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РАЗВОЈ ОБЛИКА СЛОЖЕНОГ ПЕРФЕКТА СА ПОМОЋНИМ ГЛАГОЛОМ AVERE У 

РАНОЈ ИТАЛИЈАНСКОЈ ПРОЗИ 

 

Сажетак 

 

Предмет истраживања приказаног у овој дисертацији представља дијахронијски развој 

облика италијанског сложеног перфекта (passato prossimo) са помоћним глаголом avere, 

прошлог времена чије форме нису постојале у латинском систему, већ представљају романску 

иновацију и једну од појава уско везаних за прелазак са претежно синтетичке структуре 

типичне за латински језик на аналитичку структуру романских језика. Настанак поменутих 

облика сложеног перфекта у италијанском језику резултат је вишевековног процеса 

граматикализације чије се почетне фазе везују за преткласичну епоху развоја латинског језика, 

односно за перифрастичне структуре у којима се јављају глагол habere и прошли партицип, 

типичне за говорни латински језик тог периода. У раном италијанском језику поменуте 

структуре већ су достигле финалне фазе процеса граматикализације и могу се сматрати 

засебним глаголским временом, али семантичке, морфолошке и синтаксичке промене које 

подразумева развој сложеног перфекта још увек нису у потпуности извршене, те се текстови 

из ранијих епоха италијанског језика одликују разноврсношћу форми и начина употребе овог 

времена, атипичних за модерни језик. У релевантној литератури фокусираној на испитивање 

историјског развоја италијанског аналитичког перфекта посебна пажња посвећује се одликама 

које се сматрају маркерима завршетка процеса граматикализације. Избор одлика које се могу 

сматрати таквим маркерима и даље је предмет дебате, али најзаступљеније хипотезе сматрају 

присуство реченичне допуне са функцијом директног објекта уз сложени перфекат, 

елиминацију директног објекта и изостанак слагања прошлог партиципа са директним 

објектом поузданим индикаторима финалних фаза граматикализације. Ове карактеристике, 

као и редослед језичких елемената унутар конструкције и ширење семантичких контекста у 

којима се структура сложеног перфекта употребљава, стабилизују се тек у раним развојним 

фазама италијанског система и стога представљају главни фокус нашег истраживања. Будући 

да је циљ овог рада да постојеће теоријске хипотезе провери на примерима аутентичне 

употребе језика, истраживање је спроведено на корпусу састављеном од 17 прозних дела, 

написаних између почетка XIII и краја XVI века. Дела су подељена у три поткорпуса како би 

се могле упоредити морфосинтаксичке и семантичке одлике забележене у различитим 

тренуцима историјског развоја аналитичког перфекта. Анализирано је свеукупно 3510 

примера употребе сложеног перфекта. Добијени резултати генерално су потврдили 

преовлађујуће претпоставке о избору маркера финализације процеса граматикализације, али и 

показали да неки њихови аспекти нису били довољно прецизно одређени. Тако је откривено 

да су примери у којима функцију директног објекта врши реченица или директни објекат 

изостаје карактеристични за све испитане развојне фазе, али да се елиминација слагања 

партиципа у преовлађујућој мери бележи тек од XVI века, премда ни тада није генерализована. 

Поређењем развојних фаза запажено је да се морфолошке и синтаксичке одлике структуре 

постепено приближавају обрасцима карактеристичним за савремени језик, што показује да 

сложени перфекат јесте граматикализован, али да процес генерализације одлика није 

комплетиран. Сличан ток развоја бележи се и на семантичком нивоу, где се ширење 

конструкције са прелазних на непрелазне глаголе најбрже одвија унутар семантичких домена 

у којима је употреба конструкције најраније устаљена, односно уз глаголе опажања, мишљења 

и говорења.   
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DEVELOPMENT OF COMPLEX PERFECT FORMS WITH THE AUXILIARY AVERE IN 

EARLY ITALIAN PROSE 

 

Abstract 

 

The thesis focuses on the diachronic development of the forms of the Italian complex perfect 

tense (passato prossimo) with the auxiliary avere. These forms did not exist within the Latin system, 

but represent a Romance innovation and are considered one of the primary phenomena that illustrate 

the transformation of the Latin synthetic structure into the Romance analytic structure. The genesis 

of such forms in Italian is the result of a grammaticalization process spanning several centuries, whose 

beginnings are tied to periphrastic structures formed with the verb habere and the past participle, 

typical of the spoken variant of Preclassical Latin. In early Italian the aforementioned structures had 

already reached the final phases of the grammaticalization process and can thus be considered a verbal 

tense. However, the morphological, syntactic and semantic changes involved in the development of 

the complex perfect had not been completely executed. Therefore, the texts belonging to early 

developmental phases of Italian are characterized by diverse forms and uses of this tense, atypical of 

its modern iteration. In the relevant literature focused on researching the genesis of the Italian 

complex perfect particular attention is given to the features considered to be indicators of the 

completion of the grammaticalization process. The choice of such indicators is still object of debate, 

but most hypotheses consider the presence of a clausal direct object, the absence of the direct object 

and the elimination of past participle agreement to be reliable indicators of the final phases of 

grammaticalization. These features, as well as the word order inside the structure itself and the 

diffusion of the structure to new semantic contexts, had only stabilized in early developmental phases 

of the Italian system and therefore represent the main focus of our research. Since the aim of this 

thesis is to verify the validity of the existing theoretical hypotheses against authentic examples of 

language use, our research was based on a corpus including 17 prose texts, written between the 

beginning of the XIII and the end of the XVI century. The texts were divided into three subcorpora 

in order to compare the morphosyntactic and semantic features recorded at different points in the 

diachronic development of the analytical perfect. We have analyses 3510 examples in which the 

complex perfect tense was used. The results have generally confirmed the leading hypotheses 

concerning the choice of indicators of the finalization of the grammaticalization process, but have 

also shown that some of their aspects were not sufficiently elaborated. We have discovered that the 

examples lacking a direct object or provided with a clausal object are typical of all examined phases, 

but that the elimination of past participle agreement is featured predominantly only in the XVI 

century, although its absence is not ubiquitous even in that period. By comparing the developmental 

phases we have noted that the morphological and syntactic characteristics of the complex perfect are 

gradually becoming more similar to those featured in its modern forms, which shows that the complex 

perfect is already grammaticalized, but that its features are not entirely generalized. A similar 

development is documented on the semantic level, where the expansion of this structure from the 

category of transitive to that of intransitive verbs seems to be expedited within those semantic 

domains in which the stable usage of the complex perfect was first recorded, namely those regarding 

perception, mental and speech act verbs.        

 

Key words: Italian language, language hystory, grammaticalization, complex perfect, corpus 
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РАЗВИТИЕ СЛОЖНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ С 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ AVERE В РАННЕИТАЛЬЯНСКИХ ПРОЗАХ 

 

Аннотация 

 

Предметом исследования, представленного в данной диссертации, является 

диахроническое развитие формы итальянского сложного прошедшего времени (passato 

prossimo) со вспомогательным глаголом avere, прошедшего времени, формы которого не 

существовали в латинской системе, но представляют собой романское новшество и одно из 

явлений, тесно связанных с переходом от преимущественно синтетической структуры, 

типичной для латинского языка, к аналитической структуре романских языков. 

Возникновение названных форм сложного прошедшего времени в итальянском языке является 

результатом многовекового процесса грамматикализации, начальные этапы которого 

относятся к доклассической эпохе развития латинского языка, то есть для перифрастических 

структур, в которых встречаются глагол habere и причастие прошедшего времени, типичные 

для разговорного латинского языка того периода. В раннеитальянском языке указанные 

структуры уже достигли завершающих стадий процесса грамматикализации и могут 

рассматриваться как отдельное глагольное время, но семантические, морфологические и 

синтаксические изменения, которые предполагает развитие сложного прошедшего времени, 

еще полностью не завершились, и тексты более ранних эпох итальянского языка 

характеризуются разнообразием форм и способов употребления этого времени, нетипичным 

для современного языка. В соответствующей литературе, посвященной изучению 

исторического развития итальянского аналитического прошедшего времени, особое внимание 

уделяется признакам, которые считаются маркерами завершения процесса 

грамматикализации. Выбор признаков, которые можно рассматривать в качестве таких 

маркеров, до сих пор является предметом дискуссий, но наиболее представленные гипотезы 

рассматривают наличие дополнения предложения с функцией прямого дополнения со 

сложным прошедшим временем, элиминацию прямого дополнения и отсутствие согласования 

причастия прошедшего времени с прямым дополнением как достоверных показателей 

завершающих этапов грамматикализации. Эти характеристики, а также последовательность 

языковых элементов в конструкции и распространение смысловых контекстов, в которых 

употребляется структура сложного прошедшего времени, стабилизируются только на ранних 

стадиях развития итальянской системы и поэтому представляют собой основное направление 

нашего исследования. Поскольку целью данной статьи является проверка существующих 

теоретических гипотез на примерах аутентичного употребления языка, исследование 

проводилось на корпусе, состоящем из 17 прозаических произведений, написанных в период 

с начала 13 до конца 16 века. Произведения разделены на три подкорпуса, чтобы иметь 

возможность сопоставить морфосинтаксические и семантические особенности, записанные в 

разные моменты исторического развития аналитического совершенного. Всего было 

проанализировано 3510 примеров употребления сложного прошедшего времени. Полученные 

результаты в целом подтвердили сложившиеся представления о выборе маркеров завершения 

процесса грамматикализации, но также показали недостаточно точное определение некоторых 

их аспектов. Таким образом, было обнаружено, что примеры, в которых функцию прямого 

дополнения выполняет предложение или прямое дополнение отсутствует, характерны для 

всех рассмотренных стадий развития, но устранение причастного соглашения 

преимущественно фиксируется только с 16 века хотя и тогда это не было обобщено. Путем 

сравнения этапов развития было замечено, что морфологические и синтаксические признаки 

структуры постепенно приближаются к закономерностям, характерным для современного 

языка, что свидетельствует о том, что сложное прошедшее время грамматизируется, но 

процесс обобщения признаков не завершен. Сходный ход развития отмечается и на 

семантическом уровне, где расширение конструкции от переходных к непереходным глаголам 



происходит наиболее быстро в тех семантических областях, в которых раньше всего 

установлено употребление конструкции, то есть с глаголами восприятия, мнения и речи.  

         

Ключевые слова: итальянский язык, история языка, грамматикализация, сложеное 

прошедшее время, корпусное исследование 
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1. Увод 
 

 Сложени перфекат или passato prossimo представља једно од најраспрострањенијих 

глаголских времена у модерном италијанском језику (Петканов 1985: 133). Овај облик посебно 

је интересантан са дијахронијске тачке гледишта јер се као аналитичка структура убраја у 

најважније иновације везане за прелазак са претежно синтетичког латинског система на 

преовлађујуће аналитички италијански језички систем (Родригез 2013: 51−52). Последице 

настанка овог облика постаће још евидентније у даљем историјском развоју италијанског 

језика, будући да ће његова структура послужити као узор за формирање читавог низа 

антериорних глаголских облика у италијанском језику (Терић 2007: 250), што ће додатно 

допринети удаљавању италијанског глаголског система од његовог латинског еквивалента 

(Клаузенбургер 2000: 68; Френгвели 2003: 479).  

 Облик у коме се јавља ово време – оригинално засновано на споју глагола habere, 

прошлог партиципа и именице у функцији директног објекта – није непознат индоевропским 

језицима (Ла Фаучи 2006: 106). Слични облици, базирани на трансформацији посесивног 

глагола habere у помоћни глагол и пропратним променама које у различитим језицима имају 

различите карактеристике (Барбато 2017: 138), присутни су у многим европским језицима 

(Дринка 2003: 2). Тако се још пре зачетка структура које ће прерасти у сложени перфекат у 

латинском слична форма налази у грчком језику (Дринка 2003: 13).  

 Историјски развој сложеног перфекта подразумева бројне промене на семантичком, 

морфолошком и синтаксичком нивоу (Клаузенбургер 2000: 54). Ове промене тичу се сваког 

појединачног члана структуре, али и начина на које трансформације њихових значења и 

морфолошких својстава утичу на природу њихове интеракције на синтаксичком нивоу и 

функционисање глаголског облика као новонастале целине која представља више од пуког 

скупа одлика њених саставних делова (Клаузенбургер 2000: 76; Екарт 2006: 89−90). Све 

трансформације које структура сложеног перфекта трпи у свом развојном луку садржане су у 

процесу граматикализације (Фрујт 2009: 761), чији се зачеци везују за ране фазе развоја 

латинског система али чији се крајњи резултат манифестује тек у оквирима романских језика 

(Леџвеј 2017: 852).  

 Будући да се финалне фазе граматикализације сложеног перфекта остварују у оквирима 

новонасталог италијанског система и узевши у обзир чињеницу да граматикализација није 

линеаран процес, те да у различитим контекстима употребе иста структура у истом 

историјском тренутку може достићи различите степене граматикализованости (Адамс 2013: 

649), у раном италијанском, а можда и у каснијим еволуционим фазама овог језика, може се 

очекивати присуство форми са одликама различитих ступњева развоја граматичких значења 

(Де Акоста 2006: 148). Будући да је развој структуре сложеног перфекта детаљно испитан на 

теоријском нивоу и често у релевантној литератури фигурира као прототипски пример 

граматикализације, корпусна анализа, која је досада у знатно мањој мери била заступљена у 

истраживањима ове форме, због своје непосредности намеће се као логични метод анализе 

облика сложеног перфекта кроз њихов развој у старом италијанском језику. Како би се 

изградила детаљна слика о нивоу граматикализованости структуре и генерализованости њене 

употребе, наше истраживање се фокусирало на испитивање начина на који структура сложеног 

перфекта интереагује са синтаксичким одликама старог италијанског, попут редоследа речи 

(Сонг 2011: 260), као и на анализу корелације између својстава структуре аналитичког 

перфекта која се у литератури сматрају индикаторима присуства развијеног граматичког 

значења и њихове језичке реализације забележене у корпусу италијанских текстова потеклих 

из раних епоха развоја италијанског језика. Наша претпоставка је да анализа што већег броја 

адекватних текстуалних примера, који садрже језик близак аутентичним говорним формама 

старог италијанског, може на значајан начин допринети нашим сазнањима о историјском 

развоју ове форме и потенцијално помоћи да се докажу, оповргну или прецизирају актуелне 



хипотезе о еволуцији сложеног перфекта. Стога смо се у нашем истраживању фокусирали на 

прозне италијанске текстове написане између почетка XIII и краја XVI века, сматрајући да су 

управо у том временском распону извршене језичке промене које указују на стабилизацију и 

генерализацију сложеног перфекта и илуструју еволуциони ток ове структуре у италијанском 

језику (Адамс 2013: 649).         
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2. Теоријске поставке граматикализације 
 

2.1. Граматикализација – појам и историјат 
 

 Појам граматикализација први пут се појављује 1912. године у делу француског 

лингвисте Антоана Мејеа где подразумева процес развоја граматичких особина код претходно 

аутономних речи (Хопер и Трагот 2003: 19). Међутим сам феномен, у параметрима 

приближним онима у којима га разматра Меје још током XIX века фигурира у делима 

немачког филозофа Хумболта и неограматичара Габеленца (Хопер и Трагот 2003: 20), као и 

француског филозофа Етјена Кондилака и енглеског филолога Џона Тука (Екарт 2006: 23), 

често под називом аглутинација (Леман 2015: 5). Међутим, за разлику од претходних 

покушаја обраде овог комплексног феномена, Мејеово дело значај граматикализације везује 

не за типолошке импликације које подразумева, већ за њен потенцијал да успешно објасни 

елементе развојног тока индоевропских језика (Леман 2015: 4).  

Полазећи од широког схватања овог феномена као постепеног претварања семантичког 

у граматички садржај (Вишер 2008: 241), и успостављајући опозицију између 

граматикализације и аналогије, Меје своје виђење граматикализације чврсто укорењује у 

домену студија механизама језичких промена и на тај начин нехотице одређује даљи 

вишедеценијски ток истраживања везаних за ову тему (Хопер и Трагот 2003: 22). Наиме, у 

лингвистичким истраживањима друге половине XX века изузетно је утицајна 

структуралистичка перспектива, чије су примарне хипотезе у оштром контрасту са Мејеовим 

виђењем граматикализације (Леман 2015: 6). На првом месту, структурализам одликују 

статично виђење језика и бинарни приступ опажању језичких карактеристика (Леман 2015: 8), 

што се на плану лингвистичких интересовања огледа у интензивној усмерености ка 

синхронијској димензији језичких појава, у чијим оквирима језичке промене могу бити виђене 

као низ сукцесивних модификација правила и испитиване само у односу на почетни и крајњи 

тренутак процеса, док сама природа развојног тока промене бива занемарена (Хопер и Трагот 

2003: 25). Према томе, граматикализација, окарактерисана као језичка промена, не само да у 

структуралистичким оквирима није могла бити предмет проучавања на начин који одговара 

Мејеовој дефиницији, већ би била окарактерисана као инхерентно негативна појава и знак 

језичке деградације (Леман 2015: 1−2). Стога није изненађујуће што је интересовање за 

изучавање граматикализације током две деценије које су уследиле публикацији Мејеовог дела 

било занемарљиво (Хопер и Трагот 2003: 25).  

Изучавање овог феномена поново добија на релевантности тек почетком седамдесетих 

година XX века, када се као алтернатива структуралистичком приступу у већој мери 

афирмишу лингвистичка интересовања усмерена на комбиновање дијахронијских и 

синхронијских приступа (Екарт 2006: 28; Нарог и Хајне 2017: 7−8), у сврху изучавања 

иконичности, језичке типологије и лингвистичких универзалија (Хопер и Трагот 2003: 27−28, 

73). Од тог периода надаље приступи изучавању граматикализације се знатно усложњавају и 

фокусирају превасходно на везу између граматикализације и семантике, прагматике, синтаксе, 

морфологије и когнитивне лингвистике (Хопер и Трагот 2003: 33; Нарог и Хајне 2017: 7), и то 

не само на теоријском плану, већ и у оквиру употребе језика (Џозеф 2004: 63). Међу 

поменутим приступима од пресудног значаја за развој студија о граматикализацији јесте 

дијахронијска лингвистика (Лајтфут 2011: 438; Леман 2015: 8). Будући да је ову грану науке о 

језику карактерисало слободније схватање граница категорија лексичког и семантичког, као и 

да је у већој мери признавала значај когнитивних и прагматичких фактора за развој језика, 

ослањање на њене тековине допринело је схватању језичких промена као динамичних и 

градуалних процеса који се реализују у прецизно дефинисаним развојним контекстима (Хопер 

и Трагот 2003: 35−36; Нарог и Хајне 2017: 8). Ипак, премда су по неким прорачунима чак две 
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трећине промена које представљају предмет дијахронијске синтаксе резултат 

граматикализације, приступи карактеристични за студије граматикализације и дијахронијске 

лингвистике не поклапају се увек у потпуности (Хапселмат 2004: 22). Стога теорије 

граматикализације често трпе критике дијахроничара због свог преовлађујуће теоријског 

карактера и генерисања хипотеза о развоју језичких елемената на основу перципиране 

сличности форми и без адекватног поткрепљења историјском документацијом (Џозеф 2004: 

55).  

На основу наведеног може се закључити да је, како би се разумела природа 

граматикализације, неопходно посматрати овај феномен као постепени историјски развојни 

процес језичке промене (Џозеф 2004: 46), који се реализује на више нивоа језика, од 

фонолошког до синтаксичког (Леман 2015: 130), што се може остварити само на основу доброг 

схватања динамичних и комплексних аспеката који на њега делују и путем детаљне језичке 

реконструкције базиране на доступним историјским чињеницама (Џозеф 2004: 64). Стога се 

велики број новијих истраживања усмерио на дефинисање критеријума граматикализованости 

и кључних особина на основу чијег поседовања се појединачни развојни процеси могу 

карактерисати као примери граматикализације. Управо о њима детаљно ће се говорити у 

наредним поглављима.       

 

2.2. Граматикализација и језичке промене 

 

 Као што се може закључити на основу претходно образложеног историјата ове области, 

студије о граматикализацији неопходно се морају посматрати са дијахронијске равни и 

заснивати на пажљивој историјској реконструкцији почетне и крајње тачке процеса 

граматикализације, као и интермедијарних маркера који означавају кључне тренутке у њеном 

развоју (Џозеф 2004: 63; Хајне и Кутева 2012: 512). Док се реконструкција заснива на 

консултацији доступног историјског материјала, постављање хипотеза о развоју 

граматикализације врши се на основу знања о општим правилима функционисања језичких 

промена (Хајне и Кутева 2012: 514).  

 Како би се схватиле правилности везане за ток језичких промена, неопходно је најпре 

дефинисати сам феномен. Дефиниција језичке промене и основне одлике саме појаве кроз 

досадашњи развој поља студија које их обухвата доживели су бројне реинтерпретације. 

Најједноставније виђење пружили су генеративистички и структуралистички приступи 

проучавању језика, који их посматрају као природну (Лопоркаро 2009а: 2613), али 

истовремено и непожељну појаву (Мајкл 2014: 2), те и не покушавају нужно да дефинишу 

механизме на којима се заснивају (Лопоркаро 2009а: 2615). Њихова истраживања постулирала 

су условљеност промена искључиво карактеристикама самог језичког система у чијим 

оквирима се одигравају (Хики 2012: 388), али нису успела да поставе ненарушива и 

неприкосновена правила настанка и одвијања тока промена. Самим тиме, показало се да је 

приступ заснован на идеји изолованости језичког система од контекста његове реализације 

неодржив и недовољан да пружи прецизну дефиницију језичке промене (Беруто 2009: 17).  

Неуспех поменутих приступа условио је развој идеје о нераскидивој повезаности 

промена на језичком плану са њима одговарајућим социјалним и културно-историјским 

варијацијама забележеним у тренутку реализације промене (Борковска и Клепарски 2007: 33), 

на којој су се заснивали потоњи социолингвистички приступи овом питању. Једна од главних 

иновација новијих приступа тицала се увођења дистинкције између језичких промена и 

варијација. Наиме, језичке варијације везују се за сам почетак развојног процеса промене и 

представљају стварање нових језичких елемента или модификацију већ постојећих, насталу 
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као резултат креативне употребе језика од стране говорника (Хики 2012: 390; Трагот 2012: 6), 

било при језичкој продукцији, или рецепцији говорног материјала у комуникацији са другима 

(Мајкл 2014: 1; Трагот 2017: 2). Саме варијације не мењају на пресудан начин природу, 

структуру или перцепцију језичког елемента на који се односе, али то могу постићи уколико 

достигну довољан ниво фреквенције употребе и прихваћености у језичкој заједници (Беруто 

2009: 12; Мајкл 2014: 2). Промена, дакле, представља крајњи резултат дугог и постепеног 

процеса који започиње настанком варијације (Лопоркаро 2009а: 2620).  

Као што се види из наведеног, не достижу све варијације ниво дифузије неопходан да 

би се могле сматрати променама, а да ли ће га достићи зависи од већег броја фактора. Један од 

најважнијих за прелазак варијације из језичког репертоара појединца у језички репертоар шире 

заједнице заснива се на принципу индексикалности (Хики 2010: 174). Док у почетним фазама 

развоја промене употреба одређене језичке структуре указује искључиво на способност 

говорника да је адекватно користи (Мајкл 2014: 6), са повећањем броја говорника који је 

усвајају њено коришћење може бити перципирано као карактеристично за друштвену групу 

код које је присутно (Кислинг 2005: 2). Самим тиме варијација може попримити друштвени 

значај, односно њена употреба може бити виђена као одлика одређене друштвене заједнице 

(Мајкл 2014: 11−13), а њено даље ширење мотивисано жељом говорника да припадају 

одређеној друштвеној структури или да се од ње дистанцирају (Хики 2012: 389). Таква жеља 

говорника испољава се у комуникативним контекстима, у којима иновативна употреба језика 

има за циљ да представи аспекте говорниковог личног и друштвеног идентитета и усклади 

перцепцију саговорника са истим (Ејчинсон 2001: 45; Кислинг 2005: 5).    

Могуће је, дакле, закључити да је друштвени аспекат од кључног значаја за развој 

варијација, нарочито у фази њихове дифузије (Томасон 2008: 14). Стога није изненађујуће да 

одређене друштвене карактеристике могу утицати на смер развоја промене. Прва од њих 

односи се на класну припадност. Према доступним истраживањима највећи број језичких 

иновација настаје у оквирима друштвено-економски подређених класа, а међу њима се 

нарочито истиче утицај средње класе (Лабов 2001: 360), која најчешће ступа у однос и са 

нижим класама из којих потичу иновације и са вишим, чије карактеристике тежи да усвоји 

(Бритен 2002). Треба пак нагласити да језичке заједнице које заузимају централни положај у 

друштвеној хијерархији не морају увек тежити да усвоје језичке одлике говора виших класа, 

већ за циљ могу имати и усвајање одлика језичких заједница оцењених негативно у оквирима 

шире заједнице, али изузетно позитивно на локалном нивоу (Кислинг 2005: 4, 7). 

Интересантно је да су досадашње студије откриле одређене правилности везане и за утицај 

категорија пола и узраста које додатно илуструју у којој мери друштвени контекст реализације 

условљава развој језичких промена. Тако је откривено да је узрасна група адолесцената та која 

је у највећој мери подложна утицајима друштва који имају за последицу језичке варијације 

(Гај 1990: 52), а исто се може рећи и за жене, које не само да испуњавају улогу иноватора 

чешће од мушкараца, већ и диктирају смер развоја промена (Брајт 1997: 6). Од великог значаја 

може бити и позиција појединца у оквиру заједнице и природа друштвених веза у које ступа, 

будући да вође промене унутар језичких заједница јесу појединци који заузимају централно 

место, често комуницирајући не само са припадницима своје локалне заједнице, већ и са 

говорницима различитих класа, укључујући припаднике маргинализованих групација, који 

најчешће и испуњавају улогу иноватора (Лабов 2001: 360; Мајкл 2014: 19).1  

 
1 Релевантна истраживања наводе и бројне друге форме утицаја на ток развоја промена, попут демографских 

одлика друштвене заједнице (Мајкл 2014: 26), етничке и верске припадности (Блаунт и Санчез 1977: 4), броја 

ученика језика и перцепције лакоће учења (Томасон 2008: 8), нивоа образовања и присуства језичких идеологија 

(Мајкл 2014: 1). 
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Као што се из овог сажетог прегледа основних постулата студија језичких промена 

може видети, реч је о комплексним дијахронијским феноменима који су саставни део развојног 

тока сваког језика и подложни су различитим типовима утицаја који произлазе и из 

карактеристика језичког система у чијим оквирима се генеришу и из друштвених аспеката 

језичких заједница које одређују њихов развој. Премда су друштвени аспекти процеса промена 

данас у значајној мери присутни у истраживањима везаним за ову област, бројне су студије у 

којима и даље имају секундардну улогу, док се примарни значај придаје лингвистичким 

аспектима језичких промена, а ово запажање је валидно и за бројна истраживања на пољу 

граматикализације (Хопер и Трагот 2003: 30; Меје 2009: 7). Као оправдање за такве поступке 

истраживања могу навести чињеницу да студије засноване на историјској реконструкцији у 

највећем броју случајева имају ограничен приступ подацима који би адекватно илустровали 

друштвено-културне аспекте развоја промена. Упркос томе, може се запазити да се теорије 

граматикализације у својим анализама изузетно често ослањају на генерализацију досада 

изведених правилности у процесима промене, позивајући се на претпоставку да правила 

функционисања промена на језичком и друштвеном плану остају константна кроз време (Хајне 

и Кутева 2012: 518; Хајне и Нарог 2012: 422).          

 Студије граматикализације од дијахронијских истраживања такође преузимају и 

процедуре језичке реконструкције, следећи наредне кораке (Хајне и Кутева 2012: 515):  

  1. опажање елемената А и Б и њихове повезаности 

  2. постављање претпоставке о временском следу појаве елемената А и Б 

  3. постављање претпоставке о развоју А  Б и њиховом суживоту 

  4. проналажење доказа који поткрепљују претходне претпоставке 

  5. откривање фактора који објашњавају постулирани ток промене.  

 Поред метода истраживања теорија граматикализације од дијахронијске лингвистике 

преузима и разноврсност опсега истраживања, често се фокусирајући не само на промене 

унутар једног језика, већ поредећи откривене језичке тенденције на нивоу већег броја језичких 

система. Такав приступ, између осталог, за сврху има обезбеђивање веће поузданости у 

квалитету постављених хипотеза и укључивање већег броја фактора у истраживања (Шилдс 

2011: 552).  

 Још један заједнички елемент поменутих двеју области јесте наглашавање значаја 

развојног контекста за покретање и развој процеса промене. Тако се поред генерализације 

значења, трансформације морфосинтаксичких својстава и фонетске ерозије које се типично 

везују за процесе граматикализације, као један од главних параметара на основу којих се 

промена карактерише као граматикализација јавља појам екстензије, схваћен као генерисање 

нових граматичких значења под утицајем социокултурног или текстуално-прагматичког 

контекста или развој значења ширењем структуре на нове употребне контексте (Хајне и Нарог 

2012: 405). О врстама и карактеристикама контекста у којима се врши граматикализација биће 

више речи у наредним поглављима.    

  

2.3. Морфосинтаксички аспекти процеса граматикализације  

 

 Студије о граматикализацији црпе своје теоријске постулате из различитих 

лингвистичких дисциплина, попут функционалне, историјске и когнитивне лингвистике, 

индоевропеистике и језичке типологије, али општа дефиниција која је присутна у оквирима 

наведених области је заједничка – граматикализација представља трансформацију лексичких 
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или садржинских у везане или функционалне речи (Екарт 2003: 53), уз одговарајућу промену 

морфосинтаксичког статуса (Рамат 2010: 87−88).  

Како би дата дефиниција могла бити што прецизнија важно је напоменути да се 

лексичке и граматичке категорије схватају као скаларне, те да им границе нису прецизно 

дефинисане, а почетна структура и крајњи резултат процеса могу бити окарактерисани као 

мање или више лексички, односно граматички елемент у оквиру њима одговарајућих 

категорија (Дивалд 2006: 7). Такође, поменута промена категорија не односи се неопходно на 

изоловане лексичке речи, већ на њихову реализацију у реченици, што значи да 

граматикализација једне речи неопходно подразумева и промену односа између реченичних 

конституената уз које се јавља (Екарт 2003: 53; Хопер и Трагот 2003: 4). Сходно томе може се 

закључити да нису све лексичке речи једнако подложне граматикализацији, већ ниво 

вероватноће да ће у неком тренутку одређена реч претрпети граматикализацију зависи од 

њених семантичких одлика, отворености контекста у коме се јавља за генерисање инференција 

и потенцијалне двозначности која може произаћи из корелације претходних двају фактора 

(Хопер и Трагот 2003: 61). Наравно, у складу са претходно наведеном слободом у схватању и 

категорисању језичких елемената као лексичких или граматичких, почетна тачка 

граматикализације не мора неопходно бити лексички елемент, већ то може бити и 

функционална реч чије значење кроз процес граматикализације добија додатне граматичке 

вредности (Хопер и Трагот 2003: 15; Хајне и Кутева 2012: 513; Хајне и Нарог 2012: 401).  

Поред наведеног, важно је истаћи да је граматикализација динамичан и дијахронијски 

процес који се може разумети само уколико се посматра кроз развој на темпоралној оси 

(Трагот 1988: 406). Ток развоја овог процеса може се схватити као континуум или низ 

сукцесивних ситнијих промена, чија усмереност обично одговара следећој секвенци: 

садржинска реч → функционална реч → клитика → инфлекциона морфема (Хопер и Трагот 

2003: 6), где би прве две фазе процеса биле сматране примарном, а преостале две секундарном 

граматикализацијом (Норд 2011: 477). Током развоја процеса, структура која је предмет 

граматикализације на парадигматском нивоу губи фонолошку и семантичку независност, као 

и потенцијал парадигматске распрострањености и замењивости у односу на комплементарне 

структуре, док на синтагматском нивоу долази до сужавања семантичког и синтаксичког 

опсега употребе, а мењају се и ниво зависности од других језичких елемената и слобода 

комбиновања са њима (Екарт 2006: 24). Промена, дакле, почиње на нивоу дискурса, затим се 

на нивоу синтаксе развија ново граматичко значење конструкције, након чега може 

потенцијално уследити морфофонолошка деградација која почетну конструкцију своди до 

нивоа афикса, а финализација процеса може подразумевати анулирање почетних семантичких 

и граматичких вредности речи (Леман 2015: 16; Лајтфут 2011: 439−440).  

Процес граматикализације, дакле, неопходно подразумева реализацију промена на 

свим језичким нивоима, од фонологије до синтаксе (Ван Кеменејд 1999: 1002; Хајне и Нарог 

2012: 422), при чему засебни нивои не функционишу независно једни од других, већ се 

промене у једном нужно одражавају и на друге (Екарт 2006: 33; Дивалд 2006: 12). Развој 

почиње од семантички релативно слободних језичких елемената, који током развоја 

граматичких значења губе флексибилност у промени положаја у реченици, као и способност 

анафоричког упућивања и учешћа у механизмима творбе речи (Трагот 1988: 406; Хајне и 

Нарог 2012: 407). Поменути процес резултира најпре губљењем морфосинтаксичких 

карактеристика које су се сматрале неопходним и довољним како би се језички елемент који 

се граматикализује дефинисао као члан одређене граматичке категорије (Хајне и Нарог 2012: 

408), а затим и његовим преласком у нову граматичку категорију (Ламирој и Дробњаковић 

2009: 19, 21).  

Од тренутка зачетка процеса долази и до значајних промена на значењском нивоу, 

неопходних како би језички елемент прешао из једне у другу граматичку категорију (Трагот 

2011: 29). На прагматичком нивоу мотивација оваквих промена може се повезати са 
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говорниковом потребом да на адекватан начин разуме исказ саговорника или пак да на што 

прецизнији начин формулише свој исказ и пренесе своје субјективно виђење света (Трагот 

1988: 410, 413; Хопер и Трагот 2003: 72; Хајне и Нарог 2012: 402; Хајне и Кутева 2012: 514). 

Промене значења, дакле, често су мотивисане тежњом ка стварању економичног и довољно 

информативног исказа, усклађеног са говорниковом проценом потреба саговорника, која се 

базира на знањима која поседује о узрасту, културној и социјалној позадини саговорника 

(Хопер и Трагот 2003: 71−72). Потребно је назначити и да прагматичко-семантичка мотивација 

која покреће граматикализацију нема исти ефекат у свим фазама процеса, већ је на почетку 

усмерена ка експресивности и креативности у изражавању, те су њен резултат често 

неуобичајене форме (Трагот 2012: 5), док је за позније фазе карактеристична тежња ка 

уклапању граматикализоване конструкције у језички систем (Хопер и Трагот 2003: 72). 

