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Наташа Миланов (Београд) 

 
 

О глаголима кретања у ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ∗ 
 
 

У раду ће бити анализирани глаголи чија је примарна семантика у вези са 
кретањем човека, а грађу ће чинити глагол ићи  и његови префиксирани деривати 
и њихови видски парњаци (доћи /долазити , наићи /наилазити , обићи /обилазити , 
отићи /одлазити , поћи /полазити , прећи /прелазити , прићи/прилазити , стићи /сти-
зати , ући /улазити). Циљ рада је да се представи семантичка и стилска вредност, 
као и фреквентност овог лексичког слоја у анализираном тексту. 

 
На корпусу Андрићевог новелистичког романа ПРОКЛЕТА АВЛИЈА анали-

зираћемо глаголе којима се примарно означава кретање, и то оних глагол-
ских лексема којима је примарно обележје антропоцентричност.1 Њих, пре-
ма дескриптивним речницима српског језика, одликује разграната полисе-
мантичка структура, па ће нам задатак бити да испитамо заступљеност 
различитих семантичких реализација ових глагола у грађи. Такође, инте-
ресоваће нас и утицај употребе глагола кретања на стилогеност текста. 
Грађу смо ексцерпирали из штампаног издања романа, а контролни корпус 
био је Гралис-корпус. За идентификацију значењâ анализираних глагола 
коришћени су Речник САНУ (РСАНУ) и Речник Матице српске (РМС).  

Глаголи2 кретања спадају у лексику којом се описују просторни односи. 
Основно обележје ових глагола јесте трајна промена положаја човековог 
тела у односу на положај који је претходно заузимало. Ова лексичко-семан-
тичка група иначе спада у категорију најфреквентнијих речи, будући да је 

                                                        
∗ Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања 

савременог српског књижевног језика и израда РЕЧНИКА СРПСКОХРВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ 
И НАРОДНОГ ЈЕЗИКА САНУ, који у целини финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

1 Пошто је човек типичан носилац кретања обележеног овим глаголима [ићи и 
ходати] они су изразито антропоцентрични, док се животиње ређе јављају као 
субјекат (в. Вујовић 2012а: 87). 

2 Глаголи заузимају централно место у семантичкој структури реченице и 
имају веома важну комуникативну улогу. Тако, Виноградов (1947: 422) сматра да 
они представљају најсложенију и најапстрактнију категорију у језику. Његова кон-
структивност је најуочљивија у поређењу са другим врстама речи и они имају 
одлучујући утицај на значење синтагми и реченица.  
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кретање један од основних елемената у човековом доживљавању света.3 
Под физичким кретањем тела најчешће се подразумева ходање помоћу 
ногу, промена положаја једног тела у односу на друга тела, као и у односу 
на подлогу. Кретање представља најраспрострањенији процес у свету који 
нас окружује и садржано је у човековој природи. Ови глаголи су „пратеће 
обележје готово свих глагола којима се означава вршење неке радње“ (Вујо-
вић 2012б: 349). Ми ћемо разматрати глаголе којима се примарно означава 
кретање помоћу ногу у хоризонталној равни, а  изван наше пажње остаће 
глаголи који у примарном значењу имају семантичку компоненту кретања 
узбрдо или низбрдо (нпр. глаголи типа пе(ња)ти се, силазити и сл.). Једно-
смерно кретање живих бића или предмета у хоризонталној равни предста-
вља најкарактеристичнији облик кретања. Глаголи кретања могу се поде-
лити према неколиким критеријумима: ако се посматра носилац кретања 
(жива бића (ходати, трчати), човек уз помоћ животиња или механичке 
снаге (јахати, возити)), промена места (ходати – од једне тачке до друге), 
брзина кретања (милети, трчати), правац кретања (одмицање од неког 
места – одлазити), примицање неком месту – прилазити, кретање из неког 
места – излазити, прелажење са једног места на друго – препливати 
(базен)), кретање у нешто – улазити).  

Глаголи кретања као лексичка, морфолошка и творбена категорија 
помињу се у свим граматикама српског језика (нпр. Стевановић 1964, Ста-

                                                        
3 П. Пипер (1997: 10) истиче запажање руског филолога Гиљфединга: „U svim 

slovenskim jezicima postoje glagoli sa značenjem ‛ići’, ‛hodati’ koji vode poreklo od pra-
slovenskih glagola *iti, *hoditi, i glagoli sa značenjem ‛puziti’ ili ‛pentrati se’, koji vode 
poreklo od praslovenskih glagola *lězti, *laziti. Giljferding […] ukazuje na to da je u 
jeziku slovenskog življa u krajevima kroz koje je prolazio došlo do ekspanzije ovih dru-
gih glagola na račun prvih i daje sledeće objašnjenje ‛... tamo <se> čovjek, išao pješke ili 
na konju, ne može kretati normalno, bez veranja s brda na brdo i pentranja s kamena 
na kamen’, ističući da su tom ekspanzijom obuhvaćena ne samo konkretno-prostorna 
značenja datih glagola, vezana za kretanja ljudi ili životinja, nego i njihova mnogobroj-
na transponovana značenja (dolaziti, na primer može vetar, vest, san itd.), i zaključuju-
ći: ‛Tako je veliki uticaj prirode na jezik’“.  

