то да деца. . . (Г, 212)

(1) у значењу „11. д. (у конструкцијама уз инфинитиве одн.

облике 'да+презент') бити под извесном принудом, бити упућен

у неном гвравцу, морати; у негацији: не бити у ситуацији да се

нешто мора или сме урадити" (РСАНУ, 7, 700)

— ... да они, који би имали предњачити народу и уљудити

га, газе све . . . (Ш, 133)

— ... и да се нема тих пасоглаваца бојати. (Ш, 69)

КАНИТИ СЕ: у значењу „ I. 1. имати намеру, намеравати,

смерати; спремати се, решавати се (на нешто)" (РСАНУ, 9, 195)

— ... не знајући шта се урадити кани. (Ш, 124)

МАРИТИ: у значењу „2. в. зает. (одрич., са допуном у ин-

финитиву) требагги, морати" (РСАНУ, 12, 128)

— ... нијесу ни марили увести ту . . . управу . . . (Ш, 132)

МИСЛИТИ: у значењу „5. а. имати намеру, намеравати,

канити" (РСАНУ, 12, 635)

— ... и какав то терет мисли превозити. (М, 121)

МОРАТИ: у свим значешима (в. РМС, К—О, 423)

— ... кад мораш здрав горку медицину пити. (Ш, 28)

— ... да му мораде дати восак како су измерили ... (Г, 275)

— ... тек он је морао сврнути погледам да не просузи. (М, 67)

— . . . тада морамо измислити добре момке који. . . (Н, 181)

МОЋИ: у свим значешима3 (в. РМС, К—О, 430)

— ... међутим, може Хенинговица и умријети . . . (Ш, 21)

— ... чисто си му по очима могао познати, где си му рекао . . .

(Г, 159)

* Осим у оним значењима где се глагол моћи употребљава и само-

стално; међутим, допуна у облику инфинитива/да + презента увек се-

може исказати; нпр. у значевьу „1.6. кад је реч о могућности да се нешто

издржи, о способности да се нешто поднесе. — Не може се више. Станк.

[...]" (РМС, К—О, 430);



42
Наш } е з и к

— ... никакю нису могли наЪи надповоллоци положа] (М, 9)

— Шабер ]е могао устати и отиКи. (Н; 25)

НАПАСТИ: у значетьу „5. стати, почети (чинити нешто)"

(РМС, К—О, 588)

— Гле ти н>ега — напао ноЬас бунити л>уде. (Г, 233)

ПОЧЕТИ: у значешима „1. а. начинити, направити почетак,

започети. [. . .] б. започети шта ново, друго [. . .] в. поново се

наставити, поново прорадити [...]" (РМС, О—П, 828)

— Почео сам и ]а из прикрадка мотрити Софику. (Ш, 85)

— ... а Кир Трпко поче истеривата госте из механе ... (Г, 282)

— Млади су почели показивати неке нежел>ене особине и зна

кове. (М, 102)

— ... о нъему су се почели распитивати тек над ]е . . . (Н, 66)

СМ(.ЛЕТИ: у свим значенлима (в. РМС, Т1-^С, 881)

— ... да смиц'ем слушати оргул>е. (Ш, 36)

— По закону те Тахи не оми^е узети у сво^у чету. (Ш, 63)

— Често ]е говорно ... да само н>ему сме казати и на]веНе

та^не своде (Г, 293)

— Поладила гоце смела уКи у собу ... (Г, 204)

— Кад би му само смио исттричати! (М, 93)

— То не смизе допустити. (М, 67)

— И никако не смеш иепасти сумшив . . . (Н, 116)

СТАТИ: у эначешу „6. а. почета (са инфинитивом или пре

зентом и везником 'да', о какво] радн>и или збиван>у)и (РМС,

П—С, 1005)

— ... те га стаде посве мирно мотрити. (Ш, 42)

— ... стаде опет Сима оклевати и слегати раменима. (Г, 122)

— Тек када де вино стало даеловати, заузели су . . . (М, 9)

УЗЕТИ: у значеньу „16. а. почета, стати, заокупити" (РМС,

С—Ш, 458)

— Хрпа . . . паса узе скакати око господара . . . (Ш, 126)

— ... па узеше залчуллвата мостом да истресу Ивана у вир.

(Г, 99)

УМ(1)ЕТИ: а) у эначен>у „1. бити способан за нешто, овла-

да(ва)ти неком вештином, бити вичан нечему" (РМС, С—Ш, 510)

— ... вук се уми]е промиденита ли]ом. (Ш, 141)

— ... учителэ ]е Гру]ица умео вешто пунита птице. (Г, 200)

— Сви ко]и су се умнели лижело и поетично изражавати доби

вали су високе ощене . . . (М, 80)

Ь) у эначешу ,,2. бита упуКен у неки предмет, знати" (РМС,

С—Ш, 510)

— Он то све некако згодно уме наместати. (Г, 85)
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УСУДИТИ СЕ: у значен>у „оемелити се, одважити се" (РМС,

С—Ш, 607)

— Ни]е се усудио помислити на . . . попадне и ноИ, кода Не се

брзо стгустити . . . (М, 150)

— . . . }а се нише не усуНу^ем гледати ]0] израино у очи . . .

(М, 86)

ХТ^ЕТИ: а) у значешу „1. б. намеравати, смерати, поку-

шавати" (РМС, С—Ш, 753)

— ... да ]е щуще порода мушкарцам бити хт^ела. (Ш, 109)

— ... и свадиНе се ако му ко хтедне оспоравати да ни]е тако.

(Г, 280)

— Кад уу ]е хтио ухватити за руку, она се одманне корак . . .

(М, 165)

— ^дан му ]е хтео продати парни вал>ак. (Н, 138)

Ь) у значевьу „3. а. као помоНни глагол у футуру (у потврд-

ном облику обично енкл.)" (РМС, С—Ш, 735)

— ХоНе ли се скоро вратити? (Ш, 129)

— ХоНеш ми га уступити, вере ти? (Г, 184)

— ХоНе ли отац свести за стол или Не се без ридечи упутити

у собу и леНи на . . . кревет? (М, 138)

— ... хоНе ли се на време извршити припреме за дочек агре

сора, или Не . . . Меркала у сво^у чудовишну импери^у уюьу-

чити плаву планету . . .? (Н, 139)

с) у значешу „4. а. бити готов, бити пред неком раддьом

или догаНа^ем ко]и предстоди (понекад са изоставл>атьем глав-

ног глагола)" (РМС, С—Ш, 753)

— Управо хт^еде заокренути у дрворед, а пред н>у ступи . . .

(Ш, 89)

— На суочен>у хтело ]е доИи до кика. (Г, 270)

<1) у значешу „4. б. (обично у аористу) бити близу неког

неповоллог догаЬа^а, зедва, умало избеНи" (РМС, С—Ш, 753)

— И хоНаше [поп] зло проНи, да не наиИе ... (Г, 202)

Инфинитив у функцщи футура

а) потврдни футур

— Сад Не затакнути заставу. (Ш, 99)

— Тахи Не пос]ести град, напунити лумбарде, затворити вра

та .. . (Ш, 21)

— ... и рече да Не га тужити капетану . . . (Г, 111)

— Куд се год макне — леНи Не те спавати . . . (Г, 102)

— ... бусао се у прса како Не студирати медицину. (М, 12)
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— Очекивала ]е да Ье }0} се син бацити у загрл>ад и ту наЬи

треиутачно решение . . . (М, 84)

— . . . он Ье уоз средити да положи за прву а класу ... (Н, 62)

— ... да Не отерати у тандариду тога гтъавежа и приклонити

се тамо где спада . . . (Н, 67)

Ь) негирани футур4

— ... тога дезика ти никад изгладита неЬеш. (Ш, 106)

— НеКе се до сутра свет преврнути. (Г, 106)

— Ложеф де зактьучио да промивена адресе неЬе утдецати на

творничке наруцбине . . . (М, 71)

— ...да никада неЬе постати прави лаф... (Н, 119)

Управии глаголи 2. типа

ДОТШ: у значетьу „1. ходом, путован>вм или било каквим

кретавьем стиЬи, доспети, приспети, [. . .]" (РСАНУ, 4, 617)