Семантичке тежње које доводе до промене морфосинтаксичке категорије често су у истом 

облику присутне у више језика (Робертс и Русо 2003: 216), а прототипске примере престављају 

развој епистемичких вредности код израза чије је оригинално значење било волитивно, као и 

развој допусних, условних или узрочних нијанси значења код структура чија је почетна 

семантичка вредност била временска (Трагот 1988: 409).  

Добар пример заједничког деловања семантичког и морфосинтаксичког нивоа промене 

представља развој перифрастичних конструкција, код којих нова перифрастична форма 

обично преузима већ постојећа значења услед тежње за синтаксичком експресивношћу (Хопер 

и Трагот 2003: 122; Екарт 2006: 2−3). Како би нова форма могла примити иновативно значење 

неопходно је да саставни делови перифрастичне структуре претрпе значајне 

морфосинтаксичке модификације и постану јединствени израз (Хопер и Трагот 2003: 123).  

 Док је већ било речи о постепености као једној од примарних карактеристика 

граматикализације, потребно је нагласити да се процес преласка из лексичких у граматичке 

категорије такође сматра претежно једносмерним, премда је присуство примера развоја 

процеса у супротном усмерењу допринело схватању ове карактеристике граматикализације 

као генерализоване тежње уместо неприкосновеног правила (Трагот 2011: 20; Хопер и Трагот 

2003: 16−17). Наиме, као аргументи против једносмерности граматикализационих процеса у 

релевантној литератури се наводе феномени лексикализације и деграматикализације. 

Лексикализација је у основи комплементаран процес граматикализацији, обухватајући и 

синхронијске и дијахронијске процесе развоја лексичког значења и подразумевајући сличан 

приступ теоријским концептима категорија лексичког и граматичког (Лајтфут 2011: 439). 

Шире посматрано као пример лексикализације може бити одређено све што улази у лексикон 

из других граматичких категорија, па чак и промене које су нагле, док би уже посматрано 

лексикализацијом били сматрани само постепени процеси засновани на смањењу нивоа 

продуктивности и опсега употребе и суделовања са другим језичким елементима, као и развој 

нових лексичких значења која не морају неопходно произаћи из почетне конструкције или 

њених пропратних елемената (Лајтфут 2011: 443, 445). Премда се на основу овог виђења њене 

природе лексикализација противи граматикализацији, која обично подразумева семантичко, 

прагматичко и синтаксичко ширење контекста употребе речи, ова два процеса нису неопходно 

дијаметрално супротна, већ се у многим случајевима могу и надопуњавати (Лајтфут 2011: 441, 

446). С друге стране, деграматикализација подразумева развој аутономије или садржине неког 

граматичког елемента (Норд 2011: 475), премда њене дефиниције у литератури донекле 

варирају од аутора до аутора (Хапселмат 2004: 36). Разлог томе је што се под 

деграматикализацијом често обухвата велики број разнородних примера који се генерално не 

подударају у сродним језицима, што се пак обично дешава код примера граматикализације 

(Рамат 2010: 88; Норд 2011: 478). Као три главна типа могла би се пак одредити: прелазак 

функционалних речи у више лексичке класе, прелазак афикса у клитике и трансформација 

везаних у слободне морфеме (Норд 2011: 475). Будући да се деграматикализација у већој мери 

може сматрати супротним процесом у односу на граматикализацију, интересантно је да ова 

два процеса одликују бројне заједничке карактеристике, попут укорењености у контексту, 
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постепености тока промене, стварања нових структура без неопходног мењања површинске 

структуре и активације више језичких домена, а да их дели само усмереност тока развоја (Норд 

2011: 476−477). Најзначајнија разлика између њих заснива се пак на броју забележених 

примера, који деграматикализацију чине незнатном у односу на изузетно фреквентни феномен 

граматикализације (Норд 2011: 487), те се може запитати да ли је деграматикализација 

довољно релеватна појава да би негирала хипотезу о једносмерности граматикализационих 

процеса.  

Поред поменутих двају феномена, још један предложен термин за процесе са 

супротним усмерењем од граматикализације јесте антиграматикализација (Рамат 2010: 92). 

Овај процес теоријски се одређује искључиво на основу супротности усмерења тока развоја у 

односу на граматикализацију, а од деграматикализације се разликује по већем потенцирању 

међуфаза у развитку процеса и по мањем истицању подударања у почетној и крајњој фази 

развоја (Хапселмат 2004: 28). Овако теоријски утемељена, антиграматикализација се 

супротставља хипотези једносмерности процеса граматикализације, али ни њени примери у 

литератури нису бројни, те, самим тиме, овај феномен не може бити сматран озбиљном 

претњом основним теоријским постулатима процеса граматикализације (Хапселмат 2004: 

28−29).  

Чак и схваћена као тежња, а не правило, једносмерност је неопходна карактеристика 

процеса граматикализације, која доприноси његовом теоријском утемељењу, посебно наспрам 

других процеса језичке промене (Хапселмат 2004: 22; Рамат 2010: 91). Њено постојање је 

битно и за детаљније схватање етапа развоја процеса граматикализације, које би се могле 

представити на следећи начин: А  А/Б ( Б) (Трагот 2011: 29). Као што се може видети из дате 

шеме, процес се генерално састоји из три фазе: прву одликује присуство језичке структуре А, 

другу настанак интерпретације Б на бази исте структуре у тачно одређеним контекстима 

(Вишер 2008: 241), а трећу потенцијални губитак структуре А, који се пак не мора реализовати 

у свим случајевима (Робертс и Русо 2003: 201; Хајне и Нарог 2012: 408). Потребно је нагласити 

да ни у којој фази овог процеса не долази до наглог и јасног преласка из лексичке у граматичку 

језичку категорију, већ границе категорија остају непрецизиране (Деланси 2011: 369; Хајне и 

Нарог 2012: 414). Други стадијум развоја граматикализације одликује коегзистенција ранијих 

и нових форми, при чему може доћи до значајних утицаја оригиналне форме на коначни 

стадијум развоја нових, посебно на нивоу семантике (Хопер и Трагот 2003: 3, 16). У току фазе 

суживота форме А и Б неће пак поседовати исто значење или дистрибуцију, премда понекад 

могу фигурирати и у истим контекстима употребе (Хопер и Трагот 2003: 9, 121−2). Такође је 

важно напоменути да не морају сви процеси граматикализације кулминирати нестанком 

оригиналне форме (Хопер и Трагот 2003: 32; Хајне и Нарог 2012: 411), већ се могу зауставити 

и у ранијој фази процеса (Хопер и Трагот 2003: 130; Леман 2015: 16). Да ли ће трећа фаза бити 

реализована зависи у великој мери од фактора фреквентности новог елемента, али и од тежње 

ка поједностављењу језика, односно ситуацији у којој свакој засебној форми припада засебно 

значење (Хопер и Трагот 2003: 78, 129; Хапселмат 2004: 18; Трагот 2011: 28; Хајне и Нарог 

2012: 406), која није компатибилна са синкретизмом значења неопходно присутним у другој 

фази граматикализације (Нарог и Хајне 2017: 17). Поред наведеног, поменуте фазе не би 

требало посматрати као сукцесивне, већ је битно прецизирати да у одређеном историјском 

тренутку процеса развоја може доћи до преклапања више фаза овог процеса (Хопер и Трагот 

2003: 3). 

Граматикализација се, дакле, може дефинисати као јединствени механизам промене 

који се може рашчланити на више повезаних типова језичких промена које укључују све 

језичке равни (Трагот 2011: 21; Хапселмат 2004: 26). Она резултира настанком нових 

граматичких категорија (Деланси 2011: 366; Хајне и Нарог 2012: 401), кроз процес реанализе 

(Трагот 2011: 20), базиран на промени морфосинтаксичког статуса речи и консеквентном 

ширењу употребне вредности речи на нове контексте (Екарт 2011: 389; Лајтфут 2011: 444). 
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Почетак процеса укорењен је у прагматичкој равни и повезан са активношћу и намером 

говорника (Хапселмат 2004: 24). Нови начини синтаксичке интеракције језичких елемената 

постепено постају морфолошке структуре (Хопер и Трагот 2003: 8, 26), а од пресудног значаја 

за дефинисање структура као граматикализованих јесте ниво фреквентности употребе који 

нова конструкција достиже (Хапселмат 2004: 19). Граматикализација једног језичког елемента 

може бити покретач за граматикализацију околних структура (Вишер 2008: 243; Хајне и Нарог 

2012: 401), а фактори који стварају услове за успешно одвијање процеса граматикализације 

могу бити везани за семантичку транспарентност израза (Робертс и Русо 2003: 204), опште 

карактеристике језика у чијим оквирима се процес одвија у за њега релевантном историјском 

тренутку (Ван Кеменејд 1999: 997; Сун и Трагот 2011: 381) и контакт са другим, нарочито 

суседним језицима (Рамат 2010: 94).                         

 

2.4. Прагматички аспекти процеса граматикализације  

 

 Зачетак процеса граматикализације генерално се везује за прагматичку раван, односно 

за употребу језика у реалним комуникативним контекстима (Хопер и Трагот 2003: 73, Никол 

2011: 401). Комуникација се заснива на сарадњи говорника и слушаоца, те се прагматичко 

значење које било који језички исказ поседује може схватити као резултат исказивања или 

препознавања намере говорника (Хуанг 2012: 608). Оно се пак према томе разликује од 

семантичког значења које је увек независно од контекста (Трагот 2012: 3).  

 Слушалац у комуникативним ситуацијама разуме исказе на основу преовлађујућих 

комуникативних максима, очекујући од сваког израза да буде информативан, одмерен (Трагот 

2012: 3), истинит, релевантан и јасан, потребан и довољан (Хуанг 2012: 608, 612). Када пак 

говорник свој исказ конципира на начин који имплицира присуство неког неуобичајеног 

значења, тако што занемари уобичајене максиме комуникације или их прилагоди својим 

комуникативним потребама, како би код слушаоца изазвао генерисање асоцијација или 

претпоставки о новом значењу исказа на основу енциклопедијских или културних знања 

(Хопер и Трагот 2003: 76; Хуанг 2012: 609, 617), слушалац препознаје присуство двозначности 

у датом исказу (Хопер и Трагот 2003: 78−80). На основу тога он закључује да уобичајено 

семантичко или кодификовано значење исказа не функционише у датом контексту, те путем 

процеса трансформације значења (попут метафоре, метонимије, генерализације или 

спецификације), постојеће семантичко надограђује процедуралним значењем како би исказ 

учинио комуникативно функционалним (Никол 2011: 402, 406−407).  

Говорникове контекстуално укорењене хипотезе о значењу називају се позваним 

инференцијама (енгл. invited inference) и везују се за почетну фазу процеса граматикализације, 

а основни услов њиховог остварења јесте да интерпретација коју подразумевају пружа 

задовољавајуће когнитивне ефекте уз минимални утрошак напора у процесуирању језичког 

исказа (Никол 2011: 407−408). На почетку свог развојног процеса све нове форме су 

маркиране, те се често сматрају неправилним и маргиналним (Дивалд 2006: 8; Хуанг 2012: 

614). Почетне инференције су увек тесно везане за почетне контексте своје реализације, у 

којима често трпе утицај изворног семантичког значења (Трагот 2012: 14). Оне се постепено 

могу конвенционализовати, утичући на стварање полисемије на значењском нивоу 

оригиналног израза (Хопер и Трагот 2003: 82; Хуанг 2012: 625), а уколико достигну довољан 

ниво фреквентности и прихваћености, престају да зависе од контекста у којима су се 

генерисале и постају део кодификованог значења речи, потискујући оригинално значење или 

опстајући паралелно с њим (Никол 2011: 403). Функционисање настанка нових значења на 

прагматичком нивоу такође иде у прилог претходно поменутој хипотези једносмерности 

процеса, будући да процедурална значења, када се једном генеришу, генерално не нестају 

захваљујући свом позитивном ефекту на когнитивно процесуирање језичких исказа (Никол 

2011: 408). Ипак, понекад цео процес може бити заустављен и пре његовог зачетка, 
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условљавајући неприхватање процедуралних значења, уколико је веза између језичког 

елемента и његовог значења до те мере већ устаљена да би иновативни израз постао сувишан 

и прекомерно когнитивно захтеван (Хуанг 2012: 618).  

Прагматичке промене неминовно прате одговарајуће синтаксичке модификације исказа 

(Хуанг 2012: 631). Тако прелазак са зависности од говорног контекста на ослањање на 

конвенционална језичка правила који подразумева раст степена граматичности речи на 

семантичком нивоу прате одговарајући синтаксички фактори на основу којих се процењује 

степен граматикализованости структуре. Први од њих тиче се промене у тежини језичког 

елемента на који делује граматикализација. На парадигматском нивоу она се односи на 

фоносемантички интегритет језичког елемента, а на синтагматском на дистрибуцију самог 

елемента у интеракцији са другим језичким структурама (Леман 2015: 130−132). Са развојем 

процеса граматикализације ниво контекстуалне условљености језичког елемента постаје све 

нижи, што доводи до пораста у његовој дистрибуцији и експанзији опсега употребе (Леман 

2015: 151). Истовремено пак долази до смањења опсега структуре на морфосинтаксичком 

нивоу, јер док лексичке речи могу деловати на нивоу реченица, афикси свој ефекат не могу 

ширити даље од граница речи чији су део (Леман 2015: 163). Други критеријум односи се на 

варијабилност језичке структуре, односно потенцијал да се структура адекватно замени 

другим језичким знаковима и слободно комбинује са другим речима или помера у оквирима 

шире конструкције (Екарт 2006: 24), при чему се обе карактеристике редукују према крају 

процеса граматикализације (Леман 2015: 148, 163). Трећи параметар тиче се кохезије или 

интегрисаности елемента у одговарајућу парадигму, односно везаности за друге чланове 

исказа на синтагматском нивоу (Екарт 2006: 24; Леман 2015: 131). Како би једна структура 

била граматикализована, неопходно је да се прикључи некој већ постојећој парадигми, често 

асимилујући своје форме и значење путем аналогије са већ постојећим члановима исте 

парадигме. На пример, уколико не би припадале одговарајућој парадигми, перифрастичне 

конструкције не би се могле сматрати засебним структурама, већ пуким скуповима речи 

(Леман 2015: 138, 144). Ипак, како ниво граматикализованости расте, тако се опсег парадигми 

редукује, а најграматикализованијим елементима се сматрају они који припадају бинарним 

парадигмама. На синтагматском нивоу пак, што се више ближи крај процеса 

граматикализације, то се повећава обавезност употребе језичког елемента (Леман 2015: 145, 

160).  

Промена значења израза на прагматичком нивоу представља окидач за потоњи развој 

граматичких значења, пропратних морфолошких одлика и синтаксичких функција речи у току 

процеса граматикализације. Ране фазе граматикализације такође одликује висок ниво 

прагматичке мотивисаности језичког елемента контекстом, док је за касније фазе 

карактеристична арбитрарност контекста употребе (Леман 2015: 139). Почетни утицај 

прагматике такође је катализатор за крупне промене на нивоу синтаксе које уравнотежено и 

постепено развијају нове граматичке функције језичког елемента, показујући уједно и на овом 

примеру да је корелација промена у различитим доменима језика суштинска одлика процеса 

граматикализације (Леман 2015: 175). Наравно, када су предмет истраживања примери 

граматикализације чији развојни ток траје деценијама или вековима, тешко је идентификовати 

тачне прагматичке услове који су довели до генерисања почетне промене значења, али то не 

умањује значај прагматике за развитак и исход овог комплексног процеса (Леман 2015: 129).                  

 

2.5. Контексти развоја процеса граматикализације 
 

 Када се говори о развоју граматичких речи из лексичких на значењском нивоу, у 

литератури се истичу три главне теорије – реанализа индукована контекстом, појава 

прагматичких импликатура и појава позваних инференција (Трагот 2017: 8). Прва теорија 

базира се на делању особе која врши реанализу у улози говорника и произлази из неслагања 

између намере говорника и интерпретације слушаоца, при чему на значењском нивоу 
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оригинално кодификовано значење језичког елемента бива обогаћено процедуралним, чији је 

задатак да упути слушаоца у начин на који би исказ требало да интерпретира (Трагот 2012: 

6−8). Сличну представу процеса развоја значења дају и преостале две теорије, наглашавајући 

градуалност његовог развојног тока и постулирајући постојање пет сукцесивних фаза. Прву 

одликује постојање језичког елемента са кодификованим значењем, следећа подразумева 

настанак прагматичких импликатура на основу когнитивних механизама, попут метонимије 

(Трагот 2012: 7−8), у тачно одређеним контекстима, у трећој фази импликатуре или 

инференције се користе иновативно и повезују са оригиналним значењем кроз процес 

асоцијације, док у четвртој долази до генерализације импликатура (Екарт 2006: 39). Финална 

фаза укључује семантизацију иновативног значења које опстаје као конкурентно оригиналном 

или га елиминише (Трагот 2012: 7). До промене значења долази, дакле, на релацији између 

реченичног контекста и речи која се граматикализује (Екарт 2006: 40). Процес би се могао 

представити по фазама, посматран из перспективе говорника, где би у првој фази говорник 

употребљавао језички елемент у складу са његовим уобичајеним и опште прихваћеним 

значењем и функцијом. У другој фази дошло би до препознавања промене у конвенцијама 

употребе у одређеним контекстима, што би условило реанализу синтаксичко-семантичких 

вредности елемента у трећој фази и резултирало прихватањем реанализираног лексичког 

елемента у ментални лексикон говорника, под условом да се он покаже као ефикасан у 

остварењу комуникације (Екарт 2006: 55). Настанак почетне промене, поред говорникове 

потребе за експресивношћу, мора потећи и од неке инхерентне одлике језичког елемента који 

се граматикализује, која га чини подложним промени значења у одређеним контекстима 

(Екарт 2006: 42−43). Такође, из приложеног је јасно да не мора свака иновативна 

интерпретација резултирати семантизацијом новог значења, већ је основни предуслов за 

улазак у ту фазу процеса генерализованост употребе на нивоу одговарајуће говорне заједнице 

(Трагот 2012: 5−6). Овако схваћен процес развоја значења типично прате и одговарајуће 

промене у осталим доменима језика, попут губитка аутономије језичког материјала и његове 

интеграције у постојећа правила језичког система (Дивалд 2006: 3).  

 Заједничка карактеристика претходно разматраних процеса јесте значај контекста за 

одређивање достигнутог нивоа и праћење процеса граматикализације (Хајне и Кутева 2012: 

514). Због статуса граматикализације као дуготрајног дијахроног процеса у теоријама 

граматикализације, контексти се генерално посматрају не са тачке гледишта говорника и 

слушаоца, већ претежно на основу карактеристика језичког материјала које одређују у којој 

фази граматикализације се неки елемент налази (Екарт 2006: 53−54). Два основна приступа 

дефинисању сукцесивних дијахронијских фаза, илустрованих кроз типове контекста који су у 

највећој мери заступљени у релевантним истраживањима, засновани су на идејама Хајнеа 

(2002) и Дивалдове (2002).  

 Хајне (2002: 83−84) постулира постојање три типа контекста. Први се назива 

премошћујући контекст (енгл. bridging context) и подразумева комуникативне ситуације у 

којима се јављају и почетно и ново значење, при чему почетно преовлађује, али иновативно у 

растућем броју случајева може нудити повољнију интерпретацију. Оваквих контекста може 

бити и више за један граматички елемент, а у њиховим оквирима може, али не мора, доћи до 

генерализације значења. Други тип контекста назива се контекст замене (енгл. switch context) 

и представља ситуације у којима изворно значење производи неадекватне комуникативне 

интерпретације, те преовлађује ново значење, које пак остаје ограничено само на оригиналне 

контексте у којима је настало. Трећи и финални тип јесу контексти конвенционализације (енгл. 

conventionalization), који одговарају ступњу процеса током кога се ново значење шири ван 

оригиналних контекста употребе. У њима се ново и изворно значење могу јавити паралелно, 

али понекад могу и нарушавати оригинално значење, условљавајући његов нестанак (Хајне 

2002: 83−84). Поред претходна три, овом виђењу може се додати још један тип контекста, који 

би означавао почетак процеса и одговарао комуникативним ситуацијама у којима се јављало 

само оригинално значење. Значајно је пак нагласити да немају сви типови контекста јасно 
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прецизиране границе, већ могу коегзистирати на синхроном нивоу, премда су у начелу 

сукцесивни (Хајне 2002: 85).  

 Дивалдова (2002: 103−104) пружа слично виђење контекста, односно фаза процеса 

граматикализације. Први тип јесу атипични контексти (енгл. untypical contexts), у чијим 

оквирима се ново прагаматичко значење шири на претходно неуобичајене контексте употребе, 

који могу опстати чак и након завршетка целог процеса. Други тип представљају критични 

контексти (енгл. critical contexts) у којима се јављају амбигуитет или непрозирност у значењу 

и употреби конструкције који резултирају вишеструким интерпретацијама међу којима и 

граматичким. Трећу фазу одређују изолујући контексти (енгл. isolating contexts) у чијим 

оквирима иновативно значење постаје независно од оригиналног и једино прихватљиво, те 

услед семантизације новог значења долази до развоја полисемије код језичког елемента 

(Дивалд 2006: 4−5). У односу на Хајнеов (2002), модел Дивалдове (2002) у већој мери обраћа 

пажњу на морфосинтаксичке одлике језичких елемената, а не искључиво семантичке, што га 

донекле чини пријемчивијим за имплементацију у истраживањима. Ипак, на нивоу 

структурисаности, оба модела пружају слично виђење, те се може рећи да би се Хајнеови 

премошћујући контексти у одређеној мери могли поклопити са атипичним и критичним 

контекстима Дивалдове, као и да постоје извесна подударања између контекста замене и 

изолације (Дивалд 2002: 117).  

 Поред поменутог, може се приметити да оба модела наглашавају континуалност и 

присуство међуфаза у процесу граматикализације (Хајне 2002: 83), као и значај интеракције 

семантичких, морфолошких и структуралних аспеката за развој процеса (Дивалд 2006: 4). 

Настанак нове семантичке вредности виђен је као последица потраге за логичним значењем 

исказа (Екарт 2011: 399), а генерисање нових граматичких функција представља последицу 

утицаја контекста (Дивалд 2006: 3). Сходно томе, одређивање новог значења нужно се одвија 

на релацији језичког елемента који се граматикализује и конструкције у којој се јавља, у 

тренутку када је њено значење угрожено, те се настали комуникативни проблем мора решити 

реинтерпретацијом поменутог језичког елемента (Дивалд 2006: 9). Самим тиме, на 

комуникативном нивоу, интерпретација елемента који је носилац новог значења своди се на 

ниво семантичке једначине, односно на одузимање значења реанализираног елемента од 

укупне семантичке вредности реченице (Екарт 2011: 390). Значајне прекретнице у процесу 

промене карактеристика језичког елемента који се граматикализује везане су за ситуације 

двозначне употребе језика, мада оне нису у довољној мери били истраживане досада (Хајне 

2002: 96; Екарт 2011: 389). Значај поменутих двају модела за дијахронијска истраживања 

огледа се у фреквентној имплементацији њихових идеја у анализи разноврсних процеса 

језичке промене на мањој или већој скали, а добар пример представља Бенјардов (2013) модела 

развоја латинског језика, чије четири фазе су изразито сличне виђењима Хајнеа и Дивалдове.  

 

2.6. Семантички аспекти процеса граматикализације          
 

 Промене на значењској равни представљају један од најважнијих аспеката процеса 

граматикализације и на пресудан начин одређују правац његовог развоја. Будући да је ново 

значење резултат споразумевања између говорника и слушаоца, као и да је крај процеса 

граматикализације везан за прерасподелу семантичких вредности, може се рећи да је 

семантика истовремено и мотивација и резултат процеса (Екарт 2006: 5; Екарт 2011: 393). Као 

што је већ разматрано, почетну фазу граматикализације одређују правила функционисања 

језика на прагматичкој равни, од креативности говорника, карактеристика и енциклопедијског 

знања слушаоца, његове субјективне процене исказа говорника и консеквентних хипотеза, до 

укорењености у контексту, одлика комуникативне ситуације, намере говорника и његовог 

става према слушаоцу (Дивалд 2006: 11; Екарт 2006: 14, 86−89; Меје 2009: 29). Међутим, и на 

семантичком нивоу јављају се нека неприкосновена правила, попут међузависности од 



14 

 

морфосинтаксичких промена (Ван Кеменејд 1999: 1003; Екарт 2006: 3; Хајне и Нарог 2012: 

407), условљености когнитивним механизмима који резултирају генерализованим тежњама 

развоја значења од конкретног ка апстрактном (Хајне и Кутева 2012: 513; Трагот 2017: 5), 

изразите применљивости на речи општег и неутралнијег значења попут хиперонима (Хопер и 

Трагот 2003: 101) и ограничености финалног семантичког резултата оригиналним 

вредностима значења (Трагот 2010: 37).  

 Семантичке карактеристике граматикализације такође потпадају под опште механизме 

семантичке промене, који делују у много ширим доменима од оних карактеристичних за овај 

феномен (Лураги 2005: 17). У ранијим фазама истраживања граматикализација се на 

семантичком нивоу поистовећивала са реанализом или посматрала као њој паралелна појава 

или њен подтип. Реанализа је механизам промене који се тиче конструкција које су већ део 

говорниковог менталног лексикона (Трагот 2011: 22−24). Препознаје се тек када резултира 

неуобичајеном променом образаца употребе речи, невидљива је у површинској структури 

израза у првим фазама деловања и заснива се на трансформацији хијерархијских односа у 

реченици, припадности граматичким категоријама и кохезији израза (Хопер и Трагот 2003: 

50−51). У раним фазама подразумева прагматичко богаћење исказа које резултира настанком 

новог значења, а у познијим се заснива на експериментисању говорника са новом функцијом 

језичког материјала (Екарт 2006: 239). Премда се на основу наведених карактеристика може 

увидети сличност са феноменом граматикализације, реанализа се не мора неопходно одразити 

и на значење исказа, већ може бити релевантнија на синтагматском нивоу (Екарт 2003: 54; 

Екарт 2006: 26; Хопер и Трагот 2003: 64). Према неким виђењима не мора се посматрати ни 

као постепена промена, већ се под реанализом може подразумевати пука промена значења, док 

се његово градуално утемељење у употреби назива актуализацијом (Екарт 2006: 243).  

 Стога данас у релевантној теорији преовлађује мишљење да граматикализација 

најчешће подразумева реанализу, али да је реанализа шира промена од граматикализације 

(Трагот 2010: 46; Хајне и Нарог 2012: 404), као и да се неки процеси граматикализације могу 

одвити без уплива реанализе (Рамат 2010: 102; Екарт 2006: 26). Ипак, реанализа, као и њој 

комплементарна појава аналогије остају механизми семантичке промене чија је релевантност 

за разумевање процеса граматикализације неприкосновена. Док је реанализа битна за прве 

фазе граматикализације, посебно за реинтерпретацију морфосинтаксичких аспеката и замену 

старих значења новима, аналогија је од значаја за финализацију процеса (Хопер и Трагот 2003: 

39, 63). Ова промена се односи на стварање новог сета правила функционисања језичког 

елемента, у односу на већ постојеће форме (Хопер и Трагот 2003: 39; Трагот 2011: 24). Путем 

аналогије реанализирани језички елемент улази у нове контексте употребе, укидајући 

претходно важеће рестрикције на семантичко-прагматичком и синтаксичком нивоу и 

доводећи до конвенционализације финалног резултата реанализе (Рамат 2010: 102; Хопер и 

Трагот 2003: 103; Трагот 2011: 26−27).  

 Поред аналогије и реанализе, данас се у оквирима теорија семантичке промене истиче 

велики број засебних механизама. Тако су семантичке промене услед граматикализације често 

објашњаване помоћу феномена метонимије и метафоре (Трагот 1988: 406; Дивалд 2006: 10; 

Екарт 2011: 400; Трагот 2012: 6), екстензије значења (Трагот 2010: 47) или апстракције значења 

(Екарт 2006: 3). За одређене аспекте граматикализације као релевантни су одређивани и 

процеси интерсубјектификације (Екарт 2006: 61−62) и десемантизације (Трагот 2017: 5), о 

којима ће се у наставку подробније говорити.   

 Механизми семантичке промене на којима се заснива граматикализација нису, дакле, 

потпуно прецизно одређени и објашњени, премда су дуго били предмет интересовања 

релевантне литературе. Разлог томе може бити сам приступ њиховој анализи, заснован на 

тумачењу историјски релевантних процеса на основу синхроних схватања правила њиховог 

развоја, базираних на претпоставци да су промене које су се одвијале у прошлости и оне које 

се одвијају сада типолошки приближне (Екарт 2006: 245). Сходно трајању процеса 
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граматикализације, карактеристике семантичког развоја одређују се дијахронијском анализом 

доступног материјала, према присуству полисемије (Трагот 2017: 5), корелацији њеног 

присуства са појавом промена на другим нивоима језика (Трагот 2010: 39), појави иновација у 

нових контекстима употребе (Екарт 2006: 8) и дистрибуцији иновативних и оригиналних 

значења (Екарт 2006: 8; Рамат 2010: 110), док се претпоставке о мотивацији и начину одвијања 

промена заснивају на хипотезама о тежњама и правилима према којима функционишу познати 

механизми промене (Трагот 2011: 20; Лураги 2005: 17).               

 

2.6.1. Десемантизација 
 

Семантичке промене које се одвијају у склопу процеса граматикализације предмет су 

разматрања још од најранијих фаза дефинисања самог процеса (Свитсер 1988: 389). Већина 

истраживања, посебно ранијих, такве промене описивала је као избељивање значења (енгл. 

bleaching), односно губљење семантичког пуњења при преласку из категорије семантички 

пуних у категорију функционалних речи (Трагот 2017: 5). Таква виђења неопходно се 

заснивају на идеји о лексичком значењу као конкретнијем и прецизнијем од граматичког 

(Екарт 2003: 54; Рамат 2010: 99), коју су новија истраживања надоградила истичући да су 

семантички пуне и семантички празне речи типолошки различите, те да дефинисање 

семантичких аспеката граматикализације као пуког губљења значења није довољно прецизно 

да опише све појединости које тај процес обухвата (Свитсер 1988: 401). Прихватљивија је пак 

идеја да семантичке промене условљене граматикализацијом подразумевају редистрибуцију 

семантичког пуњења (Екарт 2003: 57−8), при којој реч губи део свог оригиналног семантичког 

значења, али истовремено и добија на граматичком значењу (Трагот 2017: 6), развивши 

могућност примене на комуникативне контексте са којима њено семантичко значење није 

претходно било компатибилно (Трагот 1988: 414).  

Ток десемантизације генерално пролази кроз исте фазе које се могу препознати код 

других типова промене значења. Прва модификација значења реализује се у прагматичким 

контекстима и тиче се процедуралног, а не кодификованог значења (Никол 2011: 402), чему 

следи период коегзистенције оригиналног семантичког и иновативног функционалног 

значења, условљен појавом речи у контекстима који дозвољавају и иновативну интерпретацију 

значења (Екарт 2003: 57-8). Након што реч почне фреквентно да се јавља у контекстима који 

одговарају новом значењу, али нису компатибилни са оригиналним, долази до постепене 

елиминације семантичког значења и утврђивања функционалног као примарног. Стога се 

може закључити да је за прве фазе граматикализације заправо карактеристично прагматичко 

јачање речи, док је семантичко слабљење одлика тек позних фаза овог процеса и јавља се 

паралелно са фонолошком ерозијом, губитком морфолошких граница и замрзавањем 

синтаксичког положаја (Трагот 1988: 407).  

 

2.6.2. Метафора 

 

Метафора представља широк појам који је предмет изучавања не само лингвистике већ 

и других друштвених наука, попут психологије, филозофије и антропологије (Гибс 2008: 3). 

Лингвистички приступ схватању овог сложеног феномена конципира је пак као разумевање и 

искушавање једног ентитета у терминима одговарајућим другом (Трагот 1988: 401), односно 

прикључивање једне семантичке категорије другој (Стокл 2010: 191). Семантичка промена 

коју подразумева метафорички пренос значења заснива се на концепту сличности између 

појединачних ентитета (Трагот 2017: 3) или односа између ентитета (Хасер 2005: 20), при чему 

та сличност не мора бити чињенична, већ представља перципирани квалитет произашао из 

сензорних искустава и енциклопедијских знања говорника (Стокл 2010: 197). Неке од промена 



16 

 

које се сматрају резултатима овако схваћене метафоре јесу еуфемизам, литота, елипса, 

хипербола (Хок 1991: 236) и поређење (Хасер 2005: 39).  

За разлику од лингвистичког виђења метафоре, когнитивистичка теорија нуди знатно 

рестриктивније схватање (Хасер 2005 : 13), које метафору везује за концептуалне структуре, 

односно менталне представе на којима се базира сам језик (Стокл 2010: 194). Те концептуалне 

структуре називају се доменима и представљају идеалну представу искуствених знања 

говорника у глобалу (Хасер 2005: 45). Метафорички пренос значења у оквирима ове теорије, 

заснива се стога на мапирању једног домена на други (Барселона 2003: 3), при чему се са 

изворног на циљни концепт преноси само део значења (Хок 1991: 528−529). Концепт 

сличности, кључан за лингвистичко виђење метафоре, овде се односи  на број атрибута који 

су заједнички обама доменима (Хасер 2005: 19). Пренос значења одвија се посредством 

лексичког елемента који функционише као преносник значења (енгл. vehicle), успостављајући 

кореспонденцију између изворног и циљног домена (Стокл 2010: 191-192). Пренос значења 

може, дакле, омогућити само реч која се може односити на оба концептуална домена и у стању 

је да активира значење своје оригиналне семантичке категорије у оквирима циљног домена, 

условљавајући разумевање циљног на основу перципираних сличности са изворним доменом. 

Од природе самог посредника зависиће и који аспекти циљног домена су подложни развоју 

метафоричких значења (Стокл 2010: 193−194). Неопходно је такође нагласити да веза домена 

између којих се врши метафорички пренос постоји искључиво у контексту самог преноса 

значења, што се огледа у чињеници да је циљно значење сасвим могуће разумети и без 

познавања изворног (Хасер 2005: 47).  

