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ПОНАВЛ>АН>Е РЕЧИ РАДИ СТИЛСКОГ

ПОМЧАВАЬЬА ЗНАЧЕКЬА

(Свршетак)

4. Нонав/ьснъе глагола, неких с глаголима

повезаних прилога и глаголских именица

1. Понавлагъв глагола: — На семантичком плану понав-

л>ан>е глагола се обично интерпретира са дуго или врло дуго.

То значи да се као н>егова семантичка функщца узима озна-

чавање дужине, односно дуготра]ности глаголске радн>е. Та-

кво схватан>е је само делимично тачно. Репетици]а глагола

]е, наиме, заиста повезана са трајан>ем радње и у неким слу-

ча]евима стварно доминира утисак о дуготра]ности. МеЬу-

тим, код вепине типова понавл>ан>а глагола обележаван>е ду-

готрајности нкце примарно.15 У ствари, семантичка функщца

за]едничка свим типовима понавл>ан>а глагола јесте обележа-

ван>е наставл>ан>а, продужаван>а, тра]ности процеса.16 МеЬу-

тим, ово значен>е нще увек ]едино, нити ]е увек доминантно

]ер продужаван>е процеса често имплицира друге моменте,

кода су с н>им повезанк као узрок, последица, пропратна по-

јава и сл. То могу да буду дуготрадаост („дуго"), непрекид-

ност („стално", „непрестано"), учесталост („често"), интен-

зивност („много", „|ако"), улаган>е великих напора (>,из све

снаге" и сл.), заокупл>еност искл>учиво датом радн>ом („са

мо") и сл., при чему ће постојан>е ових секундарних значе

на и н>ихова природа зависити како од контекста, тако и од

значења самога глагола. То значи да се репетищц'а тиче кван-

тификативних и других момената кода одреЬу]у меру и на

чин вршен>а глаголске радн>е.

Предоминантност ш^единих семантичких ни]анси може

добити свој израз у начину изговора: наглашен, одсечан из-

говор истиче интензивност радн«е, продужен изговор нагла-

15 То показу]е и ова] пример:

Плаках и плаках, и плакала бих тако дуго да не доЬе Жи

вая ЦВ, 150).

16 То смо веЬ илустровали примером на почетку чланка (ДК —
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шеног вокала — дуготрајност и сл. С друге стране, када се

са семантичким диференщцащцама помеша]у и посебне

стилске потребе везане за осликован>е субјективних утиса-

ка о нарочитој увепаности глаголске радн>е, као диференци-

]ално обележ]е ]авл>ају се спещцални облици понавл>ан>а,

који у односу на асиндетско понавл>ан>е представл^у обе-

лежене варщанте; то су синдет с вокалом и — за истицан>е

упадл>иве стадности или продужености процеса, и употреба

речце ли иза првог члана понавл>ан>а — за истицан>е интен-

зивности радн>е (нпр. виче, вине: вине и вине, одн. вине ли,

вине). А експлицитно обележаван>е по]единих нюанси зна

чена постиже се употребом одговара]упих прилога и израза

уз поновЛ>ени глагол; примери:

Учител> све мисли, мисли па онда (...) (В]. Калеб,

Новеле, Загреб, 1946, 81). — Музикаш тожица све пу

ши и пуши на дебело (АК, 272). А он све ]еднако

с]еди и с]еди замишл>ен, одсутан (ВК, 152). — У в и ] е к

]е радио и радио (АК, 263). — И скакала }& и скакала

дал>е (ВК, 391). — А }г. хрлим некаким дугачким по-

друмима. Без кра]а и конца су, а види ми се кано да ]е

подрум нашега сеоскога учител>а, само да се ду/ьи и ду

ли у неизм]ереност (АК, 59—60) . — Ови се л>уди

ршетко шале, само раде и раде и гледају щцемо пре

да се (ВК, 151). — Заборавио је да се крсти и моли бо

гу, само ]е гледао, гледао. . . (СР, 49).

Потреба за експлицитношпу може добити сво] израз и

употребом аналитичког по]ачаван>а процеса, при коме се —

као што ћемо видети мало касгоце — не понавл>а]у глаголи,

него по]едини прилози.

Поред семантичке, понавл>ан>е глагола има и стилску

функцщу — да истакне моменте везане за тра]ност глагол

ске радн>е, односно говорников став о н>има. Само у по]е-

диним случа]евима понавл>ан>е се ]авл>а као ман>е-више не-

експресивни обрт, чща )е функщца обележавање тра]ности

без неког нарочитог истицан>а.

Понавл>ан>е глагола срепе се првенствено у независним

реченицама, пошто је на]чешпе везано за главну радн>у, док
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1*е у зависним реченицама ретко. Уз то, овакво понавл>ан>е

употребл>ава се само у потврдним реченицама ]ер се односи

на вршегъе процеса."