Иначе, у руском језику, за разлику од српског, различите врсте кретања име-
новане су различитим глаголима. Б. Тошовић у својој књизи РУСКА ГРАМАТИКА У 
ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКОХРВАТСКОМ (1988: 333–339) наводи да се у руском језику строго 
разликује кретање у једном правцу или у једном моменту (нпр. идти , ехать, 
бежать) од кретања у више праваца и више прилика, а њима се изражава и спо-
собност вршења радње (нпр. ходить, ездить, бегать). У руском језику разликује се 
и кретање пешице (нпр. идти , ходить) од кретања превозним средством (нпр. 
ехать, ездить). У српском језику се глаголом ићи  може именовати кретање у јед-
ном правцу, у више праваца, у више прилика, различитим врстама превоза или 
пешице и сл. 
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нојчић/Поповић 1992, Пипер и др. 2005, Мразовић/Вукадиновић 2009).4 
Такође, и у појединачним студијама истраживачи су се бавили неким про-
блемима који се тичу глагола: глаголским видом и типом глаголске ситуа-
ције, синтаксичким и семантичким својствима глагола (нпр. И. Грицкат 
(1967а), М. Риђановић (1976), Б. Тошовић (1995), П. Новаков (2005)), а 
постоје и новије студије и радови у којима се анализирају глаголи кретања 
у целини или на материјалу одређене семантичке групе, као што су, поред 
осталих, докторска дисертација Д. Вујовић (2009), рад Н. Малетић (1988–
1990) итд.  

Лексичко-семантичка група глагола кретања обухвата велики број 
глагола, али ћемо се ми у раду задржати на глаголима којима се примарно 
означава кретање у хоризонталној равни, као типичном и базичном ‛смеру’ 
у семантици ових глагола, и то на онима у чијој је основи глагол ићи, као 
најтипичнији глагол од чије се основе изводе друге глаголске лексеме са 
значењем кретања. Дакле, осим глагола ићи, разматраћемо и његове пре-
фиксиране деривате и њихове видске парњаке: доћи/долазити, наићи/наи-
лазити, обићи/обилазити, отићи/одлазити, поћи/полазити, прећи/прела-
зити, прићи/прилазити, стићи/стизати, ући/улазити.5 Прегледом 
дескриптивних речника српског језика може се запазити да међу глаголи-
ма кретања глагол ићи има најразгранатију полисемантичку структуру, 
што много и не чуди будући да се ради о основном, најфреквентнијем гла-
голу кретања који се преко метафоричних когнитивних веза преноси и на 
друге агентивне појмове, као што су разни предмети, бића и сл. (нпр. Човек 
иде према нама: Аутобус иде према нама и сл.), али и на бројне релације 
од конкретног ка апстрактном (Иде живот, време и сл.).6 Овај глагол у 
РСАНУ има укупно 61 семантичку реализацију7 и улази у састав чак 70 
израза8. Д. Вујовић (2011: 723) наводи да је, према ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ РЕЧНИ-

                                                        
4 О глаголима кретања се, иначе, први пут говори 1755. године у РУСКОЈ ГРАМА-

ТИЦИ М. В. Ломоносова, у којој се они помињу као илустрација приликом описива-
ња руских глагола (в. Вањугина 2010). 

5 У грађу нисмо уврстили глаголски пар сићи/силазити јер су нам основни 
корпус глаголи који означавају кретање у хоризонталној равни. 

6 Д. Вујовић (2011: 724) истиче да би разлог за развијеност полисемантичке 
структуре глагола ићи могао бити тај „што је он један од основних глагола људског 
кретања, односно не само кретања већ постојања уопште. У систему концептуали-
зације стварности, просторни концепт је основни концепт на основу кога се ствар-
ност даље концептуализује“.  

7 Под семантичким реализацијама лексеме у речнику подразумевамо значе-
ња, подзначења и посебна фигуративна значења.  