Метафора се као објашњење семантичких промена при граматикализацији 

употребљава посебно у контексту развоја спациотемпоралних и модалних значења (Хопер и 

Трагот 2003: 85; Екарт 2006: 35), а један од најприхваћенијих континуума развоја значења је 

следећи: особа  објекат  активност  простор  време  својство (Рамат 2010: 100). Развој 

значења према наведеном континууму генерално се сматра једносмерним, а за развој 

глаголских облика у индоевропским језицима нарочито је релевантно мапирање просторних 

значења на домен темпоралних односа (Трагот 1988: 408; Ри 2002: 569). Будући да је 

једносмерност једна од примарних одлика процеса граматикализације, подударање основних 

карактеристика ова два процеса могло је допринети перцепцији метафоре као погодног 

механизма за објашњење семантичких промена при граматикализацији.   

Ипак, у многим случајевима се показало да метафора није довољна да објасни све 

аспекте семантичких промена забележене током процеса граматикализације (Екарт 2006: 37).    

Тако неки приступи метафору виде као механизам који је посебно релевантан у раним фазама, 

у којима слушаоци на основу свог искуства у социјалним ситуацијама и у складу са урођеним 

когнитивним схемама врше екстензију оригиналног значења на нове употребне домене (Хопер 

и Трагот 2003: 85−86). Тај процес није вољан и намеран (Екарт 2006: 35), а разлог томе је 

универзалност когнитивних схема на којима се заснива, због које и у различитим језицима од 

сличних група лексичких речи настају сличне функционалне (Екарт 2003: 56). Међутим, Бајби 

и сарадници (1994: 24−25) наводе да одређивање метафоре као примарног покретача 

семантичких промена при граматикализацији представља резултат изолованог посматрања 

почетне и крајње фазе самог процеса, при чему се запажају промена категорије језичког 

елемента из лексичког у граматички и прелазак значења из једног у други семантички домен, 

на основу чега се може закључити да промена која најбоље описује крајњу резултат процеса 

мора бити метафорички пренос значења. Уколико би се пак пажња посветила међуфазама 

развоја значења при граматикализацији приметило би се да је за развој граматичког значења 

кључно да се у одређеним контекстима изворно и иновативно значење паралелно користе, што 

није компатибилно са схватањем метафоре као механизма који доводи у везу претходно 

неповезане појмове (Детгес и Валтерајт 2002: 168; Хасер 2005: 21). Такође, постојање или 

недостатак везе између појмова често су подложни субјективној перцепцији. На пример, 
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италијански сложени перфекат на нивоу семантике као почетну тачку има конструкције са 

посесивним значењем, а као крајњи резултат прошло време. Домени поседовања и 

темпоралности не морају се неопходно посматрати као потпуно одвојени, јер ако субјекат 

радње нешто поседује, логично је претпоставити да је радња поседовања истовремено 

временски одређена. Уколико се пак домени којима припадају почетно и крајње значење 

језичког елемента делимично преклапају, метафора се не може сматрати одговарајућим 

семантичким механизмом за описивање његовог семантичког развоја.      

 

2.6.3. Метонимија 
 

 Метафора и метонимија у литератури су виђене као врло блиске, тако да се често 

посматрају као две манифестације јединствене појаве развоја фигуративног значења (Стокл 

2010: 201). Прва и основна дистинкција која се уводи са циљем диференцирања ова два појма, 

заснива се на мотивацији семантичког трансфера који подразумевају – док се код метафоре 

пренос значења одвија посредством сличности, за метонимију је кључан концепт блискости 

појмова (Холман 2009: 529). Стога се метонимија најчешће дефинише као замена једног 

референта именом другог (Пантер и Торнбург 2003: 2−3).   

 Као и код метафоре, пуко лингвистичко схватање метонимије могуће је окарактерисати 

као прекомерно поједностављивање комплексне појаве, док се исто не може тврдити за 

концептуално виђење овог феномена. Наиме, процес развоја метонимије сличан је оном који 

се везује за метафорички трансфер значења. И у овом случају пренос значења одвија се између 

изворног и циљног концепта, виђених као резервоара енциклопедијских знања на основу којих 

се гради значење језичких елемената при свакој њиховој употреби (Хасер 2005: 27−28). 

Промена значења заснована је на разумевању циљног домена на основу изворног, али у овом 

случају веза између умешаних концепата је знатно директнија (Рејнер 2003: 22), и огледа се у 

чињеници да се процес трансфера не одвија између различитих, већ у оквирима истог домена 

(Барселона 2003: 4). Управо из те директне повезаности проистиче идеја блискости појмова 

као покретача метонимије (Пантер и Торнбург 2003: 6). Метонимија, дакле, за разлику од 

метафоре не додаје претходно непостојећу димензију виђењу појма за који се везује (Хасер 

2005: 45), већ само активира већ присутну повезаност, креирајући ново инференцирано 

значење на основу прагматичких потреба контекста (Парадис 2011: 7). Пренос значења је увек 

једносмеран и заснива се на мапирању изворног концепта на циљни (Барселона 2003: 7), али 

је финализирање процеса друштвено условљено и зависи од социјалне прихваћености и 

културне разумљивости резултирајућег израза (Барселона 2003: 14−15).  

 Може се закључити да и метонимија и метафора представљају конвенционалне 

менталне механизме који резултирају у језичким изразима (Барселона 2003: 5), али да су у 

метафорички процес развоја значења укључена два различита домена, неопходно перципирана 

као одвојена и пре повезивања посредством трансфера значења (Барселона 2003: 9-10), док су 

код метонимије изворни и циљни концепти искуствено повезани, а пренос значења се одвија 

унутар истог домена или између два различита домена који припадају истом надређеном 

концептуалном домену (Барселона 2003: 4). Због таквог схватање метонимије у неким 

приступима истраживању семантичких промена при процесу граматикализације, овај 

механизам се сматра прикладнијим од метафоре за описивање аспеката карактеристичних за 

развој граматичког значења (Валтерајт 2012: 56−57). Наиме, будући да на семантичком нивоу 

значајну улогу у трансформацији значења имају критички или премошћујући контексти, у 

чијим оквирима се елемент који се граматикализује може протумачити у складу и са изворним 

и са иновативним значењем, преклапање семантичких домена којима припадају та два значења 

кључно је за даљи развој значења самог језичког елемента.          

 Премда концептуални приступ студији метонимије није лишен слабих тачака, попут 

прекомерне идеализованости и статичности концептуалних домена (Хасер 2005: 32) и 
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недовољне прецизности у одређењу појмова извора, мете, па чак и блискости (Хасер 2005: 38), 

посебно код апстрактних појмова (Хасер 2005: 25), показао се јако продуктивним у откривању 

конкретних когнитивних мапа које су доследно присутне у реализацијама метонимије у 

различитим језицима, уз одређене разлике у фреквентности (Рејнер 2003: 26). У најчешће 

метономијске схеме убрајају се: pars pro toto (део за целину), totum pro parte (целина за део), 

посуда за садржај, саржај за посуду, оруђе за радњу која се њиме обавља, материјал за 

објекат који је од њега сачињен, резултат за узрок акције, начин рада за сам рад, произвођач 

за производ (Хасер 2005: 17), наручена роба за муштерију, део тела за особу или 

интелектуалну одлику особе, карактеристика за извођача радње (Барселона 2003: 4), име 

компаније за групу запослених или све запослене, познати учесник догађаја за сам догађај 

(Парадис 2011: 4). Поред поменутих схема, укорењених у контексту социофизичког и 

социокултурног искуства (Трагот 1988: 412), метонимијски обрасци јављају се и на 

илокуционом или пропозиционом нивоу, где се испољавају у структурама какве су: питање 

за наредбу или обавезаност да се нешто учини за само дело (Пантер и Торнбург 2003: 4). 

Схеме типичне за овај механизам семантичке промене могу се протумачити као резултат 

тежње говорника да ситуацију у којој се налази протумачи на начин релевантан за њега самог. 

Сходно томе, метонимија често делује паралелно са субјектификацијом, још једним 

механизмом значајним за процес граматикализације (Ри 2002: 577). Њихова повезаност 

представља још један аргумент у прилог избору метонимије као основног механизма на коме 

се заснива граматикализација (Рамат 2010: 100).  

Основни разлог за повезивање метонимије са граматикализацијом јесте виђење 

блискости између концепата реченице, значења, контекста и синтаксичких елемената као 

окидача за цели процес (Екарт 2003: 57). За разлику од метафоре, метонимија се сматра 

прикладном за описивање семантичких трансформација типичних за граматикализацију на 

микронивоу, односно кроз развој прагматичких импликатура типичних за сукцесивне фазе 

развоја иновативног наспрам изворног значења (Валтерајт 2012: 57). Међутим, ни деловање 

метонимије није опште прихваћено као неизоставни део граматикализације. Наиме, будући да 

се овај механизам семантичке промене традиционално заснива на већ постојећим фактуалним 

везама између ентитета и да не мора неопходно подразумевати генерисање прагматичких 

инференција у комуникативним ситуацијама (Екарт 2006: 44), метонимија, као и метафора, 

може бити посматрана и као нуспродукт граматикализације, а не њен саставни део (Екарт 

2006: 45).      

 

2.6.4. Квантитативне промене значења 
 

Генерализација и спецификација фигурирају у таксономијама семантичких промена 

још од шездесетих година XX века (Трагот 2012: 4). Ради се о променама које подразумевају 

квантитативно увећање или умањење опсега значења речи (Холман 2008: 528).  

 Генерализација или ширење значења с једне стране подразумева семантичко 

осиромашење и губитак прецизне денотације речи, а са друге повећан потенцијал употребе 

речи у општијим комуникативним контекстима (Борковска и Клепарски 2007: 35), кроз развој 

значења у правцу ширих семантичких категорија које су надређене полазним ужим (Трагот 

2012: 4).  

 Специјализација или сужавање значења односи се на рестрикцију значења на 

прецизније контексте употребе, при чему се редуковано значење односи само на део ентитета 

на које је претходно упућивало (Борковска и Клепарски 2007: 36). При таквој промени 

неопходно долази до свођења општег термина на препознатљивог члана оригиналне 

категорије (Трагот 2012: 4).  

 Генерализација се у оквирима граматикализационих процеса обично повезује са 

развојем полисемије као резултат семантизације процедуралних значења (Хопер и Трагот 
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2003: 102), премда се и развој значења од конкретних лексичких ка апстрактнијим 

граматичким такође може повезати са овим механизмом семантичке промене (Екарт 2003: 55; 

Екарт 2006: 31−32), будући да подразумева повећање опсега могућности исказивања 

говорниковог виђења света (Трагот 1988: 408). У контексту развоја италијанског аналитичког 

перфекта генерализација значења присутна је још од раних фаза семантичког развоја глагола 

habere и везује се за развој вишезначности при његовом прелазу из пунозначног у помоћни 

глагол. Иста промена запажа се при развоју семантичких вредности целокупне структуре 

сложеног перфекта, од резултативних до аспектуално-темпоралних, док би се губљење 

аспектуалних значења и свођење на темпорална, које се издваја као финална фаза семантичког 

развоја аналитичког перфекта у индоевропским језицима (Комри 1985: 41), могло сматрати 

примером спецификације значења.     

 

2.6.5. Квалитативне промене значења 
 

Мелиорација и пејорација представљају промене на евалуативној скали, које се 

испољавају путем формирања позитивне или негативне оцене конотативне вредности речи 

(Хок 1991: 302). Најчешће су директно условљене релевантним променама на друштвеном 

нивоу у конкретном историјском тренутку, те различите друштвене промене могу 

потенцијално имати супротне ефекте на исту реч у различитим фазама њеног развоја 

(Борковска и Клепарски 2007: 37).  

Мелиорација представља развитак претходно непостојећих позитивних, односно 

губитак негативних значења (Борковска и Клепарски 2007: 41). О релевантности друштвеног 

утицаја на амелиорацију говори и то да до овог типа промене може доћи и када одређене 

друштвене групе усвоје термине процењене као негативне на нивоу целог друштва као симбол 

поноса и представе локалног идентитета (Трагот 2017: 3).  

Под пејорацијом подразумева се употреба лексичких елемената са сврхом исказивања 

негативних значења која нису забележена у дотадашњем историјском развоју речи (Борковска 

и Клепарски 2007: 38). Ова промена подразумева јачи емоционални набој од мелиорације, 

будући да неопходно укључује друштвену, моралну или легалну осуду референта на који се 

пејоративни израз односи (Борковска и Клепарски 2007: 40). Језичке појаве које могу изазвати 

пејорацију су бројне и укључују иновативну употребу стандардних и књижевних речи у 

контексту жаргона (Борковска и Клепарски 2007: 48) и доследну имплементацију ироније, 

хиперболе, литоте или еуфемизама у комуникативним контекстима (Борковска и Клепарски 

2007: 46-47). У неким случајевима пејоративни изрази могу достићи ниво негативне оцене који 

условљава процену саме њихове употребе као неприкладне (Борковска и Клепарски 2007: 39). 

Такви пејоративни изрази постају табуи, те говорници, како би их избегли, теже да 

употребљавају њихове хомониме са неутралнијим значењем (Хок 1991: 295), чије се 

семантичко пуњење пак, кроз историјски развој изједначава по интензитету са семантичком 

вредношћу оригиналне речи, креирајући потребу за налажењем нове неутралније лексичке 

алтернативе и покрећући ланчани развој пејоратива (Хок 1991: 293).  

У оквирима граматикализације јасни примери мелиорације и пејорације су ретки, 

будући да ове промене најчешће подразумевају модификацију значења унутар категорије 

пунозначних речи. Ипак, будући да тип развоја значења везан за феномен граматикализације 

неопходно подразумева и промену евалуативне вредности језичког елемента који се 

граматикализује, многи аспекти семантичких промена при граматикализацији се могу 

протумачити као примери квалитативних трансформација значења (Трагот 1988: 409). Поред 

тога, мелиорација и пејорација, као процеси путем којих долази до конвенционализације  

позитивних или негативних аспеката значења речи, могу се протумачити као резултат 

комуникативних потреба говорника да значења речи прилагоде свом односу ка ономе што те 

речи означавају. Сходно томе, промене на квалитативном плану тесно су повезане са процесом 
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субјектификације значења, који се уједно сматра нужном компонентом процеса 

граматикализације. Чињеница да процеси квалитативних промена значења и 

граматикализације корелирају са истим типовима семантичких промена наглашава њихову 

комплексност и додатно илуструје зашто сам процес десемантизације није довољан да 

адекватно објасни све промене значења у оквиру граматикализације, већ је за то неопходно 

подробно познавање различитих типова семантичких промена.        

 

2.6.6. Субјектификација и интерсубјектификација 

 

Субјектификација и интерсубјектификација представљају типове механизама 

семантичке промене засноване на схватању комуникације као процеса изградње заједничког 

тумачења семантичког пуњења при интеракцији двају или више саговорника (Трагот 2012: 9). 

Ови механизми базирају се на усмерености ка развоју значења везаних за исказивање виђења 

реалности појединачних говорника (Трагот 2017: 11), при чему се оригинална салијентна 

семантичка вредност замењује прогресивно субјективнијом, у циљу задовољења потребе 

говорника да искаже своју специфичну субјективну интерпретацију света који га окружује 

(Трагот 2012: 9). Субјектификација, сходно томе, може бити посматрана као подтип 

семантичке реанализе (Трагот 2010: 13), који се одвија на прагматичкој равни (Трагот 1986: 

540) и резултира индексикализацијом2 говорниковог виђења света који га окружује (Трагот 

2010: 48).  

Интерсубјектификација, за разлику од њој комплементарне појаве, заснива се на односу 

говорника према слушаоцу и циљевима које он тежи да испуни у склопу комуникативног 

процеса (Трагот 2010: 29), попут условљавања одређеног типа одговора слушаоца или 

исказивања уважавања према слушаочевом идентитету или намерама путем манипулисања 

његове интерпретације изреченог (Трагот 2017: 12).  Сходно наведеном, најчешћи примери 

интерсубјектификације подразумевају употребу еуфемизама за избегавање табуа (Трагот 

2017: 11), стварање нових дискурзивних маркера, текстуалних конектора и евалуативних 

придева, као и илокуциону употребу глагола говорења, мишљења и опажања (Трагот 2010: 

31). Битно је такође напоменути да интерсубјектификација неопходно подразумева завршен 

процес субјектификације, односно стварања кодификованих субјективних значења, која би се 

могла употребити у регулацији односа са слушаоцем (Трагот 2010: 23). Такође, будући да се 

реализују у реалним комуникативним контекстима, оба процеса морају укључивати одређени 

ниво културне и ситуационе условљености која на значајне начине диктира како ће бити 

усмерен њихов развој, као и природу финалних резултата (Трагот 2017: 11).    

Док је интерсубјектификација релативно ретка при граматикализацији (Трагот 2010: 

51), субјектификација је често виђена као њена неопходна компонента (Трагот 2010: 35). Она 

се дефинише као апстракција значења (Екарт 2006. 32) и повезује са прагматичким 

контекстом, у коме говорник даје своје виђење исказа који се граматикализује (Екарт 2011: 

400), са претварањем лексичког у граматичко значење при примарној граматикализацији 

(Трагот 2010: 36), као и са метафоричким процесима развоја значења према предодређеним 

когнитивним схемама (Хајне 2002: 96). Субјектификација се често везује и за синтаксичке 

појаве, попут редоследа речи у реченици или елемената у склопу сложених глаголских облика. 

Тако њене ефекте илуструје корелација уобичајеног редоследа субјекта, предиката и објекта у 

реченици са конвенционализованим логичким следом описивања догађаја (Хики 2010: 178). 

Такође, у контексту истраживања историјског развоја сложених облика у италијанском језику, 

неки приступи постављање помоћног глагола habere у препозицију уз облике прошлих 

 
2 Индексикализација представља процес чијим посредством језички елементи ступају у везу са друштвеним 

значењима, стичући могућност да својим обликом или распоредом упућују на конвенционализоване ставове или 

виђења говорника (Кислинг 2005: 92).  
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времена и постпозицију уз облике футура приписују потреби за визуелним указивањем на 

вредности антериорности и постериорности (Балди и Куцолин 2009: 883−884).    

 

2.6.7. Координиране семантичке промене 

 

Будући да појединачне речи у оквиру језичког система не постоје изоловане од осталих 

лексичких елемената, није изненађујуће да семантичке промене запажене код једне речи често 

могу имати далекосежне последице и одразити се на структуру читавих семантичких поља, 

условљавајући нестанак, настанак или модификацију семантичких вредности једног или више 

елемената семантичког поља (Клепарски и Русинек 2007: 194−195). Оно што се јавља као 

константа у истраживањима овог феномена, посебно оним новијег датума која су усвојила 

флексибилнији приступ схватању природе поља и семантичких односа у које ступају њихови 

елементи, јесте учесталост појаве паралелних језичких промена код семантички повезаних 

речи (Лерер 1985: 286). Лерерова (1985: 289) као доказ те тврдње наводи да развој 

метафоричких значења доводи до сукцесивног историјског развоја истих метафора и код 

њихових синонима. Међутим, премда закључак на који наводе оваква истраживања – да 

семантичке везе попут синонимије, хомонимије, антонимије, хипонимије или хиперонимије 

теже да се одрже чак и при преласку у друга семантичка поља – сведочи о извесној дози 

правилности при реализацији промена у семантичким пољима (Лерер 1985: 293), неопходно 

је нагласити да је ниво регуларности овог типа промена много виши у структурисаним 

пољима, док је у оним мање структурисаним или у случајевима када реч представља део већег 

броја семантичких поља, очекивани ниво регуларности знатно нижи (Хок 1991: 306). Поред 

наведеног, значајно је нагласити и да је највећи број значењских промена које се тичу читавих 

семантичких поља директно условљен социјалним и културним променама на нивоу целих 

језичких заједница (Клепарски и Русинек 2007: 193−194), а значај друштва као фактора утицаја 

на овај тип промена потврђује и приметна усмереност промена ка развоју апстрактнијих 

значења, мотивисаних потребом говорника за лексичким елементима који ће на 

најадекватнији начин пренети другима свој субјективни доживљај света (Трагот 2017: 4).        

Поред универзалности когнитивних схема које одређују механизме промене значења и 

поменута повезаност на нивоу семантичких поља може бити разлог због кога језички елементи 

сличне садржине у почетној фази процеса граматикализације дају сличне резултате на крају 

истог, не само у оквирима појединачних језика, већ и у сродним лингвистичким системима 

(Рамат 2010: 94). Добар пример представљала би трансформација посесивних латинских 

глагола habere и tenere у помоћне глаголе у италијанском и португалском језику (Барбато 2017: 

157).     
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3. Одлике граматикализације италијанског сложеног перфекта са помоћним глаголом 

avere 

 

3.1. Схватање перфекта 
 

 Перфекат у литератури одликује двојако схватање – виђен је и као глаголски вид и као 

глаголско време (Риц 2012: 886−887).  

Глаголска времена су генерално деиктичке природе и указују на позиционирање радње 

исказане предикатом на временској оси у односу на тренутак у коме се о њој говори (Маслов 

1988: 64; Де Сварт 2012: 752). Уобичајени системи глаголских времена подразумевају поделе 

на основу релације између тренутка o коме се говори и тренутка говора – на садашњост, 

будућност и прошлост, и на основу односа између тренутка у односу на који се одређује 

темпорална колокација догађаја и тренутка у коме се он дешава – на антериорност, 

истовременост и постериорност (Веркујл 2012: 565). Прва подела посебно је релевантна за 

апсолутна, а друга за релативна времена (Гортан ет ал. 1971: 257). Глаголски вид, са друге 

стране, карактерише догађај у контексту начина на који се одвија (Хјусон 2012: 511), односно 

описује његову темпоралну дистрибуцију на основу гледишта говорника (Гвоздановић 2012: 

799), али не и временску одређеност у релацији са неким другим тренутком (Маслов 1988: 63). 

Сходно томе, док је глаголско време ограничено на предикат, вид се одређује на нивоу целе 

реченице у чијим оквирима се глагол јавља (Хјусон 2012: 514). Генералне тачке гледишта у 

односу на које се сагледава вид су постављене пре самог догађаја (проспективни вид), на 

његовом почетку (инцептивни), у средини (имперфективни), по завршетку (перфективни) и 

након што се догађај заврши (ретроспективни) (Хјусон 2012: 511).  

Разлика између глаголског времена и вида предмет је разматрања још од антике, премда 

је тек током XX века дефинисање ових појмова постало доследније (Хјусон 2012: 508). 

Потребно је ипак нагласити да упркос претходно наведеним образложењима њихових 

дистинкција, време и вид не морају бити схваћени као потпуно одвојене категорије. Штавише, 

граматички вид може путем граматикализације доживети трансформацију у време (Леман 

2015: 153), а време може бити схваћено као надређени појам глаголском виду (Де Сварт 2012: 

776).  

Под перфектом се генерално подразумева дихотомија двеју темпоралних вредности – 

антериорности и секвенцираности. Семантичке вредности овог времена се заснивају на 

међусобној повезаности ових двеју категорија, од којих једна обично има израженију 

семантичку вредност, а друга служи као извор позадинских информација (Маслов 1988: 64). 

Перфекат се такође може шире схватити као комбинација садашњости, прошлости или 

будућности са неком њима претходном темпоралном равни, у ком случају би се под овим 

термином подразумевао већи број времена, попут плусквамперфекта или футура II. Уже 

схватање пак искључује ту могућност, сводећи термин перфекат на семантичку вредност 

референцирања блиске прошлости са тачке гледишта садашњег тренутка (Маслов 1988: 66).  

Потенцијалне значењске вредности перфекта су пак много разноврсније. На првом 

месту налази се перфекат трајне ситуације који се односи на стање константно важеће током 

трајања одређеног временског интервала и генерално почиње у неком прошлом тренутку и 

наставља се до садашњег (Комри 1976: 60). Поред њега, постоји и егзистенцијални перфекат, 

који се тиче радње које ја макар једном реализована у временском периоду започетом у 

прошлости и даље актуелном (Комри 1976: 58; Роц 2012: 883), као и резултативни перфекат, 

фокусиран на садашње стање које је резултат неке прошле радње (Комри 1976: 56; Маслов 

1988: 64). У релевантној литератури се као засебни типови перфекта помињу још и акциони 

перфекат, код кога је семантички истакнута антериорна темпорална раван у односу на 

садашњу (Маслов 1988: 65), као и перфекат скоре прошлости где се тренутна релевантност 

прошле ситуације повезује са темпоралном блискошћу прошлог догађаја и тренутка говора 
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(Комри 1976: 60; Риц 2012: 883). Не морају пак сви језици који имају перфекат, уједно 

поседовати сва претходно наведена значења истог, а истовремено треба истаћи да има језика 

у којима се могу аргументовано идентификовати чак и подтипови неких од наведених 

вредности перфекта (Комри 1976: 56). У неким језицима дистинктивни елемент тако може 

бити потенцијал перфекта да исказује континуативну интерпретацију, фокусирајући 

семантичко пуњење на актуелни резултат прошле радње, док се, рецимо, разлика између 

енглеског и француског перфекта базира на могућности употребе овог облика са 

ретроспективном вредношћу, као еквивалента простом прошлом времену (Де Сварт 2012: 

762), што илуструје способност језика да комбинују ретроспективне и перфективне функције 

у оквирима истог облика (Хјусон 2012: 514). Оно што пак остаје основна функција перфекта у 

највећем броју случајева јесте фокус на стање актуелно у тренутку говорења које представља 

резултат прошлог догађаја (Риц 2012: 886).  

Поред поменутог, изразита је и повезаност са перфективним аспектом на пољу вида, 

премда његове аспектуалне вредности не морају бити ограничене на исказивање само 

перфективних радњи (Де Хан 2011: 458). Перфективни вид заснива се на глобалном 

посматрању догађаја, у његовом комплетном трајању, укључујући и крајњу границу извршења 

радње (Сквартини 2015: 55). Перфективне радње генерално имају терминативна значења 

(Силницкиј 1988: 94−95), односе се на догађаје са дефинисаним резултатима у садашњем 

тренутку (Де Хан 2011: 451), као и радње које су теличне и пунктуалне, односно достижу своје 

извршење тренутно, а не током одређеног временског периода (Де Акоста 2006: 30−31). 

Овакве радње неопходно морају имати дефинисану крајњу тачку, чије достизање елиминише 

могућност наставка радње (Депретер 1998: 600). Самим тиме, може се закључити и да се 

перфективни вид може сматрати општијим термином од самог перфекта, који се примарно 

везује за визуелизацију ситуације са њеним сукцесивним последицама (Сквартини 2015: 55).         

 

3.2. Латински перфекат – морфолошке карактеристике 

 

 Док је у романским језицима разлика између имперфективног и перфективног вида 

присутна само у темпоралној равни прошлих времена (Де Сварт 2012: 758), у латинском је та 

опозиција јасно видљива у базичној организацији глаголске парадигме – тернарном систему 

са три контрастирајуће основе (Хјусон 2012: 509) – презентском, партиципском и 

перфекатском (Гортан ет ал. 1971: 78−79). Тако временима презентске основе одговарају 

имперфективне семантичке вредности, а формама перфекатске основе перфективне (Бауер 

2009: 274), док су носилац опозиције вида везане морфеме унутар глаголских облика (Бајби и 

Дал 1989: 74). Наиме, латински глаголи на нивоу морфологије могу изражавати различите 

семантичке вредности на основу контрастирајућих суфикса који могу бити део основе (нпр. -

ba у имперфекту) или граматичких завршетака (нпр, -m, -s, -t), који поред вида и времена 

изражавају и број, лице, начин и дијатезу. Претходно поменута два типа основа – латински 

infectum и perfectum – у себи обједињују и аспектуалне и темпоралне информације, 

изражавајући присуство или одсуство карактеристика антериорности и маркираности (Де 

Акоста 2006: 150), односно истичући глобалну заокруженост ситуације исказане глаголом или 

њен недостатак (Ембик 2000: 196; Мандолфо 2017: 161−162). Посебно је интересантна 

морфолошка утемељеност аспектуалних опозиција у латинској пасивној дијатези, где 

имперфективне форме карактеришу синтетички облици, док су перфективне исказане 

аналитичким, сачињеним од различитих форми глагола esse, које исказују време, лице, број и 

начин, и прошлог партиципа који одређује вид целе конструкције (Де Акоста 2006: 151). 

  На морфолошкој равни, перфекат није интересантан само због своје колокације у 

латинској вербалној парадигми, већ и због мноштва облика перфекатских основа које латински 

глаголи поседују. Поред најраспрострањенијих, које карактерише проширивање перфекатске 
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основе наставком -v (Гортан ет ал. 1971: 102−104), постоје и перфекти са редупликацијом, 

формирани по узору на првобитне индоевропске форме (нпр. curro – cucurri), перфекти са 

апофонијом (нпр, ago – egi), као и сигматски перфекти, нешто новијег датума и историјски 

повезани са аористом (нпр. scribo – scripsi) (Мандолфо 2017: 198−199).3    

 

3.3. Латински перфекат – семантичке карактеристике 

 

 Времена латинског индикатива могу се поделити на апсолутна или примарна, која 

одређују ситуације као претходне, истовремене или сукцесивне у односу на тренутак говора, 

и секундарна или релативна, која догађаје одређују у односу на темпоралну колокацију неког 

другог догађаја (Роби 1881: 185; Гортан ет ал. 1971: 257). Поред ове поделе, времена 

индикатива се разликују и по начину на који се догађаји одвијају, а најчешћа дистинкција тог 

типа је везана за опозицију свршено/несвршено (Де Хан 2011: 450; Барбато 2017: 149). Док је 

прва разлика у семантичком пуњењу темпоралне природе, друга је аспектуална и базира се на 

дихотомији између перфективног и имперфективног (Клаузенбургер 2000: 67), која се у 

традиционалним тумачењима донекле поистовећује са опозицијом тренутног и трајног 

(Бертинето и Сквартини 2016: 941). Будући да је темпорална и аспектуална дезигнација 

инхерентно присутна већ на нивоу основних подела италијанских глаголских облика, није 

изненађујуће што се и латински перфекат уклапа у претходно разматрана теоријска одређења 

овог облика и као глаголског времена и као типа глаголског вида.   

 Латински перфекат, најшире посматрано, означава перфективне садашње радње 

(Клаузенбургер 2000: 67) и перфективне прошле радње (Хаверлинг 2009: 306). Та двозначност 

може се најлакше објаснити поређењем са индоевропским и грчким системом прошлих 

времена, у којима се значење прошлости исказује уз помоћ два семантички и морфолошки 

одвојена времена – перфекта и аориста (Мандолфо 2017: 198). У латинском, пак, аорист 

нестаје, а његове семантичке вредности преузимају форме перфекта (Роби 1881: 187), 

креирајући јединствену синкретичну форму чије присуство у глаголској парадигми је 

забележено у латинским граматикама још од V века (Ембик 200: 189). Остаци раније поделе 

на аорист и перфекат остају присутни у вербалном систему у неким архаичним формама 

оптатива (faxim), прохибитивног конјунктива (ne dixeris) и потенцијала (dixerit quis) 

(Мандолфо 2017: 162), али и у перфекатским основама где се сигматске (нпр. dixi) везују за 

аорист, а форме са редупликацијом (нпр. dedi) за перфекат (Текавчић 1980: 290). Као резултат 

тежње ка брисању граница између перфекатских и аорисних вредности у индоевропским 

језицима, у индикативу перфекта јављају се дакле две различите вредности (Хаверлинг 2009: 

500) – садашњег (perfectum praesens/logicum) и историјског перфекта (perfectum historicum) 

(Роби 1881: 194−195; Гортан ет ал. 1971: 257). Прва се везује за описивање прошлих ситуација 

које остају релевантне у садашњости, односно, у ужем смислу, везује се за радње које претходе 

тренутку говора, те стога означавају садашњи резултат прошле радње (Текавчић 1980: 290). 

Друга вредност везана је за дескрипцију свршених ситуација без прецизирања њихове интерне 

структуре и може укључивати и давно прошле радње без икакве повезаности са садашњошћу 

(Де Акоста 2006: 152). Према томе, семантичка бивалентност латинског перфекта огледа се у 

његовој способности да на темпоралној равни искаже и антериорност у садашњости и 

симултаност у прошлости (Клаузенбургер 2000: 70).  

 На нивоу имплементације у употреби, захваљујући семантичким вредностима које 

наслеђује од аориста, перфекат у латинском постаје главно наративно време, пружајући 

глобални преглед прошлих ситуација и будући често употребљаван у временским реченицама 

након везника са значењем ’после’ (postquam), ’чим’ (cum primum) и ’у исто време кад’ 

 
3 За детаљан преглед разноврсних перфекатских основа по конјугацијама консултовати Гортан ет ал. (1971: 

113−125).   
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(simulatque) (Хаверлинг 2009: 454). У употреби са глаголима стања, перфекат означава 

престанак важења прошле ситуације и изостанак њених садашњих последица (Хаверлинг 

2009: 462), а може се користити и да опише низове сукцесивних радњи или догађаја 

(Хаверлинг 2009: 452). У овом значењу латински перфекат је такође компатибилан са 

прилозима и прилошким изразима који исказују временски период који је био потребан за 

извршење неке радње или колико је одређена ситуација трајала у прошлости, када се 

употребљава са ателичним глаголима (Хаверлинг 2009: 447). У наративним контекстима 

перфекат такође улази у опозицију са имперфектом, функционишући као носилац семантички 

релевантнијих радњи или догађаја који делују на прогресију приповедања (Хаверлинг 2009: 

471). Имперфекат се истовремено употребљава превасходно за радње које пружају позадинске 

информације, али у каснијим фазама латинског постаје конкурентан са перфектом у служби 

исказивања глобалног прегледа прошлих ситуација (Хаверлинг 2009: 491). Извесна 

комплементарност у границама употребе имперфекта и перфекта присутна је и у њиховој 

употреби са глаголима стања, где се за стања која нису трајна генерално користи имперфекат, 

док се трајна стања означавају перфектом (Хаверлинг 2009: 288), а употреба овог времена са 

глаголима стања додатно показује да оно не мора имати значење перфективног прошлог 

времена (Комри 1976: 53; Хаверлинг 2009: 501), већ може само исказивати антериорност у 

односу на садашњост (Пинкстер 1987: 194). Таква употреба карактеристичнија је пак за 

класични латински, док се у вулгарном латинском перфекат користи са превасходно 

перфективним прошлим значењем (Хаверлинг 2009: 480), а ова семантичка дистинкција се 

одражава и на категоризацију перфекта као примарног или секундарног глаголског времена 

(Комри 1976: 53).  

 Друга употреба латинског перфекта, везана за означавање садашњег ефекта радње или 

догађаја завршеног у прошлости такође је присутна у класичном латинском (Адамс 2013: 615). 