Асиндетско и синдетско понавл>ан>е: — Основна функци-

}& асиндетског понавл>ан>а састо]и се у истицан>у продужа-

ванъа, наставл>ан>а радн>е, што се семантички, зависно од

конкретно/ случаја, може интерпретирати са стално, непре-

кидно, дсиъе и сл. Поред тога, могу бити имплициране и дру

ге, већ споменуте семантичке ни]ансе, од чега пе зависши

начин изговора понавл,ан>а. Ево примера за асиндетску ре-

дупликащц'у:

Па грли, /ьуби, /ьуби (АШ, 154). — ГоспоЬа Сида

слуша, слуша песму (СС, 165). — Па изгледа као да ]&

у огромним туЬим чизмама, у ко]е сав пропада, пропа-

да (ММ, 278). — Само кад га [покойника] понеше из

куће а баби заигра дон>а усна дршке, дршке (ЛЛ, 92).

— Лешкари на кревету, тури руку преко очщу, па сан>а,

сагъа (ЛЛ, 218). Све само једна бщела зав]еса, низ ко]у

се цщеде, цщеде црвени млазови из здравих, крепких,

за живот ]ош способних луди (АС, 121). — Кад се осви-

јести, продрмат пе пола свщета. И сад га веп дрма, др-

ма. . . (ИД, 96). — Одушевл,авао се КотлиЬ и у заносу

махао кратким рукама, додиривао Галон>ина прса, гово

рио, говорио (ВК, 247). — Зачас се начини читава гужва.

Сваки дочепа шта му паде шака, па удри, удри\ (МГ, 73).

Поред редупликацщ'е, ]авл>а се и асиндетска трипликаци-

}а, ко}а }е обично условл>ена емоционалним и емфатичким

разлозима, а уз то |е погодна и да створи утисак о силини

и дужини глаголске радн.е. Примери:

А гости се чуде, боже, чуде, чуде! (МГ, 115). — Па-

дох у изби својо] на земл>у — и плаках, плакал, плаках

од мрака до зоре (АШ, 259). — Играти, играти, играти

— основни су услови за ]едиог тенисера (П, 9. I 1970,

12). — Шта би, укратко по вашем мишл>ен>у, требало

17 Понавл>ан.е глагола ради инсистиран>а на невршењу радвье,

какво имамо у примеру:

Нема /е [лаЬе] па нема! рече казащнца л>утито (ЛЛ, 244),

иако ]е доста блиско понавл>ан.у ради п<чачаван>а, ипак пре спа

да у напред поменуту емфатичку репетивдцу.
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учинити да бисмо ефикаснще пословали? — Радити, ра-

дити, радити! (НИН, 24. III 1968, 6).

Функцща синдетског понавл>ан>а ]е унеколико друкчи-

]а од функвдуе асиндетског. Оваквим понавл>ан.ем се, наи

ме, не само истиче тра]ност процеса, него се износи и говор-

ников утисак да су наставл>ан.е, продужност или непрекид-

ност процеса упадл>иви, необични или чак прекомерни, што

значи да ]е синдет по свом стилском ефекту близак понав-

л>ан>у употребл>еном за интензификащц'у го^мова и за по-

јачаван>е интензитета особине. Примери за синдетску репе-

тицщу:

А у златш^ ауреоли модре, свилене висине везе и

везе шева златно цвркутан>е (АГМ, 106—107). — У су-

штини оно личи на налакпено чекан>е у прозору неке

сеоске граЬанке, ко]а меланхолично чека и чегса некога

да проЬе пустом улицом (ВП, 29). — Часови пролазе,

вода тече и тече, мисли с н>има (АЦ, 269). — Д)ед само

забио главу меЬу рамена, па онако залеЬен и смрзнут

трчи и трчи (ИД, 101). — Тамне се очи жаре као бще-

сном псету, па се врте и врте (АШ, 129). — Пио )& и пио

нудепи свакоме наоколо (ВК, 76). — ПроЬох мимо н>е

два-три пута у тешким мислима, она чаврлаше и чавр

лаше са класичним чиновничким егземпларом (АГМ,

103). — Затрнуо и испружио растворену шаку, као да

]е л>уЬак пред н>им. . . но док ]е ли]'ечник говорио и го

ворио, ипак ]е дошао к себи (ДШ, 103). — Тврда, уко-

чена и чекин>аста, она ]е под корацима шуштала и шу-

штала неким сухим, но и металним звуком (АЦ, 89).

Поред наставл>ан>а дуративних радњи, овако се може иста-

пи и наставл>ан>е радн>и ко]е се врше у навратима. Ту се по

ред значен>а „стално" развща и значен>е „(врло) често".

Примери:

Тата ти је говорио и говорио: раскини са Ьулафал-

вщенцима (ВП, ПО). — Млада ]е жена веп сада о томе

мислила, зато што је н>езин муж говорио и говорио да им

Д)етета више од једног не треба (ДШ, 119).