— ДоЬох амо служити Хенинговце . . . (Ш, 50)

ЗАОКУПИТИ: у значеньу „4. а. отпочети енергично и по-

навтьадуЬи много пута вршити неку радвьу, зареЬати" (РСАНУ,

6, 205)

— ... а он ти заскули Ьурке туЬи ... (Г, 113)

ЗАОПУЦАТИ: у эначевьу „1. а. почети истра^но, тврдоглаво,

]еднолично понашьати неку радн>у, говорити дедно те исто и

сл., залети, зареЬати, заокупита" (РСАНУ, 6, 207)

— Али познаник заопуцао казивати, а све вше ... (Г, 132)

ЗАПЕТИ: у эначетъу „8. г. (често у одричном облику) по

чети, отпочети, стати (нешто радити, говорити и сл.)" (РСАНУ,

6, 246)

— ... завика Кир Трпко ... и зале журно чистити ]е. (Г, 279)

ЗАЪИ: у значеньу „6. почета, отпочети вршенье неке рад-

гье" (РСАНУ, 6, 503)

— ... момчиЬ заЬе купити бакшиш. (Г, 246)

ЗАУСТИТИ: у значеньу „1. б. почета говорити па заЬутата,

не реЬи све до крада, прежинути се у говору, причаньу" (РСАНУ,

6, 520)

4 У овом случа^у ^авл>а се облички синкретизам волунтативне и

футурске енклитике (уп. Ивип, 1972: 126). Инфинитив се уз обе може

заменити конструкциям да + презент, и обратно, осим у медном случазу:

ако заменимо да + презент уз волунтативну енклитику инфинитивом,

промениНе се суштина саме енклитике и она Ье постати ознаком за

футур (в. Маро]евиЬ. 1977 : 37—44). Ова обавезност употребе конструкци^е

да + презент уз волунтативну енклитику може представл>ати изостатак

некадашше обавезности употребе ове конструктив уз волунтативне гла

голе.
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— Е, е . . . баш то некако ... — заусти опет Сре}а двоумити,

али они ... (Г, 258)

ЗНАТИ: а) у значен>у „2. располагати неком способношЬу,

бити вешт у чему, умети" (РСАНУ, 7, 129)

— Знат Ъу ]а укротити . . . Ферка . . . (Ш, 134)

— ... Ко]И знаду свачиде заслуге оценити и уважити. . . (Г, 187)

— Испочетка шце се зиао л>убити. (М, 69)

Ь) у значетьу „8. бити у сташу, моЪи" (РСАНУ, 7, 129)

— Вальца Ьу знати и ту торбароку живину укротити. (Ш, 134)

ИЪИ: у значен>у „3. д. полазити куда с каквим цшьем"

(РСАНУ, 8, 432)

— ... т]*ера те . . . судац да идеш под ИваниЬ или Копривницу

шанце копати. (III, 29)

— ... да би му бол?е било да се иде подшишати . . . (М, 39)

КРАТИТИ СЕ: у эначеньу „II. 2. одупирати се, сутгротстав-

льати се (нечему), избегавати (нешто), зазирати (од нечета), ус-

тручавати се, устезати се" (РСАНУ, 10, 438)

— ... ]ер се крал. Максо кратио исплатити Турчину данак . . .

(Ш, 120)

КРЕНУТИ СЕ: у зяачен>у „I. 1. а. ггоНи, упутити се"

(РСАНУ, 10, 489)

— Одатле се крену капетан обилазити остала села. (Г, 178)

КУШАТИ: у значен>у „3. чинити покуша^е, предузимати

одре1>ене поступке с цшьем да се нешто постигне, учини, поку-

шавати" (РСАНУ, 11, 136)

— ... из кедих си залуду гатати кушао какови се офеНауи . . .

(Ш, 5)

— ... нека кушаз'у полети се на с^еверну страну (Ш, 98)

НАГНАТИ: значение ко^е има код Шеное забележено ]е у

Речнику Матице ерпске само у повратном облику — „нагнати

се 1. навалити, ударити, тодурити, потерати" (РМС, К—О, 505)

— ... ал' вранац му . . . нагна лет^ети завлачеЬи . . . кевьанике.

(Ш, 45)

НАДАТИ: у значетьу „3. (уз речи кю]е показуху одаван>е

Зачет звука: вика, дрека, з'аук, лушьава и сл.) почети ]ако (ви-

кати, ]'аукати, лупагги и сл.)" (РМС, К—О, 514)

— Надам ти ]а бежагги ... (Г, 125)

НАМ(.1)ЕРАВАТИ: у значен>у „имати намеру, замисао, бити

решен на нешто" (РМС, К—О, 571)

— ... и не намдерава се тако брзо вратити. (М, 153)

— ... и што ]е по инерцией нам^еравао учинити, чинило му

се . . . (М, 148)
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НАСТАВИТИ: у значен>у „1. паново се прихватити чега,

продужити с чим (после завршетка раните фазе, после извесног

прекида и сл.)" (РМС, К—О, 629)

— Ъир Трико настави причати до кра]а сво] сан. (Г, 285)

— И ту . . . наставили су галамити, трчати, прескакивати клупе.

падати, дизати се, ирекобацивати се, трошити снагу . . . (М, 21)

НАУМИТИ: у значегьу „решити се, одлучити се, наканити

ее" (РМС, К—О, 651)«

— ... да ]е наумио само н>у тетэати; само и :тересирати и од

интереса живети. (Г, 130)

НАУЧИТИ: у значен>у „1. а. учением, вежбан>ем стеКи зна

ние; савладати вештину" (РМС, К—О. 6521

— ... и зло по ме да ни]есам научио читати, писати ово нешто

латинштине. (Ш, 111)

— ... те ]е од некаквог хоце научио градити записе. (Г, 94)

НЕМО.1: „нёмд}мо, нёмбдте, речца (одрични описни имл. с

глаголом ко]и се одриче или без н>ега) 1. за изрицан.е забоане:

не [...]" (РМС, К—О, 711)в

— Немо] околишати, веН ]'е пограби право . . . (Ш, 86)

— Немо] ни ти сад затезати. (Г, 177)

— Немо]'те ми дрлати по дувару ко]екаке муке ... (Г, 242)

— Немо] уводити никакие идиоте. . . (Н, 183)

ОДВАЖИВАТИ СЕ: у значен>у „одважно, смелю одлучити

се на што ризично. опасно; прикупити храброст за какав пос

тупай" (РМС, О—П, 24 — дефинициза за свр. ОДВАЖИТИ СЕ)

— Зато се с ужасном стрегпъом чов^ека ко]и се одважу]е хо-

дати разапетом жицом изнад понора . . . (М, 146)

ОКУ11ИТИ: у значен>у „заокупити" (в. натукницу заокупи-

ти, РСАНУ, 6, 205 — 4. а)

— ... окупи Симица ]адиковати. (Г, 239)

ОСТАТИ: у значен>у „1. задржати се негде и далье, не оти-

Ни; не променити место, положа]" (РМС, О—П, 228)

— ... или оста}'е чамити у Бановдару. (М, 148)

ОТИТШ: у эначен>у „1. б. поКи, кренути, запутити се; от-

ггутовати" (РМС, О—П, 245)

6 Да ова^ глагол припада 2. типу управних глагола, сведоче раз-

зашн>ен>а н»егових значен.а: решити СЕ, а не решити; одлучити СЕ, а не

одлучити. Повратне заменице упуЬу^у на обавезну идентичност суб^еката

управног глагола и допуне у облику конструкт^е да 4- презент. Уп.

БатистиЬ (1979= 94).