Ту употребу карактерише семантички фокус на резултатима и актуелној релеватности прошле 

радње, али са значењем историјског перфекта дели тежњу ка исказивању перфективности 

радње на коју се односи (Сквартини 2015: 56; Мандолфо 2017: 164). Изразита повезаност ове 

вредности перфекта са садашњим тренутком на темпоралној оси илустрована је и у употреби 

перфекта као замене за презент са глаголима memini (сетити се) и odi (мрзети) (Андрасон 2014: 

31).  

 Двојака употреба форми перфекта за изражавање и садашњих и прошлих категорија 

(Гилдерслив и Лоџ 1895: 160), од великог је значаја за развој глаголске парадигме романских 

језика, а међу њима и италијанског, јер је на пресудан начин утицала на формирање нових 

структура којима би се семантичке вредности традиционално везане за латински перфекат 

исказале на што прецизнији начин (Комри 1976: 153). На темељима овде разматраних двеју 

семантичких вредности тако ће се у италијанском вербалном систему створити опозиција 

значења између новоствореног сложеног перфекта и аналитичког перфекта наслеђеног из 

латинског система (Адамс 2013: 615; Сквартини 2015: 56).   

         

3.4. Мотивације настанка сложеног перфекта 

  

Увођење нове форме сложеног перфекта у глаголски систем у коме су сличне 

аналитичке форме биле релативно ретке, на начин који је успоставио директну конкуренцију 

између ове иновативне структуре и традиционалних синтетичких облика имало је далекосежне 

последице по изглед глаголске парадигме не само италијанског, већ и осталих романских 

језика (Барбато 2017: 151). Стога не изненађује што су разлози који су мотивисали тако 

значајну промену већ дуго времена предмет разматрања релевантне литературе.  

 Нека од постулираних објашњења тичу се глобалних тежњи, не неопходно везаних за 

развој италијанског језика, већ перципираних у најразличитијим дијахронијским процесима у 

бројним језичким системима. На првом месту издвајају се тежње ка једноставности и 
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симетрији језичких система (Хики 2010: 200). Генерална тежња ка семплификацији форми у 

литератури фигурира као објашњење за регуларне промене у формама перфекта у различитим 

романским језицима (Врајт 1982: 39), а може бити мотивисана корелацијом између 

једноставности језичких елемената и фреквентности употребе и лакоће усвајања истих (Де 

Акоста 2006: 207). Маркираност и непредвидљивост облика честа је мотивација на 

дијахронијској равни за стварање нових аналогних структура које би замениле традиционалне 

облике, уносећи регуларност у језички систем (Текавчић 1980: 289). Тежња ка успостављању 

симетрије повезана је са тенденцијама ка поједностављивању, а огледа се у романским 

језицима у увођењу нових сложених времена у глаголске парадигме (Терић 2007: 250). У 

италијанском тако након настанка сложеног перфекта, у глаголски систем улази и аналитички 

плусквамперфекат, грађен по угледу на облике перфекта (Клаузенбургер 2000: 70), а крајњи 

резултат целог процеса огледа се у генерисању нових структура са антериорним значењем за 

исказивање будућности и прошлости, у индикативу, конјунктиву и неличним глаголским 

облицима (Текавчић 1980: 291; Патота 2002: 149).  

 На сличан начин, као кровно објашњење за развој аналитичких конструкција, 

употребљава се тежња језичких система ка напуштању синтетичке структуре која је често 

илустрована процесима развијања граматичких значења посредством граматикализације 

(Леџвеј 2011: 721; Барбато 2017: 138−139). Губљење синтетичких форми глагола у корист 

развоја помоћних глагола и консеквентног формирања аналитичких конструкција сматра се 

јасним примером ове тежње у романским језицима (Леџвеј 2017: 840−841). Ипак, новија 

истраживања истичу проблематичност стриктне поделе језика на синтетичке и аналитичке 

(Леџвеј 2017: 858−859), будући да језици генерално у својим оквирима поседују и аналитичке 

и синтетичке структуре, премда могу исказивати тежњу ка једном или другом типу (Леџвеј 

2017: 861). Стога ни тенденција ка развоју аналитичких конструкција на генералном нивоу не 

може бити сматрана правилом, о чему сведоче бројни примери развоја конструкција у 

супротном смеру (Леџвеј 2017: 867).  

Идентификација оваквих тежњи представља резултат анализе језичких система са 

знатне временске дистанце, те стога формулисане тенденције највероватније не би могле бити 

довољно објашњење за разлоге због којих су говорници у реалном времену прихватили и 

генерализовали крупне системске језичке промене (Ла Фаучи 2006: 107). Стога је неопходно 

обратити пажњу на конкретне карактеристике латинског и италијанског система које су могле 

имати утицаја на настанак сложеног перфекта, а могу произаћи из унутрашњих потреба 

језичког система или екстерних, друштвених и културних услова.  

Идеја о интерној организацији латинског система као узроку типолошке промене која 

доводи до модерних романских језичких система повезана је са представом о језичкој промени 

као независној од уплива екстерних утицаја (Банјард 2013: 98). Као један од главних разлога 

промена, према овом виђењу, фигурира недостатак транспарентности граматичких категорија 

карактеристичних за латински систем, попут времена, вида, начина, транзитивности или 

субординације (Сквартини 2015: 32; Леџвеј 2017: 839). Неке од дијахронијских 

трансформација виђене су и као резултат флуктуација између синтетичких и аналитичких 

тенденција (Хопер и Трагот 2003: 100), или резултат секвенцијалних промена (Банјард 2013: 

95), покренутих крупним изменама система, попут нестанка флексије (Текавчић 1980: 683). 

Премда се стварање облика аналитичког перфекта сматра једном од промена са знатним 

последицама по латински систем, и упркос фреквентној појаве ове форме у латинским 

текстовима, Банјард (2013: 99) постулира да је ова промена морала бити спонтани ефекат 

природних системских тежњи (Понтен 2010: 609), те да није могла бити свесно 

имплементирана у употреби са стране говорника, посебно оних који нису припадали 

образованим слојевима друштва. Овакви ставови искључују могућност потреба говорника као 

фактора утицаја, мотивишући такву одлуку чињеницом да процес настанка сложеног перфекта 

обухвата више генерација говорника које би морале деловати на сличан начин како би свесно 
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утицале на развој било ког језичког елемента, а насупрот њима истичу доследност тежњи 

генерисаних у самом језику као пресудних за смер његовог развоја (Салви 2010: 381).  

Представљени начини посматрања стварања дихотомије између сложеног и простог 

перфекта донекле се уклапају и у глобално забележене тежње у развоју перфекта у 

индоевропским језицима, које наглашавају променљиву природу ове форме, засновану на 

прилагођавању темпорално-аспектуалних одлика природи језичког система и потребама 

говорника (Риц 2012: 904). На нивоу морфологије европски перфекти генерално се исказују 

сложеним конструкцијама састављеним од помоћног глагола у презенту, футуру или неком 

прошлом времену, и прошлог партиципа. Облици перфекта са помоћним глаголом у презенту 

су нарочито нестабилни и исказују тежњу ка трансформацији у прошла времена лишена везе 

са садашњошћу (Риц 2012: 881−882).  

 Још један разлог због кога се за исказивање перфекта на морфолошком нивоу 

преферирају аналитички облици везан је за креирање симетрије унутар система. Наиме, 

будући да су у латинском за исказивање форми перфекта пасива већ постојале сложене форме 

са глаголом esse (Де Акоста 2006: 190−191), које на семантичкој равни поседују активну 

формалну паралелу у облицима перфекта депонентних глагола и уклапају се у већ претходно 

постојећи систем перифраза за вредности презента и футура саграђених од облика глагола esse 

и партиципа презента (veniens sum) и футура (venturus sum), граматикализује се нова перифраза 

за перфекат, која своју функционалну паралелу налази у облицима перфекта са глаголом 

habere, комплетирајући форме сложеног перфекта (Текавчић 1980: 260). 

 Процес промене потпомогнут је и аспектима фонолошких алтерација, посебно 

слабљењем консонанта /b/ у /v/ у интервокалном положају, због кога долази до потенцијалног 

мешања облика футура I (laudabit) и перфекта (laudavit) (Пинкстер 1987: 210), док сличним 

последицама резултира и нестанак опозиције између кратких и дугих латинских вокала, услед 

кога слаби дистинкција између форми перфекта (vēnit) и презента (vĕnit) (Патота 2002: 44).                   

 Од пресудног значаја за покретање промене у домену граматичког система латинског 

језика могле су пак бити и саме семантичке карактеристике латинског перфекта (Пинкстер 

1987: 212). Наиме, бројни приступи овом питању као главни разлог потребе за развојем нових 

структура са значењем перфекта наводе амбивалентност функција оригиналне латинске форме 

(Текавчић 1980: 273; Хенгевелд 2011: 592). Синтетички перфекат, као што је већ образложено 

на темпоралној оси покривао је функције антериорног садашњег и симултаног прошлог 

времена, а такво преовлађивање темпоралних над аспектуалним одликама резултирала је 

недовољном транспарентношћу овог глаголског облика (Мандолфо 2017: 162−163). Ради 

постизања јасноће у изражавању поменутих значења и функција, латински систем развио је 

потребу да формално одвоји функције аориста и перфекта путем предвидљивих и регуларних 

форми (Текавчић 1980: 297). Прерасподела значења између нових форми сложеног перфекта 

и традиционалног синтетичког облика присутна је у касном латинском, где се латински 

перфекат специјализује за исказивање радњи невезаних за садашњост (Терић 2007: 229). Овој 

промени неопходно је претходио период преклапања функција двају облика, где је разлика у 

употреби била искључиво стилска, а кулминирао је специјализацијом сложеног перфекта за 

исказивање перфективности у садашњости (Пинкстер 1987: 212−213).  

 Традиционални синтетички перфекат није имао исти развој у свим романским 

језицима, те у различитим системима даје различите рефлексе. Тако у језицима попут 

сицилијанског и португалског овај облик задржава обе функције које је имао у латинском, у 

кастиљанском шпанском се употребљава за исказивање свршених прошлих радњи, док је у 

француском ограничен на коришћење у формалним регистрима (Де Акоста 2006: 199−200). У 

стандардном италијанском језику ово време је ограничено на употребу у приповедању, док је 

у дијалекатској употреби ситуација нешто компликованија (Пинкстер 1987: 211), о чему ће 

детаљније бити речи у поглављу 3.8.2.  
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 Развој нове форме перфекта задовољио је још једну потребу латинског система – да 

јасно искаже антериорност и да то учини и тамо где латински систем није поседовао форме са 

антериорним значењем (Текавчић 1980: 297). Формално-семантичка обележја сложеног 

перфекта стога су послужила као модел за стварање романског система сложених времена са 

значењем темпоралне антериорности, чији улазак у глаголску парадигму илуструје глобалну 

типолошку промену у односу на латински систем (Бертинето и Сквартини 2016: 939).             

  Још један аспекат настанка глобалних промена у латинском систему којем се у 

литератури посвећује знатна пажња јесте условљеност лингвистичких трансформација 

социјалним карактеристикама контекста у којима настају. Наиме, једно од главних питања 

тиче се виђења латинског и романских система као одвојених или међусобно повезаних. 

Традиционалније перспективе тако су касни латински и ране романске системе посматрале 

као засебне говорне језике, чија је употреба била карактеристична за различите друштвене 

слојеве, те се сматрало да су касни латински користили образовани слојеви, а романске језике 

необразоване локалне заједнице (Врајт 1982: 1). Сличну перспективу заступају идеје о 

говорном латинском као нижој варијанти класичног латинског, коју је каролиншка реформа 

јасно одвојила од правилних форми и приморала да се даље развије у засебне језике (Варваро 

2013а: 63). Ниједан од ових приступа није пак нашао адекватно поткрепљење у доступној 

текстуалној грађи (Врајт 1982: 42−43), те се може закључити да поменуте идеје, као и 

пуристички ставови латиниста или романистичка виђења која промене у латинском систему 

своде на пример језичке деградације, а која су саставни део раних студија романистичке 

филологије, нису прикладна нити довољна да објасне овај сложени дијахронијски процес 

(Банјард 2013: 64).  

 Премда је извесно раслојавање у комуникативним функцијама, у коме латински и даље 

преовлађује у сферама администрације, религије или културе, а у свим осталим доменима 

предњаче говорне варијанте, свакако било од пресудног утицаја за потоњи развој романских 

језика (Варваро 2013б: 336), функционалне и стилске разлике између говорног и писаног 

језика нису довољне да би се ови системи сматрали засебним језицима (Банјард 2013: 68). На 

пукотине у комуникационој структури указивале су и интерне карактеристике латинског 

система разматране у претходним параграфима, а о значају недостатка комуникативне 

функционалности и потреби да се она реши посредством креативности говорника (Банјард 

2013: 71, 92), говори чињеница да је тек половина класичних латинских форми преживела у 

романским језицима, док се порекло преосталих иновативних облика може локализовати у 

говорној варијанти латинског (итал. latino sommerso). Тековине говорног латинског 

потискиване су у писаном језику, те је стога могуће говорити о развоју речи и облика 

карактеристичних за тзв. uulgaris sermo само на основу текстова који су нам данас доступни, 

а који су најчешће везани за говор образованијих слојева (Варваро 2013в: 602−604).  

 На основу наведеног може се закључити да, премда су лингвистичке карактеристике 

латинског у највећој мери допринеле зачетку процеса језичких промена које је претрпео, 

њихов развој зависио је од односа између самог језика и друштвене заједнице која се њиме 

служила. Комуникативне потребе говорника условиле су довољну трансформацију латинског 

система у његовој говорној варијанти да услове стање диглосије између латинског и народних 

говора који ће након вековних процеса развоја прерасти у засебне језичке системе (Варваро 

2013б: 344). Однос између латинског и народних језика на почетку је био симбиотичан, те су 

у употреби истовремено били латински у образованим слојевима, говорни латински међу 

клерицима, романски говори ученијих класа и романски говори неуких (Понтен 2010: 610). На 

почетним нивоима разлика између романских говора и латинског није била перципирана као 

крупна, а језичку употребу би карактерисала честа промена кодова мотивисана 

комуникативним потребама говорника (Понтен 2010: 617). Постепено пак долази до 

преовлађујуће употребе романских говора у свакодневној комуникацији (Банјард 2013: 

84−85), премда утицај латинских модела остаје присутан како у употреби романских језика у 
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литерарним делима, тако и у историјским, моралним, дидактичким, научним и комерцијалним 

списима. Развој употребе романских језика у новим сферама није био јединствен на територији 

читаве Романије, али кључним периодом за њихов развој сматрају се XV и XVI век, када се 

истовремено дефинише тежња за очувањем класичних латинских облика, али се афирмише и 

академско интересовање за романске системе (Понтен 2010: 611). Тако још од средњег века 

долази до нове расподеле функција између романских говора и латинског, те, док се тоскански 

дијалекат већ полако истиче као језик књижевности у оквирима богате литерарне традиције 

Апенинског полуострва, латински опстаје само међу образованим слојевима западне Европе 

(Понтен 2010: 614). Тек у каснијим фазама развоја, када се разлика у облицима и употреби 

романских језика и латинског јасније дефинише, може се говорити дакле о јасној граници 

између поменутих система, премда стриктно одређивање аспеката романских језика као 

недвосмислено учених (наслеђених из латинског система) или народних (позајмљених или 

модификованих у односу на латинске форме), у неким случајевима и данас остаје 

проблематично (Понтен 2010: 659). Свакако је у складу са образложеним виђењем развоја 

италијанског језика и развој облика сложеног перфекта неопходно посматрати у континуитету 

од његових зачетака у латинском систему до потпуно развијених форми у модерном 

италијанском језику.   

   

3.5. Одлике латинског глагола habere 

 

3.5.1. Habere као пунозначни глагол 

 

 Оригинално значење глагола habere, које произлази из његовог индоевропског корена 

одговара семантичкој вредности држати или узети (Балди и Нути 2009: 266). У оквирима тог 

значења, habere се употребљава као синоним глагола tenere, односно на нивоу синтаксе га 

одликује транзитивност и фокус на објекту, а у семантичком домену теличност значења (Балди 

и Нути 2009: 277; Адамс 2013: 618). У преткласичној и класичној фази латинског видљиве су 

пак прве назнаке слабљења оригиналног значења и трансформације habere у 

плурифункционални глагол поседства (Фрујт 2011: 786). Из базичног значења поседовања 

постепено се затим развијају друга семантички сродна значења, каква су садржати, 

поседовати, носити, држати, одржавати, сматрати, разматрати (Де Акоста 2006: 161). 

Рефлекси оригиналног значења задржавају се само у ретким формама императива или 

резултативним конструкцијама, док у функцији поседства habere постаје глагол стања са 

дуративним или локативним, али не и теличним значењем (Балди и Нути 2009: 273, 277). У 

новој функцији, овај глагол је могао имати само номиналне објекте и често је праћен 

придевима или прилозима са предикативним значењем (Хопер и Трагот 2003: 52).  

 Значења поседовања која су подразумевала аспекат стицања и задржавања поседства, 

истичући вредности намере и контроле субјекта над објектом (Балди и Нути 2009: 267), у 

даљем развоју глагола замењују вредности општијег карактера и генеричног значења 

повезивања субјекта и објекта, те habere постаје комплементаран глаголу sum, који је већ 

поседовао сличне вредности (Салви 1987: 229). Овакво кретање ка граматичком полу спектра 

значења пропраћено је одговарајућим повећањем фреквентности употребе глагола и резултира 

најпре развојем егзистенцијалних функција, посебно у конструкцијама типа habet + акузатив 

са значењем налази се/постоји (Фрујт 2011: 786−787), а затим и употребом глагола у 

конструкцијама у којима готово да преузима функцију копуле (Балди и Нути 2009: 278). У тој 

фази, habere неретко служи да повеже прилоге или именице чија је функција предикативна са 

субјектом, који се у растућем броју примера више не односи на људска бића (Де Акоста 2006: 

161; Балди и Нути 2009: 305). 

 Примере у којима habere задржава своје оригинално значење тешко је повезати са 

формама новог сложеног перфекта (Адамс 2013: 620), нарочито јер не подразумевају 
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неопходно идентичност субјеката самог глагола и предикативног елемента који прати његов 

објекат (Адамс 2013: 618). За трансформацију habere у помоћни глагол стога је кључно 

семантичко слабљење које га претвара у посесивни глагол (Ла Фаучи 2006: 118), а затим и 

даље граматикализује његово значење до нивоа на коме исказује пуко постојање или 

генеричну повезаност конституената на које се односи (Хопер и Трагот 2003: 52; Фрујт 2011: 

787).  

   

3.5.2. Habere у посесивним конструкцијама 
 

 Једна од теорија о настанку облика сложеног перфекта са помоћним глаголом avere 

повезује га са употребом у латинским посесивним конструкцијама, где се јавља са објектом у 

акузативу (Де Хан 2011: 457; Бентли 2017: 354). Међутим, употреба глагола habere није 

представљала једину опцију за грађење конструкција са значењем поседства (Де Акоста 2006: 

114), већ се у свим фазама латинског језика посесивне конструкције граде и помоћу глагола 

esse са именицом или заменицом у дативу која изражава посесора (Балди и Нути 2009: 251; 

Бентли 2017: 343). Конструкције типа mihi est x и habeo x нису дакле подударне на 

морфосинтаксичком нивоу: док mihi est x подразумева субјекат у номинативу са значењем 

елемента који се поседује, то исто значење у конструкцији habeo x преузима објекат у 

акузативу, док субјекат глагола не преузима улогу вршиоца радње, те се посредством глагола 

habere не успоставља однос транзитивности између субјекта и објекта (Ленерс 2011: 13).   

Премда је примарна вредност ових конструкција исказивање поседства, треба 

нагласити да се њихове посесивне вредности морају схватити као широк спектар релација, 

који не обухвата само физичко поседовање, већ исказује и друга значења, попут инхерентних 

својстава објекта који се поседује, односа између целине и њених делова (Балди и Нути 2009: 

264−265), тренутно релевантних стања и резултата менталних и физичких активности (Балди 

и Нути 2009: 259; Де Хан 2011: 457). У позним фазама развоја латинског и habere и esse често 

учествују и у структурама где функционишу као копуле са егзистенцијалним значењем, али 

ни ова употреба није неопходно везана само за касни латински, већ се јавља и у примерима 

колоквијалног језика већ у епохи класичног латинског (Балди и Нути 2009: 274; Бентли 2017: 

352).  

 Највећа разлика између ових двеју конструкција тиче се фокуса значења. Наиме, 

конструкција mihi est x генерално наглашава оно што се поседује, а не самог поседника. Стога 

се ређе употребљава у структурама које теже да искажу својства посесора, али преовлађује у 

употреби са апстрактним именицама. С друге стране структура habeo x истиче поседника и 

најчешће се употребљава са конкретним именицама као објектима, што се може потенцијално 

сматрати утицајем оригиналног лексичког значења глагола habere (Де Акоста 2006: 161−162).  

Из наведених образаца употребе произлази присуство истакнуте тежње ка коришћењу 

једне или друге конструкције у зависности од одлика семантичког домена употребе. Тако 

конструкција са глаголом esse преовлађује у исказивању менталних или емоционалних 

искустава, где субјекат нема контролу над ситуацијом, већ само трпи њене ефекте (Балди и 

Нути 2009: 260−261, 265). Истовремено конструкције са глаголом habere, које поседују и 

претходно наведене семантичке вредности, премда у релативно малом броју примера, 

примарно се користе да опишу ситуације у чијим оквирима субјекат у функцији вршиоца 

радње управља стањем објекта, који је често живо биће. Оваква конструкција резултат је 

претходно забележених употреба глагола habere са субјектом који иницира радњу и постиже 

трајни резултат, који се пак потом претвара у стечено стање објекта (Де Акоста 2006: 165). У 
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таквим структурама објекат је врло често пропраћен придевом са предикативном функцијом, 

који исказује последице радње коју врши субјекат (Балди и Нути 2009: 267−268).  

У домену исказивања прототипских посесивних значења такође постоји несклад у 

фреквентности употребе конструкција mihi est x и habeo x (Фрујт 2011: 786−787). Наиме, још 

у доба архаичног латинског приметна је преовлађујућа тежња ка употреби конструкције са 

глаголом habere за исказивање типичних посесивних значења, која се интензивира до епохе 

касног латинског, када чак трећина свих примера употребе овог глагола фигурира са 

наведеном функцијом (Балди и Нути 2009: 254, 279).  

 Јасно је, дакле, да су конструкције са глаголом habere развиле вишеструке функције у 

свом еволуционом току и пре него што је дошло до трансформације њиховог главног глагола 

у помоћни (Балди и Нути 2009: 301). Де Акоста (2006: 148) у својој дисертацији предлаже 

груписање ширих семантичких вредности посесивних конструкција са habere у три типа који 

поседују адноминално или трпно значење, као и вредност трајног стања. Сва три типа 

паралелно се јављају од фазе преткласичног латинског до формирања перифрастичног 

перфекта (Де Акоста 2006: 148).  

 Адноминални тип поседује најједноставнију структуру, у чијим оквирима глагол 

habere има пуну семантичку вредност која, у зависности од контекста одговара значењима 

имати, држати, узети, јести/пити. Према томе сам глагол може означавати и радње и стања, 

а као његова допуна јавља се именичка реч у акузативу, често, али не и неопходно праћена 

прошлим партиципом са којим гради именску синтагму (Де Акоста 2006: 145−146). Тип 

конструкције са трпним значењем има пак нешто лимитиранију структуру и значење. Наиме, 

његов субјекат не може покретати радњу, већ се обично ради о живом бићу које је 

емоционално инвестирано у радњу или поседује објекат који је у њу умешан (Де Акоста 2006: 

133). Као такав он обично сноси позитивне или негативне последице радње, примаоца, 

поседника, власника или особе за коју важи оно што се глаголом исказује (Де Акоста 2006: 

127). Будући семантички ограничена улогом субјекта, ова конструкција не може фигурирати 

у императиву или пасиву, а њен глаголски вид диктирају карактеристике прошлог партиципа 

који је прати, што сведочи о његовом растућем значају и прерасподели семантичког пуњења 

између њега и глагола habere (Де Акоста 2006: 135).  

 Трећи тип, везан за развој трајног стања, подразумева две фазе развоја радње: у првој 

субјекат са вредношћу вршиоца радње постиже одређени резултат, обично доводећи објекат у 

стање исказано прошлим партиципом, а у другој то стање истрајава под контролом субјекта 

(Де Акоста 2006: 116−117). Глагол habere у оваквим конструкцијама није помоћни глагол, 

премда више не исказује своје пређашње посесивно значење, а присуство прошлог партиципа 

није обавезно, већ он може бити замењен садашњим партиципом, придевима или предлошким 

конструкцијама (Де Акоста 2006: 119). Ипак, када представља део ових конструкција, прошли 

партицип мора поседовати тачно одређене семантичке вредности, фокусиране на догађаје са 

трајним последицама по субјекат или објекат, што целу конструкцију чини некомпатибилном 

са изразима прогресивног значења (Де Акоста 2006: 126).  

 Од поменуте три структуре, Де Акоста (2006: 150) сматра да је најближи структури 

сложеног перфекта трећи тип. Наиме, први тип не одговара развојним одликама конструкције 

перфекта јер објекат и прошли партицип у његовим оквирима формирају именску синтагму, 

што не дозвољава замену именског објекта одговарајућом заменицом и отежава стапање 

глагола habere и партиципа у јединствену конструкцију. Аргумент против повезивања другог 

типа са новом конструкцијом заснива се пак на недостатку агентивности субјекта (Де Акоста 

2006: 168). Насупрот наведеном, карактеристике трећег типа, попут одлика субјекта или 

могућности поседовања реченичне допуне (Де Акоста 2006: 191), поклапају се у већој мери са 

очекиваним одликама структуре новог перфекта у раној развојној фази, што се огледа у 
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поклапању времена целе структуре са временом глагола habere и изостанку подударности 

субјеката глагола habere и прошлог партиципа (Де Акоста 2006: 168−170).           

 Разматране карактеристике глагола habere у оквирима латинског система сведоче да је 

за развој структуре сложеног перфекта од пресудног значаја била способност овог глагола да 

искаже широк дијапазон значења и учествује у бројним употребним контекстима. Де Акоста 

(2006: 174−175) се залаже за схватање вредности поседства, обично узете за полазну тачку 

семантичког развоја овог глагола, као само још једног подтипа ширег значења повезаности 

или релевантности. Семантичке вредности глагола habere према Де Акостином виђењу (2006: 

177−178), базирају се на пуком успостављању везе између ентитета или ситуација са другим 

ентитетима, при чему је успостављена релација субјективна, апстрактна и карактерисана 

асиметричношћу која се огледа у придавању веће важности или контроле једном од умешаних 

ентитета. У прилог Де Акостином ставу иде чињеница да се слична интерпретација функције 

глагола avere јавља и у раном италијанском језику. Наиме, Мости (2017: 90) на основу свог 

прегледа одреднице глагола avere у историјском речнику италијанског језика Tesoro della 

Lingua Italiana delle Origini, закључује да је полисемичност која се генерално сматра 

карактеристиком глагола avere само наизглед присутна, те да поменути глагол заправо 

поседује врло генерично значење које му дозвољава да учествује у великом броју различитих 

контекста. Као доказ свог виђења ауторка наводи чињеницу да највећи део значења која 

Белтрамијев речник нуди одређују глагол avere у складу са језичким елементима са којима се 

јавља, што сведочи о извесном нивоу десемантизације самог глагола и о померању улоге 

носиоца примарне семантичке вредности шире конструкције са овог глагола на пратеће 

елементе, инфинитиве или именске речи (Мости 2017: 100−101).  

 Генерализација значења глагола habere у латинском језику дозволила је прошлом 

партиципу, као компаративно семантички значајнијем облику, да у неким контекстима понесе 

улогу главног глагола, стварајући услове за развој нове структуре. Семантичко слабљење овог 

глагола отворило је пут његовој употреби са већим бројем партиципа, генеришући двозначне 

структуре и дозвољавајући потенцијалну интерпретацију значења целокупне конструкције као 

перфективног (Адамс 2013: 638). Прошли партиципи са којима се habere јавља од класичног 

периода нису, дакле, били везани само за глаголе поседства, већ и физичког и менталног 

стицања, раздвајања, когниције, описа симптома или одлика (Адамс 2013: 626, 628−629, 631). 

 

3.5.3. Habere као помоћни глагол 
 

 Процес трансформације глагола habere у помоћни глагол не започиње у контекстима у 

којима он поседује пуно лексичко значење, већ се везује за случајеве у којима се употребљава 

са семантички сиромашнијом вредношћу поседовања (Ла Фаучи 2006: 106). Стечене 

посесивне вредности затим се додатно развијају у посесивним конструкцијама, у којима 

habere, као и његов пандан esse, доживљава генерализацију значења и развија семантичке 

вредности блиске онима карактеристичним за помоћне глаголе када се нађу у споју са 

номиналним формама са предикативном вредношћу (Пинкстер 1987: 213; Ла Фаучи 2006: 

115).  

Према томе, може се рећи да глагол habere развија вредност помоћног глагола још у 

оквирима латинског система (Ла Фаучи 2006: 117), али не у свим случајевима, већ у тачно 

одређеним контекстима који су дозвољавали прерасподелу семантичког пуњења између 

habere и предикативне именске речи са којом фигурира у истој структури, а из којих ће 

произаћи нове форме аналитичког перфекта (Де Акоста 2006: 185−186). Семантички услови у 

којима се рађају поменуте форме везују се генерално за употребу глагола habere уз партиципе 

глагола мишљења или стицања знања. Употреба нове перифрастичне структуре приметно је 

фреквентнија са поменутим партиципима још од класичне фазе латинског, у којој фигурира 

нарочито у делима Цицерона и Плаута (Адамс 2013: 620). Ипак, премда су одлике контекста у 
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којима се јављају довољне да створе перцепцију амбигуитета која ће омогућити потоњу 

реинтерпретацију интегралне структуре као перфекта, у раним фазама латинског не налази се 

довољно доказа на основу којих би се habere могло класификовати као већ граматикализовани 

помоћни глагол, премда је присутно довољно назнака да би се могло тврдити са сигурношћу 

да се његов развој креће у том смеру (Адамс 2013: 622).  

 У релевантној литератури наводи се неколико услова чије испуњење ствара простор за 

реанализу глагола habere као помоћног. На првом месту налази се постизање истоветности 

логичких субјеката глагола habere и прошлог партиципа које представља резултат 

фреквентности подударности субјеката у употреби са глаголима менталне активности. Наиме, 

у поменутим контекстима интерпретација субјеката глагола habere и партиципа као 

различитих је често нелогична, будући да знање које субјекат поседује не може логички бити 

протумачено као резултат туђе активности (Салви 1987: 230). Семантичко пражњење глагола 

habere подстакнуто контекстима у којима се перципира истоветност субјеката омогућава 

успостављање директне везе између субјекта и партиципа као допуне глагола habere, утичући 

на функцију самог партиципа, трансформишући је из придевске у глаголску (Салви 1987: 231). 

Са семантичком вредношћу, глагол habere губи и способност селекције допуна које га прате, 

те се све допуне које се нађу уз њега, било да се ради о речима у функцији директног објекта 

или ширим конструкцијама, попут акузатива са инфинитивом, везују за спој habere и прошлог 

партиципа (Пинкстер 1987: 195; Адамс 2013: 623).  

Поред наведених, као финални кораци у транзицији форми глагола habere у категорију 

помоћних глагола у структури сложеног перфекта наводе се изостанак слагања прошлог 

партиципа са објектом и ширење употребе на домен непрелазних глагола (Грин 1987: 265). У 

његовом развоју у другим латинским перифрастичним конструкцијама, попут оних које ће 

прерасти у италијански футур и кондиционал, сам процес граматикализације је очигледнији 

јер подразумева и морфолошку и фонолошку редукцију облика (Текавчић 1980: 294), док се у 

овде испитаним оквирима претрпљена промена базира превасходно на дубинском 

семантичком и морфосинтаксичком нивоу, док површинска структура остаје нетакнута (Грин 

1987: 260). Важно је такође напоменути да процес граматикализације глагола habere није 

неопходно у свим контекстима комплетиран у оквирима латинског система (нарочито у 

случајевима секундарне граматикализације истог глагола какви се јављају при грађењу форми 

футура и кондиционала), али да је његов семантички и функционални развој у латинском 

кључан за стварање услова за каснији развој конструкције аналитичког перфекта (Адамс 2013: 

622).  

 

3.6. Граматикализација помоћних глагола 

3.6.1. Дефиниција помоћног глагола 

 

 Један од главних примера преласка са синтетичке структуре латинског језика на 

претежно аналитичку структуру италијанског везује се за пребацивање многих функција које 

су претходно вршиле флективне морфеме на помоћне глаголе у превербалној позицији (Леџвеј 

2011: 723). Управо такав развој на морфосинтаксичкој равни дозволио је еволуцију помоћних 

глагола у форме које данас запажамо не само у италијанском већ и у другим романским 

језицима и омогућио стварање модерних сложених времена, а на првом месту аналитичког 

перфекта.  

 Како би се образложио процес настанка и развоја помоћних глагола неопходно их је 

најпре адекватно дефинисати. Међутим, већ на основу површног прегледа литературе може се 

закључити да то није лак задатак, те да је избор карактеристика које илуструју категорију 

помоћних глагола често релативно арбитраран (Круг 2011: 556). Тако традиционалније 

дефиниције помоћне глаголе виде као оне који учествују у формирању сложених глаголских 

облика, али у ову категорију убрајају и модалне и фразеолошке глаголе (Замборлин 2005: 40). 
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Класичнији приступи, према томе, ову категорију глагола дефинишу као слободне морфеме 

које су по облику сличне лексичким речима, али не могу бити независне већ захтевају допуну 

у виду неличних глаголских облика (Круг 2011: 548). На нивоу значења могу исказивати 

широк дијапазон вредности, попут темпоралних, аспектуалних, модалних или дијатетичких 

(Ламирој и Дробњаковић 2009: 20; Круг 2011: 549). Модернији приступи пак теже већој 

прецизности у дефинисању, те као основна својства помоћних глагола издвајају припадност 

категорији вербалних или девербалних морфема које прате неличне вербалне или девербалне 

допуне, поседовање аломорфа у виду слободне морфеме или клитике, као и учешће у грађењу 

конструкција које поред категорија лица, броја и маркираности исказују сложене семантичке 

вредности (Круг 2011: 558).  