8 М. Дешић (1990: 6), разматрајући полисемичност лексема у одабраним томо-
вима РСАНУ, закључио је да богатство полисемантичке структуре стоји у некој 
вези са богатством израза, пошто се бројне вишезначне лексеме појављују као глав-
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КУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА С. Васић, глагол ићи једна од најчешће коришћених лек-
сема у описивању људског кретања и заузима седмо место међу глаголима. 
И деривати глагола ићи имају велики број значења, али мање него основни 
глагол, пре свега због чињенице да се префиксом најчешће сужава, конкре-
тизује значење глагола.9 Глаголи које смо одабрали за анализу појављују 
се у тексту нешто више од 100 пута (у различитим семантичким реализаци-
јама и глаголским облицима, а најчешћи глаголски облик је перфекат). 
Укупан број речи у тексту је око 7000, што значи да ови глаголи имају малу 
заступљеност од око 1,5%, али је њихова вредност у контексту веома значај-
на јер се разноврсном употребом ових, самих по себи, динамичних речи, 
постиже не само живост и живописност приповедања, већ се у структурном 
смислу постиже одговарајућа реченична и текстуална кохезија.  

 
Глагол ићи 

 
Примарно значење овог глагола у РСАНУ је „кретати се ногама кора-

чајући, ходати, пешачити“ (Идем друмом, а ноге ми пече врела прашина, 
Веселиновић Ј.), док су у оквиру исте тачке и подзначења ‛кретати се 
каквим превозним средством, путовати’ (Из Вероне се у Милан иде морем, 
Поповић Б.) и ‛кретати се јашући’ (Он посједа добра коња свога, | Иђе  краљу 
кроз гору зелену , НП Босанац С.). Према И. Грицкат, семантичка структура 
глагола ићи је платисемична (мултиреференцијална) и он је првобитно 
имао „широко значење самоиницијативног, самониклог кретања“ (Грицкат 
1967: 224). Велики број значења овог глагола у РСАНУ сведочи о томе да је 
он базични, прототипични глагол у ЛСГ глагола кретања. Д. Вујовић 
(2011: 724) наводи да кретање помоћу ногу имплицира неколико обележја 
примарне семантичке реализације глагола ићи: да је носилац кретања 
живо биће, да носилац кретања мора имати ноге и да мора бити способан 
да их користи, дакле, резервисан је за човека и животиње које имају ноге. 
Такође, ова ауторка запажа да се велики број глагола кретања може пара-
фразирати помоћу глагола ићи и неког додатног обележја, нпр., журити се 
‛брзо ићи’, луњати ‛бесциљно ићи’ итд. Глагол ићи је необележен у погледу 

                                                                                                                  
на, носећа реч у изразу. Пракса РСАНУ је да се изрази обрађују уз главну реч која 
је носилац значења. 

9 У литератури се среће једногласан став да префикс модификује значење гла-
гола: „основно значење простог глагола чува се и у сложеном, а префикс у њ уноси 
само неку модификацију“ (Стевановић 1964: 453), „префикс као семантички испу-
њен елемент у споју са лексичком основом […] модификује њено лексичко значење 
у односу на основу“ (Радовић-Тешић 2002: 17) и сл.  
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средства, начина, правца, интензитета кретања итд. и тек се на основу 
допуна закључује на који начин се кретање обавља.  

Према М. Ковачевићу (1987: 121–131), у оквиру општих семантичких 
компонената код глагола кретања издвајају се две: сема ‛начин кретања’, 
која одражава унутарње карактеристике ове ЛСГ, и сема ‛усмереност/пра-
вац кретања’, која указује на семантички међуоднос лексема унутар семан-
тичке класе глагола. Што је специфичнија дескриптивна сема ‛начин кре-
тања ’ и, посебно, што је наглашенија стилско-експресивна компонента 
основног глагола, то је и могућност њеног комбиновања са различитим 
релационим семама мања, и обрнуто, што је неутралнија дескриптивна и 
стилско-експресивна сема, то је комбинаторнија с релационим семама већа. 
Глагол ићи се понаша као необележен, неутралан глагол и кад су у питању 
правац и смер кретања. Он је као „као архилексем ове скупине [глагола 
кретања] и најподложнији префигирању“ (Ковачевић 1987: 121).10 „Његова 
директивност се формира у контексту, помоћу предлошко-падежне кон-
струкције или помоћу префикса“ (Вујовић 2011: 724) и њиме се може озна-
чити аблативност, адлативност и перлативност.  

Размотрићемо значења глагола ићи који се у грађи јавља 19 пута.11 
Значење ‛упућивати се, полазити негде, према неком циљу ’ забележено је у 
примерима где се углавном претпоставља кретање превозним средством, 
‛путовати возећи се превозним средством’. За ове примере карактеристична 
је употреба предлошко-падежне конструкције у + акузатив, на + акузатив и 
за + инструментал.  

Помагали су му да сакупи ствари. Видело се да иде  негде на боље (ПА, 43); 
Путовао је по малоазијској обали , ишао у Египат и на острво Род (ПА, 51). 
Молио је папу да га пусти да иде  у Египат, где му живи мајка и породица (ПА, 
66); Али велики мајстор са острва Рода иде за својим циљем (ПА, 66). 
Бројни су примери са најчешће апстрактним агенсом и глаголско-при-

лошком синтагмом ићи + далеко, са аблативном компонентом значења 
‛настављати, продуживати’, где се претпоставља дуго трајање радње. 