За разлику од асиндета, код кога преовлаЬу]е презент, син

дет је често везан и за перфект. Уз то, код синдета ]е три
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пликавдц'а сасвим ретка: ми смо нашли само ова два при

мера:

Безбрежии цврчци у гран>у, гацани од сунца, цврче,

цврче и цврче (Т. У]евип, нав. дело, 175). — Па црка

вам, цркавам и цркавам под све вепом и вепом пирами

дом гроба смрти, срамотне гладне погибче (АГМ, 198).

Стилски ефекат понавл>ан>а глагола врло често се ком-

бину]'е са ефектом наредних реченица, и то на]чешпе напо-

редних, било на тај начин што се следепом реченицом упот-

пуњава експресивност понавл>ан>а, било тиме щто понавл>а-

н>е припрема и по]ачава ефекат идупе реченице и тако до-

приноси изража]ности и живости причан>а (приповедања).18

Од вепег бро]а оваквих случа]ева ми ћемо се зауставити на

на.)карактеристичнщим типовима.

Потреба за експресивним представл>ан>ем процеса — на

рочито када се ради о силини или непрекидности радн>е —

не ограничава се увек само на употребу понавл>ан>а, веп до

бща сво] израз и у наредно] реченици, ко]а сликовитим кон-

кретизован>ем процеса, описиван>ем других аспеката ситуа-

цще или изНошен>ем пропратних говорникових утисака до-

пун>ава ефекат репетищце, развща га и још више истиче.

Примери:

Псу]е газда Рака, псу]е — ама не оставл>а, што ка

жу, ни миша у дувару! Разлеже се псовка по свом селу

(МГ, 125). — Трч'о сам, трч'о, душа ми изиЬе! (ЗВ, 111).

— Овако обучена (...) пала сам на кревет, па плакала,

плакала, мишл>ах очи ћу искапати (МГ, 99). — Па се

сме]е, сме]е, све се тресе (СС, 241). Ал' она, сме]е се,

боже, сме]е, смеуе, па мислиш све звони сокак од н>ена

смеја! (СС, 100).— БашонденаврхПрево]апотукошесе.

Ломи се, ломи, ломи, рекао бих, све пе у Содом! (МГ,

154). — А онда дошао у улицу, у ко]0] су се све повор-

ке слиле, претвориле у непресахн>иву бу]ицу, која је

текла и текла, никад }о} кра]а! (АС, 14).

" У таквим везама понегде се јавл>а]у неке посебне карактери-

стике асиндетског понавл>ан>а — дистантни распоред, знатна употре-

ба перфективних глагола и своЬен>е функцще понавл>ан>а на просто

обележаван>е трајан>а радње.
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Другачщи ]е случа^ у следепим сложении реченицама у

ко]има се супротном реченицом износи радн>а истовремена

са радн>ом поновл>еног глагола. Ту ]е понавл>ан>е мотивисано

нарочито потребом да се нагласи контраст— на]чешће кон-

цесивног карактера — измеЬу продужаван>а радње означе-

не поновл>еним глаголом и (не)вршен>а рад!ье супротне ре-

ченице. Примери:

Ви чекате, чекате, а Нова година не долази (П, 31.

XII 1969—1, 2. I 1970, 13). — Возимо се, возимо, а она

ретко да реч проговори (ИС — КПГ, 32). — Певаш, пе-

ваш, а свака нота погрешна! везеш, везеш, а сваки бод:

те над, те под, те мимо (И. Секулип, Говор й ]език кул-

турна смотра народа, Београд, 1956, 35). — Пуца, пуца,

али ретко погаЬа (ДК — ДС, 251).

Асиндет, са својим истицан>ем продужаван>а радње, довол>ан

]е за оствариван>е стилског ефекта меЬу истовременим ре

ченицама; зато се оиндет употребл>ава само када ]е потреб

на нарочита интензификащца:

— 1а брблам и брб/ьам о сунцу и м]есецу, а он гле-

да ищем преда се (АШ, 146). — Продавало се и прода

вало и опет су све касе биле празне (ИА, 69).

Контраст са израженом концесивном нщанском може

поскуати и измеЬу радн>е означене понавл>ан>ем и реченице

ко]ом се износи да се упркос вршен>а те радње нще оства-

рио цил> коме се тежило. И овде репетшцца служи да се тај

контраст истакне, чему ]ош више доприноси и честа упо-

треба синдетске редупликащце. Примери:

а) Асиндет: Нападали, нападали, али нису дали ни

]едан гол! (П, 27. X 1969, 13). — Милисав ишчекиваше

да га, по обича]у, зовне, те да пос'о нареди. Чека, чека

— али не дочека (1В, 33).