 Поређењем различитих приступа могу се поставити базични параметри који обликују 

границе категорије помоћних глагола на различитим језичким равнима. У домену морфологије 

овој категорији могу припадати све речи, од афикса до сложених конструкција, које су на 

дијахронијској равни претрпеле трансформацију од пунозначних до граматичких, уз обавезну 

апстракцију оригиналног значења (Круг 2011: 557). Премда најчешће у исказима заузимају 

исто место као и њихови лексички пандани (Круг 2011: 549), у највећем броју случајева се пак 

реализују као клитике у зависном односу према допуни која им следи (Ламирој и Дробњаковић 

2009: 27). Та допуна се генерално јавља у форми нефинитног глаголског облика, а најчешће 

садашњег или прошлог партиципа или инфинитива (Круг 2011: 552). У односу на њу, помоћни 

глагол врши функцију морфосинтаксичке потпоре и, као такав, зависи од карактеристика 

реализације неличног облика у одређеном синтаксичком контексту и лишен је могућности 

избор комплемената предиката чији је део (Ла Фаучи 2009: 44, 89). У неким језицима и 

превербални положај помоћног глагола може се сматрати неопходним доказом припадности 

овој категорији (Браво ет ал. 2015: 95−96).               

 Неопходно је напоменути да претходно наведене карактеристике не морају неопходно 

важити за све помоћне глаголе у свим језицима света, будући да се не може очекивати да су 

сви помоћни глаголи достигли исти ниво граматикализације. Стога се помоћни глаголи у 

различитим језичким системима могу окарактерисати као семантички, уколико се минимално 

разликују од својих пунозначних пандана у домену фунционалности, али показују семантичке 

разлике, или семантичко-синтаксички, уколико се јасно разликују од пунозначних речи и на 

нивоу синтаксе и на нивоу семантике (Салви 1987: 234). Слична је и подела између лексичких 

помоћних глагола који упијају темпоралне или аспектуалне информације и функционалних 

помоћних глагола, који их пројектују на елементе са којима ступају у интеракцију (Браво ет 

ал. 2015: 88). И значењске вредности које показни глаголи поседују могу се сматрати 

индикатором нивоа граматикализованости. Тако се помоћни глаголи са модалним значењима 

због своје релативно конкретне семантичке вредности сматрају мање граматикализованим од 

оних који исказују негацију или временско или аспектуално одређење, чији отклон у односу 

на оригинално значење сведочи о вишем степену десемантизације (Круг 2011: 557). Потребно 

је назначити и да ниво семантичке трансформације корелира са морфолошким и синтаксичким 

одликама глагола, те да помоћни глаголи који су мање граматикализовани обично могу 

фигурирати у конструкцијама без инфинитне допуне, задржавајући донекле и синтаксичке 

карактеристике блиске њиховим оригиналним значењима (Ламирој и Дробњаковић 2009: 27).        

 

3.6.2. Помоћни глаголи у романским језицима  

 

 Премда су постојали покушаји успостављања панроманских основа за категоризацију 

помоћних глагола, њихови резултати показали су се недовољним (Леџвеј 2012: 119), те се 

помоћни глаголи у овој групи језика обично не посматрају као засебна хомогена категорија 

(Леџвеј 2011: 724). Овај тип глагола на сличан начин је перципиран и у латинском систему, 

где су се, поред модалних глагола, као прототипски представници ове групе глагола јављали 

habere и esse (Балди и Куцолин 2009: 881). Са постепеним пребацивањем вредности глаголског 
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вида и времена са везаних морфема на помоћне глаголе, настале граматикализацијом 

претходно пунозначних вербалних облика (Балди и Куцолин 2009: 881; Леџвеј 2010: 418), 

најпре habere, а затим и esse проширују дијапазон својих функција (Терић 2007: 249). Будући 

да се при процесу граматикализације ствара значајна синтаксичко-семантичка дистинкција 

између помоћних глагола и лексичких елемената од којих су настали, могло би се тврдити да 

је то довољан услов за одређивање помоћних глагола као засебне категорије (Грин 1987: 258), 

али недостатак уједначености фонолошких, морфосинтаксичких и семантичких одлика 

рефлекса латинских помоћних глагола у романским системима додатно компликује тежње за 

стварањем јединствене категоризације (Ла Фаучи 1989: 213; Леџвеј 2010: 419).  

 Романски језици генерално показују врло малу подударност образаца дистрибуције 

помоћних глагола, али два главна типа се огледају у комплементарној дистрибуцији рефлекса 

habere и esse или у потпуној превласти једног од њих (Лопоркаро 2007: 173). Први тип 

карактеристичан је за само два романска језика – италијански и француски (Ленерс 2011: 27), 

премда ни ова два система не поседују једнаке карактеристике дистрибуције, будући да је 

избор између être и avoir у француском тесно везан за синтаксичку одлику пасивности, док је 

у италијанском контраст између essere и avere нешто сложенији (Ла Фаучи и Трончи 2009: 61). 

Одређена врста комплементарне дистрибуције јавља се и у румунском између глагола avea и 

fì, који се пак не користе да искажу опозиције унутар истог глаголског облика, већ се 

употребљавају у различитим претериталним временима (Ленерс 2011: 27). Други тип се у 

највећем броју случајева своди на потпуно елиминисање рефлекса глагола esse из употребе и 

генерализовање рефлекса глагола habere. Таква ситуација јавља се у шпанском и каталонском 

(са помоћним глаголима haber и haver), као и сицилијанском дијалекту (Ла Фаучи 1984: 206), 

док је у португалском једини помоћни глагол tener, рефлекс латинског tenere (срп. држати) 

(Лопоркаро 2007: 182; Салви 2010: 349). Примери другог типа у коме рефлекси esse потискују 

облике habere из језичког система много су ређи и јављају се само у неким 

северноиталијанским и каталонским говорима (Лопоркаро 2007: 182). Један такав пример 

представља централно-италијански дијалекат Терачине, у којем је оваква дистрибуција 

помоћних глагола присутна од осамдесетих година XX века (Дринка 2017: 189; Лажандр 2017: 

276).  

 Овде приказана ситуација је једнако сложена уколико се сагледа на нивоу дијалеката и 

локалних говора, посебно у централној и јужној Италији (Пачарони 2009: 38), а слично се може 

тврдити и за остале романске језике (Лопоркаро 2007: 174). У дијалекатским варијететима 

дистрибуција помоћних глагола често може бити непредвидива или чак зависити од лица које 

се разматра (Лопоркаро 2016: 815; Дринка 2017: 188), те се могу јавити примери у којима се 

генерализовано употребљава avere свуда сем у трећем лицу сингулара, где се доследно 

употребљава essere (Леџвеј 2012: 323).  

 Из приложеног се може запазити да је у романским језичким системима присутна 

извесна дијахронијска тежња ка елиминацији рефлекса помоћног глагола esse, која се у неким 

језицима и говорима већ реализовала (Лажандр 2017: 274). Еволутивни ток тог типа може 

указивати на престанак осетљивости језичких система на одређене структуралне контрасте 

попут транзитивности или макар на елиминацију потребе за исказивањем таквих контраста у 

површинској структури језика (Ла Фаучи 1984: 206; Лопоркаро 2007: 179). Премда ситуација 

забележена у италијанским дијалектима сведочи о присуству сличних тенденција, стандардни 

италијански језик и даље заснива своје обрасце дистрибуције помоћних глагола на 

комплементарној дистрибуцији avere и essere. Разлозима који су допринели да таква расподела 

истраје позабавићемо се у наставку рада.     
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3.6.3. Одлике процеса граматикализације  
 

 Процес настанка помоћних глагола (енгл. auxiliation, итал. ausiliazione) први је 

именовао Мејеов ученик Бенвенист (Хопер и Трагот 2003: 26), дефинишући га као тип 

граматикализације путем кога настају глаголи са темпоралним, аспектуалним и модалним 

значењима (Леџвеј 2017: 847).  

 Развојни пут помоћних глагола увек креће од пунозначних речи које у исказима у 

којима фигурирају имају функцију главног глагола, јављајући се уз друге лексичке глаголе у 

неличном облику (Леман 2015: 166). Генерално се процес граматикализације реализује са 

глаголима који поседују локативне, посесивне, волитивне, деонтичке и моционе вредности 

(Леџвеј 2011: 724; Леџвеј 2017: 847). У латинском су лексички предикати који су послужили 

као полазне тачке за настанак помоћних глагола у ширем смислу били локативни глаголи esse 

(бити), stare (бити/стајати), sedere (седети), посесивни habere (имати), tenere (држати), 

волитивни volere > velle (желети), деонтички debere (морати), habere de/ad (морати) и моциони 

ire (ићи), uenire (доћи), ambulare (ходати) (Леџвеј 2012: 120−124), од којих се у стварању 

сложених форми глагола посебно истиче habere (Бауер 2009: 247).  

 Процес граматикализације помоћних глагола може се представити кроз четири фазе. 

Промена је у првој фази локализована у исказу у коме главни глагол који се граматикализује 

узима као допуну нелични глаголски облик. У другој фази долази до генерисања прагматичких 

инференција (Ламирој и Дробњаковић 2009: 20), које резултирају амбивалентношћу значења 

у специфичним контекстима, где значење претходно главног глагола варира између своје 

оригиналне лексичке вредности и модалних, темпоралних или аспектуалних семантичких 

нијанси, а нелични глаголски облик се може протумачити или у изворној функцији допуне или 

као нови главни глагол конструкције. У трећој фази се јављају контексти у којима претходно 

главни глагол врши искључиво функције помоћног глагола, а оригинални комплемент 

преузима функцију главног глагола. У финалној фази таква прерасподела функција се 

генерализује, претварајући почетну конструкцију главни глагол + комплемент у новонасталу 

структуру помоћни глагол + главни глагол (Хајне и Нарог 2012: 413).       

 Трансформација у помоћни глагол подразумева битне промене на више језичких нивоа. 

На нивоу семантике глагол који се граматикализује губи највећи део својих лексичких 

вредности, добијајући истовремено функционално значење. Ипак, у неким случајевима се 

аспекти оригиналног значења могу и задржати у већој или мањој мери (Хајне и Нарог 2012: 

413), а може доћи и до развијања односа хомонимије између новог помоћног и оригиналног 

лексичког глагола (Круг 2011: 549). На нивоу морфологије, граматикализовани елемент може 

изгубити одлике типичне за своју изворну реч, попут селекције субјекта или комплемената 

(Леџвеј 2017: 847). Тај процес назива се декатегоријализацијом и сматра се једном од главних 

одлика трансформације у помоћне глаголе (Леџвеј 2012: 124). Појаву декатегоријализације 

обично прати стварање апсцеса у глаголској парадигми, међу којима најчешће фигурирају 

губљење функције грађења пасива или способности узимања номиналног комплемента 

(Леџвеј 2012: 126), свођење функционалности глагола на употребу у једном лицу и броју или 

немогућност инверзије са субјектом (Леџвеј 2011: 724). Код глагола habere, 

декатегоријализација се испољава кроз губитак императива у перфективној употреби (Леџвеј 

2010: 423). Важно је пак нагласити да је губљење функција при декатегоријализацији 

пропраћено добијањем нових функција, нешто апстрактније природе (Круг 2011: 550−551).   

 Морфолошке промене се могу испољити и у површинској структури речи, те кроз 

процес фонолошке ерозије, помоћни глагол може постати и клитика или инфлекциони афикс 

(Круг 2011: 554; Хајне и Нарог 2012: 412). Фонетско слабљење овог типа у случајевима 

хомонимије карактеристично је само за облике помоћног глагола, док лексичке форме остају 

очуване (Леџвеј 2017: 849).  
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 На нивоу синтаксе као резултат декатегоријализације долази до одређене прерасподеле 

улога између помоћног глагола и главног глагола. Најпре, помоћни глагол губи способност 

селекције комплемената, те исту наслеђује од свог новог главног глагола (Леџвеј 2010: 

422−423). Таква појава показује да ниво граматикализованости глагола корелира са 

редукцијом његове валенце (Ламирој и Дробњакович 2009: 23). У оквиру различитих типова 

помоћних глагола као најграматикализованији би се могли одредити они са темпоралним 

вредностима, док би глаголи са аспектуалним значењем били најмање граматикализовани, а 

модали се колоцирали између поменутих категорија (Ламирој и Дробњаковић 2009: 27). Већи 

ниво међузависности и интегрисаности главног и помоћног глагола утиче и на концентрисање 

одређених језичких елемената, попут маркера негације и ненаглашених заменица око 

помоћног, а не главног глагола (Ла Фаучи и Трончи 2009: 56; Леџвеј 2010: 423; Леџвеј 2012: 

127).  

 Анализирати граматикализацију помоћних глагола изоловано од контекста у коме се 

јављају и језичких елемената који их окружују може бити проблематично. Стога је можда 

правилније о настанку помоћних глагола говорити као о компоненти ширег процеса 

граматикализације структура у којима фигурирају (Ламирој и Дробњаковић 2009: 23). Такав 

шири преглед, који ће бити приказан у наредним поглављима, допринео би и уважавању 

утицаја спољних фактора, попут карактеристика језичког система у конкретном тренутку 

реализације процеса граматикализације, устаљеног редоследа реченичних конституената или 

појаве конкурентних конструкција (Круг 2011: 553).  

 

3.7. Процес граматикализације италијанског сложеног перфекта са помоћним глаголом 

avere 

3.7.1. Семантичке одлике процеса 

 

 Процес настанка сложеног перфекта започиње на нивоу промене значења оригиналне 

структуре која је подлегла граматикализацији, што је пак условило додатне промене у 

морфолошким и синтаксичким одликама, чији је резултат прерастао у нову конструкцију у 

италијанском систему (Салви 1987: 228−229).  

 Промена започиње семантичком реанализом глагола habere, о којој је већ било речи, а 

заснива се, у општим цртама, на замени оригиналног посесивног значења овог глагола новим 

апстрактнијим вредностима, ближим одликама помоћних глагола (Клаузенбургер 2000: 71−72; 

Лураги 2005: 12). Развој значења поменутог глагола допринео је стварању услова за промену 

значења елемената који су га окруживали и са којима је већ ступао у синтагматске везе (Екарт 

2011: 392).  

 Конструкције у којима се глагол habere јавља уз прошли партицип и објекатску допуну, 

које прате структуру cibum coctum habeo присутне су у латинском још од I века п.н.е. и 

генерално носе значење поседства објекта чије је тренутно стање резултат претходно 

извршене радње (Грин 1987: 265). У таквим структурама habere се јавља у облицима 

различитих времена и начина, док партиципи обично припадају глаголима са значењем 

извршења трансформације објекта (Пинкстер 1987: 200). Сходно наведеним семантичким 

карактеристикама, може се закључити да се радило о прелазним глаголима, док је екстензија 

структуре и на непрелазне извршена у каснијој развојној фази (Лажандр 2017: 273). Овакве 

структуре почивају на двема импликацијама, што се може приказати на већ наведеном 

примеру cibum coctum habeo. Овај исказ истовремено пружа информацију да агенс радње 

поседује кувану храну и даје индикацију да је то могуће зато што је претходно реализован 

процес кувања хране, чији извршилац није неопходно познат или прецизиран (Детгес 2000: 

348; Фрујт 2011: 594).  

 Следећа фаза подразумева почетак прерасподеле семантичког значаја између глагола 

habere и прошлог партиципа, који је праћен одговарајућим променама на синтаксичком нивоу, 
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насталим као резултат стварања иновативног значењског тумачења исказа. Док је у првој фази 

партицип виђен као семантичка целина са објектом глагола habere, у другој фази овај елемент 

почиње да поприма карактеристике главног глагола исказа те не може бити протумачен у 

атрибутивној улози (Хенгевелд 2011: 587). Ова фаза сматра се критичним тренутком у процесу 

граматикализације сложеног перфекта и везује се за најпре контексте употребе у којима се 

значење партиципа трансформише из означавања конкретног резултата прошле радње у 

апстрактније илустровање психолошког стања референта (Фрујт 2011: 594).  

 Глаголи који се доследно јављају у критичним контекстима поседовали су семантичке 

вредности перцепције, когниције и комуникације (Пинкстер 1987: 204; Хопер и Трагот 2003: 

63), подразумевајући неопходно компоненту стицања знања или искуства која је одговарала 

динамичном значењу глагола habere (Детгес 2000: 347; Хаверлинг 2009: 479). У 

конструкцијама са овим групама глагола објекат више није био тај који сноси последице радње 

исказане партиципом, већ је субјекат преузимао улогу бенефицијара или пацијенса, наспрам 

традиционалне улоге агенса типичне за раније конструкције (Пинкстер 1987: 200; Дринка 

2003: 15). Описани развој био је једнако значајан и на синтаксичкој равни јер је створио услове 

за успостављање истоветности субјеката партиципа и глагола habere, додатно повезујући 

елементе конструкције (Бертинето и Сквартини 2016: 944), као и за изостављање објекта, што 

је омогућило структури да прошири опсег своје употребе и на категорију непрелазних глагола 

(Екарт 2011: 392).  

 Премда су ови глаголи први дозволили тумачење нове конструкције у значењу 

перфекта, не може се рећи да је код свих примера употребе конструкције са глаголима 

когниције и комуникације јасно да ли је темпорално тумачење оправдано (Адамс 2013: 625). 

Такође је неопходно нагласити да се конструкција јављала и са другим типологијама глагола. 

Наиме, још од Плаута надаље примери за које се може тврдити да омогућавају темпоралну 

интерпретацију ове структуре укључују широк спектар партиципа, попут commendatus, 

deliberatus, desponsatus, exosus, initus, promissus, scriptus, statutus, factus, али су такви примери, 

за разлику од оних са глаголима перцепције, комуникације и когниције (Детгес 2000: 347), 

недовољно фреквентни да би се тврдило да су од пресудног значаја за развој конструкције 

аналитичког перфекта (Бајби и Дал 1989: 72; Адамс 2013: 644).  

 Последњу фазу граматикализације сложеног перфекта одликују примери са 

недвосмисленим темпоралним значењем, код којих је обавезна интерпретација споја помоћног 

глагола habere и прошлог партиципа као јединствене структуре (Фрујт 2011: 796). Све три 

претходно описане сукцесивне фазе могле би се илустровати на следећи начин:  

   

[Cibum coctum] habeo → [Cibum] [coctum] habeo → [Cibum] [coctum habeo] 

 

 Међутим, премда се у латинским текстовима могу наћи примери који дозвољавају 

интерпретацију структуре са значењем перфекта, будући да се на основу текстуалних примера 

не могу увек извести поуздани закључци, немогуће је са сигурношћу тврдити да је форма у 

потпуности граматикализована у оквирима латинског система (Фрујт 2011: 799; Адамс 2013: 

649). Јаснију слику о неопходним условима да би се процес могао сматрати завршеним могу 

дати идеје базиране на морфосинтаксичким условима које је лакше перципирати и истражити 

у писаним примерима, а који ће бити детаљно образложени у наредном поглављу.   

 Иако је релевантна литература достигла консензус око главних одлика развојног тока 

сложеног перфекта, постоје неки аспекти око којих се и даље води дебата. Међу њима, на 

првом месту се може говорити о степену граматикализованости глагола habere на почетку 

процеса. У оквирима овог питања могу се издвојити опречна виђења, од оних која сматрају да 

habere у почетној фази граматикализације има пуну посесивну вредност (Детгес 2000: 

346−347), до оних који виде сваки пример реализације habere уз реченичну допуну као доказ 

извршене трансформације у помоћни глагол (Де Акоста 2006: 183). Слична неслагања 
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присутна су и у разматрању почетне семантичке вредности прошлог партиципа (Де Акоста 

2006: 180−181). Ипак, упркос томе, може се закључити да еволутивни процес ове форме прати 

генералне тежње у стварању облика перфекта присутне и у другим индоевропским језицима и 

везане за развој нових темпорално-аспектуалних вредности (Маслов 1988: 70).  

 Како би се објаснио типични процес семантичког развоја облика перфекта неопходно 

је најпре дефинисати основна значења која овакви облици попримају у свом развојном луку.  

Темпоралне вредности су деиктичке природе и базирају се на лоцирању догађаја или радњи 

на временској оси у односу на екстерне параметре (Комри 1976: 5), попут тренутка говора, 

тренутка извршења и тренутка референцирања (Де Хан 2011: 446). Тренутак у односу на који 

се радња поставља обично одговара тренутку говора, а на основу присуства или изостанка те 

еквиваленције се врши подела на апсолутна времена, попут презента, футура или перфекта, и 

релативна, која радњу темпорално одређују у односу на друге радње. За развој темпоралности 

кроз процес граматикализације карактеристична је тежња ка прогресивној генерализацији 

значења (Хенгевелд 2011: 582−583). Аспектуалне вредности одвојене су пак од временских и 

произлазе из анализе интерних карактеристика радње при њеној реализацији, попут начина и 

трајања (Комри 1976: 3; Сквартини 2015: 38). Генерално се одређују на основу система 

супротстављених карактеристика, какве су дуративност/тренутност или 

семелфактивност/итеративност (Комри 1976: 40−41; Мандолфо 2017: 161). Аспектуална 

значења развијају се кроз метафоричку екстензију при процесу граматикализације, али се могу 

генерисати само у структурама састављеним од двају глагола, произлазећи из комбинације 

њихових темпоралних вредности (Хенгевелд 2011: 584, 588). Коначне карактеристике 

аспектуалних вредности произведених кроз процес граматикализације делимично зависе и од 

одлика изворних лексичких речи из којих се нова конструкција развија, а њихова 

манифестација може бити евидентна и у површинској структури речи, испољавајући се кроз 

морфолошке промене основе или додавање афикса (Де Сварт 2012: 754, 757).       

 Развој значења на аспектуалном и темпоралном нивоу може се дакле објаснити на 

основу семантичког садржаја појединачних елемената конструкције која се граматикализује и 

њихових комбинација (Силницкиј 1988: 87; Гвоздановић 2012: 800). У неким случајевима на 

глобалном нивоу запажају се корелације између одређених типова значења и одговарајућих 

морфолошких структура, те се тако примећује да се вредности перфекта тенденциозно 

испољавају у перифрастичним структурама, а да је тип структура какав је присутан у 

романским језицима чест и у другим индоевропским језицима, попут германских и 

северноруских дијалеката (Бајви и Дал 1989: 56, 68). Још један универзал језичке еволуције 

илуструје чињеница да се вербалне конструкције са значењем глаголских времена генерално 

развијају на основама већ постојећих аспектуалних подела (Андрасон 2014: 4).  

 На таквим генерализованим тежњама заснива се и опште прихваћена представа о 

аспектуалној еволуцији аналитичких прошлих времена, базирана на појави три сукцесивне 

фазе. За прву се везује резултативно значење, из кога произлазе редом вредности 

свршености/перфективности и претериталности (Де Акоста 2006: 205). При том процесу, са 

растом нивоа граматикализованости, аспектуалност постаје мање релевантна и предаје примат 

темпоралности као главној семантичкој одлици нове конструкције (Андрасон 2014: 5). У 

интермедијарним фазама процеса нова форма се може интерпретирати најпре као релативно 

време са антериорном вредношћу, да би процес кулминирао прерастањем форме у апсолутно 

време (Хенгевелд 2011: 590).    

 У најранијој фази, у чијим оквирима будући помоћни глагол и даље поседује елементе 

посесивног значења (Маслов 1988: 73), семантичка вредност целе конструкције се може 

описати као резултативна. Ово значење у највећој мери  диктирају карактеристике партиципа, 

који најчешће припада прелазним глаголима, са преовлађујућом вредношћу промене стања 

(Биверс 2012: 909). Стање које исказују представља стечену карактеристику директног објекта 

реченице, насталу као резултат неке претходно извршене радње (Де Хан 2011: 458; Биверс 



40 

 

2012: 912−913). Значење резултативних конструкција може се дефинисати у ужем и ширем 

обиму, на основу присуства или недостатка упућивања на претходну радњу и консеквентног 

проблема прихватања глагола стања као носиоца резултативне вредности (Маслов 1988: 97). 

Будући да резултативна вредност са даљом апстракцијом значења не нестаје, већ се ова 

семантичка нијанса задржава у неким типовима перфекта (Комри 1976: 20−21; Маслов 1988: 

73−74), како би се у амбивалентним примерима могле разликовати конструкције са 

резултативним значењем од оних у вишим фазама граматикализације, могуће је ослонити се 

на типичне карактеристике овог типа конструкција, попут терминативности (Маслов 1988: 97), 

претежне логичке неповезаности субјекта глагола са резултирајућим стањем и 

некомпатибилности са прилозима који означавају квантитет, трајање или начин одвијања 

радње која резултира стањем исказаним партиципом (Митвоч 2008: 328−329; Гвоздановић 

2012: 781−782).  

 Потенцијал резултативних конструкција за развој темпоралних значења проистиче из 

чињенице да само постојање неког трајног стања на које упућују глаголи присутни у овом типу 

структура на прагматичком нивоу имплицира постојање неке претходне активности која би га 

проузроковала (Андрасон 2014: 7). Самим тиме, ове конструкције функционишу у оквирима 

двеју семантичких равни од којих прва, она у којој се стање перципира, припада садашњости, 

док друга, она у којој је смештена претходно извршена активност, одговара неком ранијем 

тренутку (Андрасон 2014: 1). Из претходно наведеног може се закључити да је у 

резултативним конструкцијама фокус генерално био на стању које се изражава, али 

прекретницу у преласку на следећи ступањ граматикализације означава трансформација 

оригиналног стативног значења конструкције у активно, посредством пребацивања главног 

фокуса на радњу која претходи забележеном стању (Маслов 1988: 71−72; Бајби и Дал 1989: 

70). Кроз даљи процес развоја значења и резултат радње постаје мање релевантан, а у неким 

случајевима и излишан (Бајби и Дал 1989: 77; Леџвеј 2010: 453−454). Оваква промена значења 

резултира развојем релевантности вршиоца радње на прагматичком нивоу, која ће се одразити 

и на одговарајућу морфосинтаксичку реанализу структуре и омогућити њено ширење и на 

категорију инергативних непрелазних глагола (Детгес 2000: 348; Де Акоста 2006: 28−29; 

Лацерони 2013: 45). Такође, може се рећи да изражавање активности у већој мери корелира са 

уобичајеним вредностима перфекта, што олакшава даљи развој конструкције на семантичком 

нивоу (Комри 1976: 20).  

 При преласку у други стадијум граматикализације прво значење које се приписује новој 

конструкције јесте антериорно (Клаузенбургер 2000: 68; Андрасон 2014: 6). У овом случају 

ради се о веома блиском односу антериорности који се успоставља између дуративне садашње 

ситуације и активности која јој претходи и са којом је тесно логички повезана (Де Акоста 2006: 

202). У најранијим фазама темпорална удаљеност двеју радњи је минимална, односно може 

бити садржана у оквиру истог дана или два сукцесивна дана (Андрасон 2014: 5), те се 

конструкција често јавља са прилозима значења данас, јуче и сада (Дринка 2017: 178). Такво 

значење мотивисано је самим саставом конструкције, односно спојем значења њених 

саставних делова, где презент глагола habere имплицира повезаност са садашњим тренутком, 

а прошли партицип указује на везу са прошлошћу (Комри 1976: 106−107; Депретер 1998: 599).  

 Следећи корак у семантичкој еволуцији конструкције односи се на развој јасних 

аспектуалних вредности (Андрасон 2014: 5). Ширећи свој опсег значења са радњи са готово 

потпуном подударношћу са тренутком говора даљим продором у домен прошлости, ове 

конструкције као константну карактеристику задржавају тачку гледишта колоцирану у 

садашњем тренутку (Депретер 1998: 599−600; Брисард и Патард 2011: 5). Из таквог стања као 

примарна одлика новог значења произлази актуелност, односно релевантност прошле радње у 

тренутку говора (Депретер 1998: 602, 611). Премда појам тренутне релевантности представља 

кључни аспекат значења сложеног перфекта, потребно је пак нагласити да је у литератури 
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често био предмет критика због своје инхерентно субјективне природе (Бертинето и 

Сквартини 2016: 945).    

 При преласку са чисто резултативних на аспектуална значења, ова конструкција такође 

постепено шири свој опсег употребе, јављајући се не само са теличним глаголима, типичним 

за изворне резултативне конструкције, већ и са ателичним (Риц 2012: 884). Ипак, природа 

глагола са којима се конструкција јавља у почетним фазама развоја пресудно ће утицати на 

квалитет њених каснијих аспектуалних одлика. Телични глаголи генерално подразумевају 

радње чија структура се састоји из процеса усмереног ка тачно дефинисаној крајњој тачки 

(Комри 1976: 44−45), у којој долази до испуњења услова за извршење процеса (Де Акоста 2006: 

30), након чега се исти не може наставити (Комри 1976: 47). Подела глагола на теличне и 

ателичне пак није везана само за семантичко пуњење глагола, већ је присуство ових одлика 

условљено и карактеристикама структуре у којој се глагол реализује. Глаголи који се у 

зависности од контекста могу реализовати и као телични и као ателични потенцијално су 

представљали олакшавајући фактор у експанзији конструкције перфекта (Комри 1976: 45). За 

одлике организације унутрашње структуре теличних глагола може се тврдити да одговарају 

перфективној вредности коју структура развија у интермедијарној фази граматикализације, 

изражавајући радње које су завршене и поседују јасно дефинисан почетак, средину и крај 

(Комри 1976: 18). Већ у овом тренутку свог развоја, сложени перфекат сагледава радње у 

целости, сводећи их на јединствене тренутке на временској оси (Комри 1976: 17). Овакав 

развој даје назнаке финалног темпоралног значења ове структуре (Митвоч 2008: 346), премда 

је неопходно нагласити да су у литератури присутна и виђења да се већ у овом ступњу развоја 

може говорити о развијеној темпоралности. Тако Де Акоста (2006: 153) наводи да се ова 

конструкција већ у неким ситуацијама може понашати као релативно или апсолутно глаголско 

време, захваљујући својој способности да илуструје перфективне радње и у домену 

садашњости и у домену прошлости. Такође, Комри (1976: 52) довољним доказом да се 

сложени перфекат већ може сматрати глаголским временом сматра чињеницу да перфекат на 

овом ступњу развоја има могућност да исказује релације између две темпоралне равни.  

 Амбигуитет на који се наилази при покушају дефинисања форми сложеног перфекта 

као граматикализованог глаголског времена може се донекле повезати и са неслагањима 

запаженим у литератури, везаним за детерминацију перфекта као језичке појаве. Наиме, док 

перфекат задовољава основни услов да се назове глаголским временом, будући да представља 

граматикализовану експресију колокације на временској оси, блиска повезаност аспектуалних 

и темпоралних значења на којима се базира (Комри 1985: 9; Салви 2010: 328), навела је неке 

лингвисте да га одреде као глаголски вид, а не глаголско време (Депретер 1998: 597).  

 Сложени перфекат са претходно описаним значењем у неким приступима се своди и на 

пуку успутну фазу у ширем процесу развоја јер постоје језици у којима ток семантичке 

трансформације достиже више нивое граматикализованости (Бајби и Дал 1989: 73). Услов за 

достизање финалних ступњева процеса представља губитак потенцијала за пружање 

информација о аспектуалним одликама ситуација које се описују и консеквентно 

ограничавање функција сложеног перфекта на темпоралну колокацију (Бајби и Дал 1989: 76). 

Према томе, у коначном стадијуму процеса перфекат може пружити само информацију да се 

одређена радња десила у прошлости, али не може прецизирати њено трајање или начин 

одвијања (Комри 1985: 41).  

 Када радње које се исказују сложеним перфектом изгубе аспекат повезаности са 

садашњошћу, који се претходно испољавао кроз описивање радње која траје до тренутка 

говора код ателичних глагола или поседује актуелне резултате код теличних, овај облик се 

супротставља већ постојећој синтетичкој форми (Де Акоста 2006: 203−204). Новонастало 

поклапање у опсегу значења у највећем броју случајева резултира повлачењем синтетичке 

форме наспрам новог аналитичког облика (Бајби и Дал 1989: 83). И у оквирима романских 

језика преузимање стриктно темпоралне функције типичне за рефлекс латинског перфекта 
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представља финалну фазу граматикализације (Фрујт 2011: 789). Међутим, при преузимању 

поменуте функције, сложени перфекат генерално не губи своја претходна значења, већ само 

шири свој претходни домен употребе (Де Акоста 2006: 26). Значења која у финалној фази 

развоја граматичких вредности поседује су бројна и обухватају: резултативни перфекат, 

искуствени перфекат, перфекат трајне ситуације, перфекат блиске прошлости (Де Хан 2011: 

456−457). Међу поменутим вредностима перфекта, резултативни исказује радње са актуелним 

ефектима, искуствени се односи на ситуације које су се десиле бар једном у прошлости 

(Митвоч 2008: 324), а перфекат трајне ситуације одговара тврдњама које су универзално 

истините (Пинкстер 1987: 212−213). Перфекат стога може описивати радње смештене у ближој 

и даљој прошлости (Бертинето и Сквартини 2016: 944), са и без повезаности са садашњим 

тренутком (Де Хан 2011: 456), са прецизним или непрецизним временским одређењем, а 

поседује и потенцијал исказивања сукцесивних радњи и темпоралне прогресије (Риц 2012: 

884). Потребно је пак нагласити да функције перфекта нису истоветне у различитим језицима, 

те да се посебно разликују по аспектуалним елементима, као и консеквентној 

компатибилности са прилозима и прилошким изразима који се односе на тумачење трајања и 

структуре радње (Де Сварт 2012: 762, 774; Риц 2012: 884).  

 Идеја да ексклузивно темпорално значење представља обележје финализације процеса 

граматикализације перфекта на семантичкој равни могло би се сматрати логичним у светлу 

чињенице да је темпоралност представљала примарну дистинкцију за организацију система 

глаголских времена у латинском, али и италијанском језику. Аспектуалност је, са друге стране, 

поседовала већи значај у латинском систему, што се огледа у опозицији између времена 

презентске (infectum) и перфекатске основе (perfectum) (Салви 2010: 327−328). Ипак, потребно 

је напоменути да је у оба језика перфекат био тесно повезан са изражавањем аспектуалности. 

У латинском систему представљао је најважније време за изражавање перфективности, док се 

дистинкција у вредностима вида у италијанском језику најочигледније манифестује у 

опозицији перфекта и имперфекта (Бајби и Дал 1989: 95; Клаузенбургер 2000: 70). Настанак 

нових аналитичких облика заправо је био делимично мотивисан преовлађивањем темпоралних 

над аспектуалним вредностима у латинском систему перфективних времена (Клаузенбургер 

2000: 68; Мандолфо 2017: 162−163), а присуство ових облика у романским системима 

омогућило је већу слободу у изражавању аспектуалности (Салви 2010: 329), што додатно 

сведочи о семантичком значају аналитичког перфекта за систем у који се интегрише (Дринка 

2003: 12). Стога се може закључити да је потреба за прецизношћу у изражавању 

аспектуалности била један од пресудних фактора утицаја на почетак процеса 

граматикализације чији ће резултат бити улазак новог облика у глаголску парадигму 

романских језика, што говори у прилог идеји да се и италијански перфекат може сматрати 

глаголским временом и пре него што преузме уобичајене функције простог перфекта.   