                                                        
10 Како наводи М. Ковачевић (1987: 119–129), од укупно 27 глаголских пре-

фикса колико их наводи С. Бабић, чак њих 18 може префигирати глаголе кретања: 
до-, из-, мимо-, на-, над-, о-, об-, од-, по-, под-, пре, при-, про-, раз-, с-, у-, уз- и 
за-. Сви они модификују значење основног глагола, а обједињује их инваријантна 
семантичка компонента ‛усмереност/правац кретања’, где су битне три семе: куда 
(перлативност), одакле (аблативност) и према чему/докле (адлативност). У руском 
језику, на основу резултата Вањугине (2010), глаголе кретања може префигирати 
14 префикса: в-, вз-/вс-, вы-, до-, за-, на-, от-, пере-, под-, при-, про-, раз-/рас-, с-
/со-, у-. 

11 Примере наводимо из штампаног издања ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ (в. Извори).  
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Они су представници победничког живота који иде  својим путем, за својим 
потребама (ПА, 18); Они својим погледом стално настоје да привуку и задрже 
туђи поглед, у жељи да га вежу за своје очи и да му тако не допусте да иде 
даље (ПА, 41); Поглед је ишао даље (ПА, 41); У својој страсти да све каже и 
објасни […] он је ишао много даље од оног што обичан, здрав човек може да 
види и сазна (ПА, 46); Реч је пала, а кад реч пође једном, она се више не зауста-
вља, него иде  даље и успут расте и мења се (ПА, 54); Ово са младићем из Смир-
не ишло  је далеко и трајало дуго (ПА, 71); Тако је то ишло и трајало дуго (ПА, 
79). 
Значење ‛ширити се, распростирати се, проносити се’ по неком простору 

употребљава се са апстрактним агенсом (којим се углавном именује нега-
тивна, непожељна особина или осећање):  

Сумња иде  далеко и захвата у ширину и у дубину (ПА, 20); Лудило, као зараза 
и хитар пламен, иде  од собе до собе, од човека до човека, и преноси се са људи на 
животиње и мртве ствари (ПА, 26); О њој су [Карађозовој игри] ишле  приче по 
Стамболу, толико су његови поступци изгледали понекад нечовечни и сулуди а 
понекад опет неурачунљиво благи и пуни сажаљења и обазривости (ПА, 34); 
Осети како му целим телом иде хладан и танак талас страха (ПА, 81).  
Глагол ићи, када се њим означава кретање ка неком циљу, није зна-

чајно заступљен у грађи. За разлику од наших примера, према резултати-
ма Д. Вујовић „najfrekventnija upotreba glagola ići je ona u kojoj on znači 
‛upućivati se kuda, kretati se ka kakvom cilju’ i ‛upućivati se kuda s namerom 
da se šta uradi’“ (2011: 729). 

Глаголски видски парови код којих префикс примарно уноси аблатив-
но значење су отићи/одлазити и поћи/полазити. За ове глаголе нису бит-
ни ни средство, ни начин, ни интензитет кретања итд. (може се отићи 
пешице и авионом, отићи трком и полако итд.). 

 
Видски пар отићи/одлазити 

 
Примарно значење глагола из овог глаголског видског пара је ‛напу-

стити/напуштати неко место, удаљити се/удаљавати се’. У РСАНУ он је 
потврђен великим бројем значења – отићи има 43 семантичке реализаци-
је, а одлазити знатно мање – 16.12 У грађи се ови глаголи употребљавају 22 

                                                        
12 За несразмерну заступљеност појединих значења у речницима „кривац“ 

може бити и грађа која није у равномерном обиму ексцерпирана. Као пример наве-
шћемо закључак И. Грицкат (Грицкат 1984–1985) да се анализом видских парња-
ка у речнику не добија чињенично стање у језику, јер „речник се језику приближа-
ва највише колико може, али га никад у потпуности не достиже“ (Грицкат 1984–
1985: 197). Ова ауторка наглашава да се у речничкој обради свршених префикси-
раних глагола често обрађује више значења него код одговарајућих несвршених. 
Сакупљачи грађе чешће су бележили примере са свршеним глаголом, а много ређе 
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пута (отићи 11, одлазити 10). Чисто аблативно значење, без указивања на 
почетну или завршну тачку кретања имамо у примерима: 

Једни слушају уз подругљиве упадице, док други одлазе  већ на почетку (ПА, 25); 
Осећао је јасно да је отишао, да га нема (ПА, 44); Хаим са неверицом и полако 
одлази  оборене главе (ПА, 57); После својих причања, Хаим [би] одлазио, 
погнут и брижан (ПА, 58); Ћамил […] се нагло и хладно опраштао безначај-
ним речима, и одлазио (ПА, 71); И рекавши то, пљунуо је и отишао (ПА, 86). 
У примерима је негде исказана завршна тачка кретања, која је уједно 