• Када се употреби с инфинитивом, облик немо] представл>а искл>у-

чиво 2. лице зеднине и може се заменити само оном конструкциям да +

презент чи]и ]е суб^екат, такоЬе. у 2. лицу ^еднине. (Ово важи, тШапз

гтИапсИз, и за облике немоэмо, немо]те.)
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— Сиромах Модеило оде питати се за здрашье са . . . (Г, 131)

— Не, Грга ]е ^едностайно отишао студирати нььижевноет, (М, 79)

ПОКУШАТИ: у значетьу „1. учинити покуша], извршити

припремне радтье за извоЬетье чета" (РМС, О—П, 640)

— Ова] се покушао на брзину дос]'етити на што цшьа. (М, 109)

ПОЪИ: у значетьу „1. а. почети ийи, кренути с места, упу-

тити се" (РМС, О—П, 815)

— Сутра по^ох у Загреб поклонити се ДрашковиНу. (Ш, 138)

— Сматрала ]е свршеном читьеницом да Ье и он пойи студи

рати. (М, 123)

ПРЕСТАТИ: у значетьу „а. прекинути, завршити какав рад,

деловатье, постодатье, изаКи из каквог стан>а" (РМС, О—П, 994)

— Престао сам бити подбан . . . (Ш, 120)

— И да уговор . . . престане важити. (Г, 270)

— Л>уди су престали жив]'ети вани. (М, 134)

РАЗВЕСТИ: у значетьу „1. а. почети опширно, нашироко

(причан>е разговор и сл.), ударити у опширно, киттьасто кази-

ван>е" (РМС, П—С, 347; упореди с глаголом РАЗГРАНАТИ — 2.)

— И ту веЬ развезе путник причати ... (Г, 136)

РАЗГРАНАТИ: у значетьу „2. распричати се живо, одушев

лено, дедаоу&и и китеНи у причатьу (обично гестикулира^уНи)"

(РМС, П—С, 359)

— ... повикаше остали, и сад разгранаше хвалити газда Милу-

на и салетати Срезу ДД н& учини друкчиде ... (Г, 254)

УСП(.1)ЕТИ: а) у значетьу „1. имати успеха, среНе, добро

про-Ьи, поКи за руком" (РМС, С—Ш, 587)

— ... кад он сам, без тьихове помоНи, усгацева ри^ешити . . . Али

шта ри)ешити? (М, 84)

Ь) у значетьу „2. имати времена, етики" (РМС, С—Ш, 587)

— Само в]ешт возач . . . уепио би изб]еКи пад . . . (М, 58)

УТАНзИТИ: у значетьу „4. (често са допуном: глас, гласом)

проговорити танким, слабо чу^ним, тихим гласом, обично извеш-

тачено" (РМС, С—Ш, 612)

— Поп отвори требник и утан>и читати прву молитву, ко]у ]е

отворио. (Г, 299)

УЧЕСТАТИ: у значен>у „2. почети све чеппЧе чинити не-

што" (РМС, С—Ш, 640)

— Милун учестао слати Срезу гго селима да ма|сторише. (Г, 267)

ХТ(.1)ЕТИ: у значетьу „1. в. омерати куд, намеравати поЬи

или преместити што; намеравати урадити" (РМС, 753)
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— Хтједох се уклонити на сигурно мјесто . . . (Ш, 123)

— И тај дан хтео је ћир Трико из коже изићи што му нико неће

да веруце ... (Г, 280)

Управии глаголи 3. типа

Пре но што наведем управне глаголе овога типа које сам

пронашао у четворице писаца хтео бих указати на једну особину

која их оштро раздваја од управних глагола 1. и 2. типа Упо-

редимо стога следеће парадипме:

1. Могу сазнати / да сазнам све што је важно

*Могу — / да сазнаш све што је важно

*Могу — / да сазна све што је важно — итд.

2. Дошао сам сазнати / да сазнам све што је важно

•Дошао сам — / да сазнаш све што је важно7

*Дошао сам — / да сазна све што је важно — итд.

-3. Желим да сазнам / сазнати све што је важно

Желим да сазнаш / — све што је важно

Желим да сазна / — све што је важно — итд.

Волим да сазнам / сазнати све што је важно

Волим да сазнаш / — све што је важно

Волим да сазна / — све што је важно — итд.

Први и други тип управног глагола имају инфинитив као

обавезан семантички проширак; тај се инфинитив може замени-

ти само оном конструкцијом да+презент чији је субјекат иден-

тичан са субјектом управног глагола. Међутим, трећи тип управ

ног глагола може, као семантички проширак, имати и коиструк-

цију да+преоент чији субјекат није идентичан са субјектом тог

глагола.

БИТИ: у значењу „27. (уз инфинитив другог глагола) тре-

бати, морати а. у реченицама с граматичким подметом, најчеш-

ће у перфекту без помоћног глагола [. . .] б. у безличним рече

ницама

— ... но веле да се је бојати крви (Ш, 132)

— Кад је твојој . . . мами . . . било мријети. позва ме . . . (Ш, 62)

— Кад и сам Продан виде да се ту није шалити . . . (Г, 92)

— Мићо му је расвијетлио памет. Показао шта му је чинити.

(М, 50)

7 Ово се, истина, може рећи, али значи искључиво „Дошао сам да

би ти сазнао (могао сазнати) све што је важно"; уз то, овај се да + пре-

зент не може заменити инфинитивом, а да се не промени значење целине.
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— Ниде било друге него дубоко удахнути и тобоже равнодуш-

ним гласом из]авити . . . (М, 118)

ВАЛ>АТИ: у значегьу ,,3. б. требати, наметати се као по

треба; одговарати целисходности" (РСАНУ, 2, 377)

С овим значегьем глагол ВАЛзАТИ има само облик у 3.

лицу ]д. Постове две могуКности за употребу овога глагола: 1.

(Вал>а) + (Инф/да+през.), и 2. (Вал.а) + (да+през.) У првом

случа}у реч ]е о активно] конструкциаи с потпуно неодре^еним

(уолштеним) субдектом. Инфинитив се може заменити само кон-

струкци]"ом да+презент у облику 3. лица. Ова замена у]едно

означава и преоблику из активие у пасивну конструкщцу, при

чему облекат активне конструкци^е поста^е суб^ектом пасивне,

нпр. Само вала згодну формулу наНи -* Само вала да се на^е

згодна формула. У другом случаоу, суб]екат ]"е експлициран у

семантичком проширку; конструкци]а да+презент не може се

заменити инфинитивом, а да се ништа не промени у околини8

(нпр. Вала да довети к нама). Примери (за први тип):

— Но, вал>а бистро гледати преда се, а щице света вал>а шут]е-

ти. (Ш, 24)

— ... ту вал>а причекати згоду. (Ш, 153)

— Сад збил>а ваша поНи. (Ш, 74)

— Ватьа само посматрати подаве у природи и тако се учити.

(Г, 150)

— Вал>а га на]'пре заплашити . . . (Г, 277)

— ... вал>а начинити утовор. (Г, 252)

— Вал>ало ]е причекати рудан и онда закуцати на врата. (М, 56)

— Зато вал>а подийи ограду и спри]'ечити их да се селе. (М, 73)

— Вал.ало ]е опрезно управл>ати бициклом и пажл>иво окрета-

ти педалима. (М, 97)

— Три су такве пеНине ко]е вал>а истражити ... (Н, 76)

— Вал>ало ]е постати личност. (Н, 132)

— Вал>а одржати ону танку, критичну границу . . . (Н, 178)

— Можда ]е ову монодраму вал>ало донети уз дискретните ос

ветление. (Н, 56)

Овоме треба додати и конструкщце с дативом. За н>их важи

исто оно што ]е речено уз глагол ТРЕБАТИ: име у дативу

може функционисати (а) као ознака семантичког суб^екта (т]\

као упутница за синтаксни субдекат) или (Ъ) као облекат. У над-

веЬем бро^у случадева контекст недвосмислено говори о ко]0]

]е функщци реч:

8 О замен.иван>у конструкциие да + презент инфинитивом може се

говорити само у следеКем случаоу: вала да доЪе к нама, при чему се

окружен>е мегьа у: вала му доНи к нама; не може се реКи: он вал>а доНи

к нама. В. и анализу глагола ТРЕБАТИ.



50 Наш 1 език

— ... прави господари дсфоше, кривим [суб].] вал»а се селити.