    

3.7.2. Морфосинтаксичке одлике процеса 
 

 У ширем смислу, перифразе представљају конструкције базиране на повезаности једне 

лексичке и једне функционалне речи. Њихов развој подразумева најпре развој граматичких 

значења једног од елемената, што изазива функционалну спецификацију читаве конструкције 

и резултира стварањем новог облика или категорије у језичком систему (Вишер 2008: 243). 

Основни аспекти овог процеса обухватају ограничење морфолошке слободе, губитак 

самосталности и фиксирање положаја функционалног елемента конструкције (Клаузенбургер 

2000: 71), а промене морфолошких одлика елемената конструкције одражавају се на 

функционисање целе конструкције на синтаксичком нивоу (Веркујл 2012: 563).  

 У најранијој фази развоја конструкције која ће постати сложени перфекат најкрупније 

промене претрпео је глагол habere, који доживљава трансформацију из прелазног глагола који 

се може јављати самостално у различитим временима и поседовати допуну у виду објекта у 
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акузативу у помоћни глагол чија је улога да илуструје темпоралну колокацију конструкције, 

те се стога јавља искључиво у облику презента (Салви 1987: 233; Екарт 2006: 2−3). Паралелно 

са променама запаженим код поменутог глагола и прошли партицип, који се претходно јављао 

као одредба објекта глагола habere (Пинкстер 1987: 198−199), преузимајући улогу главног 

глагола постаје неизоставни део конструкције и добија могућност селекције објекта у 

акузативу (Салви 1987: 232; Лацерони 2013: 43).    

 Како би се ова двочлана структура могла перципирати као форма са јединственом 

морфолошком и семантичком интерпретацијом (Фрујт 2011: 789; Адамс 2013: 617−618), било 

је неопходно да дође до тумачења субјеката глагола habere и партиципа као истоветних (Салви 

1987: 228). Таква тумачења јављају се најпре у контекстима где прошли партицип припада 

глаголима са значењем интелектуалне активности (Де Акоста 2006: 181) и перцепције 

(Калболи 2009: 136). Глаголи са којима се у функцији објекта јављају конкретни предмети, 

попут scribere у прототипском примеру habeo epistulam sriptam могу бити преведени било у 

значењу имам написано писмо било са вредношћу написао сам писмо, те дозвољавају 

тумачење конструкције као трочлане структуре састављене од посесивног пунозначног 

глагола habere, његовог директног објекта и партиципа са функцијом атрибута (Салви 1987: 

226). У овом случају субјекти партиципа и глагола habere могу бити перципирани као 

различити (имам писмо које је написао неко други) или јединствени (имам писмо које сам 

написао сам) (Салви 1987: 228). Самим тиме, и њихово синтаксичко значење може бити 

двојако – биклаузално (имам писмо/писмо је написано) или моноклаузално (написао сам 

писмо) (Бертинето и Сквартини 2016: 944), што утиче и на двозначну семантичку 

интерпретацију конструкције – резултативну или темпоралну (Пинкстер 1987: 212−213; 

Родригез 2013: 53).  

 Примери са партиципима глагола когниције и перцепције, на пример voluntatem eius 

cognitam habeo, у већој мери индукују темпоралну интерпретацију (Де Акоста 2006: 181). Тако 

би за наведени пример превод схватио сам његову вољу био једино логички прихватљиво 

тумачење. Други потенцијални превод (имам његову схваћену вољу), резултира изразом који 

делује неграматично и семантички нетранспарентно. Разлог томе је што је интерпретација 

субјеката партиципа и глагола habere као различитих у овом случају нелогична, као што се 

може видети из одговарајуће илустрације таквог тумачења имам његову вољу коју је схватио 

неко други (Леџвеј 2012: 131). На основу овог примера може се закључити да би 

интерпретација глагола habere као пунозначног или партиципа у предикативној улози такође 

била неприхватљива, те да би новонастала интерпретација структуре шематски могла бити 

представљена на следећи начин (Пинкстер 1987: 190):  

 

habere + (објекат + прошли партицип) → (habere + прошли партицип) + објекат 

 

 У даљем развоју конструкције семантичко ограничење овакве интерпретације на 

контексте употребе са глаголима когниције и перцепције ће нестати, али морфосинтаксичке 

одлике које је условило одржаће се и након генерализације структуре на нове контексте 

употребе (Салви 1987: 231; Де Акоста 2006: 186).  

 Достизање морфолошке обједињености структуре за неопходни ефекат има 

трансформацију њеног субјекта на семантичком нивоу (Рибеиро 1986: 154; Леџвеј 2010: 453). 

Наиме, глагол habere и прошли партицип у раним фазама конструкције захтевали су различите 

типове субјеката. Док је пунозначно habere поседовало субјекат са логичким локативним 

значењем (имам писмо = писмо је код мене), партицип са предикативном функцијом могао се 

јављати уз субјекат са значењем агенса или доживљавача (Леџвеј 2012: 132). Услед 

трансформације глагола habere у помоћни глагол и његове консеквентне семантичке промене, 

субјекат прошлог партиципа, који преузима функцију главног глагола, постаје субјекат целе 

конструкције, док habere остаје ограничено на изражавање опозиције лица и броја и указивање 
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на темпоралне вредности структуре (Леџвеј 2012: 130). Субјекат граматикализоване 

конструкције у употреби са глаголима когниције и перцепције врши најпре улогу пацијенса, а 

затим, ширећи се и на друге контексте, добија и улогу агенса. Управо овакав развој семантичке 

вредности субјекта дозволио је конструкцији да у даљем развоју прошири опсег своје употребе 

са групе прелазних глагола на категорију непрелазних инергативних (Леџвеј 2010: 453; Леџвеј 

2012: 131, 133).  

 Перцепцији споја habere и прошлог партиципа допринеле су и промене везане за 

редослед реченичних конституената које су се одиграле при трансформацији вулгарног 

латинског у романске језичке системе (Бертинето и Сквартини 2016: 944). Главна промена 

тиче се преласка са латинског немаркираног редоследа у коме субјекат претходи објекту и 

предикату на преовлађујући редослед у романским језицима где се предикат налази у 

медијалној позицији, између субјекта и објекта (Леџвеј 2011: 720−721). Истовремено, са 

нестанком падежног система који је у латинском дозвољавао велику слободу у колокацији 

конституената (Хопер и Трагот 2003: 51), положај речи у реченици постаје синтаксички 

значајнији за тумачење исказа (Бауер 2009: 274), те се јавља тежња за његовим фиксирањем 

(Текавчић 1980: 692).  

 Упркос поменутој тенденцији, у раној фази развоја италијанског језика манифестује се 

висок степен варијације редоследа конституената. Овакво стање у оквиру саме структуре 

сложеног перфекта, илустровано је релативном слободом положаја помоћног глагола и 

партиципа, где у ранијим фазама партицип често претходи глаголу, као што је најчешће био 

случај у латинском (Салви 2004: 93). У каснијим примерима пак преовлађује типични 

романски редослед у коме партицип прати помоћни глагол (Леџвеј 2017: 868), док се објекат 

у односу на главни глагол може налазити у препозицији или постпозицији (Леман 2015: 169). 

Досадашња истраживања настанка сложеног перфекта нису резултирала поузданим или 

потпуним подацима о временском одређењу кристализације структуре на морфолошком 

нивоу (Текавчић 1980: 294). Ипак, на основу коначног резултата процеса граматикализације 

може се тврдити да се фиксирање структуре десило у каснијем периоду у односу на 

конструкције које су резултирале формама футура и кондиционала, код којих је постпозиција 

помоћног глагола условила његову секундарну граматикализацију и омогућила 

трансформацију оригинално аналитичке структуре у синтетичку (Клаузенбургер 2000: 72).    

 Поред фиксирања реда елемената унутар структуре, као ознаке финалног стадијума 

процеса граматикализације сложеног перфекта јављају се три феномена: елиминација 

директног објекта, присуство реченичне допуне у функцији објекта и нестанак слагања 

прошлог партиципа са директним објектом (Пинкстер 1987: 204; Де Акоста 2006: 193).  

 Прва два феномена могу се образложити на основу везе објекта са глаголом habere. Док 

у раним фазама граматикализације објекат, најчешће у виду именице или именске речи у 

акузативу која означава неки конкретни предмет или ентитет, представља неопходну допуну 

глагола habere (Валтерајт 2017: 155), са семантичком трансформацијом овог глагола и 

консеквентним губљењем његове способности да селектује објекат, долази до прекидања 

блиске везе између та два конституента (Леџвеј 2012: 131). Директни објекат тада се 

синтаксички и семантички везује за целу конструкцију, а његове карактеристике одређује 

партицип у функцији главног глагола (Пинкстер 1987: 196; Салви 1987: 234). Могућност нове 

конструкције да функционише самостално, без објекта чије је присуство било кључно за њен 

настанак, представља, дакле, очигледни доказ да habere припада категорији помоћних глагола 

(Пинкстер 1987: 205) и да је конструкција семантички и синтаксички стабилна и независна 

(Дринка 2003: 15; Де Акоста 2006: 192). Слично се може тврдити и за поседовање објекта у 

виду реченичне допуне, који се не може схватити као допуна глагола habere, већ се неопходно 

везује за целу конструкцију, сведочећи о њеном морфолошком јединству (Пинкстер 1987: 

204).       
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 Прошли партицип представља комплексан облик који се може сагледати као део и 

именске и глаголске категорије речи (Гортан ет ал. 1971: 241). На нивоу семантике партицип 

доприноси аспектуалном одређењу облика сложеног перфекта (Бертинето и Сквартини 2016: 

944), али у ранијим фазама конструкције његово значење било је тесно везано са објекат 

глагола habere (Пинкстер 1987: 210). У таквој предикативној употреби партицип је могао бити 

замењен релативном реченицом, а његово присуство у конструкцији није било обавезно 

(Пинкстер 1987: 198; Мандолфо 2017: 207). На морфолошком нивоу, партицип се понашао као 

придев (Салви 1987: 228; Дринка 2003: 18), слажући се са именицом уз коју стоји према 

категоријама рода, броја и падежа (Салви 2010: 341). Међутим, услед прерасподеле 

семантичког пуњења између habere и самог партиципа, његова функција се из оригиналне 

атрибутивне трансформише у глаголску (Салви 1987: 234), а губљење слагања партиципа са 

објектом представља последицу интеграције партиципа у нови глаголски облик (Бајби и Дал 

1989: 70). Поред тога, промена примарне функције партиципа пропраћена је и фиксирањем 

редоследа саставних елемената конструкције сложеног перфекта, што је учинило излишном и 

секундарну функцију слагања партиципа са објектом – да укаже на семантичко-синтаксичку 

повезаност ових двају елемената чак и када не следе један за другим (Маслов 1988: 73; Салви 

2010: 334−335). Сходно томе, облик партиципа се у оквиру конструкције очувао у неутралном 

облику, и то у средњем роду једнине у ретким примерима у латинском и мушком роду једнине 

у италијанском језику (Текавчић 1980: 294).     

 

3.7.3. Фазе процеса 

 

 Док се у најранијим фазама латинског не могу наћи комбинације глагола habere и 

прошлог партиципа са развијеним значењем перфекта (Дринка 2003: 14), конструкције које се 

могу сматрати претечом италијанског сложеног перфекта запажају се још од епохе 

преткласичног латинитета (Патота 2002: 149). Њихова рана појава према неким виђењима 

везује се за субстандардне варијетете и неформалне регистре језичке употребе (Пинкстер 1987: 

214; Адамс 2013: 640), премда их други приступи, насупрот поменутом, посматрају као 

резултат утицаја аналогних структура из грчког језика, повезујући генезу ових облика са 

језиком учених слојева и формалним регистрима (Дринка 2003: 20).  

 Најранију развојну епоху будуће перифразе са habere у латинском одликује одсуство 

примера за које би се могло тврдити да поседују семантичку вредност перфекта. У овим 

конструкцијама habere увек има посесивно значење и може се, поред презента, јављати и у 

облицима конјунктива или императива и доследно га прати директни објекат уз који се јавља 

партицип са предикативним значењем (Адамс 2013: 618, 625). Овакве структуре илуструју 

примери попут omnes res relictas habeo или multa bona bene parta habemus, преузети из 

Плаутових комедија (Ролфс 1968б: 119: Текавчић 1980: 292), али, док су код Плаута слични 

облици чести (Дринка 2003: 16), у другим књижевним делима преткласичне епохе су готово 

непостојећи (Балди и Куцолин 2009: 881). Њихова фреквентност изражена је пак у правним 

текстовима, попут Закона дванаест таблица (Leges Duodecim Tabularum) (Балди и Куцолин 

2009: 883), где се habere често јавља у постпозицији у односу на партицип (Адамс 2013: 619).   

 Постепени развој конструкције у класичној фази кулминира затим у доба Цицерона 

(Рибеиро 1986: 154; Дринка 2003: 17). У његовим делима глагол habere често се јавља у споју 

са партиципима глагола аквизиције, когниције и менталне активности, што олакшава 

интерпретацију субјеката саставних делова конструкције као јединствених и резултира већим 

бројем амбивалентних примера за које би се могло аргументовати да поседују нијансе значења 

перфекта (Адамс 2013: 625). Ипак, премда су овакве промене кључне за даљу еволуције 

структуре, потребно је нагласити да број партиципа који стварају услове потребне за 

реинтерпретацију структуре остаје релативно ограничен и у овом периоду (Текавчић 1980: 

290; Адамс 2013: 646). Док је темпорално тумачење семантичке вредности примера какви су 

satis habeo deliberatum и pecunias magnas collocatas habent (Ролфс 1968б: 191; Текавчић 1980: 
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293) у литератури генерално прихваћено, остаје нерешено питање да ли је развој конструкције 

од класичних до позних латинских примера резултат линеарног еволутивног тока (Пинкстер 

1987: 198).  

 У прилог потреби за преиспитивањем историјског континуитета у развоју сложеног 

перфекта говори и чињеница да након значајних промена перципираних у примерима из дела 

Цицерона и Цезара, значајно опада број сличних примера структуре присутних код аутора који 

су им следили. Тако је код Тацита ова конструкција обавезно праћена директним објектом у 

акузативу, тесно повезаним са прошлим партиципом (Роби 1881: 52), што говори о нижем 

стадијуму граматикализације, док се у Петронијевим делима не јављају примери који би 

дозволили двозначно тумачење конструкције (Адамс 2013: 647). У II веку примери 

конструкције се могу наћи готово искључиво у правним текстовима, где је њихова употреба 

изразито формулаична (Адамс 2013: 614). Мањи број присутних примера конструкције у 

књижевним делима од I века надаље могао би се објаснити преференцијом хришћанских 

аутора за писање стандардним латинским језиком (Пинкстер 1987: 213). Истовремено је 

могуће претпоставити да је развој конструкције настављен на субстандардном нивоу употребе, 

премда би ту тврдњу било немогуће доказати услед недостатка подобних примера (Адамс 

2013: 647). Ипак, перцепција аналитичког перфекта као колоквијалне форме и консеквентно 

елиминисање његових форми из употребе учених слојева у корист синтетичког перфекта, 

фигурира у литератури као још једно објашњење недостатка примера употребе ове форме у 

касном латинитету (Де Акоста 2006: 194−195).       

 Појава конструкције са значењем перфекта ван семантичких оквира формулисаних у 

епохи класичног латинског ретка је у књижевним текстовима написаним између другог и IV 

века нове ере (Адамс 2013: 645). Штавише, у епохи касног латинског тешко је наћи примере у 

којима би се конструкција могла означити као граматикализована (Адамс 2013: 643; Лажандр 

2017: 273). Најранији недвосмислени примери употребе сложеног перфекта за означавање 

прошлих радњи са актуелним последицама везују се за VI и VII век нове ере (Терић 2007: 249; 

Хаверлинг 2009: 502), и то за галску варијанту вулгарног латинског (Адамс 2013: 641−642). 

Значајни примери, попут episcopum invitatum habes (Текавчић  1980: 293), налазе се у делима 

Гргура Турског (Дринка 2003: 15). Овакви примери поседују евидентне одлике високо 

граматикализоване конструкције. На првом месту, у њиховим оквирима habere се може 

протумачити искључиво као помоћни глагол (Адамс 2013: 642), док партицип добија активну 

семантичку вредност (Фрујт 2011: 775), а оба елемента се не могу посматрати као независни, 

већ представљају саставне делове јединственог граматичког облика (Дринка 2003: 15). У 

неким случајевима већ долази до изостанка слагања између прошлог партиципа и директног 

објекта (Балди и Куцолин 2009: 882). Неопходно је ипак нагласити да упркос развоју 

темпоралних значења сложени перфекат у овом периоду не представља примарно глаголско 

време за исказивање прошлости, што доказује и преовлађивање синтетичког перфекта у тој 

функцији у делима Гргура Турског (Адамс 2013: 643).  

 На основу наведеног може се закључити да се финалне фазе граматикализације 

сложеног перфекта одвијају у контексту вулгарног латинског (Адамс 2013: 646−647), али и да 

процес граматикализације није имао исте одлике у свим његовим географским варијететима 

(Де Акоста 2006: 195). Овакви налази доводе у питање виђење развоја сложеног перфекта као 

јединствене панроманске појаве и истичу значај сагледавања овог питања у контекстима 

појединачних романских језичких система и њихове интеракције (Дринка 2003: 6). Међутим, 

доказивање валидности ових контрастирајућих виђења наилази на исти проблем, који се 

огледа у недостатку аутентичних текстуалних доказа (Де Акоста 2006: 191, 194). Као посредни 

докази релевантности идеје о изолованом развоју у различитим романским системима и 

значају контакта између језика могу се пак интерпретирати чињенице да је француски језик 

најбрже прихватио форме сложеног перфекта (Дринка 2003: 24−25), да се на Апенинском 

полуострву најранији примери сложеног перфекта јављају у VIII веку у правним текстовима 
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северних регија (Дринка 2017: 185), као и да су структуре сличне галороманским генерално 

знатно бројније у северним него у централним италијанским дијалектима (Дринка 2003: 25). 

Сличне идеје присутне су и у истраживањима говора Иберијског полуострва, где, на пример, 

Родригез (2013: 68), раст у обиму употребе сложених форми у леонском језику у XIII веку 

приписује утицају севернијих варијетета, а нарочито кастиљанског.  

 Целокупни процес граматикализације сложених времена, од првих примера у којима се 

habere јавља у споју са објектом у акузативу, праћеним прошлим партиципом до првих јасних 

примера употребе те конструкције у темпоралној функцији, обухвата период од око осам 

векова (Балди и Куцолин 2009: 882). То пак не значи да се са појавом првих 

граматикализованих примера процес може сматрати завршеним. О истинитости ове тврдње 

сведочи чињеница да се habere и прошли партицип у комбинацији у романским језицима 

јављају: 1. као два засебна глагола са одвојеним субјектима, 2. једна глаголска форма са једним 

субјектом и резултативним значењем и 3. глаголско време за означавање прошлих радњи без 

последица по садашњи тренутак (Фрујт 2011: 790−792). У средњовековним романским 

говорима висок ниво варијације се запажа и у присуству одлика које се сматрају маркерима 

крајњих фаза граматикализације, попут изостанка објекта (Родригез 2013: 54), слагања 

прошлог партиципа (Родригез 2013: 58), и редоследа елемената конструкције (Салви 2016: 

1009). Овакво стање иде у прилог виђењу да се финална фаза граматикализације и сукцесивна 

конвенционализација структуре одвила тек у оквирима романских система, те да би, како би 

се стекла прецизна слика о карактеристикама финализације процеса, било неопходно 

истраживања фокусирати на појединачне романске језичке системе.       

 

3.8. Последице настанка сложеног перфекта по италијанску глаголску парадигму 

3.8.1. Дистрибуција помоћних глагола: essere или avere  

 

 Стварање сложених времена у систем италијанског језика уводи важну опозицију 

између форми са помоћним глаголом essere и оних са avere. Док се синтаксичка функција 

глагола у латинском језику анализирала у великој мери на основу падежа – генерално 

номинатива или акузатива – у коме су се јављали његови примарни комплементи, у 

италијанском систему избор помоћног глагола илуструје другачију семантичко-синтаксичку 

опозицију, базирану на присуству или изостанку активног значења (Лопоркаро 2011а: 82; 

Валтерајт 2017: 180). То би значило да поред уобичајених карактеристика помоћних глагола, 

попут истоветности и функционалне повезаности субјекта са партиципом и поседовања 

модалних, аспектуалних или темпоралних семантичких вредности које пак не дозвољавају 

наметање значењских рестрикција партиципу (Лопоркаро 2007: 177), глаголи essere и avere 

поседују и одређене индивидуалне семантичке вредности. Док прелазни глаголи генерално 

као помоћни глагол бирају avere, поменуте разлике се манифестују у домену непрелазних 

глагола (Ла Фаучи 2009: 87−88), делећи ову категорију на две поткласе – инакузативних и 

инергативних глагола (Ла Фаучи 2006: 108; Лопоркаро 2007: 180; Лопоркаро 2011а: 62).        

 Поменута подела базирана је на одликама синтаксичког функционисања примарних 

допуна глагола, субјеката и правих објеката (Лажандр 2017: 280). Инергативни глаголи се 

јављају са субјектима који поседују све прототипске одлике субјекта на свим нивоима 

синтаксичке анализе (Хончова 2012: 78; Леџвеј 2010: 455;  Леџвеј 2012: 133). Према томе, 

њихови субјекти функционишу слично субјектима прелазних конструкција и сходно 

корелацији структура употребљавају и исти помоћни глагол (Ла Фаучи 2009: 88−89; 

Лопоркаро 2011а: 68).  

 Једина група глагола која као помоћни бира essere јесте категорија инакузативних 

глагола (Замборлин 2005: 45). Њихов субјекат специфичан је по томе што поседује 

синтаксичке карактеристике типичне за праве објекте, што га такође чини сличним субјектима 

пасивних конструкција (Леџвеј 2012: 232; Сораче 2015: 23). Консеквентна амбивалентност 
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између функција објекта и субјекта испољава се и на морфосинтаксичком и семантичком 

плану (Ла Фаучи 2009: 91; Пирву 2009: 73). Што се морфолошких карактеристика тиче, као 

најважније у грађењу сложених времена са инакузативним глаголима јавља се слагање 

партиципа са субјектом конструкције (Замборлин 2005: 46−47; Ленерс 2011: 21). На нивоу 

семантике, субјекат инакузативних глагола никада не врши улогу агенса, већ се може 

окарактерисати као пацијенс или тема (Замборлин 2005: 45; Леџвеј 2012: 317), по чему се 

разликује од аналогног конституента у пасивним конструкцијама, чији субјекат генерално 

поседује агентивне одлике (Ембик 2000: 196). С друге стране, субјекти транзитивних и 

инергативних глагола превасходно врше улоге које подразумевају одређени ниво 

интенционалности, попут агенса (Лураги 2009: 44−45), на основу чега се може закључити да 

употреба помоћног глагола avere у већој мери корелира са изражавањем акционалности 

(Петканов 1985: 129), док се употреба essere повезује са исказивањем стања у које доспева 

субјекат (Пирву 2009: 72−73).        

 Премда у литератури влада консензус да је тешко прецизно дефинисати границе 

категорија инергативних и инакузативних глагола, посебно ван кодификованих варијетета 

попут стандардног језика (Лажандр 2017: 282), јасно је да је могуће издвојити неке опште 

карактеристике обеју типологија. Ипак, неки приступи овом проблему наводе да би можда 

било прикладније посматрати поменуте категорије као крајње тачке једног функционално-

семантичког спектра, него као међусобно изоловане групације глагола (Лацерони 2013: 40; 

Сораче 2015: 28). Према таквим идејама, прототипску инергативност би карактерисала 

максимална ателичност и агентивност, а прототипску инакузативност висок ниво теличности 

и недостатак агентивности. Сви глаголи који поседују обе поменуте карактеристике на оба 

краја спектра категорично би бирали avere, односно essere као помоћни глагол, док би они 

који поседују само једну карактеристику показивали већи ниво варијације при избору 

помоћног глагола (Сораче 2000: 870).     

 У прилог виђењу поделе унутар категорије непрелазних глагола као мотивације за 

употребу два различита помоћна глагола говоре и налази истраживања из области когнитивне 

лингвистике, која закључују да људски мозак поседује способност да разлучи између 

инергативних и инакузативних глагола чак и када се јављају у идентичним структурама 

(Сораче 2015: 31). Поред тога, примењено-лингвистичка истраживања показала су да се при 

усвајању матерњег и страног језика најпре устаљује правилан избор помоћних глагола са 

прототипским инакузативним и инергативним глаголима, што потврђује валидност идеје о 

приказивању поделе непрелазних глагола у виду спектра значења и функција (Хончова 2012: 

129).  

 Постаје евидентно да је разлог постојања два помоћна глагола у грађењу сложених 

времена морфолошко приказивање инхерентних семантичких и синтаксичких разлика глагола 

уз које се јављају (Пачарони 2009: 39). Међутим, остаје питање да ли слично објашњење 

постоји за разлог због кога су управо avere и essere опстали као помоћни глаголи у 

италијанском језику. Док су карактеристике avere и његовог латинског еквивалента већ 

детаљно испитане у поглављу 3.5, развојни пут глагола essere није претходно испитан у овом 

раду.  

 Као што је раније наведено, облици који бирају essere као помоћни глагол обично су по 

структури слични пасивним конструкцијама (Ролфс 1968б: 124; Ембик 2000: 192; Лацерони 

2013: 41). Та појава могла би се повезати са пореклом саме конструкције аналитичких облика 

са essere (Клаузенбургер 2000: 68), која се везује за спој облика презента овог глагола и 

прошлог партиципа на коме се базирао облик пасива перфекта у латинском систему, најчешће 

присутан у структури депонентних и семидепонентних глагола (Грин 1987: 262; Замборлин 

2005: 44; Адамс 2013: 616; Бертинето и Сквартини 2016: 944). Повезаност глагола essere са 

пасивним конструкцијама присутна је и данас у италијанском систему (Ла Фаучи и Трончи 

2009: 57), а њени ефекти посебно су евидентни на пољу семантике, где се овај помоћни глагол 
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доследно употребљава у споју са глаголима који исказују стечена стања (Ролфс 1968б: 

119−120; Терић 2007: 230), односно последице изведених акција (Замборлин 2005: 44). 

Контраст између развоја облика прошлог перфекта са глаголом essere, који су формално већ 

били присутни у латинском језичком систему и облика са avere, сматраних вулгарнолатинском 

иновацијом, додатно је интересантан јер наводи на идеју да је развој перифрастичних 

конструкција са avere које ће прерасти у нови перфекат могао бити подстакнут већ 

забележеним постојањем аналогних структура са essere (Лацерони 2013: 44; Лажандр 2017: 

273−274). С тим у виду, једнако је занимљиво да су се у ранијим фазама афирмације нове 

конструкције у романским језицима облици помоћног глагола avere знатно брже ширили на 

нове контексте употребе, док је essere остало блиско резултативним нијансама значења 

(Лажандр 2017: 274). Лопоркаро (2011а: 77), на пример, бележи да се већ у XIII веку у 

фирентинском essere јавља искључиво са инакузативним глаголима, док је употреба avere 

много разноликија. Леџвеј (2003: 53−54) запажа да је делимично ширење употребе глагола 

avere на домен инакузативних глагола нарочито често у облицима са изразито модалним или 

иреалним значењима, попут плусквамперфекта конјунктива, кондиционала прошлог и футура, 

док Кортелацо (2009: 96) тврди да се у конструкцијама са модалним глаголима још од XV века 

essere постепено повлачи из употребе, уступајући место глаголу avere, чија употреба 

преовлађује од XVIII века надаље. Управо овакви примери експанзије могли су за крајњи 

резултат имати елиминацију облика са глаголом essere из употребе у неким романским 

говорима (Сораче 2000: 860), премда је неопходно нагласити да има и супротних примера, 

попут елиминације глагола avere из употребе у структурама са повратним глаголима почевши 

од XVII века (Рибеиро 1986: 156).  

 Као што се може закључити, дистрибуција помоћних глагола је варијабилне природе, 

те није изненађујуће што ју је тешко нормирати, посебно ако јој се приступа из перспективе 

дијалектолошких или дијахронијских истраживања (Ла Фаучи 1984: 218; Петканов 1985: 130). 

Ипак, бројни су покушаји дефинисања јасних дистинкција на семантичком нивоу између група 

глагола које за помоћни глагол бирају avere, односно essere у стандардним језичким 

варијететима. Тако се обично наводи да поред прелазних глагола, avere селектују непрелазни 

глаголи који илуструју физичке активности одређеног трајања, кретање или код којих се 

партицип може погрешно интерпретирати у атрибутивном значењу (Пирву 2009: 75−76). 

Шире посматрано, говори се дакле о глаголима који описују радње које трају (Петканов 1985: 

130) и чије извршење нема за резултат промену стања неког од комплемената глагола (Пирву 

2009: 73−74). Њихов субјекат такође генерално поседује висок ниво агентивности и увек 

представља засебан ентитет у односу на номиналне комплементе глагола (Ленерс 2011: 14, 

20). Селекција помоћног глагола essere типична је пак за глаголе који изражавају промену 

стања субјекта (Пирву 2009: 77), те се везују за перфективне вредности (Веркујл 2012: 569), а 

њихов субјекат обично истовремено врши улогу и агенса и теме радње исказане предикатом 

(Ленерс 2011: 21; Лацерони 2013: 40). Наведене разлике у значењу важеће су и за примере у 

којима се исти непрелазни глагол може јавити са различитим помоћнима, у ком случају избор 

између essere и avere указује на различита виђења ситуације и илуструје присуство или 

одсуство одлика теличности, перфективности и резултативности (Ролфс 1968б: 121−122; 

Петканов 1985: 134; Пирву 2009: 77−78). Такво виђење компатибилно је и са претходно 

разматраном идејом о представљању категорије непрелазних глагола као спектра значења која 

рангирају од инергативних до инакузативних. Сагледавајући ово питање на семантичком 

нивоу Сораче (2000: 863) предлаже да би најстабилнији глаголи на оба краја спектра 

припадали категоријама глагола промене места (који категорички бирају essere) и глаголима 

са семантичком вредношћу контролисаних немоционих процеса (који недвосмислено 

селектују avere). Између њих могле би се поставити редом категорије глагола промене стања, 

настављања претходно постојећег стања, постојања стања, неконтролисаних процеса и 

контролисаних моционих процеса, које бележе виши степен варијација у избору помоћног 

глагола што даље место на скали заузимају у односу на крајње категорије (Сораче 2000: 870).     
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3.8.2. Прерасподела функција простог и сложеног перфекта 
 

 За разлику од италијанског система, латински језик поседовао је само један аналитички 

облик перфекта који је пак испуњавао двојну функцију, изражавајући, поред темпоралне 

вредности, и аспектуалну опозицију између резултативне (perfectum praesens o logicum) и 

аористне прошлости (perfectum historicum) (Гортан ет ал. 1971: 259; Барбато 2017: 150−151). 

Управо такво двојако значење било је један од мотивишућих фактора за успостављање услова 

за стварање нове перифрастичне структуре која ће прерасти у облик сложеног перфекта, 

будући да је резултирало у амбивалентности значења на прагматичкој равни, односно 

недовољној јасноћи и експресивности израза (Де Акоста 2006: 153; Родригез 2013: 52). 

Афирмисање нове аналитичке структуре наспрам већ постојеће синтетичке решило је овај 

проблем јер је успоставило могућност да се семантичко пуњење одговарајуће латинском 

перфекту подела на два италијанска облика (Леџвеј 2017: 861), од којих сложени перфекат 

(passato prossimo) преузима резултативна и перфективна значења, док прости перфекат 

(passato remoto), као морфолошки рефлекс свог латинског пандана, задржава аористну 

вредност (Текавчић 1980: 291).  

 Разлика између значења и функција поменутих двају облика видљива је већ на основу 

њихових назива (Сквартини 2015: 50−51). Премда оба времена референцирају прошле радње, 

разликују се по временској дистанци од радњи које описују (Бертинето и Сквартини 2016: 

942). Сложени перфекат се генерално везује за радње које су се десиле у ближој прошлости и 

чији опис укључује тренутак говора (Ролфс 1968б: 47; Лопоркаро 2011: 58−59). Радња коју 

илуструје ово време је свршена, односно у потпуности реализована у прошлости (Рибеиро 

1986: 154−155; Сквартини 2015: 56), али њени ефекти се осећају и у тренутку говора (Текавчић 

1980: 510), те се може сагледавати као облик који служи за исказивање антериорности у односу 

на презент (Текавчић 1980: 507). Сходно наведеној употреби, ово време преовлађује у 

неформалној комуникацији (Дринка 2017: 172), док се у наративним текстовима јавља само 

уколико описују прошле догађаје са јаком везом са садашњим тренутком или када није 

прецизно дефинисан тренутак одвијања догађаја (Рибеиро 1986: 155). Прости перфекат пак 

наслеђује функције прототипског индоевропског аориста (Текавчић 1980: 507−508), 

исказујући радње или процесе, посматране у целости, који ни на који начин нису повезани са 

садашњим тренутком (Сквартини 2015: 52−53), те су генерално ситуирани у даљој прошлости 

(Сквартини 2015: 56). Тренутак на који се односи ово време увек је прецизно дефинисан 

(Бертинето и Сквартини 2016: 943), а акценат је на самом догађају, не на његовим резултатима 

(Ролфс 1968б: 48). У складу са наведеним, италијански прости перфекат најчешће фигурира у 

наративним и новинским текстовима, где описује догађаје од историјског значаја (Дринка 

2017: 171).      

 Премда претходно наведена расподела семантичких функција одговара оној коју нуде 

италијанске граматике, у реалној употреби запажа се тежња сложеног перфекта да преузима 

функције типично везане за синтетички облик (Текавчић 1980: 515; Бертинето и Сквартини 

2016: 942). Таква појава није ретка ни у другим романским језицима, али не мора увек бити 

обележена превлашћу сложене форме перфекта (Де Акоста 2006: 205). Компетиција између 

аналитичких и синтетичких облика перфекта заправо се запажа у бројним индоевропским 

језицима у довољној мери да је могуће запазити дистинктивне развојне фазе у њеном 

еволутивном току. Дринка (2017: 169) наводи да у најранијој фази аналитички перфекат 

исказује искључиво садашње радње које су резултат прошлих, а синтетички обухвата прошле 

свршене догађаје, док у другој фази синтетички перфекат шири обим употребе, преузимајући 

и функцију изражавања блиске прошлости, док аналитички перфекат добија антериорну 

вредност. У трећој фази одлике аналитичког перфекта остају константне, док синтетички 

перфекат узмиче пред аналитичким, будући ограничен на исказивање далеке прошлости. 