и циљ кретања, изражена предлошко-падежном конструкцијом или, ређе, 
зависном реченицом: 

Човек прича даље како је отишао чак у Трапезунт (ПА, 24); Стари Киркор је 
између двојице најстаријих синова који су га придржавали отишао до надзор-
ника (ПА, 37); После дугог ишчекивања видели су како управник одлази  у над-
зорникову канцеларију изнад капије (ПА, 37); Ником се није напуштао дан ни 
одлазило  у спарне собе (ПА, 43); Сам кадија, учен, старији човек и пријатељ 
Тахир пашин, лично је отишао до валије (ПА, 54); У њима им је пролазио цео 
дан од јутра до вечери, кад су затвореници морали да одлазе сваки у своју 
ћелију, и са прекидима, кад би Ћамил одлазио да клања подне или ићиндију 
(ПА, 61); Само снег и проста чињеница да се умире и одлази  под земљу (ПА, 
92). 
Почетна тачка кретања назначена је у примеру: То опет говори онај 

атлет и љутито одлази  из круга, одмахујући руком (ПА, 23). 
У наредним примерима није конкретизована завршна тачка кретања:  
Често би опет отишао напред, прескочивши добар део времена (ПА, 19); Хаим 
[…] је отишао даље, трудећи се да изгледа као човек који без циља шета по 
пространом дворишту (ПА, 81); Без поздрава отишао даље спорим кораком 
(ПА, 85). 
 

Видски пар поћи/полазити 
 
Основно значење глаголског пара поћи/полазити13 је ‛почети/почиња-

ти ићи, кренути/кретати с места, упутити се/упућивати се’ (РМС). У грађи 
                                                                                                                  
са несвршеним. Такође, И. Грицкат даље наводи да је уобичајен лексикографски 
поступак да се дефиниција несвршених глагола често даје сажетије у односу на 
дефиницију свршених. Свршени глагол представља носиоца семантичких вредно-
сти, а дефинисање несвршеног је „нужни технички чин који сме да се упрости“ 
(Грицкат 1984–1985: 198).  

13 Префикс по-, иначе, како наводи Р. Маројевић (2007: 45–49), није имао 
аблативно значење (ни значење одмицања од неког објекта, ни значење потпуног 
удаљавања од неког објекта), него самоиницијативно фазно значење почетка гла-
голске радње, у овом случају, почетка кретања. Префикс по- код глагола типа 
поћи , полетети  и сл. преузима и значење даљег аблатива, задржавајући и значе-
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се глагол поћи јавља 8 пута, а полазити 3 пута. Ово значење налазимо у 
следећим примерима: 

Реч је пала, а кад реч пође  једном, она се више не зауставља (ПА, 54); Фра 
Петар се трже из мисли и пође  да седне мало подаље (ПА, 60). 
Линеарност кретања, где се преплићу временска и просторна димензи-

ја, у основи је значења ‛наставити се, продужити се, потрајати’: Видевши да 
губим углед и муштерију […] ако тако даље пође, распродам […] оно робе 
(ПА, 23). 

Значење ‛отићи с пређашњег места, удаљити се’ забележено је у два 
примера: 

Да не би допустио да га стражари угоне у собу као и остале, он је обично сам 
полазио, нешто мало пре одређеног времена (ПА, 75); Кад се окренуо да пође, 
пред њим је стајао Хаим (ПА, 84). 
Глагол поћи улази у састав две фразеолошке јединице: поћи за некога 

(ступити у брачну заједница са мушкарцем, удати се) и полазити за руком 
(успевати у нечему). 

Девојка, која га је два три пута видела, хтела је свакако да пође  за њега (ПА, 
50); Један од њих је […] човек ком све полази  за руком (ПА, 62); Полази  му за 
руком да француском краљу наметне своје мишљење (ПА, 66). 
Глаголи који се сматрају типичним аблативним глаголима заузимају 

близу трећину грађе, мада нису сва значења ових полисемичних глагола 
потврђена у тексту – у примерима су најчешће употребљавани да означе 
кретање кроз простор, а ретко означавају фигуративно кретање, кроз вре-
ме.  

Сада ћемо прећи на глаголе код којих префикс примарно уноси адла-
тивно значење. Из анализираног текста смо издвијили следеће глаголске 
видске парове: доћи/долазити, наићи/наилазити, прићи/прилазити, сти-
ћи/стизати, ући/улазити. Код глагола са адлативном семантиком допуном 
се конкретизује начин кретања (нпр. дошао је / стигао је пешице/авио-
ном//трчећи/споро итд.). 