(Ш. 81)

— Ниде вал>ало казати му [оф.] ле^а. (Ш, 46)

— Вал>а вам [об].] реКи да имам . . . доста . . . знанаца. (Ш, 40)

— Све вала вам [суб].] чути, па онда судити. (Ш. )

— ... вала ми [суб].] отиКи сутра до у чархшцу ... (Г, 87)

— А, вал>а то ]авити кмету [об].] ... (Г, 112)

— . . . па му [об].] вала подобру [рогу] ударити. (Г, 114)

— Вал>а ми [суб].] дати порезу ... (Г, 160)

— ... али нам [суб,].] вала петлати и носити много ко]екаквих

ствари. (Г, 242)

— ... ]ер им [суб].] вала читав сат ода пешачити до села. (Г, 262)

— ... вала нам [суб].] радити на рьиви. (Г, 281)

— Из прошлости вала нам [суб].] поуке иэвлачити. (М. 80)

— Валало им [суб].] се склонити и допустити да се различу.

(М, 35)

ВИД(,1)ЕТИ: у значен,у „П. 8. безл. бити видно" (РСАНУ.

2, 590)

— Мрак — ]едва се види иЬи. (Г, 142)

ВДЛЕТИ/ВОЛэЕТИ: а) у значен>у „I. 1. б. марити, имати

воле за нетто, трпети, подносити (некога, нетто). осеКати за

доволство (у нечем)" (РСАНУ, 2, 770—771)

— Эдетьотчка се уви]ек волела . . . помало нападно одоцевати . . .

(М, 165)

Ь) у эначен>у „2. желети, хтети" (РСАНУ, 2, 771)

— . . . да би кадшто чов]ек волио положити старе кости у црну

землу. (Ш, 35)

с) у значетьу „3. нар. више (на]више) волети" (РСАНУ, 2,

771)

— ... волио ]е Гашо пробавити вечер у коморици ^аге за крч-

мом неголи у ко]ем богатом си]елу великашких господа.

(Ш, 109)

— Данапльи луди воле отиКи у механу. ваэдая дангубити. опи

ти се и истрошити с ко^екаквим локманима, него доКи код

свог на]ближет рода. (Г, 91)

ГЛЕДАТИ: у значетьу „10. а. насто]ати, старати се, тежити,

смерати" (РСАНУ, 3, 337)

— Гледао сам у Пожуну склонути . . . ви]е&нике да буде име

нован . . . (Ш, 135)

ДОДШАТИ: у значен>у „1. постати непри]атан, сувишан;

постати досадан, несносан" (РСАНУ, 4, 444)

— Готово ми доди]ало потуцати се по ту^им куКама. (Г, 254)
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ДОПАДАТИ СЕ: у значењу „1. бита по вољи, сниђати се"

(РСАНУ, 4, 546).

— Здењички се допадало возити се на бициклу околицом Ба-

новдара. (М, 122)

ЖЕЛЕТИ/ЖЕЉЕТИ: у свим значењима (РСАНУ, 5, 334)

— ... да ... Грдак пред . . . Таха доћи жели. (Ш, 135)

— Али није се жељела замјерати и упуштати у расправе. (М, 79)

ЗАБОРАВИТИ: у значењима „1. б. услед расејаности, по-

метености и сл. не сетити се нешто учинити у потребном тре-

нутку [. . .] 1. в. изгубити из вида, ометнути с ума [...]" (РСАНУ,

5, 513)

— Не заборавите јавити мому кумчету што вам рекох . . .

(Ш, 141)

— У том чуђењу капетан и заборави упитати Ђошу, кад пође,

којим је послом дошао. (Г, 238)

— Та синоћ би заборавио затворити врата ризнице ... а камо-

ли не би заборавио повући засун на . . . вратима . . . (М, 83)

О неиим аспектима значења глагола ЗАБОРАВИТИ говори-

ле су М. Ивић (1977: 11—12) и Т. Батистић (1979: 90—93). Обе

су указале на могућу двосмисленоет (с гледишта фактивности)

у реченицама попут: Заборавила сам да држим руке у хладној

води. Наиме, ова се реченица може интерггретирагги као да је

реч о заборављању „чињенице" (Заборавила сам [чињеницу] да

држим руке у хладној води -*■ руке су ми у хладној води) или,

пак, као да је реч о заборављању „обавезе" (Заборавила сам

[да треба] да држим руке у хладној води -*■ руке греба да су

ми у хладно) води). Ова је двосмисленост везана само за несвр-

шене глаголе; свршени доследно упућују на „обавезу" (Забора

вила сам [да треба] да задржим/задржати руке у хладној води).

Везана је, затам, за употребу презента — инфинитив искљу-

чује фактивност управног глатола и упућује само на друго зна

чеше (Заборавила сам [„да требам"] држати руке у хладној

води. Коначно, везана је за (не)мо6ил«ост допунске конструк-

ције да + презент, која је само у првом случају мобилна (да

држим I да држиш / да си држао итд.).

Ваља још напоменути и то да је инфинитив само привидно

допуна глаголу ЗАБОРАВИТИ; инфинитив је, заправо. допуна

имплицираном безличном глаголу типа ТРЕБА (ВАЉА) који

се из разлога економичности не појављује на синтакшој разини.

МИЛИТИ СЕ: у значењу ,.а. безл. (са логичким субјектом

у дативу) бити мило, бити по вољи (некоме)" (РСАНУ, 12, 537)

— Нита ми се мили служити га више ... (Г, 263)
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МРЗ(.1)ЕТИ/МРЗИТИ: у значен>у „2. безл. (са логичким суб

ъектом у акузативу) осеНати одвратноет према неко] радн>и, не-

мати вол>е за нетто" (РМС, К—О, 439)

— Мрзи ме . . . заплитати се у господске послове . . . (Ш, 133)

— Баш ме мрзило ваздаи утезати се и петлати. (Г, 291)

НАВАЛИТИ: у значегьу „4. а. изложити ттритиску, притис-

нути, салетети" (РМС, К—О, 492)

— Навалите гости питати га шта ]е то тако лепо ... (Г, 207)

НАСТСХ1АТИ: у эначен>у: „1. а. улагати напоре, уомеравати

активност, држаше и сл. за постизан>е каквог цил>а, трудити

се, тежити" (РМС, К—О. 631)

— ... као да има]-у тешког болесника ко^ег насто]е заобиКи у

разговору. (М, 149)

ОБВЕЗИВАТИ СЕ: у значен>у „2. обухватити обавезом, учи-

нити обавеэним, задужити" (РМС, К—О, 836 — деф. за свр.

ОБАВЕЗАТИ СЕ)

— Обвезузем се Сретену уредно . . . а^лук . . . плакати. (Г, 259)

ОБЕЪАТИ: у эначетъу „дати обеЬагье, обреКи" (РМС, К—О,

851)

— Отац му ]е обеНао купити веслу! (М, 31)

ОДБИТИ: у эначещу ,,2. в. не сагласити се, одреНи; не при-

стати" (РМС. О—П, 21)

— Ма}ка ^е изразила бо]'азан да му нетто шце кад ]е одбио

вечерати. (М, 159)

ОДЛУЧИТИ: у эначеььу „1. а. донети одлуку, решити се на

нетто" (РМС, О—П, 46)

— . . . да ]е одлучио осветити та] злочин . . . (Ш, 118)

РАДИТИ: у значен>у „1. б. трудити се око нечета, насто-

дати на нечему; уггравл>ати свозу делатност у одреЬеном прав-

цу" (РМС, П—С, 327)

— ... ко]' ради пошто-пото свезати Софиту с МилиНем. (Ш. 141)

СР,ИД(.1)ЕТИ СЕ: у значен>у учинити се пожеллжм, бити

по ВО.ТКИ

— ... да се ]е свиццело СвемогуЬему у та] кобни час отети

крал>еви«и главу. (Ш, 131)

ТРЕБАТИ: а) у значен>у „1. безл. потребно ]е, нужно ]е,

вала" (РМС, С—Ш, 272)

— ... само треба пронаЬи начин те дво]аке управе раэборито

уредити. (Ш, 13)

— Ни]е требало дуто чекати. (Ш, 47)

— Треба ошинути обешен>аке. (Г, 117)

— ... кад ]е требало суочити парничаре и ствар пресудити.