Четврта и финална фаза обележена је појавом синтетичке форме само у формалним 
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регистрима или чак њеним нестанком, услед приписивања највећег дела његових пређашњих 

функција аналитичком облику (Дринка 2017: 167).        

 Романски језици и говори достигли су у развоју својих глаголских парадигми различите 

нивое дистрибуције семантичког пуњења перфекта (Дринка 2017: 171). Док се стандардни 

италијански генерално убраја у језике у познијим еволутивним фазама (Текавчић 1980: 690; 

Сквартини 2016: 56), од говора Апенинског полуострва само за северноиталијанске, попут 

дијалеката Пијемонта, Ломбардије и Венета, може се рећи да су достигли четврту фазу (Ролфс 

1968б: 48−49; Бертинето и Сквартини 2016: 942). Ова фаза достигнута је тек у XX веку 

(Лопоркаро 2009б: 88) и чини ове говоре посебно значајним за истраживања развоја перфекта 

у индоевропским језицима (Дринка 2003: 2). Интересантно је пак да су се у неким од 

поменутих дијалеката, посебно у говорима Пијемонта и Ломбардије, појавили нови облици 

базирани на споју помоћног глагола у сложеном перфекту и прошлог партиципа (нпр. ha avuto 

fatto), који су преузели резултативне функције, ограничавајући значење сложеног перфекта на 

аористне вредности (Текавчић 1980: 515−516). Слични феномени запажени су и у француском 

и ретороманском (Текавчић 1980: 516), а може се рећи да њихова појава говори у прилог идеји 

о потреби за јединством формално-семантичке опозиције као мотивацији за стварање 

аналитичког перфекта.  

 У говорима централне и јужне Италије, ситуација је знатно другачија и варира од 

одржавања опозиције између сложеног и простог перфекта у севернијим говорима (Лопоркаро 

2009б: 148) до рестриктивне употребе сложених форми искључиво за означавање учесталих 

радњи на Сицилији и у Јужним зонама Калабрије наспрам генерализоване употребе 

синтетичког облика (Дринка 2017: 184). Чак и у овом делу Италије, могу се пак наћи неки 

говори који одражавају ситуацију типичну за северноиталијанске варијетете, нарочито у 

северној Калабрији (Лопоркаро 2009б: 153).  

 Разлози на којима се заснива развој перципиран како у северно-италијанским 

дијалектима тако и у стандардном језику су вишеструки. На првом месту могу се повезати са 

самим морфолошким одликама облика перфекта. Наиме, саставни делови аналитичког 

перфекта су релативно фреквентни облици, присутни и у другим контекстима употребе (Де 

Акоста 2006: 207−208). На семантичкој равни може се тврдити да облик презента у коме се 

налази помоћни глагол доприноси мултифункционалности и прагматичкој експресивности 

облика који гради (Петканов 1985: 133; Хјусон 2012: 512), док вредност актуелне 

релевантности која је кључни аспекат значења аналитичког перфекта садржи потенцијал за 

генерализацију значења наспрам других конкурентних форми (Риц 2012: 883). Поред тога, 

комплексност и неправилност форми која се често запажа код синтетичких облика може 

условити да се такве форме оцене као теже за учење или употребу од аналитичких форми које 

садрже неправилности само у понеким облицима партиципа.      

     

3.8.3. Развој система сложених времена 

 

 Стварање сложених времена сматра се једном од најзначајнијих промена при преласку 

са синтетичке структуре латинског на аналитичку структуру типичну за италијански и друге 

романске језике (Терић 2007: 195) и симптомом генералне тежње језичких система ка 

развијању аналитичких карактеристика (Леџвеј 2011: 720).  

 Ипак, премда је прелазак са синтетичке на аналитичку структуру често предмет 

дијахронијских истраживања, ретко који језик би се могао описати као искључиво аналитички 

или синтетички (Леџвеј 2017: 864), а њихови елементи кроз свој историјски развој често могу 

презентовати и синтетичке и аналитичке интермедијарне фазе (Леџвеј 2012: 24).  

 Премда је био тенденциозно синтетичког карактера, и сам латински језик поседовао је 

аналитичке аспекте. У глаголској парадигми они су се огледали у присуству сложених форми 
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за исказивање пасива времена перфекатске основе (Текавчић 1980: 299−300), успостављајући 

формалну дистинкцију са синтетичким облицима актива (Патота 2002: 149). Као што је раније 

назначено, ови облици заснивали су се на споју глагола esse у одговарајућем времену и 

прошлог партиципа (Ембик 2000: 189), а на семантичком нивоу поседовали су примесе 

значења антериорности или стативности (Салви 2010: 349−350). Рефлекси ових форми 

задржавају се у модерном језику као део облика сложених времена грађених са инакузативним 

глаголима и у пасивној дијатези (Салви 2010: 348−349), а према неким перспективама њихов 

опстанак може бити резултат утицаја периода диглосије створеног при преласку са латинског 

на новонастале романске системе (Салви 2010: 351).  

 Од кључног значаја за даљи развој романских језика ка аналитичком крају спектрума 

јесте улазак иновативних сложених форми у активну дијатезу, а највеће иновације 

представљали су облици перфекта и футура (који ће касније постати синтетичка форма, али 

кроз аналитичку фазу историјског развоја) (Пинкстер 1987: 195). Перифрастичне форме 

састављене од глагола habere и прошлог партиципа могле би се сагледати пак као нека врста 

аналошког одговора на претходно поменуте конструкције са esse, а њихова морфолошка 

подударност ће у даљем развоју резултирати стапањем у истоветну функцију перфекта (Терић 

2007: 196; Лажандр 2017: 272), индексирајући унутар ње опозицију између активног и 

стативног значења (Леџвеј 2010: 455; Леџвеј 2012: 317−318).  

 Након интеграције сложеног перфекта у систем романских језика дошло је до 

реструктурирања читавог низа облика за исказивање прошлости (Барбато 2017: 151). Како би 

се на адекватан начин исказале антериорне радње у односу на оне исказане сложеним 

перфектом, у систем романских језика се уводи морфолошки паралелни облик 

плусквамперфекта, који се од перфекта разликује само по времену форме помоћног глагола 

(Клаузенбургер 2000: 70). Након плусквамперфекта, у систем италијанских времена ући ће и 

trapassato remoto (плусквамперфекат II), passato congiuntivo (перфекат конјунктива), trapassato 

congiuntivo (плусквамперфекат конјунктива), futuro anteriore (футур II), condizionale composto 

(кондиционал прошли), infinito passato (инфинитив прошли) и gerundio passato (герундиј 

прошли) (Патота 2002: 149). Њихова примарна функција постаће исказивање антериорности 

(Салви 1987: 225), а са обликом сложеног перфекта делиће и посматрање радњи и догађаја које 

описују као комплетираних (Бертинето и Сквартини 2016: 947). Тамо где је латински систем 

већ поседовао синтетичке облике за значења која наведене форме исказују, дошло је до 

периода компетиције са већ постојећим облицима, који се обично окончавао нестанком 

оригиналне форме и интеграцијом нове у језички систем (Бауер 2009: 273−274).  

 Разлози настанка великог броја аналитичких облика и њиховог опстанка у систему 

романских језика често се објашњавају свођењем на нуспојаву генералне тежње система ка 

аналитичности. Ипак, прецизније би било објаснити дуговечност ових форми потребом 

језичког система за успостављањем симетрије структура на морфолошком нивоу и формалне 

предвидљивости, захваљујући којој су се конструкције сложених времена са лакоћом 

уклопиле у систем и продрле у језички репертоар говорника (Текавчић 1980: 297). Стога би се 

настанак система сложених времена у италијанском језику могао описати не као резултат 

тежње ка аналитичности, већ радије као ефекат комуникативних и експресивних потреба 

језичког система, где аналитичност представља пуку нуспојаву, а не примарни циљ језичке 

промене (Леџвеј 2012: 29).       
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4. Теоријске поставке истраживања и преглед корпуса 
 

4.1. Основне хипотезе истраживања 
 

 На основу прегледа доступне литературе може се закључити да се аутори у студијама 

сложеног перфекта у највећој мери фокусирају на теоријску обраду питања настанка овог 

облика, истражујући сличности и разлике између паралелних процеса граматикализације у 

различитим језицима. Корпусна истраживања су приметно мање заступљена и већински 

усмерена ка раним фазама процеса које су се одвиле у контексту латинског система. Изузетно 

мали број корпусних студија базира се на примерима из романских језика, али, и у њиховим 

оквирима, истраживања фаза граматикализације забележених у раном италијанском језику су 

недовољно заступљена (Де Акоста 2006: 196−198).  

 Последицу таквог стања представља немогућност поткрепљења постојећих теоријских 

претпоставки о развојном току карактеристичном за финалне стадијуме граматикализације ове 

структуре услед недовољне доступности аутентичних текстуалних примера (Мер 2011: 

241−2). Без адекватне текстуалне грађе немогуће је са сигурношћу говорити о хронолошком 

одређењу кључних тренутака за процес језичке промене или његовој брзини и трајању (Хопер 

и Трагот 2003: 110), фреквентности заступљености различитих аспеката конструкције (Рамат 

2010: 108; Мер 2011: 249), или систематичности постулираних варијација у различитим 

доменима језика (Бибер 2012: 160). Корпусна истраживања омогућавају проверу интуитивних 

претпоставки истраживача о обрасцима понашања језичког система у дијахронијској равни, 

помажући им да поуздано установе валидност својих претпоставки и усмере даљи ток свог 

рада (Бибер 2012: 190).   

  Наравно, и оваква истраживања поседују одређене недостатке. На првом месту, 

дијахронијска корпусна истраживања заснивају се на ограниченом обиму историјских 

текстова који су очувани до данас, чији број засигурно представља само део текстуалне 

продукције која је предмет студија (Варваро 2013а: 55). Уједно, текстови који су 

истраживачима доступни најчешће не представљају хомогену целину ни по тематици или ни 

по типологији, те се генерализацијама изведеним из њих неопходно мора приступити са 

резервом (Банјард 2013: 59). Чињеница да се језичке промене генерално реализују у 

контекстима реалне употребе језика, односно у говорном језику, представља још једну 

отежавајућу околност за дијахронијска истраживања која се неопходно тичу писаних текстова. 

Будући да је сваки текст са елементима говорног језика за аутора имао било бележника или 

учену особу која га је могла изменити сходно свом образовању или преференцији према 

стандардним језичким формама, као и да је његова данашња форма потенцијално копија 

оригиналног текста коју је начинило више преписивача, за истраживања говорних феномена 

кључно је да се базирају на корпусу одговарајуће разноврсности и адекватног обима, на основу 

кога ће бити могуће разлучити између системских промена и пуких језичких варијација 

(Варваро 2013а: 25).         

 Сходно наведеном, за корпусни приступ истраживању развоја сложеног перфекта 

одлучили смо се јер смо сматрали да нам пружа најприкладнија средства за проверу 

општеприхваћених теоријских постулата везаних за одлике финалне фазе граматикализације 

овог облика. Кроз квантитативну и квалитативну анализу примера из корпуса проверићемо 

ниво систематичности основних морфосинтаксичких и семантичких одлика конструкције у 

њеној крајњој развојној фази (Бибер 2012: 162), са циљем да потврдимо или оповргнемо 

валидност важећих теоријских схватања и пружимо индиције за даље усмерење сличних 

истраживања (Клаузенбургер 2000: 79).  

Примарне хипотезе на којима ће се истраживање базирати и очекивани налази су 

следећи:  
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1. Од кључног значаја за кристализацију структуре сложеног перфекта била је промена 

реда речи, односно прелазак са латинске структуре у којој објекат претходи предикату на 

романску структуру у којој му следи (Леџвеј 2011: 720−721). Ова промена била је од значаја и 

за фиксирање положаја помоћног глагола испред прошлог партиципа, као и за 

реинтерпретацију структуре као јединствене услед померања објекта на поствербалну 

позицију (Барбато 2017: 161). Ипак, ред речи у раној фази развоја италијанског језика још увек 

није био у потпуности фиксиран (Адамс 2013: 649), те се и генерализација новог реда речи 

може сматрати једном од одлика финализације процеса граматикализације.   

2. Једно од питања о којима теоријска разматрања још увек нису достигла консензус 

тиче се потребних услова да би се процес граматикализације могао сматрати завршеним на 

морфосинтаксичком нивоу. Три главне хипотезе које фигурирају у литератури су следеће:  

2.1. Процес граматикализације аналитичког перфекта се може сматрати завршеним 

када се генерализује његова употреба без објекатске допуне (Пинкстер 1987: 204).  

2.2. Процес граматикализације аналитичког перфекта се може сматрати завршеним 

када се генерализује његова употреба са реченичним допунама (Пинкстер 1987: 205).  

2.3. Процес граматикализације аналитичког перфекта се може сматрати завршеним 

када се елиминише слагање прошлог партиципа са директним објектом (Де Акоста 2006: 193).  

3. На семантичком нивоу као кључни контексти за граматикализацију структуре habeo 

+ прошли партицип најчешће се наводе они у којима се структура употребљава са глаголима 

перцепције и когниције (Де Акоста 2006: 182; Адамс 2013: 621). Уколико постулирамо да је у 

раном италијанском језику процес граматикализације достигао финалну фазу, може се 

очекивати да је употреба сложеног перфекта већ генерализована и у другим семантичким 

контекстима, а ово истраживање ће испитати да ли су одређени семантички контексти 

употребе фреквентнији од других и да ли учесталост одређених контекста корелира са 

оригиналним контекстима употребе или појавом маркера финализације процеса 

граматикализације.  

Секундарне хипотезе за које се очекује да ће бити потврђене резултатима испитивања 

примарних су следеће:  

1. У раном италијанском језику облици сложеног перфекта се налазе у финалној фази 

граматикализације, у којој је временско значење структуре већ генерализовано, те се спој 

презента глагола avere и прошлог партиципа мора протумачити као јединствена структура са 

временским значењем.  

 2. Глобални преглед резултата показаће постепену стабилизацију структуре и 

приближавање њених формалних одлика финалном резултату оличеном у данашњем облику 

структуре, односно биће забележена прогресивна редукција примера слагања партиципа са 

објектом и одговарајуће повећање броја примера са реченичним допунама или елипсом 

објекта.  

 

4.2. Састав корпуса и методологија истраживања 

  

 Истраживање је засновано на корпусу сачињеном од 17 прозних дела написаних између 

почетка XIII и краја XVI века, која, сходно томе, илуструју развој форме сложеног перфекта у 

најранијој епохи еволуције италијанског језичког система. Како би се ублажио утицај који на 

број, разноврсност и одлике примера могу извршити типологија, тематика и стил дела (Хопер 

и Трагот 2003: 67; Бибер 2012: 162; Банјард 2013: 67; Родригез 2013: 55), изабрано је више 

репрезентативних текстова за сваки обухваћени период (Табела 1). За примарну грађу 

изабрана су прозна дела под претпоставком да су ближа апроксимацији говорног језика од 

поезије (Греко 2013: 185; Дринка 2017: 179), чији израз одликује виши степен варијације на 
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морфолошком и синтаксичком плану (Патота 2002: 161; Де Акоста 2006: 145; Мости 2016: 

103). Изабрана дела су наративног или историографског карактера, усмерена на теме и 

личности из свакодневног живота, те би се могло очекивати да пружају адекватан пример 

употребе језика у разноврсним комуникативним контекстима (Крап 922: 269; Марацини 1994: 

203, 230, 255; Терић 2007: 80; Ферони 2005: 132, 195, 308, 324, 333).  

 Премда смо у избору дела која су ушла у састав корпуса тежили ка онима која су, због 

саме тематике којом се баве, морала имати за циљ начин изражавања близак обрасцима 

говорног језика, неопходно је узети у обзир и постојање стилских и регистарских разлика 

између самих дела. Наиме, у неким случајевима на карактеристике језика могла је утицати и 

тежња аутора да имитира раније литерарне узоре или свој израз обогати латинизмима из 

стилских разлога. На одлике језика могле су се одразити и наративне технике које су аутори 

примењивали, чије карактеристике зависе од ауторовог личног стила писања или од тога да ли 

је ауторова намера била да се дело чита наглас или не. Како би се утицај наведених разлика 

између самих дела ублажио, изабрали смо да у сваки део корпуса уврстимо између пет и шест 

дела. Према нашем мишљењу, број примера ексцерпираних из њих требало би да буде 

довољног обима да дозволи увид у то које језичке карактеристике преовлађују у испитаним 

историјским периодима. Мишљења смо да, уколико се одређене одлике доследно јављају у 

делима чији стил и регистар нису идентични, те карактеристике морају представљати 

аутентични одраз језика доба у коме дела настају. Неизбежно је пак да ће неке од забележених 

језичких одлика, посебно оних које представљају отклон у односу на владајуће језичке обрасце 

у периоду који се анализира, нарочито преовлађивати у појединачним делима. Премда би се 

њихово присуство у том случају могло занемарити или приписати стилским изборима аутора, 

сама чињеница да аутор користи неки облик неуобичајен на синтаксичком или морфолошком 

нивоу говори о његовој уверености да ће читалац бити у стању да такав облик препозна и 

разуме, што додатно сведочи о флексибилности одлика раног италијанског језика и показује 

да и облици ограничене распрострањености могу бити значајни за истраживања попут нашег.             

 
Табела 1: Преглед састава корпуса 

 

Период Р.бр. Аутор Дело 

I 

1. Giovanni Villani Nuova Cronica 

2. Dino Compagni Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi 

3. Anonimo Il Novellino 

4. Giovanni Boccaccio Decameron 

5. Marco Polo Il Milione 

II 

1. Lorenzo de’ Medici Novelle 

2. Giovanni Sercambi Novelle 

3. Franco Sacchetti Il Trecentonovelle 

4. Masuccio Salernitano Il Novellino 

5. Niccolò Macchiavelli Istorie fiorentine 

6. Giovanni Gherardi Il paradiso degli Alberti 

III 

1. Anton Francesco Doni I marmi 

2. Giovan Francesco Straparola Le piacevoli notti 

3. Matteo Bandello Novelle 

4. Anton Francesco Grazzini ˮIl Lascaˮ Le cene 
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5. Sebastiano Erizzo Le sei giornate 

6. Pietro Fortini Le giornate delle novelle dei novizi 

 

 Дела су селектована на основу консултације релевантне литературе везане за историју 

италијанског језика и књижевности, али и прегледа постојећих дијахронијских корпуса 

италијанског језика који обухватају период раног италијанског, а првенствено корпуса MIDIA 

(Morfologia dell’Italiano in Diacronia). За потребе анализе корпус је подељен у три сукцесивна 

поткорпуса, чије су границе дефинисане по угледу на оне које су успоставили већ поменути 

корпус MIDIA, као и корпуси OVI (Opera del Vocabolario Italiano) и TLIO (Tesoro della Lingua 

Italiana delle Origini). Први поткорпус према томе обухвата дела написана између 1200. и 1375, 

године Бокачове смрти. Други поткорпус подразумева дела настала између 1376. и 1532. 

године, те његову крајњу границу означава година настанка трећег издања Бесног Орланда, 

обележеног утицајем Бембових идеја. Сва дела сачињена између 1533. године и краја XVI века 

улазе пак у састав трећег поткорпуса. Оваква подела корпуса била је неопходна како би 

дозволила прецизан приказ аспеката развоја облика сложеног перфекта са помоћним глаголом 

avere у различитим тренуцима на дијахронијској равни, као и глобално, путем контрастирања 

налаза истраживања генерисаних унутар појединачних поткорпуса.    

 Аналитичка обрада корпуса започета је ексцерпирањем примера облика сложеног 

перфекта из појединачних дела. Претраживање је извршено на основу одговарајућих облика 

помоћног глагола avere, а будући да је овај глагол у раним фазама италијанског језика могао 

имати више различитих форми које се не поклапају са данашњим стандардним облицима, 

потпуни списак таквих облика сачињен је на основу консултације историјских граматика и 

прегледа облика овог глагола забележених у претходно поменутим дијахронијским корпусима 

италијанског језика. Облици преузети из корпуса MIDIA, граматика Ролфса (1968a: 272−275), 

Салвија и Ренција (2009: 1476), Мандолфове (2017: 223−224) и чланка Мостијеве (2016: 94) 

наведене су у Табели 2. Посебна пажња при издвајању примера посвећена је елиминација 

хомографа, попут облика глагола amare (волети) и именице anno (година) (Мости 2016: 89).  

 

Табела 2: Преглед облика глагола avere 

 

Облици глагола avere 

1. л. једн: ho, ò, hoe, oe, abbo, abo, ao, aio, ajo, 

aggio, agio, ablem, ablú, abluo 

1. л. мн: abbiamo, habbiamo, abbiam, habbiam, 

abiamo, aviamo, avemo, aemo, amo, avemu, 

avemmu, emu, emo, hablemo, ablemo 

2. л. једн: hai, ai, as, àìs, habli, abli, abi, ei, èi 2. л. мн: avete, havete, ete, ate 

3. л. једн: ha, à, hae, ae, ave, have, àìt, adai, ada 3. л. мн: hanno, anno, hano, ano, han, àn, aveno, 

onno, àiùnt, adanno 

  

Унутар сваког поткорпуса спроведена је анализа издвојених примера у оквиру које су 

засебно испитане семантичке, морфолошке и синтаксичке одлике, попут редоследа елемената 

унутар саме структуре, присуства или одсуства и типа објекта и морфолошких и семантичких 

одлика партиципа. Налази истраживања обрађени су квантитативно, како би се на основу 

статистичких података могла створити глобална представа о варијацији фреквентности 

кључних карактеристика сложеног перфекта на дијахронијској равни унутар појединачних 

поткорпуса и између њих. Подаци су обрађени и квалитативном анализом како би се што 

прецизније објасниле карактеристике употребе овог времена у различитим епохама ране фазе 

развоја италијанског језика.    
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5. Анализа резултата 
 

5.1. Редослед елемената конструкције сложеног перфекта са помоћним глаголом avere 

 

 Ред речи подразумева линеарни распоред којим се речи презентују у оквиру исказа. 

Примарним редоследом речи у појединачним језицима сматра се онај редослед који се јавља 

у прагматички и стилистички немаркираним контекстима, где главни реченични конституенти 

поседују прототипске карактеристике, односно у служби предиката се јавља глагол у 

индикативу са значењем радње, а у служби субјекта и објекта редом именице са значењем 

агенса, односно пацијенса (Сонг 2011: 254).  

 За приказивање типологије редоследа речи присутне у различитим језицима граматике 

се ослањају на распоред три главна реченична конституента, субјекта, објекта и предиката, а 

на основу различитих начина комбиновања поменутих конституената настаје шест редоследа 

од којих су сви забележени у једном или више светских језика (Сонг 2011: 255). Међутим, неки 

приступи из својих разматрања искључују субјекат, сматрајући га мање индикативним (Сонг 

2011: 259), те све језике деле на основу тога да ли прави објекат претходи глаголу или му следи 

(Сун и Трагот 2011: 379). Остале карактеристике, попут положаја придева и релативних 

реченица у односу на именске речи или помоћних глагола у односу на партиципе корелирају 

са распоредом објекта и субјекта (Хопер и Трагот 2003: 60). Такође је важно напоменути да не 

морају сви примери заступљених редоследа речи у оквиру једног језика одговарати 

преовлађујућем реду речи за тај језик, већ један језички систем може поседовати одлике 

различитих типологија (Хапселмат 2004: 21).  

Поред одлика језичког система у коме се реализује, попут рецимо присуства флексије, 

на редослед конституената могу утицати и комуникативне потребе и циљеви говорника 

(Леонети 2017: 889), који се испољавају кроз постављање информативно значајнијих 

информација на маркиране положаје, односно на почетак или крај исказа (Ван Кеменејд 1999: 

999; Хопер и Трагот 2003: 61). Снажан утицај прагматичких фактора везује се, на пример, за 

латински језик (Салви 2004: 42). Будући да су се синтаксичке везе између речи у реченици у 

том језику манифестовале кроз слагање према роду, броју и падежу, строго установљен 

редослед речи није био неопходан за правилно разумевање исказа, што је остављало више 

простора за употребу овог аспекта у сврху остварења комуникативних циљева говорника 

(Леонети 2017: 919).  

Премда се латински због наведених одлика може сматрати језиком са релативно 

слободним редоследом речи, преовлађивао је редослед СОП4 (Салви 2004: 43; Балди и 

Куцолин 2009: 871; Леонети 2017: 918), који је наслеђен из протоиндоевропског (Бауер 2009: 

268). Такав распоред био је неприкосновен у архаичној фази латинској, али већ у 

преткласичној епохи, у Плаутовим делима има назнака развоја тежње ка померању глагола ка 

почетку исказа (Бауер 2009: 269). Пораст примера у којима се глагол налази у почетној или 

медијалној позицији везује се за класични латински (Леџвеј 2017: 869), а примери у којима 

предикат претходи објекту а следи субјекат чести су у Цицероновим делима (Грин 1987: 263). 

Од могућих распореда у којима се глагол не налази у финалном положају (ПСО, СПО и ОПС), 

онај у коме предикат претходи осталим конституентима био је присутан превасходно у 

заповедним и допусним реченицама, нарацији и у контекстима употребе глагола говорења, те 

је остао делимично везан за те семантичке контексте чак и када се његова употреба проширила 

у раним фазама развоја романских језика (Салви 2004: 49; Бауер 2009: 277−278; Салви 2010: 

360). Распореди у којима је предикат заузимао медијалну позицији били су пак једнако 

заступљени у главним реченицама и зависним реченицама, те је њихова употреба постала 

немаркирана у већем броју контекста и представља прелазну фазу ка редоследу СПО који ће 

 
4 С – субјекат, О – објекат, П – предикат.   
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преовладати у неолатинским системима (Бауер 2009: 271; Леџвеј 2011: 727; Леонети 2017: 

919). 

 Из приложеног се може закључити да је прелаз са редоследа СОП, преовлађујућег у 

латинском, на СПО, типичан за романске језике, био постепен, као и да је започет још у 

оквирима латинског система (Салви 2010: 356; Барбато 2017: 162). Трансформација редоследа 

речи такође представља важан аспекат преласка са претежно синтетичке латинске структуре 

на преовлађујуће аналитичке романске језичке системе (Леџвеј 2017: 874).  

 У раним фазама развоја протороманских говора може се запазити висок ниво варијације 

у редоследу речи унутар исказа (Леонети 2017: 929). Како би објаснила такво стање релевантна 

литература се позива на више фактора утицаја. Полето (2014: 48) и Понтејн (2010: 653−654) 

сматрају варијацију последицом покушаја опонашања латинских модела говора. Леџвеј (2012: 

229; 2017: 871) додаје да се највеће разлике у заступљеним обрасцима редоследа речи јављају 

на дијафазичком нивоу, између књижевних и формалних текстова, одликованих 

конзервативним тенденцијама, и неформалних и колоквијалних текстова у којима преовлађују 

иновативније тежње. Ово виђење поткрепљују и запажања Серијанија (2015: 129) и Патоте 

(2002: 160−161) у којима се наводи да је висок ниво присуства редоследа СОП 

карактеристичан за рану италијанску поезију, док је његова појава у прозним текстовима 

генерално мотивисана жељом аутора за имитацијом латинских узора. Поред поменутих 

фактора, на степен варијације могли су утицати и прагматички циљеви говорника, везани за 

распоред нових и познатих информација у оквиру исказа (Балди и Куцолин 2009: 873).  

 Са нестанком система флексије ред речи у романским језицима добија већи значај него 

у латинском. Будући да се синтаксичке везе између речи више нису могле препознати на 

основу морфолошких наставака, примарни индикатор синтаксичких односа реченичних 

конституената постаје њихов распоред унутар исказа (Леонети 2017: 887). Стога су након ране 

фазе варијације, романски језици развили релативно стриктан редослед речи, који је у већој 

мери ограничавао утицај прагматичких фактора него што је био случај у латинском језику 

(Леонети 2017: 901). Као последица рестриктивнијих тежњи присутних у романским језицима 

неки редоследи који су били могући у латинском нестају или остају ограничени на мали број 

контекста употребе. Тако, на пример, редослед ПСО нестаје у италијанском, француском, 

каталонском и сардском језику, распоред СОП у већини романских језика или нестаје или се 

задржава као латинизам у изузетно малом броју примера, док се ПОС јавља само у примерима 

са информативним фокусом на субјекту (Леонети 2017: 902, 925, 928).  

 Ред речи који је преовлађивао чак и у раним фазама италијанског и касније се 

генерализовао у највећем броју контекста употребе био је СПО (Полето 2014: 40; Леонети 

2017: 888). У таквом редоследу глагол има најстабилнију позицију и налази се на другом месту 

(Салви 2016: 1005−1006). Генерално му претходи субјекат или, у посебним случајевима, неки 

други елемент који представља носиоца реченичног фокуса (Салви 2004: 65). У реченицама у 

којима су поред предиката присутни и субјекат и објекат, неопходно је да субјекат претходи 

предикату, док му објекат следи, јер у случајевима у којима и субјекат и објекат представљају 

речи истог рода и броја њихов распоред представља једини индикатор функције коју врше у 

реченици (Патота 2002: 160).  

 Што се тиче осталих реченичних конституената, значајан утицај на њихово 

позиционирање унутар исказа имала је тежња ка постављању дужих конструкција након 

предиката, односно ближе крају реченице (Салви 2004: 92; Бауер 2009: 269−270; Леонети 2017: 

917). Сходно томе, индиректни објекат и прилошке одредбе претежно се позиционирају десно 

од директног објекта (Марацини 2004: 50; Леонети 2017: 916), прилози често следе предикат 

или се позиционирају на крај реченице (Леџвеј 2017: 728), а и зависне реченице се генерално 

јављају након предиката (Салви 2004: 83). Краћи елементи се пак чешће јављају испред других 

елемената (Леонети 2017: 910), те придеви најчешће претходе именицама, помоћни глаголи 
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претходе главним глаголима (Леонети 2017: 887), а чак се и прилози могу јавити пре глагола 

на које се односе (Барбато 2017: 161; Леџвеј 2017: 868).                                  

 Наведени начин фиксирање реда речи на пресудни начин је утицао и на стварање 

конструкције сложеног перфекта. Док је у најранијим фазама латинског унутар структуре која 

ће прерасти у сложени перфекат преовлађивао распоред елемената директни објекат + прошли 

партицип + habeo уз често увођење других језичких елемената између чланова конструкције 

(Бауер 2009: 292), померање глагола habere на почетак структуре почевши од класичне фазе 

латинског допринело је формирању структуре као аналитичке форме (а не синтетичког облика 

са интермедијарном аналитичком фазом, као у случају футура и кондиционала) (Балди и 

Куцолин 2009: 883−884). Кључна за даљи развој конструкције је и промена положаја 

партиципа, који је у раним фазама развоја конструкције, попут латинских придева пратио 

директни објекат, а у касном латинском и протороманским говорима му је могао и претходити 

(Салви 2004: 87; Бауер 2009: 263). Поменуте промене резултирале су појавом елемената 

структуре према редоследу habeo + прошли партицип + директни објекат, што је олакшало 

срастање глагола habere и партиципа у јединствени облик, условивши трансформацију глагола 

habere у помоћни и прошлог партиципа у главни глагол (Салви 1987: 233). Трансформација 

habere и прошлог партиципа у јединствену целину утицала је на реинтерпретацију директног 

објекта као допуне целе конструкције, а не само глагола habere, док је фиксирање његовог 

положаја иза структуре habeo + прошли партицип, у корелацији са романском тежњом ка 

позиционирању дужих конституената десно од предиката, допринело субсеквентној употреби 

конструкције уз реченичне допуне (Бауер 2009: 270; Балди и Куцолин 2009: 874).  

Сходно наведеном, може се закључити да је стабилизација редоследа елемената унутар 

структуре сложеног перфекта један од кључних фактора утицаја на процес граматикализације 

овог облика. Промена положаја прошлог партиципа, глагола habere и директног објекта у 

складу са тежњама које ће постати преовлађујуће у модерном италијанском језику створила је 

неопходне услове за успостављање конструкције као синтаксичке и семантичке целине и 

утицала на њену интеракцију са другим реченичним конституентима. Стога се може очекивати 

да у примерима са високим степеном граматикализације буде фиксиран распоред чланова 

конструкције, у коме помоћни глагол претходи главном глаголу, којем пак следи директни 

објекат (Бауер 2009: 273). Присуство другачијих редоследа или прекида уобичајеног следа 

убацивањем других конституената могло би се стога сматрати индикатором да процес 

граматикализације није финализиран. Поред поменутог, фиксирање реда речи представља 

битан фактор утицаја на друге појаве које се могу сматрати маркерима финалних фаза процеса 

граматикализације, међу којима се истиче слагање прошлог партиципа са директним објектом 

(Полето 2014: 51).   

 

5.1.1. Први период 

 

 Од шест могућих распореда главних реченичних конституената у делима написаним 

између 1200. и 1375. године преовлађује ПГ-П-О5, који се јавља у 35 процената примера (1−5). 

 
(1) Fu mondano uomo, ma di lui avemo fatta menzione però ch’egli fue cominciatore e maestro in digrossare 

i Fiorentini, (Nuova Cronica, X) 

 

(2) Voi siete quelli che nel mondo avete messo ogni malo uso. (Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, 

42)  

 

(3) Voi avete gittate le vostre arme ed è presso a tre dì che voi non mangiate, e così uscirete voi di senno e 

farete vergogna a tutta cavalleria. (Il Novellino, XCIX) 

 
5 ПГ – помоћни глагол, П – прошли партицип, О – директни објекат.  
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(4) Bergamino, assai acconciamente hai mostrati i danni tuoi. (Decameron, I, 7) 

 

(5) Avete inteso tutti i fatti dei Tarteri e dei saracini, quanto se ne può dire, e di loro costumi, e degli altri paesi 

che sono per lo mondo. (Il Milione, 209) 

 

 Други најзаступљенији редослед је О-ПГ-П, који се јавља у 20,36 процената примера 

(6−10). 