б) Оиндет: — Тражили смо и тражили, али је не

наЬосмо (БТТ— П, 156). — Тражио ]е и тражио, помо

гла му ]е и госпоЬа Милева, али — нигде ципеле (БН —

ОД, 101 ) . — А ]а ради и ради, куцка], па нисам стекао ку

пу (ВК, 253). — Ама, да ми зовемо попа (...) нек очита

што. — Та читао /е, Срдане, и читао (...) па никакве

ва]де (МГ, 73).
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Неколико типова сложених реченица саставл>ени су од

реченице са понавл>ан>ем глагола и друге чи]ом се радњом

окончава, замен>у]е или наставл>а радн>а означена понавл>э-

н>ем. — У ]едном случа]у, та друга радгьа може бити исказа-

на временском реченицом са (све) док. ..не, ко^м се огра-

ничава трајан>е радн>е поновл>еног глагола:

а) Аеиндет : — Тако се смиривао цар Лазар и не-

као, чекао, док нще дочекао дан, ко]и се уистину ра-

зликовао од осталих (АЦ, 80). — Заноси ^ руку и при-

тиску]е, прытиску]е, све док се н.езино дрвце ни]е скр-

шило (ДШ, 112).

б) Синдет: — Што нас подс)епа на жижак ко]и ^е

без ул>а, па гине и гине, док не угасне (ММ, 228). — Па

се [таласипи] шире, разилазе и разилазе, док не наиЬу

на обалу (БН — П, 3).

Различите на синтаксичком плану, али семантички сродне

са оваквим реченицама јесу саставне реченице у ко]има сто-

]и или се подразумева одредба на]зад, напослетку и сл.

Примери:

а) Аеиндет: — Па онда поче смишл>ати шта да пре-

дузме. Мислио, мислио, и на]зад смислио на ]едно (РД,

38). — А Марко се претурао по гробу, претурао, па се

веп и мртву човеку досадило (РД, 27).

б) Синдет: — Мыслила ]е и мыслила какоби им до

скочила, и напослетку се досетила, славно досетила

(СС, 102).

Код оба ова типа ефекат понавл>ан>а тесно је повезан у це

лину са ефектом друге реченице, ]ер се тра^'ност радн>е озна-

чене понавл>ан>ем (често синдетским) истиче и са док. . .не

(а нарочито са све док. . .не), односно са на]зад и сл.

Репетивдца је врло честа у случајевима када радн>а по-

новл>еног глагола изненада бива прекинута или замењена

радн>ом наредне реченице. Реченица ко]ом се наставл.а по-

навл>акье обично ]е саставна (са сукцесивним односом) или

пак супротна, и то првенствено са везником док или кад, ко-

]и сугеришу преокрет. Изненадност го>]аве друге радн>е че

сто ]е експлицитно означена са на]едном, тек и сл. примери:
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А Д]ед гледа талину, гледа, па на]едном скочи (. . .)

(ВК, 240). — Ударе \о\ сузе, па плаче, плаче, па опет

у]еданпуг утре очи (ЛЛ, 149). — Шали се, шали, па

истом средне до мене и каже кроз смјех (И. Андрип,

Проклета авли]а, Београд, 1962, 141). — Хода]у тако,

хода]у, а тек се управник замисли (БН — П, 133). —

После мало оде, шушка са женом, шушка, па тек доЬе

и вели (БН — П, 40). — (...) седим }а тако, ]едно прет-

подне у редакци]и и стен>ем саставл>а]упи трговину и

обрт (...) Стегъем ]&, стегъем, док ће тек упи у редак-

щцу ]едан непознат човек (БН — П, 73). — Узме преЪу

и оно мало рибе, па ха]д насипом. Иде тако полако, иде.

Док се обрне пред нжм црн поп! (МГ, 155). — Он узе

букагще у руке па носи, а опучи сад брже. Иде тако,

иде, док ти н>ега нека рука дохвати остраг за раме (МГ,

155—156). — Затрча се [нешто црно] право н>ему, а све

' вепе расте, расте, кад ал' опет она] црни [поп] као ра-

диш (МГ, 155). — Идем, идем, а испод церова тумацну

ми се нешто бщело и дугачко и лщепо изаЬе на траву

као чов]ек (МЛ — ЗП, 119).

Овакве реченице се нарочито употребл>авају при изношењу

поступка по]единих личности, као и причан>у узбудл>ивих

доживл>а]'а. Функщца понавл>ан>а ]е да припреми слушаоца

(читаоца) за обрт ко]я следи. Понавл>ан>е, наиме, омогућава

слушаоцу да се уживи у ситуашчу ко]а претходи обрту19,

и истовремено по]ачава контраст измеЬу мирног наставл>а-

ња радн>е означене поновл>еним глаголом и н>еног наглог

прекидан>а, а може и да повећа напетост и драматичност

причан>а. При томе тежиште приповедакьа юце на речени-

ци са понавл>ан>ем, ко]а представл>а само уводни део, него

на наредно] реченици, ]ер се овом уноси у приповедан>е

нови моменат, на ко]и Ие се надовезати дал>е излаган>е. Због

тога понавл>ан>е често не служи истицан>у тра,]'ности, него

само показу]е да ]е радња била у току. У говору ово се огле-

да у чин>еници да се чланови понавл>ан>а тада изговара]у без

" Томе служи и исторщски презент, коде се овдв доста упо-

требллва.
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икакве паузе и често убрзаним ритмом.20 Ово се нарочито