(Г, 269)
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— Треба на вријеме зауставити пресађивање танвог понаша-

ња... (М, 102)

— ... никад га није требало вући за ноге или штипати . . . (М, 27)

— ... и не треба ттретерано мудровати и изигравати трудног

миша ... (Н, 187)

— ... кад је требало избећи гњаважу. (Н, 175)

примери са дативом:

— Треба хуљама окинути кринку с лица. (Ш, 113)

— Клањати се старој треба ... да се не досјети бијесу. (Ш,

20—21)

— ... не треба н>има веровати да голом гузицом седну на уси-

јану плотну ... (Н, 83)

Конструкција безл. ТРЕБАТИ (као и ВАЉАТИ) с дативом

може се у одговарајућем контексту двојако интерпретирати.

Нпр. Треба МУ спремити све што је потребно за пут може зна-

чити „Треба спремити (= да се спреми) све што му је потребно

за пут" или „Треба да он спреми (= Он треба спремити) све

што је потребно за пут". Могућа двоомисленост ове конструк-

ције последица је тога што су у облику датива кондензоване

(сажете) две синтаксне функције — субјекта и објекта. Овај

облик кондензовања не треба мешати с „кумулативном конден-

вацијом" о којој говори Носек (1964).9 Различитост ових двеју

кондензација могла би се овако објаснити: „Учим дечаке да

певају" — и објекат и субјекат; „Треба му спремити све што је

потребно за пут" — или субјекат или објекат. У сваком случају

„или . . . или" кондензација има само теоретоку вредност. На

практичној разини контекст увек јасно упућује на једну од

двеју поменутих функција.10

Ь) у значењу „3. [. . .] глагол стрји у коме било лицу, а

онај који нешто треба постаје субјект у номинативу" (РМС,

С—Ш, 272)

— ... али баш нисте требали то чинити. (Г, 178)

— ... пред којим би се човјек требао постидјети . . . (М, 97)

— ... можда је . . . требао споменути своје држање . . . (М, 114)

ХТ(Ј)ЕТИ: а) у значењу „1. а. имати вољу, спремност, ре-

шеност на неку радњу, приетајати на нешто, бити сагласан да

нешто буде; желети" (РМС, С—Ш, 753)

9 Носек говори о „кумулативној кондензацији" у којој је нпр. обле

кат једног предиката истовремено и субјекат другога (уп. Учим дечаке

да певају).

10 О значењима глагола требати в. у Стевановића (1953: 91—97), (1967:

237—243) и (1974= 603—604).
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— Обранити хт^едох сво] род од неправде . . . (Ш, 101)

— Али Ьир Трико никак» ни]е хтео признато да се тако грдно

певарио. (Г, 287)

— Писарнекови се ипак нису хт^ели лишити пламених бо^а . . .

(М, 74)

— ... каквим су га очеви хтели приказати. (Н, 204)

Ь) у эначеньу ,,8. б. (у безлично^ конструкцией са ,се', са

субъектом у дативу) желети, бити у волл*" (РМС, С—Ш, 754)

— Знам што те пече, женити се хоКе младиКу. (Ш, 76)

Конструкцией йа1ыи$ сит ифпНЪю

ДАТИ:11 у значен>у „16. а. 2) допуштати, дозвол>аватиа

(РСАНУ, 4, 68)

— ... ал' се умири кад му рекох да идем Грегори]анцу, и нек

ми да преспати. (Ш, 123)

— Ох, не до бот ни вам ни вашо] д^еци дожив]ети, прежив]ети

такову ноК. (Ш, 56)

— ... ту ти не дам ни ]едне реЪи. (Г, 266)

— Не да ти 1>аво седети с миром ... (Г, 243)

Конструкцией ассиШгмиз сит т{тШуо

Пронашао сам свега ]едну овакву конструкщцу — код

Шеное.

НАУЧИТИ: у значе&у „2. а. пренети на кога, предати коме

какво знанье, упутити кота у што (какву вештину или што дру

го)" (РМС, К—О, 653)

— Та] чов]ек ме ]е научио и читати. (Ш, 67)

Неки нерйзврстйни примери

Четири примера не уклапазу се у приказане категори]е

управних глагола и стога их овде наводим (скупа с могучим

преобликама):

1) Глагол ДАТИ у повратном облику ДАТИ СЕ, са значе

нием „П. 1. б. [. . .] дозволити неки поступал према себи" (РСАНУ,

4, 69)

11 Глагол дати ]авл>а се у Зеднод" особито} конструкцией са значен>ем

„17. варв. (у конструкцизи са инфинитивом) а. наредити, наложити; на-

ручити да се нешто уради" (РСАНУ, 4, 68).
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— Грдак не да се никаковим господством забленути. [-*■ Грдак

не дозвољава да га никаково господство заблене (да га ни

каковим тосподством заблену).] (Ш, 133)

2) Глагол ДАТИ са значењем „16. а. 2) допуштати, дозво-

л>авати" (РСАНУ, 4, 68)

— Не да ни паменути. [-*■ Не да ни да се помене.] (Г, 87)

3) Глагол ДАТИ у примеру где се мешају два шегова (блис-

ка значења — (а) допуштати, дозвољавати и (Ъ) дозволити неки

поступак према себи

— Мунта се не даде збунити па му одврати ... [ -*> Мунта не

дозволи сам себи да се збуни . . . , ода. Мунта не дозволи

да га збуне (да га тај и тај збуни) . . .] (Н, 210)

4) Глагол ВИДЕТИ у примеру

— Где си ти видео, молим те, терати људе да под старост по-

лажу испите. (Г, 216)

II. Инфинитив у конструкцији с прилогом, прилошким

изразом или имвницом

Основна обележја инфинитива која му омотућавају да се

појави у трочланој форматији А<1у/М + Сор + Гпт12 јесу а) ше

гова доследаа безличност и Ъ) његово значење „ИМЕНА радње".

Ова формација остварује се:

1) тако да је у њој исказана анафорска заменила то:

АсЬШ + Сор + То «—*■ Ш; или

2) тако да у њој није исказана анафорска заменица то:

Ас1у/Х + Сор + (То ■*—► ) 1п^, али се може исказати.

Мини^тлне синтаксне конструкције овога типа садрже два

елемента која круже око централне (синтаксне) честице — ко-

пуле: један је инфинитивни, други је (најчешће, уп. Поповић,

1967: 10) именички или прилошки.

1) N4- Сор + То «—*■ 1пГ:

— О, да знате како је то красота исписивати обичаје народне!

(Г, 136)

— Није то шала остати са ситном децом — под ведрим небом

као просјак. (Г, 196)

— Није то, болан, шала, закопати нахоче у сеоски потес! (Г, 229)

2а) N + Сор + (То «—ОГпг:

— И моја ће брига бити, раскинути силне везе Тахове ... и

одмамити домаће племство од њега. (Ш, 153)

12 Айу — прилог или прилошка синтагма; Сор — копула, копула-

тивни глагол; 1пГ — инфинитив; 5 (в. даље) — субјекат у зав. падежу.
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— Низ'е, вала, вазде ни деветати га — ... (Г, 112)

— Их, за, грдне бруке писата толико ... (Г, 243)13

— Хм, будак — вериге — иНи у ово доба . . . нису чиста посла!

(Г, 234)

— Цил> биваше постиНи добро расположение. (М, 9)

— Биз'аше велико уми]'еЬе све то избз'еКи. (М, 57)

— ... срамота з'е погледати колико ]е то ушаретьено . . . (Н, 203)

2Ь) N5 + Сор + (То«—*) 1пг":

— Ваша милост . . . мене з*е вол>а туКи се. (Ш, 47)

— Низ'е ме вол.а слушати твозу литаниз'у. (III, 110)

— Тврда з'е у н>ега вотьа поправити све како вальа. (Ш, 10)

— ... прва му з'е брига ггрикупити око себе што више заких

присташа . . . (Ш, 10)

— ... а прва нам брига мора бити: отети земл>у од непоиз'ате.ъа

. . . (Ш, 153)

— ... а низе му ни накраз' памети дирнути у ону половицу коза

припада роду Хенингову. (Ш, 11)

— ... кому з'е наз'веНа сласт мучити . . . задни народ. (Ш, 133)

— А душа му з'е била з'еста пурен>ке и припизати уз №их ра-

гацу (Г, 102)

— Усред подне сумн>а те онуда проКи, а камоли ноНу ... (Г. 163)

— У н»ега су после подне, особито лети, прозори отворени, на

столу мора бити цвеЬа; зими се кади иэмирном или шейером

. . . милина то уНи. (Г, 169) [имплицирана копула]

— ... и чим кога опазе да им зе дужност одмах га завита свом

старешини ... (Г, 173)

— ^р бити вогза и низе нешто бог зна шта. (Н, 116)

У ГлишиЬа се нашла и з'една ретка конструкциза (уп. Погто-

виЬ, 1967: 8) — конструкциза с глаголом:

— Красно! ИКи те ме опадата и говорита што низе истина . . .