 
Видски пар доћи/долазити 

 
Глаголски пар доћи/долазити представља типичан адлативни глагол-

ски видски пар који има примарно значење ‛ходом, путовањем или било 
каквим кретањем стићи/стизати, приспети/приспевати’ (РСАНУ). И код 
                                                                                                                  
ње почетка кретања. Даље Маројевић (2007: 49) истиче да се та два значења нису 
раздвојила у хомонимне парњаке као резултат семантичке творбе, него се уз абла-
тивно значење задржава и нијанса иницијалног кретања, па се два значења дифе-
ренцирају само контекстом. 
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глагола из овог глаголског пара развијена је полисемичка структура, у 
РСАНУ доћи има 33 значења, а долазити 30. У грађи се глагол доћи поја-
вљује 27, а долазити 7 пута.  

Највише потврда има за примарно значење ових глагола – ‛стићи/сти-
зати, доспети/доспевати негде’: 

а) о живим бићима и материјалним предметима: 
Ту долази  и туда пролази све што се свакодневно притвара и хапси (ПА, 20); 
Где дође , ту свађу и омразу ствара (ПА, 23); Деси се да […] дођу  у групи углед-
ни рођаци неког богатог младића […] да моле Карађоза да га пусти јер је невин 
(ПА, 32); Ко овде дође , тај је крив, или се макар очешао о кривца (ПА, 32); А 
сутрадан он је опет долазио , већ у рано јутро, као на исповест (ПА, 57); Једне 
пуштају, други долазе  на њихово место, а то се и не примећује (ПА, 82); Где год 
дође  са својим завежљајем ствари, његова сумња у све и сваког већ га чека ту 
(ПА, 84).  
б) о порукама, гласовима, извештајима: 
И опет дође  нека прича о некој измишљеној земљи и брачној незгоди  (ПА, 25); 
Заобилазио их је као окужене и настојао да се свега што је „политичко“, или 
што под тим именом до њега долази , отресе што пре (ПА, 56); Граја која 
долази  из круга са десна још је већа и на махове потпуно сузбија ону слева (ПА, 
59).  
в) о чулним појавама: Мучан задах не долази  само из пристаништа 

него удара из свих зграда и предмета (ПА, 25). 
Значење ‛доспети, запасти у неке околности, у одређену ситуацију ’ има-

мо у примеру: Младић је … дошао у сукоб са законом (ПА, 26). 
Са логичким субјектом у дативу и допуном у виду реченице забележе-

но је значење ‛обузети, спопасти (о потребама, жељама)’: Кад то помислим, 
удари ми крв у главу па обневидим и дође  ми да вичем на сав глас (ПА, 86). 

Временска компонента садржана је у значењу ‛настати, приближити 
се’: И тако опет, докон и брижан, чекај да прође дан и дође  ноћ која прола-
зи још спорије (ПА, 87). 

Са допуном у облику прилога или прилошке конструкције, такође са 
логичким субјектом у дативу, јесу примери који се могу поделити у две под-
групе: 

а) ‛учинити се, изгледати, испасти’: А мени га дође жао па не знам шта 
бих учинио да му помогнем (ПА, 88). 

б) ‛постати онаквим што казује допуна ’: Фра-Петру, који је у свом веку 
видео много болесника сваке врсте, дође одједном све то познато (ПА, 41). 
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Видски пар наићи/наилазити 
 
Овим се глаголима примарно означава „случајан контакт са препреком 

на путу“ (Вујовић 2012а: 89) и дефинисани су ‛идући, крећући се приближа-
вати се, примаћи се/примицати се, долазити/доћи’ (РСАНУ). Глаголи наићи 
и наилазити такође имају развијену полисемантичку структуру (у РСАНУ 
свршени члан овог видског пара има 23, а несвршени 19 значења). У грађи 
су слабо заступљени – свега три појављивања, што их чини најмање фре-
квентним у групи глагола који су предмет анализе. Грађа не потврђује 
примарно значење, већ су значења употребљена у тексту на рубовима 
полисемантичке структуре ових глагола. 

Са живим агенсом, где се кретање схвата фигуративно, имамо значе-
ње:  

– ‛случајно или трагајући откривати нешто’: – Ви нисте наилазили  у 
историјама на име Џем-султана, брата Бајазита II? (ПA, 61). 

Као допуна глаголима наићи/наилазити јавља се и апстрактни агенс 
за који се може рећи да се пружа кроз неки замишљен простор, а којим се 
означава душевно стање, расположење и сл.: 

– ‛изазвати, створити код неког какво расположење, став’: Тако се десило 
да је невина и скровита Ћамилова страст […] наишла  на сасвим други пријем и 
добила посве ново значење (ПA, 53). 

– ‛сналазити, обузимати’: 
И живот је пред фра-Петром увек исти , али као неки узан и све слабије осве-
тљен ходник који се приметно не мења, али за који се зна да са сваким даном 
бива са прст-два ужи. Од тога наилазе  на хапшеника кратке али неодољиве 
панике под којима клоне и најтврђи  (ПA, 86). 
 