дешава када је радња поновљеног глагола већ изречене рече-

ницом, односно недвосмислено произилази из ње, као што

је то случај у већини наведених примера.21 Но и у таквим

случајевима кад глагол нема неку нарочиту информатив-

ност, понавл>ање ипак задржава своју стилску функцију —

да указивањем на радњу не као на факат, него као на кур-

зивни процес припреми услове за ефекат обрта који ће усле-

дити. Уз то, на настављању радње може се инсистирати чак

и кад је она лишена информативности; то јасно показују

следећи примери са трипликацијом:

Све је о другом мислио (...) Ето, све је тако које-

шта мислио, мислио, мислио, па му тек на једанпут иза-

Ье пред очи министар (БН — П, 105). — Обичај је при

писању романа да писац поведе читаоце и води их нај-

пре по разним местима кроз разне догаћаје, води, води,

па тек почне уједанпут новом главом (БН — ОД, 223).

За ову конструкцију је карактеристично да понављање има

асиндетски облик и да су чланови понављања често у ди

стантном распореду. За синдет смо нашли само један

пример:

Бик грпео и трпео, па одједном мукну као гром

(ИС — КПГ,62).

Поред бројних случајева понављања глагола несвршеног

вида, нашли смо и овај пример са перфективним глаголом:

А он их премери, премери, па' тек викне (БН —

ОД, 41).

Понављање је типично још у једној конструкцији; ради

се о саставним реченицама у којима се понавл>ан>е налази

у првој, а другом се износи радња којом је настављена или

замењена радња означена понављањем. Овде, за разлику од

претходног типа, нема никаквог преокрета, него радње нор-

мално следе једна за другом, што показује и прилог онда,

који се често јавл>а у другој реченици. Примери:

" Одсуство интонапије у гшсаном тексту отежава интерпрета-

цију оваквих реченица јер се без интонације не може сигурно рећн

да ли је функција понављања само да означи курзивност процеса или

и да је истакне.

* На то указује и честа употреба прилога тако.
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И оба брата шапташе }0} нешто, шапташе, па реко-

ше: (. . .) (МГ, 134). — О они се почели рвати. Рвали се,

рвали, онда Д]еду рвање до]адило (ИД, 102). — Лазар

се, кажу клатио, клатио, па се окренуо без речи и пола-

ко изишао на пут (ДЧ — К, 102). —Стаде пред сина.

Гледа га, гледа, — па онда тресну о земл>у (ЛЛ, 254). —

Пили л>уди, пили, па се и потукли (БН — П, 129). — По

сле гледа на чивилук (...) Гледа, гледа, и ту се дубоко

замисли (БН — П, 108). — А управник донекле слушао,

слушао, па се после бацио у неке сасвим друге мисли

(БН — П, 132).

И овде се углавном ради о приповедању по]единих ситуаци-

]а и догаЬаја, али нема драматичности. Радн>а друге речени- -

це је и у овим конструкщц'ама комуникативно важнща и

динамичнщ'а од радн>е изречене понавл>ан>ем, али радња пр-

ве реченице нще ипак у оно] мери подреЬена -ефекту друге

као код претходног типа. Зато се овде ман>е дешава да ]е

радња поновл>еног глагола већ ранще изречена. Но у таквим

случа]евима и овде често долази до тога да се понавл>ан>ем са

мо показу]е — без нарочитог истицан>а — да ]е радн>а тра^ала

извесно време, што се онда одражава и на интонацији и

ритму говора. — И за ову конструкщцу ]е карактеристич-

на асиндетска редупликащц'а, а синдет је сасвим редак. За

разлику од претходног типа, глаголи (несвршеног вида) на]-

више се употребл>авају у перфекту. Примера за понавл>ан>е

перфективних глагола, пре свега неодреЬено-свршених, има

прилично; ту се функщца понавл>ан>а састо]и у обележава-

н>у или истицан>у чин>енице да су пре свог завршетка рад-

ња, односно стан>е трајали неко време. Уз такве глаголе се

обично употребл^ва прилог мало, ко}и се слаже са значе

н>ем понавл>ан>а, а глаголско време ]е веИином аорист.

Промислише, промислише мало, па увидеше да дру-

гачще не може бити (БН — ОД, 50). — Потращ мало, потра

ва — он дахну други пут дваред. . . (ЗВ, 18). — Размисли

мало, размисли, па пе рећи кмету (БН — ОД, 29). — Поку-

та мало, покута, па опет рече (ЛЗ, 177). — Поћута мало, по-

ћута, па се онда сети (...) (БН — ОД, 66).
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Глагол + ли+ глагол: — Поред асиндетске и синдетске

редупликаци]е, на ко]има смо се до сада задржали, постов

још ]едан тип редупликащц'е, са нешто другачи]им обликом

и нешто другачщ'ом функциям. То ]е понавл>ан>е глагола

при коме }е први члан прапен речцом ли. Примери:

Па л>утито мотри једног мрава ко.)и с напором ву-

че осушену травку. — Пази га прави капиталист! Вуче

ли, вуче (БЕ, 75). — А господин Милщ'а као завукао

кл>ешта у уста, али уместо кутн>ака шчепао му душу,

па вуче ли, вуче (БН — ОД, 85—86). — А Ьак, окружен

задивл>еним слушаоцима, сав срепан и с|'а]ан, прича ли,

прича (БЕ, 78). — Тражи [Ьак] слушаоце и окретно,

слатко, везе ли, везе (БЕ, 77). — А горе на чуки „шар-

ци": штепу)у ли, гитепу)уШ (П, 29. XII 1969, 13).