Баш та доликуз'е! (Г, 210)

У орпскохрватском з'езику не остварузе се конструкциза

Ъп{ + Сор+ ГлЕ (уп. ИвиК, 1968: 214), али се Сор даде заме-

нити семикопулатавним глаголом значити и тада конструкциза

постазе лрихватлдгаа. ^дини пример овога типа нашао сам код

писца кози, у односу на осталу троз'ицу, има назман>е инфини

тива:

— Ставита у изглед неком смушеном пискаралу да би му се

шеговом, Нигровом милошКу могао поз'авити песмул>ак, туц-

-муц есез'чиЬ и пресол>ена причица, значило би постати бог,

и ту би Нигро ... (Н, 165)

и Ово }е особита, генитивна преоблика конструктив Грдна }е брука

писати толико . . .
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За) Аск + Сор + (То-^->) 1п(:

— Та је л* вриједно пуно говорити за такову ништарију? (Ш, 121)

— Главно је кренути с мртве точке. (М, 38)

— ... боље човјеиом умријети неголи живином живјети. (Ш, 36)

[имплицирана поопула]

— А и није добро пуцати на нечастиву силу. . . (Г, 90)

— Зато је најбоље отпутовати на лице мјеста . . . <(М, 160)

— Сви су држали да је довољно покуцати на прооор. (М, 10)

— ... не би било доста скупити све прсте цијелога свијета

(Ш, 33)

— Залуду је сада кукати, бог је тако хтио. (Ш, 128)

— Како би било сјести на бицикл и као тобоже неким поелом

провеети се Шумарском улицом, сврнути погледом на њену

кућу и, уз мало среће, видјети је, видјети је!? (М, 89)

— . . ■ да није лако наћи њихове „декорацИје". (Г, 117)

— ... јер их је тако лакше саставити, лакше их је држати на

оку и наћи «ад куцне час састављања. (М, 73)

— Ако буде голема, ласно је поткратити. (Г, 114)

— ... и лијепо је служити јунака . . . (Ш, 46)

— ... ала лепо беше живети у Београду! (Г, 131)

— Немогуће је наћи узрочну везу између . . . <(М, 78)

— ... осу око које је било могуће окупити расуте магле машта-

рија. . . (Н, 186)

— . . . да јје овагј . . . народ немогуће извести из житког глиба

злобе ... (Н, 9)

— Држао је да је мудрије шутјети и чекати да се Мићо сам

појагаи. |(М, 127)

— ... ал' ви знате . . . да је мучно чекати. (Ш, 143)

— Најгоре је у њу се вратити раширеног капута, након што

си шетао авенијама . . . (М, 45)

— ... било је опасно проћи туда . . . (Г, 96)

— ... и схватио је да је најпаметније шутјети. (М, 11)

— Можда је погрешно неке ствари тајити? (М, 153)

— ... и да је потребно задржати тајност . . . (Н, 82)

— ... коју је било тако пријатно гледати . . . |(Н, 50)

— ... и кажем да би то најприличније било дати. (Г, 193)

— Гледао сам, још му нису спласле чворуте — све као ком-

пири велике . . . Смешно и погледати. (Г, 204) [имплицирана

копула]

— Ту |је страшно проћи и усред подне . . . <(Г, 88)

— Ал' са превијаном бабом слијепа 1миша играти, то је сувише

за мушку главу . . . (Ш, 17)

— Негдје сам чуо ријеч ... да је тешко служити два госпо-

дара . . . (Ш, 27)
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— Тешко ]е разлучити што ]е био Гргин ут]еца] . . . (М, 77)

— На^теже де чезнути из даллне . . . (М, 82)

— Тешко ]е наки доброт професора. <Н, 209)

— Теже ]е било поновити она] . . . природни шмек ... (Н, 13)

— Наотеже ]е зарадити први милион. (Н, 89)

— Упутно де пони]ети боцу каквог пика. (М, 10)

— ... ]ер ни]е путно дирати у редослед величина. (М, 177)

ЗЬ) Аау5 + Сор + (То«—>) 1пг:

— Било ми ]е досадно л>ен>арити. (Ш, 47)

— Знаш ли ти да ми ]е жао поКи за тебе, не бих ни ишла.

(Ш, 74)

— Зар ти ]'е жао за мене тюки? (Ш, 73)

— ... као да ]е и шему жао мутити сви]етлом . . . ноКи мир . .

( Ш, 37)

— Можда би му било лакше добити стипенди|у, кад би сви

знали? (М, 153)

— н>ему ]е лако било отики. (Н, 210)

— ... валлну човеку ласно ]е наки и на^ма и рада. (Г, 254)

— Мило ми ]е видети вал>ана човека ... (Г, 249)

— На]горе ми ]е осецати те потре. (Г, 109)

— Биваше му неугодно и дал>е се излежавати на сунцу, дан-

губити . . . <М, 33)

— Та пост Де мину© . . . па ]е ^езику слободно скакати. (Ш, 32)

— ... а слободно му стати где хоНе под на^ам или радити сво]

занат. (Г, 270) [имплицирана копула]

— ... тешко му ]е чекати. (Ш, 62)

— Нэвму ]е било тешко сувисло мислити. (М, 116)

Погледахме сада типичне преоблике ових конструкцииа:

1) Ни]е то, болан, шала, закопати [<—► да се закола] нахоче

у сеооки потес.

2а) Цил> би]аше постили [ -<—► да се постигне] добро . . . рас

положена.

2Ь) . . . кому ]е на^века сласт 1мучити [ ■*—*■ да мучи] . . . ]адни

народ.

За) Тешко ]е разлучити [•*—► да се разлучи] што ]е Гргин

ут]еца] . . .

ЗЬ) . . . тешко му ]е чекати [ ■«—► да чека] .

Из примера наведених под 2Ь) и ЗЬ) очигледно де како по

стои могукност да се инфинитиву, у „уопкено лично]*" мини

мално] синтаконо] конструкцией, на особит, посредан начин при-

дружи ознака „вршиоца радаье" обележене самим инфинитивом.

Та ознака представлена ]е (на]чешке) заменицом или именицом
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у генитиву или дативу.14 Реч је, наиме, о тав. „кумулативној

кондензацији" еинтакених функција: „Приложном ознаком у

дативу може се изрећи [. . .] ознака вршиоца глаголске радње".

(Приручна граматика, 1979: 345, подвукао В. Ђ.)

III. Инфинитив као допуна придевима

— . . . он није везан ићи него у баиску војску . . . (Ш, 72)

— ... иако је вољан којешта жртвовати за пријателлтво. (М, 95)

— ... а готов сам био и дати му пристојну награду за труд.

(Г, 212)

— ... дужан сам њему новце давати ... (Г, 257)

— . . . ал' доста сам јак спрегнути Грегоријанце. (Ш, 53)

— ... из моје су кадре извиривати све могуће поуке ... (Г, 173)

— Продужавати неизвјесност, налазити стално нове исприке . . .

то више није био кадар. (М, 160)

— ... љубопитни омо знати ... (Г, 136)

— Вијест да је осуђен остати у том малом граду док ће га

многи яапустити . . . (М, 132)

— . . . па су приправни на њега свједочити. (Ш, 22)

— ... ето човек сад није пристао ни из куће крочити без пу-

сата ... (Г, 279)

— Ја сам рад . . . о озбиллим пословима говорити . . . (Ш, 153)

— Човјек је склон ствари . . . преувеличавати . . . (М, 160)

— Био је спреман извршити сваку наредбу и иопунити сваку

жељу. (М, 149)

IV. Закључак

Управне глаголе поделио сам на три типа. О критеријима

за овакву поделу било је речи на почетку овога рада, а ти су

критерији одређени односом управног глагола и његове доггу-

не. Међутим, с гледишта разрешења значења допуне, управни

глаголи могу се поделити у следећих пет група:

(А) 1. Дошао је к н»ој тражити медицине.