Видски пар прићи/прилазити 
 
Ови глаголи примарно значе ‛идући приближити се/приближавати се 

некоме или нечему’. Глаголи прићи и прилазити јављају се у грађи по 7 
пута, при чему увек илуструју основно значење: 

Фра Петар приђе  понеком од њих и слуша и гледа мало поиздаље (ПА, 22); 
Чим се разиђе један круг, он […] прилази  другом кругу (ПА, 24); Упадао је у 
разно доба дана и ноћи и прилазио појединцу или читавој групи хапшеника 
(ПА, 31); Прићи ће  му нагло, унети му се у лице, гледајући као да ће га про-
ждрети  (ПА, 33); С времена на време прилазио му је Хаим (ПА, 56); Приђе  
Хаим, после читавог ритуала од неких „мера“ (ПА, 89). 
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Видски пар стићи/стизати  
 
Глаголима стићи и стизати означава се физички контакт са циљем 

радње. Глаголски пар стићи/стизати појављује се у грађи 12 пута (стићи 
9, стизати 3). За примарно значење ‛пристићи некога ’ нисмо нашли потвр-
де. Најзаступљеније је значење ‛доћи, приспети на одређено место’, кад се 
глаголи јављају са допуном у виду предлошко-падежне конструкције у + 
акузатив и до + генитив:  

Како у то време није било других фратара који су из тих крајева стигли  у 
Цариград, турска полиција је […] ухапсила фра-Петра (ПА, 19); Кад су стигли  
у Смирну, она је изнела ковчег и сахранила га на гробљу (ПА, 49); Кад је човек 
стигао у Цариград, Ћамила су већ били упутили Латиф ефендији  (ПА, 55); 
Бајазит је стигао први у Стамбол и преузео власт (ПА, 63); Џемова војска, 
под Кедик-пашом, стигла  је до Брусе (ПА, 63); У Француску стижу  изаслани-
ци са свих страна (ПА, 65); Умро је у Капуи, пре него су стигли  до Напуља (ПА, 
69). 
Временска димензија код глагола стизати запажа се у значењу ‛има-

ти времена, доспевати, успевати у нечему’, где агенс може бити и живо и 
неживо: 

Све остало је сива и тврда угажена земља из које трава не стиже  ни да ник-
не, толико је људи од јутра до мрака гази  (ПА, 21); Хаим, који је, поред своје 
личне муке, стизао однекуд све да сазна или бар да наслути  (ПА, 58); Али да је 
онако продужило, да штипа ко стигне , шта би било? (ПА, 83). 
 

Видски пар ући/улазити 
 
Овим глаголима се примарно означава инкурзивност, ‛идући, крећући 

се доспети у какав затворен простор’. У анализираном тексту је глагол ући 
употребљен двапут, а улазити три пута. Сви примери из грађе, укључујући 
и један фигуративни, потврђују примарно значење глагола и јављају се са 
допуном у виду предлошко-падежне конструкције у + акузатив.  

У сјајној пратњи Џем улази  у Рим, где му у сусрет излазе кардинали  (ПА, 66); 
Карло VIII […] 1494. године улази  у Рим (ПА, 68); У собу су без шума ушла  два 
тамна човека (ПА, 77); И није само описивао људе о којима прича него је ула-
зио у њихове помисли и жеље (ПА, 46). 
Из изнетог може се закључити да су глаголи са примарном адлатив-

ном семантичком компонентом у анализираној грађи веома заступљени. 
Сви глаголи са овом компонентом значења имају развијену полисематичку 
структуру из које су некад у тексту искоришћена разноврсна значења (нпр. 
глаголски пар доћи/долазити) или је пак у тексту потврђено само примар-
но значење (нпр. глаголски пар прићи/прилазити). Коришћењем разновр-
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сних глагола кретања и различитим нијансама њихове употребе догађаји и 
ситуације описани у тексту делују динамично и живо. 

Са перлативно усмереним кретањем су глаголи из глаголских видских 
парова обићи/обилазити и прећи/прелазити. Код ове групе префиксом се 
уноси значење прелажења са једног места на друго.  

 
Видски пар обићи/обилазити 

 
Примарно значење је ‛проћи/пролазити око некога, нечега или иза 

некога, нечега’, где се префиксом уноси значење окружења, обухватања 
кретањем неког локализатора. У грађи се јавља само глагол обилазити и 
то четири пута. Од укупно 23 значења овог глагола у РСАНУ у грађи су 
потврђена три, сви са допуном у акузативу без предлога. 