Поред тра]ности, оваквом конструкциям се врло експре

сивно истиче и заокупл,еност датом радн>ом, улаган>е вели

ких снага и напора у вршење те радн>е и отуда и н>ен велики

интензитет. Овакво понавл>ан>е, дакле, има специфичнще

значење од досад описаних (отприлике, зависно од глагола,

„из све снаге", „]ако" „силовито", „много", „само" и сл.).

За овај обрт ]е типична употреба несвршених глагола у пре

зенту. Чланови редупликащце су обично у контактном ра

спореду; но ево и ]'едан пример са дистантним:

У Радо]ке бще ли срце, бще (ЛЛ, 182).

2. Аналитичко по]ачавагъе процеса: — У одел>ку о по-

^ачаван>у интензитета особине навели смо већи бро] приме

ра за понавл>ан>е прилога, и то на]чешНе прилога у служби

глаголске одредбе. Употреба тих прилога, меЬутим, није мо

гла бити замен>ена понавл>ан>ем глагола (т]. синтетичким

по]ачаваннем процеса), чак и кад би се допустиле ман>е се-

мантичке и стилске разлике. Има, меЬутим, ]едан низ прило

га чще ]е значен,е такво да поновл>ени у вези са гла

голом оствару]у ефекте сцнонимне, ако не ]еднаке, са понав-

л>ан>ем глагола. То значи да се таквим прилозима не интен-

зификује прилошка особина. сама за себе, него се, у ствари,

на аналитички начин интензифику]е цео процес.22

а Од осталих прилога они се разлику)у и по често] употреби

синдета.
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Главна разлика измеЬу синтетичке и аналитичке интен-

зификащце процеса лежи у томе што ]е прва имплицитна и

зато ман>е прецизна, а истовремено дифузнија и обухват-

нща ]ер се уз доминантно значен>е подразумева]у или се мо

гу подразумевати и друга споредна значен>а. А при анали-

тичкој интензификащци особина процеса на коју се по^ача-

ван>е односи експлицитно је наведена и тиме издво]ена од

осталих могупих особина.

Од прилога ко]и учеству]у у аналитичком појачава!ьу

процеса ]едино дуго има већу фреквенщц'у, што се може об-

]аснити потребом да се истакне дужина, а не само настав

лен>е процеса. Но код овог прилога потребно ]е начинити

извесну дистинкци]'у: — Као средство аналитичке интензи-

фикащце прилог дуго се употребл>ава када, као квантифи-

кативни детерминатив, одреЬу)е начин вршен>а глаголске

радн>е. Примери:

а) Асиндет: — Он гледаше дуго, дуго, за н>ом (АК,

284). — Ауго, дуго сам посматрао Бщели Град (АГМ,

13). — И он губи свеет у папеничком уживању ко]е ду

го, дуго гра]е (ДН — К, 55).

б) Синдет: — Дуго и дуго тра]аше та молитва (АК,

266). — То |е ТТТатш тако мило било да ]е сав блажен и

пресрећан дуго и дуго мислио на 1улу (СС, 233). — Ба-

зао је дуго и дуго (ВК, 71).

У таквим случајевима прилог дуго се интензифику]е и у сло

жении реченицама за које ]е карактеристично понавл>ан>е

глагола, нпр.:

И довели су га (...) у полумрачну собу неком још

мрачнщем чиновнику, ко]и је (...) сједио згурен за сто

лом пуним аката и дуго, дуго пил>ио у старца, док се

најпосли)е яще подругл>иво насм]ехнуо (АЦ, 64). — Вр-

тили се, скакали, летели дуго и дуго, када нас изненада

прекину ]аук и лелек меЬу играчима (АК, 133). — Ми

слио ]е дуго и дуго, па нще могао за Мило]а напи бол>е

прилике (ЗВ, 43).

Глагол овде увек стоји у неевршеном виду, а реченица ]е,

као што ]е то случај и код понавл>ан>а глагола, потврдна.