2. Дошао је к њој да тражи медицине.

3. Дошао је к њој да би тражио медицине.

(В) 1. Обећао ми је доћи.

2. Обећао ми је да Не доћи.

3. *Обећао ми је да дође.

11 Уп. с примером: Усред подне сумња те онуда проћи, а камоли

ноћу ... (Г, 163), где је ова ознака представљена заменицом у акзгзативу.
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(С) 1. Ја увек могу дойи.

2. Ја увек могу да дођем.

(О) 1. Почели су разговараги.

2. Почели су до разговарају.

3. Почели су разговор.

(Е) 1. Помаже ми орати.

2. Помаже ми да орем.

3. Помаже ми при орању (у орању, код орања).

»

У обрађвном корпусу налази се укупно 2193 ( = 100°/о) ин

финитива. Од тога броја (I) у функцији >семантичког ггроширка

одређеним глаголима има 1213 ( = 55,31%) инфинитива; (II) у

функцији футура 842 (=38,39%) инфинитива; (III) у именичко-

-инфинитивним конструкцијама стоји 29 ( = 1,32%) инфинитива;

(IV) у прилошко-инфинитивним — 73 (=3,33%) инфинитива;

(V) у лридевскснинфинитивним — 36 (=1,64%) инфинитива.

(I) У читавом корпусу налази се 68 ( = 100%) управних гла

гола и 1213 ( = 100%) инфинитива који цредставл»ају семантич-

ке проширке тих глагола.

Света 8 (=11,76%) од 68 глагола има уз себе 914 (=75,35%)

инфинитива. Ти глаголи сачињавају грутгу уз «оју је инфини-

нитив најчешћи: моћи (375 или 30,91%), почети (106 или 8,74%),

хт(ј)ети {97 или 7,99%), ваљати (83 или 6,84%), морати (82 или

6,76%), стати (71 или 5,85%), требати (52 или 4,28%), имати/не-

мати (48 или 3,96%).

Друга група од 10 ( = 14,71%) глагола везала је за себе 199

( = 16,41%) инфинитива То су следећи глаголи: дати (31 или

2,55%), см(ј)ети (25 или 2,06%), биги (24 или 1,98%), немој (22

или 1,81%), узети (19 или 1,57%), желети/жељети (19 или 1,57%),

знати (17 или 1,40%), ум(ј)ети (15 или 1,24%), волети/вољети (15

или 1,24%), наставити (12 или 0,99%).

Трећу, најљшогобројнију групу сачињава тгреосталих 50

( = 73,53%) глагола који уза се имају свега 100 (=8,24%) инфи

нитива.

(II) У функцији футура код четворице писаца нашло се

842 (=100%), инфинитива. Од тога броја — код Шеное 260

(=30,88%), код Глишића 267 (=31,71%), код Мајдака 171

( = 20,31%), код Ненадића 144 (=17,10%).

(III) (IV) (V) Број инфинитива у овим конструкцијама веома

је 1мален и једино би се могло констатовати да је код свих

писаца инфинитив заступл>ен у свим трима конструкцијама.
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Ближи подаци изложени су у прилозима на крају овога

рада.

Одмах се уочавају две ствари.

Прво, да је у Ненадића инфинитив (и у унупном збиру и уз

поједине глаголе) много мање заступљен но у остале тројице.15

Друго, да у Глишића има нешто даше инфинитива него у

Шеное.1* Из тога, међутим, не треба закључити да је инфини

тив начелно у Глишића чешћи, већ да између н>их двојице нема

значајних разлика у употреби тог облика. То дал>е оведочи да

су, с обзиром на употребу инфинитива, Глишић и Шеноа (као

представници двеју варијаната нашег језика) међусобно ближи

него Глишић и Ненадић (као представници једне варијанте).

Наведени податак послужиће као увод у нешто шире разматра-

ње употребе инфинитива у српскохрвитском језику.

западна источна

варијанта варијантапре стотинак г Ј * Ј

година ШЕНОА ГЛИШИЋ

данас МАЈДАК НЕНАДИЋ

Из ове табеле види се да се одређена грађа могла анализи-

рати по временској оси (некада према сада), одн. по „варијант-

ној" оси (западна према источној варијанти).

Иако четири одабрана писца пишу варијантно поларизовано

и могу се, у складу с усталлим предоџбама, сматрати (типич-

ним) представницима двеју варијаната, није им било оправдано

приступити на тај начин из двају разлога:

1. Ексцерпирани корпус није довољно широк за општије

закл>учке. Тај је корпус, међутим, репрезентативая и управо

његова репрезентативност допушта да се укаже на неке оенов-

15 За илустрацију ове тврдње нека послужи следећи податак: на 50

страница Ненадићева текста налази се 59 инфинитива и чак 211 кон-

струкција да + презент (на местима где би се могао употребити инфини

тив). Однос је, дакле, 1:3,5 у корист да + презент!

м „ . . . треба напоменути да је прилично изненађења изазвала код

стручњака, који су друго претпостављали, студија Милице Грковић,

'Употреба инфинитива у језику Милана Ђ. Милићевића' (Прилози про-

џчавању језика 6, Нови Сад 1970, 67—81) у којој се утврђује да је овај

српски писац XIX века, родом Шумадинац, веома издашно употребљавао

инфинитив, и у футуру, и уз волунтативно хтети, а и уз остале модалне

глаголе..." (Ивић, 1972: 127, нап. 57).

У Глишића и у Милићевића преовлађују неке друге одлике које се

обично сматрају значајкама источне варијанте, те је разумљиво зашто

је савремено продирање конструкције да + презент паушално проглаша-

вано вајкадашњом источноваријантом особином.
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не проблеме у вези с употребом инфинитива у источној и за-

ладној варијанти српскохрватског стандардног језика.

2. Оба су „иеточноваријантна" писца Србијанци и екавци,

те се из њихова писања не добија потпуна слика етан.а у ис-

точној варијанти. Наиме, целина источне варијанте обухвата и

екавицу и ијекавицу. Дакако, проблем не лежи на разши екав-

ског или ијекавског изговора, већ на разини (назовимо их за

ову прилику тако) „екавско-ијекавеких синтансних разлика уну-

тар источне варијанте". Употреба инфинитива једна је од нај-

упадљивијих тамвих разлика. Просечан источносрбијански го-

ворник, када се служи стандардним језиком, преноси у њ кон-

струкцију да+презент уместо инфинитива зато што он на-

просто нема инфинитива „у уху" (одн. у дијалекатском сис-

тему). Насупрот њему, гједан Херцеговац и у стандардном јези-

ку задржава инфинитив, инфинитив који је у његову идиолек-

ту врло жива категорија. Другкм речима, основни проблем

јесте мењање дијалекатске основице стандардног израза у СР

Србији. У једној од расправа о актуелним питањима српско

хрватског језика, на то је указао проф. Душан Јовић (1979: 35)

овим речима: „И упозоравам: то више ниде западносрбијански

говорни тип, већ оилно превлађује централносрбијански говор

ни тип. Превлађује у прозодији, у изговору итд. Према томе,

ми се полако удал>авамо и од оне екавске норме каква зе била

установљена делимично у време Вука, а много више непосред

но после њега. То дале значи да се поступно све више удаља-

вамо од српоких говора који поетоје на западу наше земл>е."

Инфинитив је једна од оних важних синтаксних категорија

чија употреба или неупотреба битно утиче на ра1Слојавање на-

шег стандардног језика, па чак и на раслојавање источне вари-

јанте тога језика. Преовлађивање централносрбијанских говора

у основици оног стандардног израза коме је културни центар

Београд одражава се и на лагано нестајање инфинитива и њего-

во замењивање конструкцијом да+презент.17

17 Да нестајање инфинитива није увек природни процес, односно да

на тај процес често утичу и они који би требало највише да воде рачуна

о језичкој култури — лектори, сведочи С. Вукомановић (1970: 60—61):

„Пре годину-две дао сам у штампу једну расправу о кнъижевном језику.