– ‛ићи, пролазити око некога или нечега ’ 
Идућих дана фра Петар је обилазио велико двориште спорим кораком (ПА, 
56); Прво је, смркнут и оборене главе, обилазио простор око фра-Петра (ПА, 
76). 
– ‛долазити чешће на неко место проверавајући да ли је све у реду, 

надгледати, надзирати’: И Карађоз, обилазећи  даље Авлију, у пратњи 
неколицине чувара, наставља своју игру (ПА, 31). 

– ‛посећивати, походити некога ’: Тешко и дуго је жалила своје дете и 
свакодневно обилазила  његов гроб (ПА, 49). 
 

Видски пар прећи/прелазити 
 
Основно значење глагола из овог видског пара јесте ‛идући преместити 

се / премештати се или превести се / превозити се преко нечега ’ (РМС). У 
грађи је глагол прећи употребљен двапут, а прелазити три пута (глагол пре-
ћи, иначе, у РМС има чак 21 семантичку реализацију).  

Основно значење ‛идући, крећући се прећи са једног места на друго’ 
налазимо у следећим примерима (од којих су два у основном и један у фигу-
ративном значењу): 

Али Карађоз ће можда већ сутрадан, прелазећи  Авлију, пресрести оног првог 
„невиног“ (ПА, 33); Обојица су позвали младића да одмах пређе  у другу, за њега 
одређену просторију (ПА, 43); Фра-Петар је […] прелазио погледом прозоре и 
доксате на зградама унаоколо (ПА, 56). 
Померено, фигуративно значење ‛мењати се, претварати се у нешто дру-

го’ је у једном примеру, где се и звук може кретати кроз простор, апстракт-
ни субјекат комбинује се са глаголом прелазити: Глас [му је] после неколико 
првих речи стално прелазио у шапат (ПА, 61). 
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Глаголи перлативне семантике слабо су заступљени у грађи са свега 
осам потврда, али са сразмерно великим бројем значења у односу на њихову 
учесталост у тексту.  

На основу анализе можемо изнети неколико закључака. Најпре, може 
се рећи да је у тексту тежишни глагол ове ЛСГ глагол ићи јер се помоћу 
њега најчешће објашњавају значења осталих глагола (нпр., наићи/наила-
зити, обићи/обилазити, прећи/прелазити, прићи/прилазити, стићи/стиза-
ти), док је најфреквентнији глаголски видски пар пар доћи/долазити. Дру-
го, сва значења употребљена у грађи потврђена су и у дескриптивним реч-
ницима српског језика, па се може извести закључак да у тексту нема спе-
цифичне, необичне употребе анализираних глагола. Треће, глаголи крета-
ња се у тексту најчешће појављују да би означили кретање неког апстракт-
ног појма, ређе кретање кроз простор. Затим, наши резултати за глагол 
ићи подударају се са оним до којих је дошла Д. Вујовић разматрајући гла-
гол ићи на другом, ширем корпусу, једино што у грађи коју смо ми анали-
зирали слабије заступљена основна семантичка реализација овог глагола 
(треба узети у обзир чињеницу да се глагол ићи у нашој грађи помиње 19 
пута, а на корпусу Андрићевих приповедака из аустроугарског периода 
више од 90 пута), већ се углавном употребљава да означи апстрактно кре-
тање неког појма кроз време и простор.  

На основу изнетог може се закључити да се на примеру употребе глаго-
ла ићи у опусу Андрићевих дела уочавају стилска подударања у употреби 
овог глагола кретања, а даљим истраживањима и на ширем корпусу, може 
се добити потпуна слика о лексичким и стилским особеностима ове групе 
глагола. Употреба разноврсних глагола ЛСГ глагола кретања, као и њихова 
разуђена семантика у тексту допринели су да описане ситуације буду пуне 
акције, кретања, промена, динамике. Иако смо се одлучили за глаголе јед-
ног творбеног гнезда, број различитих нијанси њихове употребе сведочи о 
богатству и разноврсности Андрићевог стила. 
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About verbs of movement in THE DAMN YARD, by Ivo Andrić 

 
The aim of this paper is to analize verbs whose primary meaning is in relation to 

the category of human motion. The material consists of the verb ići and its prefixed 
derivatives and their aspectual pairs (doći/dolaziti, naići/nailaziti, obići/obilaziti, oti-
ći/odlaziti, poći/polaziti, preći/prelaziti, prići/prilaziti, stići/stizati, ući/ulaziti). The 
analysis shows that in the opus of Andric’s works stylistic parallels in the use of verbs 
of motion can be noticed. All the meanings used in the language corpora were also con-
firmed in Serbian descriptive vocabularies, which is why we have concluded that there 
are no specific, unusual uses of the analized verbs. The material shows that motion 
verbs are most commonly used to mark the movement of an abstract idea, and less fre-
quently a movement through space. The use of different motion verbs, as well as their 
diffused semantics, contributed to the dynamicity and vividness of described events 
and situations. 
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