— Кад, меЬутим, прилог дуго нще уско везан за глагол него,
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као квантификативна временска одредба одреЬу)е целу ре-

ченицу, онда се ман>е ради о аналитичко]' интензификащци

процеса, а више о по]ачаван>у интензитета особине о коме

]е било речи код понавл>ан>а прилога. Зато је разумл>иво

што се у таквим реченицама могу употребити и глаголи ко]и

се иначе не интензифику]у и што реченица може бити и не

гативна. Уп.:

а) Асиндет: — Те се крв дуго — дуго \ош неће ис-

прати са тог Места (ВП, 74). — И дуго, дуго }ош после

тога он ]е био наш ]унак, наш недозвол>ени идеал

(ЛЛ, 281).

б) Синдет: — Густа тама пала на земл>у, а дуго и

дуго нще се повратио роЬак кумординар (АК, 120). —

. Дуго и дуго остадоше у свщету (АК, 255). — Веп те ду

го и дуго не вид)ех (АК, 282).

Наставл>ан>е процеса добща сво] експресивни израз у

виду понавл>ан>а прилога дале:в

Пушкинов програм испун>авапе се у Руси]и доле ы

да/ье, непрекидно (ИС — МН, 127).

На непрекидност продужаван>а процеса указу]е се, екс-

пресивно, удва]ан>ем прилога стално, увек, вазда и сл.:

Тако ми ]е сада неугодно, да вазда и вазда бул>иш

у н>их [юьиге] (АК, 324). — Но вазда и вазда лебдела

си ми ти пред очима (АК, 335—336).

Кад се ради о процесу ко}и се врши у навратима срепемо

две врете аналитичке интензификащце. 1една се тиче настав-

д>ан>а, обнавл>ан>а радн>е и постиже се прилозима изнова,

опет и сл.; примери:

Та ]е теорща одавно пропала, али ]е ми увек вскр-

савамо изнова, изнова, изнова. (П, 12. XI 1968, 9). Дуго

су опет и опет одлазили (МЛ — ЗП, 20—21).

а Но понавл>ан>е овог прилога често се ]'авл>а у оквиру понав-

л>ан>а целе елиптичне реченице и тако доле. Нпр.:

И }& отпочнем. Уредим ко]екако ствари. Извадим неколико кн>и-

га и нареЪам на сто. Болесницима одредим извесно доба дана кад

сам код куЬе, итд., итд. (ЛЛ, 89). — И веЬ сви знате шта таква

тринаеста л>убав доноси: ситне приходе — крупне расходе; сит-

ну жену и крупну децу и тако доле, и тако доле (БН — П, 164).

Ту се ради о истицању сро]ности гаумова, догаЬа]а и сл. чще ]е наво-

Бен>е замен>ено употребом итд.
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Друга врста се састс^и у истицан>у учесталости такве радн>е

понавл>ан>ем прилога често:

И уздисао си често, често (БН — П, 46).

И интензивност радн>е може бити истакнута на анали-

тички начин:

1аблан сто]и поносито на ме^дану и рече, а планин-

ски врхунци силно — силно од}еку}у (ПК, 43). — Онда

тешко уздахну, опет се подними и нешто се дубоко, ду-

боко замисли (ПК, 76). — Еле, насетова их много и мно

го (МГ, 163).

У оваквим реченицама уз интензивност се подразумева, чак

и код глагола свршеног вида, извесно тра]ан>е глаголске

радн>е, и ту је понавл>ан>е прилога синонимно са понавл>а-

н>ем глагола.^4 То, меЬутим, нще случај у реченицама као

што је:

(...) и он се много, много променио. . . (СР, 70).

Споменимо ^ош да се, паралелно интензификащци по]-

мова помопу понавл>ан>а бро^них именица, овде може навести

интензификацща помопу понавл>ан>а именица ко]'е значе вре-

менске ]единице (саг, дан, година и сл., в. стр. 131) упо-

требл>ених као глаголске квантификативне одредбе. И ту је

интензификована дужина радн>е, као и код понавл>ан>а при

лога дуго, али је та дужина одреЬена значен>ем поновл>ене

именице.

3. Понавл>ан>е глаголских именица: — Процесуално зна

чен>е садржи се и у семантици глаголских именица. Зато ]е

разумл>иво што се и код н>их — мада ретко — срепе понав-

л>ан>е ко]е, као и код глагола, има функщцу да на експресн-

ван начин истакне субјективни дожишьа] наставл>ан>а про

цеса, а ово наставлен>е, опет као и код глагола, може бити

прапено и другим семантичким нщансама (интензивношпу

и сл.). Примери:

Што бщеш онако Ьаке? ПроЬох данас онуда [по-

ред школе] а оно врисак, врисак, рекох нико не оста

жив! (МГ, 137). — Како се сви намешта]у [на колима],

м Упореди са примером ПК 76 следейи пример:

Кад Радо]ка после све исприча Д]'еди, он се замисли, замисли.

На]после мрдну обрвама (ЛЛ, 177).
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гледа]у ]е ли он добро, и онда — кас, кас, кас! (ЛЛ, 281).

— Пас некако кроз жицу провалио у крлетку, а срна

онда излетела, па трком, трком. . . (ВК, 298).