Лектор је све моје инфинитиве уз непотпуне и модалне глаголе заменио.

разуме се, тамо где је то било могуће, са конструкцијом да + презент.

Тако, на пример, уместо : може се узети, греба истаћи, битно је уочити

и сл. лектор ставља: ложе да се узме, греба да се истакке, бигно је да

се уочи и сл. Поводећи се, највероватније, за својим језичким осећањем

(у србијанским говорима се губи инфинитив), лектор је све овакве кон-

струкције са инфинитивом осећао као нешто туђе, страно и замењивао-

их је презентом. Познато је, међутим, да се књижевни језик веома раз-
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Постоје најмање два јака разлога који негирају легитим

ност овога процеса. Први: инфинитив је родна словенска и срп-

скохрватска категорија. Други: инфинитив је веома чест у ис-

точнохерцеговачким говорима, који још увек слове као осно-

вица српскохрватског стандардног језика. То што у оквиру

нашег језика — дијасистема постоје говори у којима инфинити

ва уоганте нема, тј. то што меморија носилаца таквих (под)сис-

тема уопште не региструје инфинитив (осим, наравно, пасивно),

не би требало да утиче на положај инфинитива у стандардном

језику. Уосталом, говорни представници (под)система у којима

нвма инфинитива „обавезни" су (пре)познавати инфинитив у

стандардном језику.

Друга два разлога који дају предност инфинитиву над кон-

струкцијом да+презент тичу се његове економичности.

Један вид економичности могао би се назвати дискурсив-

ном економичношћу. Наиме, инфинитив је (осим у ретким слу-

чајевима) увек „краћи" од конструкције да+презент: они могу

кренути (7) / да крену (7), ја 1МОгу кренути (7) / да кренем (8),

можемо ли дићи (4) / да дигнемо (9) овај терет, итд.

Други, значајнији вид економичности јест информацијска

економичност. Она се огледа у томе што се употребом инфи

нитива избетава понављање информација о лицу, броју и вре-

мену, које су већ садржане у управном глаголу или су обеле-

жене на неки други начин. „Ияформативност" инфинитива мо

же се посматрати и друтачије: „ . . . увођењем именице на место

инфинитива врши се, међутим, извесно осиромашење саопште-

н>а: присуство именице искључује сваки податак о вршиоцу

радње која се подразумева. Постоји, дакле, једна важна хије-

рархија у комуникативном потенцијалу разматраних језичких

средстава: на прво место долази реченица као најбогатија ин-

формацијом, на последње именица, док је место инфинитива

овде средње." (Ивић, 1972: 120) „Богатство информацијом", одн.

„експлицитност и једнозначност" (уп. Розенцвејт, 1969: 198) пред-

ставл>ају, у овом случају, облик залихости (редудантности)

за оне који инфинитив имају ,,у уху", а таиви су значајна

већина, бар што се тиче источне варијанте и српскохрват-

ског стандардног језика као целине.18 Основна претлоставка за

постанак инфинитива јесте његова економичност. Стога понав-

љање одређене информације у конструкцији да+презент не

треба сматрати богатством.

ликује од локалног народног говора; он има свој пут и своје законито-

сти. Упозорићу овде да је Вук Караџић у свим оваквим синтаксичким.

конструкцијама готово редовно писао инфинитив".

18 Исто важи и за језик—дијасистем.
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„Обнова" употребе инфинитива има, дакле, и чисто лин-

гвистичко и социоликгвистичко оправдание. ВеКа употреба ин

финитива води значазтацем у]едначаван>у источне варирайте с

целином српскохрватског стандардног ]езика, а то значи и с

целовитошНу српске ^езичке културе у ^утослави^и.

Статистични подаци о грсфи (прилози)

1. Збирни подаци:

ш Г М Н УК.

глагол + инф. 339 452 289 133 1213

инф. у функц. футура 260 267 171 144 842

прилог + инф. 18 18 26 11 73

придев + инф. 11 16 9 — 36

суб^екатски инф. 9 15 2 3 29

УКУПНО 637 788 497 291 2193

2. Глагол + инф.

Ш Г м Н УК. Ш г М Н УК.

бити 11 5 7 1 24 надати — 1 — — 1

богати се — — 1 — 1 намеравати — — 2 — 2

валати 23 20 21 19 83 напасти — 1 — — 1

видети — 2 — — 2 наставити — 3 9 — 12

волети 7 5 3 — 15 насто^ати — — 3 — 3

вредети — 1 — — 1 наумити — 3 — — 3

гледати 1 — — — 1 научити 3 1 — — 4

дати 10 7 8 в 31 немо} 1 19 — 2 22

доди^ати — 1 — — 1 обвезивати се — 1 — — 1

допадати се — — 1 —. 1 обеНати _ 1 — 1

доКи 6 — — — 6 одбити — — 2 — 2

дрзнути се 1 — — — 1 одважити се — — 1 — 1

желети 6 — 13 — 19 одлучити 1 — — — 1

заборавити 1 2 а — б окупити — 2 — — 2

заокупити — 1 — — 1 остати — — 2 — 2

заопуцати — 1 — — 1 отиКи — 2 1 — 3

запети — 1 — 1 покушати 2 _ 2

заКи — 1 — 1 поЬи 8 1 7— —

заустити — 1 — — 1 почети 18 77 10 1 106

знати 11 3 3 — 17 престати 1 1 2 — 4

имати/не- 25 16 7 — 48 радити 2 — — 2

иНи 5 — 2 — 7 развести — 1 — — 1

канити се 1 — _ — 1 разгранати — 2 —. — 2

кратити се 1 — — — 1 свидети се 1 — — 1

кренути се — 1 — 1 смети 12 8 4 1 25

кушати 3 — — — 3 стати 16 37 18 — 71

марити 1 — — — 1 требати 10 9 20 13 52

милити се — 1 — — 1 узети 4 15 — — 19

мислити — — 1 — 1 умети 3 11 1 — 15

морати 33 15 25 9 82 успети — — 2 — 2

моНи 78 143 86 68 375 усудити се — — 4 — 4

мрзети 1 2 — — 3 утааити — 1 — — 1

навалити — 2 — — 2 учестати — 1 — — 1

яагнати .1 — — — 1 хтети 35 25 24 13 97
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3. Лрилог + инф.:

Ш Г М Н УК. Ш Г М Н УК.

вредно 1 — — — 1 мучно 1 — — — 1

главно — — 1 — 1 на]горе — 1 — — 1

добро 1 4 1 — 6 неугодно — — 2 — 2

доволно — — 2 — 2 опасно — 1 — — 1

досадно 1 — — — 1 паметно — — 1 — 1

доста 1 — — — 1 погрешно — — 1 — 1

жао 3 — — — 3 потребно — — — 1 1

залуду 1 — — — 1 приватно — —■ — 1 1

како — — 1 — 1 прилично — 1 — — 1

лако — 3 3 — в слободно 1 2 — — 3

лако + дат. — — 1 1 2 смешно — 1 —- — 1

ласно — 1 — —■ 1 страшно — 1 — — 1

ласно + дат. — 1 — — 1 сувише 1 — — — 1

лепо 1 — — 2 тешко 4 — 5 3 12

мило — 1 — — 1 тешко + дат. 2 — 2 — 4

могуНе/не- — — 1 4 5 упутно — — 2 1 3

мудро — — 2 — 2 надгоре + дат. — 1 — — 1

4. Придев + инф.:

Ш Г М Н УК. Ш Г М Н УК.

везан 1 — — — 1 кадар — 1 5 — в

волан — — 1 — 1 приправан 1 — — — 1

готов — 1 — — 1 пристао — 1 — — 1

дужан — 12 — — 12 рад 7 — — — 7

дак 2 — — — 2 склон — — 1 — 1

л>убопитан — 1 — — 1 спреман — — 2 — 2

У прилозима су из техничких разлога наведени само екавски лико

ви, а подразумева^у се и одговара^уКи идекавски.
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