Оно што је потребно посебно истапи, то је да овакве имени

це на]'чешпе имају функци]у елиптичних реченица — исти

на не увек истог типа — што такоЬе утиче на по]аву понав-

л>ан>а.

Од структурних карактеристика навешпемо, на основу

наЬених примера, да је типична асиндетска редупликаци]а,

која ]'е доволтна за постизан>е оДреЬених ефеката, а да се по

]ачана експресивност постиже утрајан>ем. Глаголске име-

нице сто]е у ]еднини, а у ком падежу — то зависи од типа

елиптичне реченице.

*

* *

ПРЕГЛЕД ПОНАВЛ>АН>А ПО КАТЕГОРЩАМА РЕЧИ"

Типични
Карактеристична

функци)а
Категорща речи облик

понавл>ан>а

Пример

Именице (за;едничке,

градивне, бро)ие)

Синдетска
гомиле и го-

миле

брашно

и брашно

Експресивно нумеричко,

одн. квантитативно по;а-

чаван.е по)мова

редуплика-

цща

Именице у функцищ

елиптичних реченица

са процесуалним зна

чен,ем

Асиндетска

редуплика-

ци)а или

триплика-

Ци)а

Концерши,

концерши.

Истицан>е низанна, дефи-

лованна, нагомилаван>е

по]мова, одн. наставл>ан>е

процеса везаних за те по)-

мове

Именице у елиптич-

ним реченицама за о-

писиван>е околине,

предела и сл.

Асиндетска По острву

борови, боро

вы, борови.

Истицан>е концентриса-

ности и распростран>ено-

сти датих по)мова

триплика-

ци)а

Глаголске именице у

функци]и елиптичних

реченица

Асиндетска

редуплика-

ција

Врисак, ври-

сак.

Истицан>е трахала, про-

дужаван.а, силине и сл.

процеса означеног име-

НИЦОМ

Описни придеви — у

позитиву

Асиндетска

редуплика-

ци)а

велики, вели

ки

Експресивно по)ачаванъе

особине

в У следеЬсц табели термин „синдетски" увек се односи на ве-

зник и; где нще друкчще назначено, чланови понавл>ан>а сто]е у кон

тактном распореду.
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Типични

Категори)а речи I облик Пример
Карактеристична

функци)а
[ понавл>ан>а

Описни придеви — у

компаративу

(све + ) син

детска реду-

пликащф

(све) веНи^и

веНи

Исказиванъе прогресив-

ног по)ачаван>а одн. ни-

зан>а по)мова са све )ачим

степеном дате особине

Придеви нови, други и

другачщи + именица

(све + ) син

детска реду-

пликащф

(све) нови и

нови + име

ница

Исказивање низања по]-

мова означених имени-

цом

Придеви многи (и шо-

лики = многи) + име

ница

Синдетска многи и мно

ги + именица

Аналитички тип експре-

сивног нумеричког по)а-

чаван>а по)мова

редуплика-

ци)а

Прилози изведени од

описних придева — у

позитиву

Асиндетска

редуплика

ций

далеко, дале

ко

Експресивно по)ачаван>е

прилошког значења

Прилози изведени од

описних придева — у

компаративу

(све + ) син

детска реду-

пликаци)а

(све) дале и

дал>е

?огНпоа]а™

Прилози за интензи

тет + придев или при-

лог

Асиндетска

редуплика-

ци)а

врло, врло +

придев или

прилог

Експресивна аналитичка

интензификаци)а особи

не

Прилози дуго, да/ье,

чесшо, ойеш, много и

сл.

Асиндетска

или синдет

ска редуп-

ликаци)а

дуго (и) ду

го + глагол

Експресивно аналитичко

по;ачаван>е процеса

Прилог лшого + за)ед-

ничка или градивна

именица

Асиндетска

или синдет

ска редуп-

ликаци)а

много (и)

много + име

ница

Аналитички тип експре-

сивног нумеричког или

квантитативног по)ача-

ван>а по]мова

Количински прилози

много и мало у компа

ративу + именица

(све + ) син

детска ре-

дупликаци-

ја

(све) више и

выше + име

ница

Прогресивно повеЬање

или сман>ен>е бро)а (ко-

личине) појмова

Глаголи (поглавито

несвршени)

Асиндетска

редугошка-

ци)а

Он ради,

ради,

Истицан>е тра)иости про

цеса глаголске радње

Глаголи у неким сас-

тавним и супротним

реченицама

Контактна

или дистан

тна асиндет

ска редуп-

ликаци)а

Синдетска

редуплика-

ци>а

Он ради (та-

ко) ради, па

на)едном . . .

Истицање или само обе-

лежавање тра)иост гла

голске радње

Глаголи Он ради и

ради

Експресивно појачаван,е

тра)ања, продужаван,а,

стадности глаголске рад-

н>е

Глаголи Редуплика-

ци)а са реч-

цом ли иза

првог члана

Он ради ли,

ради

Истицање интензивности

глаголске радае

•
1 >

Шубомир ПойовиН
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