 
(6) E se altre cose e quale o per altro modo intorno a questa materia per noi dette predicate, overo scritte 

fossono, per alcuno modo quelle cose abbiamo dette, predicate, overo scritte, (Nuova Cronica, XIX) 

  

(7) O iniqui cittadini, che tutto il mondo avete corrotto e viziato di mali costumi e falsi guadagni! (Cronica 

delle cose occorrenti ne' tempi suoi, 42) 

  

(8) Tutte le fiere ho trovate più umili di te; ché tutte quelle ch’io ho trovate, ho soggiogate, salvo che te. (Il 

Novellino, LXX) 

 

(9) Pirro, veduto questo, seco medesimo disse: ˮAlti principii ha dati la donna a’ miei felici amori: faccia Idio 

che ella perseveri!ˮ. (Decameron, VII, 9) 

 

(10) Or vi lascio a dire di questa provincia, ché non ci à altro da dire; e vògliovi dire un poco dei Tarteri di 

Ponente e di loro signore e quanti signori ànno avuti. (Il Milione, 207) 

 

 У знатно мањем проценту примера јављају се и редоследи ПГ-О-П (7,54%) (примери 

11−13), О-П-ПГ (3,16%) (14) и П-ПГ-О (1,65%) (15). Редослед П-О-ПГ није забележен.  

 

(11) Signore, non entrare in Pistoia, perché e’ ti prenderanno, però ch’eglino hanno la città segretamente 

armata, e sono uomini di grande ardire e nimici della casa di Francia. (Cronica delle cose occorrenti ne' tempi 

suoi, 3)  

  

(12) Io non ho queste cose sapute da’ vicini: ella medesima, forte di te dolendosi, me l’ha dette. (Decameron, 

III, 3) 

 

(13) E in questa maniera vanno li mesaggi del Grande Sire per tutte le province, e ànno albergarie e cavagli 

aparecchiati, come voi avete udito, a ogne giornata. (Il Milione, 97) 

 

(14) Filostrato, e io la prendo volentieri; e acciò che meglio t’aveggi di quel che fatto hai, infino a ora voglio 

e comando che ciascun s’apparecchi di dover doman ragionare di ciò che a alcuno amante. (Decameron, IV, 

Conclusione) 

 
(15) Calandrino s’innamora d’una giovane, al quale Bruno fa un brieve, col quale come egli la tocca ella va 

con lui; e dalla moglie trovato ha gravissima e noiosa quistione. (Decameron, IX, 5)  

 

 Забележена дистрибуција редоследа елемената конструкције сложеног перфекта у 

оквирима првог периода, која је прегледно приказана у Графику 1 у складу је са важећим 

тежњама у најранијој фази развоја италијанског језика. Преовлађујући редослед ПГ-П-О 

одговара најзаступљенијем редоследу у романским системима који на друго место постављају 

глагол (Ла Фаучи 2009: 67; Леџвеј 2012: 225). Чињеница да је други најфреквентнији редослед 

О-ПГ-П илуструје тежњу раних италијанских аутора да објекат у великом броју случајева 

поставе испред предиката, чак и када његова позиција није резултат контрастирања са неким 

другим конституентом и без уметања ненаглашене акузативне заменице која указује на 

синтаксичку функцију објекта када се он нађе ван уобичајеног положаја (Салви 2010: 358; 

Леџвеј 2012: 233; Полето 2014: 9). 
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График 1: Дистрибуција заступљених редоследа речи у првом периоду 

 

 Податак да је у најзаступљенијим редоследима једини елемент који мења позицију 

директни објекат такође сведочи о високом нивоу синтаксичке стабилности форме сложеног 

перфекта. Трећи најзаступљенији редослед, ПГ-О-П, одговара пак позиционирању 

карактеристичном за најраније фазе граматикализације ове конструкције и дозвољава највиши 

ниво амбивалентности у њеној синтаксичко-семантичкој интерпретацији, али није довољно 

фреквентан да би се могао сматрати једним од превалентних распореда.  

 И ситуација забележена у случају када се у функцији директног објекта налазе клитичке 

заменице (КЛ), у око 10 процената примера, одговара очекиваном стању у раном 

италијанском. Као што се може видети у Графику 2, највећи број ненаглашених заменица 

јавља се у виду проклитика везаних за помоћни глагол (примери 16−19), док се у тек четири 

случаја акузативне заменице везују за avere у виду енклитике (20−21).           

 

 
 

График 2: Дистрибуција забележених положаја клитичких заменица у првом периоду 

 
(16) O Chiesa pecuniosa e vendereccia, come i tuoi pastori t’hanno disviata dal tuo buono e umile e povero e 

santo cominciamento di Cristo! (Nuova Cronica, CI) 
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(17) O messer Donato, quanto la fortuna ti si volse in contrario! ché prima ti presono il figliuolo, e 

ricomperastilo lire III m; e te ànno decapitato! (Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, 31)  

 

(18) […] alla reina Isotta, e tanto fate che voi le parliate; e salutatela e pregatela da mia parte, che sia leale 

dama e che lo scambio, che ella ha preso di me, m’ha recato alla morte, e che di me non prenda corruccio. (Il 

Novellino, XCIX) 

 

(19) Sicuramente, se tu ieri ci affligesti, tu ci hai oggi tanto dileticate, che niuna meritamente di te si dee 

ramaricare. (Decameron, V, 5) 

 
(20) […] tu hai avuto ciò che disiderato hai e ha’mi straziata quanto t’è piaciuto. (Decameron, III, 6) 

 

(21) […] a coloro è massimamente richiesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hannol trovato in 

alcuni; (Decameron, Proemio) 

 

 Као и у модерном језику, у раним фазама развоја романских система, па и италијанског 

ненаглашене заменице преовлађивале су у проклитичком положају (Робертс 2016: 787). 

Међутим, све до почетка XV века, а у мањој мери и касније, правила њиховог позиционирања 

била су знатно слободнија него у савременом језику (Патота 2002: 163). Клитике се нису могле 

јављати на почетку реченице (Ролфс 1968а: 170; Робертс 2016: 797), те је њихово постављање 

у односу на глагол зависило од његове позиције (Салви 2010: 363), тако да су се везивале за 

глагол као проклитике ако је глагол на другој позицији у реченици, а као енклитике уколико 

заузима прву позицију (Барбато 2017: 166).  

 Премда одлике досада анализираних примера као и њихова дистрибуција сведоче о 

претежној испуњености услова за оцењивање конструкције као синтаксички стабилне, 

одређени број примера илуструје позиционирање елемената унутар конструкције које не би 

било дозвољено код потпуно граматикализованих форми сложеног перфекта у модерном 

италијанском језику (Полето 2014: 8). Реч је о примерима у којима се реченични конституенти 

јављају између помоћног глагола и прошлог партиципа (Салви 2016: 1000). У највећем броју 

случајева у раном италијанском постављање елемената између помоћног и главног глагола 

није ограничено типом глагола или врстом реченице (Полето 2014: 42, 45), а у поменутом 

положају могу се јавити индиректни објекат, прилози и прилошке одредбе (Полето 2014: 

41−43). Између помоћног глагола и прошлог партиципа може бити постављен и субјекат 

(Салви 2004: 66; Полето 2014: 1), али постоје индикације да је промена његовог положаја 

најчешћа уз инакузативне глаголе (Бауер 2009: 281), док уз прелазне представља релативно 

редак феномен (Леонети 2017: 905; Лобо и Мартинс 2017: 37).      

 У нашем корпусу нађени су примери у којима се између споја глагола avere и партиципа 

јављају субјекат (22−24), прилози (25−27) и прилошке одредбе (28−30).  

  
(22) A questo hai tu condotto te e me e gli altri per la tua audacia e superbia signoria. (Nuova Cronica, LXXXI) 

  

(23) Or ci di’, Guglielmo: perché hai tu così onite le donne di Provenza? (Il Novellino, XLII) 

  

(24) Adunque, monsignore, ho io guadagnato Beltramo di Rossiglione, il quale infino nella mia puerizia io 

cominciai a amare e ho poi sempre sommamente amato. (Decameron, III, 9) 

 

(25) […] bene v’hanno poi agiunto i Guelfi uno giglietto vermiglio sopra il capo dell’aquila. (Nuova Cronica, 

II) 

 

(26) Il suo pensero fu d’argento e d’oro, e la sua intenzione fu tale; ed io ho pienamente fornita la sua 

intenzione. (Il Novellino, IV) 
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(27) Se Gisippo ha ben Sofronia maritata, l’andarsi del modo dolendo e di lui è una stoltizia superflua; 

(Decameron, X, 8)  

 

(28) Avemo di queste piccole e vili parole fatta menzione per assempro che niuno cittadino. (Nuova Cronica, 

LXXXI) 

 

(29) Essi hanno della tua vertù voluta più certa esperienza che quella che per te si fosse potuta mostrare dentro 

a’ termini della casa del padre tuo, il quale io conosco abondantissimo di ricchezze. (Decameron, V, 1) 

 

(30) Valente uomo, io ho da più persone inteso che tu se’ savissimo e nelle cose di Dio senti molto avanti. 

(Decameron, I, 3) 

 

 Иза помоћног глагола, а пре партиципа могућа је и појава више језичких елемената, при 

чему њихов број није ограничен, а редослед којим се јављају није ни на који начин условљен 

(Полето 2014: 46−47). Ову појаву илуструју примери (31)−(33).  

 

(31) […] io per me non intendo di più comportargliene, anzi ne gli ho io bene per amor di voi sofferte troppe. 

(Decameron, III, 3) 

 

(32) Egli è vero che io farei per Currado ogni cosa, che io potessi, che gli piacesse; e ho bene in casa avuti, già 

sono quattordici anni, il garzon che tu dimandi e una sua madre, li quali io gli manderò volentieri. (Decameron, 

II, 6) 

 

(33) Poi che io usai qui, ho io ogni dì veduto dar qui di fuori a molta povera gente quando una e quando due 

grandissime caldaie di broda (Decameron, I, 6) 

 

5.1.2. Други период 

 

 У делима написаним између 1375. и 1533. године унутар структуре сложеног перфекта 

такође преовлађује распоред елемената ПГ-П-О, који је заступљен у приближно 49 процената 

свих примера (34−38). 

 

(34) Io, come tu ti puoi essere aveduto, da tutte l’altre cose ho levato l’amore e ’l pensiero [...] (Lorenzo de’ 

Medici, Novelle, 13) 

 

(35) Voi m’avete arso lo mio albergo con tutte le mie massarizie et arnesi! (Giovanni Sercambi, Novelle, 

LXXXX) 

 

(36) Savi consiglieri, i Signori hanno udito li vostri consigli, e veggendogli molto uniti n’hanno preso 

grandissimo conforto, pensando tosto metterli ad esecuzione. (Il Trecentonovelle, CXXXIII) 

 

(37) E s’eglino hanno mossa questa guerra per la venuta di Niccolò, quando bene e’ non fusse venuto. (Istorie 

fiorentine, V, XI) 

 

(38) A nnoi Iddio per sua piatà ci ha conceduto vettoria di tanti capitali e mortali nimici (Il paradiso degli 

Alberti, II, 367) 

 

 Друго место по заступљености заузима редослед О-ПГ-П, присутан у 20,07 процената 

примера (39−43).  

 

(39) Traditori, voi dovete essere stati quelli che Giannozzo da Firenze avete ucciso! (Giovanni Sercambi, 

Novelle, LXXXVII) 
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(40) e l’arbitro che avete eletto è anco sordo, e io non saprei né intendervi, né favellare per cenni. (Il 

Trecentonovelle, CXLI) 

 

(41) Ben venga l’anima mia, per la quale tanti affanni ho giá sustenuti! (Masuccio Salernitano, Il Novellino, 

XXI) 

 

(42) […] verranno a ferire e ingiuriare noi; perché tu medesimo ti giudicherai degno di quella pena che i 

parricidi hanno meritata. (Istorie fiorentine, VI, XX) 

 

(43) Voi, padri e maestri singularissimi miei, per vostra carità m’avete fatto tanta cortesia che questa vostra 

casa avete voluta vedere. (Il paradiso degli Alberti, III, 39)   

  

 Треће место заузима распоред О-П-ПГ, заступљен у 3,09 процената примера (44−45), 

док је у готово истој мери заступљен и редослед ПГ-О-П, са 2,74 процента свих примера 

(46−47).    

 
(44) Voi sapete che a me la vostra figliuola promessa avete. (Giovanni Sercambi, Novelle, LV) 

 

(45) […] come felicemente questa nostra dieta finita abbiamo, possiamo l’altre che a voi concedute ne sono 

per simile grazia procedere e fare. (Il paradiso degli Alberti, I, 189) 

 

(46) La poca fede che coloro che mi dovevono credere mi hanno prestata, e la troppa che io ho prestata a Voi, 

ha me e la mia parte rovinata, (Istorie fiorentine, IV, XXXIII) 

 

(47) Voi avete veduto con quanta consolazione noi abiamo questo giorno passato, sì per lo novellare come per 

li altri ragionamenti giocondi a’uti (Il paradiso degli Alberti, III, 223) 

 

 У најмањој мери заступљен је редослед П-ПГ-О, присутан тек у 0,53% примера (48−49), 

док распоред П-О-ПГ није забележен ни у другом периоду.  

 
(48) Poi che toccato abiamo Vinegia d’alcune novelle […] (Giovanni Sercambi, Novelle, CXXX) 

 

(49) Voi pienamente udito avete, o celestiali iddii, le fitte ragioni e l’aldace e quasi furiose de’ nostri aversari 

e come ciascuno la bellissima Melissa con grande instanzia adimanda. (Il paradiso degli Alberti, II, 239) 

 

 Преглед заступљености различитих редоследа елемената конструкције, илустрован у 

Графику 3, пружа слику сличну ситуацији забележеној у првом периоду. И даље преовлађују 

редоследи у којима је очувана повезаност помоћног глагола и прошлог партиципа, премда уз 

нешто учесталију појаву инверзије ова два елемента. О значају одржавања целине структуре 

сложеног перфекта сведочи и чињеница да број примера у којима се објекат јавља између 

партиципа и помоћног глагола опада у односу на први период.  
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График 3: Дистрибуција заступљених редоследа речи у другом периоду 

 

 И у овом делу корпуса забележени су примери уметања других језичких конституената 

између помоћног глагола и прошлог партиципа, премда у мањем обиму него у првом периоду. 

У другом периоду у наведеном положају могу се јавити субјекат (50−51), индиректни објекат 

(52), прилози (53−54), као и прилошке одредбе (55−56). У ређим случајевима реч је о већем 

броју елемената (57). 

 

(50) Hai tu pensato cosa alcuna per la quale tu mi lievi questo resto del male da dosso? (Lorenzo de’ Medici, 

Novelle, 16) 

 

(51) Doh, messer Ridolfo, che avete voi fatto a dare una giovane a un vecchio? (Il Trecentonovelle, XLI) 

 

(52) […] per vostra grazia più volte avete a Matelda prestato il vostro pistello e lei innel suo mortaio ha fatto 

spesso la salsa che m’ha tutto allegrato. (Giovanni Sercambi, Novelle, XIV) 

 

(53) La dilettevole novella di ser Martino ha molto contentata la brigata; e pertanto lo preposto […] (Giovanni 

Sercambi, Novelle, XVII) 

 

(54) Padre Santo, io ho sempremai udito dire che tanto ha l’uomo briga, quant’elli se ne dà; e cosí finirono 

questi ragionamenti. (Il Trecentonovelle, CXXVI) 

 

(55) Tu non sai fare, bene che a me sia lo stallo rincrescevole, perché io ho per mia arte rinvenuto troppo 

magior tesoro che questo non è. (Giovanni Sercambi, Novelle, XXII) 

 

(56) Dunque voi non sapevati ch’io ho de quisti dí tolta muglie, quale è giovene e multo bella? (Masuccio 

Salernitano, Il Novellino, XXXVIII) 

 

(57) Et ha in modo l’amore preso di me intero dominio, che non basta havermi fatto lei sopra a ogni altra cosa 

piacere, ché m’ha fatto tutte l’altre cose dispiacere et havere in odio. (Lorenzo de’ Medici, Novelle, 13) 

 

 Као што се може видети на основу прегледа Графика 4, стање забележено у 

контекстима у којима се у функцији директног објекта јављају клитике такође не бележи веће 

разлике у односу на први период.  
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График 4: Дистрибуција забележених положаја клитичких заменица у другом периоду 

 

 И даље преовлађује проклитичко везивање ненаглашених заменица за помоћни глагол 

коме следи прошли партицип (58−60), премда су присутни и примери знатно ређих редоследа 

у којима прошли партицип претходи проклитици везаној за помоћни глагол (61), прошли 

партицип следи енклитику везану за помоћни глагол (62) или заменица представља енклитику 

везану за прошли партицип (63). Такво позиционирање клитика било је релативно ретко и у 

ранијим развојним фазама италијанског, а данас је заступљено само на нивоу дијалеката 

(Ролфс 1968а: 175; Робертс 2016: 799).  

 
(58) Disse Francesco: - Io v’ho sempre havuto in reverentia come padre. (Lorenzo de’ Medici, Novelle, 8) 

 

(59) […] benedetti sieno gli gabellieri che ti hanno vituperato, come eri degno. (Il Trecentonovelle, CXLVII) 

 

(60) […] se lo hanno fatto per odio e invidia avevano alla autorità nostra, eglino offendono voi, non noi, 

avendocela voi data. (Istorie fiorentine, VIII, X) 

 

(61) […] e poi in sulla compieta ritornare al modo che ditto t’ho. (Giovanni Sercambi, Novelle, CXVII) 

 

(62) Egli è ladro, et hami confessato che quello mantello e quella cappa impegnò per fiorini XX e che i denari 

ha convertiti in suo uso. (Giovanni Sercambi, Novelle, XXXIV) 

 

(63) Messer, voi sete ormai stato tanto al bagno, e solo per avere di me figliuoli, et i’ho aspettatovi. (Giovanni 

Sercambi, Novelle, LXI) 

 

5.1.3. Трећи период 

 

 У трећем делу корпуса као најзаступљенији се и даље издваја распоред ПГ-П-О, 

присутан у 45,75 процената примера (64−68). 

 

(64) […] ha scritto giá i tre libri di Medaglie, e serba il quarto libro delle False […] (I marmi, IV) 

 

(65) O figliuol mio, tu sei in grand’errore, e il tuo precettore ti ha ensegnato il falso. (Le piacevoli notti, IX, 

IV) 
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(66) […] e far degli ogli odorati, e componere lisci e belletti per donne, alcuni m’hanno data questa mala fama. 

(Matteo Bandello, Novelle, 2, XL) 

 

(67) O sommo e potentissimo amor della patria, come tu prima hai spente l’ire ed espugnato il mio cuore ch’io 

le mura di questa città. (Le sei giornate, IV, XXII) 

 

(68) E come hanno riserrata la porta aspettino ivi tanto che andiamo da lloro. (Le giornate delle novelle dei 

novizi, 2, 8) 

 

  Друго место, са приближно 19 процената примера заузима редослед О-ПГ-П (69−73).  

 
(69) Tutte queste cose la natura ha ordinate sopra di noi. (I marmi, II) 

 

(70) Vedete la testa che meco ho recata in testimonianza contra lui quando dicesse la bugia. (Le piacevoli notti, 

III, V) 

 

(71) Che cosa è questa, signor oratore, che avete sparsa per Roma, che il campo francese è stato rotto e messo 

in fuga? (Matteo Bandello, Novelle, 1, XXXI) 

 

(72) […] né bruttarti le mani nel sangue di colui, il quale la tua vita, che a si manifesto pericolo soggiaceva, 

ha liberata. (Le sei giornate, V, XXV) 

 

(73) […] in prima voglio mostrare quanto bene ci ha dato quel benignissimo Fattore d’ogni cosa per le sue 

santissime mani creato. (Le giornate delle novelle dei novizi, 6, 5) 

 

 Трећи најприсутнији распоред елемената представља О-П-ПГ, забележен у 4,72 

процента свих примера (74−76), док су у знатно мањој мери присутни редоследи ПГ-О-П 

(1,5%) и П-ПГ-О (0,93%), илустровани редом примерима (77−78) и (79−80). Распоред П-О-ПГ 

није присутан ни у овом делу корпуса.   

 
(74) Piú tosto che ucciderla, prendetela tutta e menatela via, perciò che assai mi basta la gran cortesia che verso 

me usata avete. (Le piacevoli notti, XI, II) 

 

(75) Attendete pur e perseverate, seguendo il camino che principiato avete, ché ogni giorno piú s’accrescerá 

in voi il desio de la vertú e de le buone lettere. (Matteo Bandello, Novelle, 1, XVI) 

 

(76) O Gian Simone, ora che voi sète guarito per grazia di Dio e il segno veduto avete, di maniera che 

agevolmente potete credere Zoroastro essere per dovervi servire, altro ora non manca che i denari, e darassi 

finimento all’opera. (Le cene, II, IV) 

 

(77) La fede mia poi e l’obligo che io conosco avere al re nostro signore, dal quale ho tanti e tali benefici 

ricevuti, ed il continovo guerreggiare che si fa a le frontiere dei nemici di Cristo, (Matteo Bandello, Novelle, 

XXI) 

 

(78) Per certo, Antona, che tu questa fiata non la corrai: mi so’ ben io acorta che tu hai un giovine in camera 

nascoso. (Le giornate delle novelle dei novizi, 1, 58) 

 

(79) Veggio esser qui presenti alcuni di voi che conosciuto avete il signor don Pietro conte di Colisano e gran 

contestabile ed amirante di Sicilia. (Matteo Bandello, Novelle, 1, XXII) 

 

(80) E se, vincendo, voi provato avete la fortezza dei romani animi, questo beneficio conseguito avete […] (Le 

sei giornate, V, XXVI) 

 

Дистрибуција редоследа елемената унутар структуре сложеног перфекта, визуелно 

представљена у Графику 5, као и у претходна два периода показује висок ниво очуваности 
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интегритета форме овог глаголског облика. Линеарни след помоћног глагола и прошлог 

партиципа остаје у највећем броју случајева непрекинут, а број примера у којима се директни 

објекат може уметнути између ова два елемента прогресивно се смањује.  

 

 
 

График 5: Дистрибуција заступљених редоследа речи у трећем периоду 

 

 Ипак, премда тежња ка сузбијању раздвајања глагола avere и партиципа није присутна 

само код директног глагола, већ и када се ради о другим реченичним конституентима, у 

одређеном броју примера између поменута два елемента могу се позиционирати субјекат 

(81−83), прилог (84−85), прилошка одредба (86−87) или више комбинованих елемената (88).  

 
(81) Perché avete voi impedito il luogo di qualche dotto componimento? Fatevi inanzi, pedanti gaglioffi! (I 

marmi, VII) 

 

(82) Doni, a cui tanti doni ha il ciel donato. (I marmi, IV) 

 

(83) Caro padrone, avete voi mirata quella bella giovanetta e postole fantasia come con lieti sembianti e cortesi 

accoglienze attentamente vi vagheggiava? (Matteo Bandello, Novelle, 2, XLI) 

 

(84) Una parte. Ditemi: avete voi mai letto il secondo libro di Luciano Delle vere narrazioni? (I marmi, II) 

 

(85) Maestro Manente diceva pure: ˮIo son vivo, non dubitate, non temete, fratelli, che io non ho giamai 

provato la morte; e di grazia ascoltatemi.ˮ (Le cene, III, X) 

 

(86) Vaghe e vezzose donne, la favola da Eritrea nella precedente sera raccontata, mi ha sí di vergogna punto 

il cuore, (Le piacevoli notti, IV, I) 

 

(87) […] ché infiniti sono che oggidí sono nominati e vivono ne la memoria nostra perché i poeti e gli istorici 

hanno di loro fatta menzione, (Matteo Bandello, Novelle, 1, XLVI) 

 

(88) Avete adunque, moglie mia carissima, da me udita la cagione dei miei pensieri. (Matteo Bandello, Novelle, 

1, XXI) 

 

 Тежња ка очувању синтаксичке везе између помоћног глагола и партиципа је у мањој 

мери присутна у случајевима у којима се директни објекат јавља у виду ненаглашене заменице. 

Као што се може видети у Графику 6, у овом контексту и даље преовлађују облици у којима 
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се заменица везује као проклитика за помоћни глагол кога следи прошли партицип (89−91). У 

малом броју случајева заступљено је и енклитичко везивање заменице за прошли партицип 

(92).   

    

 
 

График 6: Дистрибуција забележених положаја клитичких заменица у трећем периоду 

 
(89) Non mi stare ad interrompere il ragionamento: guarda, questa bestia che l’ha veduta cento volte né mai 

ha detto nulla. (I marmi, II) 

 

(90) Ah traditori, traditori, voi mi avete risuscitato! (Le cene, II, II) 

 

(91) Oh, non l’avete per altro lasciata che per cotesto? (Le giornate delle novelle dei novizi, 24, 32) 

 

(92) Io mi dolgo – diceva il figliuolo – che mio padre ha toltomi l’ereditá che legittimamente mi si conveniva 

(I marmi, IV) 

 

Ипак, поред ових примера, јављају се и они у којима се заменица у форми проклитике 

(93−95) или енклитике (96−97) поставља између прошлог партиципа и помоћног глагола.   

 
(93) Quelli non sono sputi di me; io mai non li sputai; certo che tradito mi hai. (Le piacevoli notti, IV, II) 

 

(94) Non vi rammenta egli quante fiate voi e il duca di Lancastro detto m’avete, e talvolta anco garrito, che io 

troppo m’affaticava e che il tanto andar a la caccia di cervi, cinghiari ed altre fere mi potrebbe recar gran 

danno? (Matteo Bandello, Novelle, 2, XXXVII) 

 

(95) Onde e sovra quello che suo era e sovra quello ch’era d’altrui fondato, regnò felicissimamente e pervenne 

a quell’altezza di gloria in cui veduto l’avete, (Le sei giornate, III, XVI) 

 

(96) Voi mi deste un corpo vivo in luogo d’un corpo morto per farmi paura; ora io, per far paura a voi, in luogo 

di vivo hollovi restituito morto. (Le piacevoli notti, XIII, V) 

 

(97) Avetelo saputo dipoi che cosi n’andate tormentando. (Le giornate delle novelle dei novizi, 6, 183) 

 

 

 

 

Дистрибуција забележених положаја 
клитичких заменица у трећем периоду

КЛ-ПГ-П ПГ-П-КЛ П-КЛ-ПГ ПГ-КЛ-П
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5.1.4. Компаративни преглед 

 

 Поређењем података изведених анализом сва три поткорпуса, визуелно приказаних у 

Графику 7, може се закључити да још од најранијих развојних фаза италијанског језика 

преовлађују редоследи заснован на споју помоћног глагола avere и прошлог партиципа уз које 

се налази директни објекат који их прати или им претходи.  

 

 
 

График 7: Компаративни преглед дистрибуције чланова структуре сложеног перфекта у целом 

корпусу 

 

Позиционирање објекта између поменутих двају елемената релативно је често у првом 

делу корпуса, док у другом и трећем бележи значајан пад фреквентности, а исто се може 

тврдити и за друге реченичне конституенте које се могу јавити у оквирима структуре сложеног 

перфекта. Интересантно је пак да не бележе сви такви конституенти једнако мањи број 

примера у трећем периоду. Наиме, док је забележени број примера у којима се прилог или 

прилошка одредба постављају унутар форме сложеног перфекта једноцифрен, обим примера 

са субјектом у тој позицији је знатно већи, што наводи на закључак да је субјекат потенцијално 

конституент који се најдуже задржао у тој позицији. Чињеница да су примери оваквог 

позиционирања конституената уопште пронађени у делима из XVI века такође показује да се 

наши налази не слажу у потпуности са тврдњама граматичара да је до ренесансне епохе дошло 

до елиминације уметања језичких елемената између партиципа и помоћног глагола у 

сложеним временима (Полето 2014: 3, 63), али ритам нестанка таквих примера указује да је 

овај феномен потенцијално искорењен до краја ренесансног периода.  

Постојање оваквих примера не може се пак сматрати довољним доказом да структура 

сложеног перфекта није у потпуности граматикализована. Ниво њихове учесталости је 

недовољан да би поткрепио такве тврдње, а исто се може рећи и за примере у којима се објекат 

било у виду именске речи или ненаглашене заменице поставља између прошлог партиципа и 

помоћног глагола. Оно што се може закључити на основу изведених података јесте да се 

редослед елемената унутар структуре претежно слаже са општим тежњама редоследа речи 

унутар система раног италијанског, али и да је подложан високим нивоима варијација у 

позиционирању конституената које тај систем одликују (Полето 2014: 38). Чињеница да је 

једини редослед у коме се структура не јавља онај у коме би се помоћни глагол нашао у 

последњој позицији, карактеристичан за ране фазе латинског у којима структура још није била 

граматикализована (Полето 2014: 1), сведочи о високом степену развоја форме сложеног 
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перфекта. Чак и слобода са којом се унутар структуре јавља инверзија положаја прошлог 

партиципа и помоћног глагола може се сматрати индикатором високог нивоа 

граматикализованости (Текавчић 1980: 690; Салви 2004: 47), као и чињеница да ипак 

преовлађује редослед који ће се усталити у модерном језику (Салви 2016: 1000). Стога се може 

закључити да се на нивоу редоследа речи структура аналитичког перфекта већ од раних фаза 

може сматрати морфолошки везаном и синтаксички стабилном, а ређи примери у којима се 

језички материјал уводи у оквире структуре на начин некарактеристичан за модерни језик 

могу бити одређени као остаци ранијих развојних фаза који показују да процес генерализације 

синтаксичког склопа структуре потенцијално још увек није комплетиран (Леман 2015: 160).               

 

5.2. Елиминација објекта 

 

 У романским језицима функцију директног објекта могу вршити именске речи, 

именичке синтагме (Салви 2009а: 128), заменице у виду клитика или реченичне допуне 

(Ситариду 2017: 99). У сва три случаја поменуте структуре представљају глаголску допуну, 

неопходну да би предикат могао бити функционалан на синтаксичком нивоу и разумљив на 

семантичкој равни (Ситариду 2017: 89).  

 Директни објекти јављају се у конструкцијама са прелазним глаголима, у којима 

постоји јасна расподела семантичких улога (Китила 2011: 347). Субјекат конструкције обично 

испуњава улогу агенса који активно започиње радњу и управља њеним током (Китила 2011: 

350), док директни објекат представља пацијенса или доживљавача, односно особу или 

ентитет који радња погађа, ван његовог утицаја или воље (Ла Фаучи 2009: 70−71).  

Као што је раније детаљно образложено, управо овакве конструкције, састављене од 

глагола и директног објекта, уз додатак партиципа са атрибутивном функцијом, представљају 

почетну фазу развоја сложеног перфекта (Салви 1987: 234). Будући да је за ране фазе 

граматикализације карактеристична јака повезаност објекта и партиципа на синтаксичко-

семантичком нивоу, директни објекат, који се јавља искључиво у виду именске речи, постаје 

неизоставни део конструкције (Де Акоста 2006: 145). Потенцијал елиминације објекта из 

конструкције стога се мора схватити као маркер јачања везе између помоћног глагола и 

партиципа, као и квалитативне промене њихових значењских вредности и синтаксичких 

функција. Изостанак објекта означава да је конструкција самодовољна и може без проблема 

функционисати независно од објекатске допуне (Морети 1986: 6−7). Ова појава може се 

очекивати тек у позним фазама процеса и сигнализирати да је граматикализација већ извршена 

у неким контекстима (Де Акоста 2006: 195), премда њена појава може претходити фази 

дифузије и генерализације употребе конструкције у контекстима различитим од оригиналних.     

   Поред поменутог, елиминација објекта сматра се једним од маркера финалних фаза 

процеса граматикализације јер корелира са другим сличним појавама. Тако изостанак објекта 

услед високог степена граматикализованости конструкције обично прати елиминација 

слагања партиципа са објектом (Ролфс 1968б: 115, Ситариду 2017: 138), услед слабљења 

оригиналне синтаксичке повезаности тих двају елемената (Ла Фаучи 2009: 70). Уједно, 

могућност елиминације објекта омогућава употребу конструкције сложеног перфекта са 

непрелазним глаголима, што условљава њено постепено ширење на категорију инергативних 

глагола (Ситариду 2017: 95).     

 

5.2.1. Први период 

 

 У прегледаним делима написаним између 1200. и 1375. године међу укупно 

анализирана 663 примера, пронађена су 103 примера у којима се јавља глагол у сложеном 

перфекту без директног објекта. Ексцерпирани примери могу се поделити у две групе, где 
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првој припадају случајеви у којима није присутан директан објекат у виду именице, именске 

синтагме, клитике или реченице, али значење глагола допуњује неки други елемент, док у 

другу спадају сви примери у којима је глагол лишен било какве допуне.  

 У оквирима прве групе, глаголи у сложеном перфекту јављају се уз: (а) облике così и 

come који замењују реченице у служби директног објекта (98−99) (Салви 2009а: 129), (б) 

квантификаторе molto, tanto, poco (100−101), (в) прилоге са квалитативним значењем bene и 

male (102−103) и (г) прилошким одредбама са значењем теме (104−105). Управо овој групи 

припада највећи број ексцерпираних примера.  

 
(98) E così, d’allora innanzi, si cominciaro a rimaritar le donne vedove, sì come avete udito, e questa fu la 

prima. (Anonimo, Il Novellino, LIV) 

 

(99) E ’l morditore rispose: – Ho fatto sì, ch’io sono povero! (Anonimo, Il Novellino, LV) 

 

(100) […] onde tanto avemo parlato, per sua prodezza e valore prese sopra i Saracini di Spagna il reame 

d'Araona, (Nuova Cronica, LXXVI) 

 

(101) per ciò che egli ci è stasera venuto un de’ suoi fratelli e ha molto con lei favellato. (Decameron, VIII, 7) 

 

(102) Male hanno fatto, che nostro intendimento era di volere i Fiorentini tutti, e non partiti, a buoni fedeli, e  

di quella città fare nostra camera e la migliore di nostro imperio”. (Nuova Cronica, VII) 

 

(103) Figliuol mio, bene hai fatto, e così si vuol fare per innanzi […] (Decameron, I, 1) 

 

(104) Avemo sì lungamente detto sopra questa matera da’ Fiorentini a’ Pisani […] (Nuova Cronica, III) 

 

(105) Or abiamo contato di questi reami; degli altri di quest’isola non contiamo, però che noi non vi fummo, 

e però vi conterò d’un’altra isola molto piccola, che si chiama Nenispela. (Il Milione, 163) 

 

 Анализом прегледа заступљености глагола у сложеном перфекту у примерима у којима 

се не јавља директни објекат, представљеног у Табели 3, где су глаголи који фигурирају у првој 

групи истакнути подвлачењем, може се закључити да у тој групи преовлађују категорије 

глагола говорења, мишљења и, у нешто мањој мери, опажања.  

Табела 3: Преглед глагола уз које је изостављен директни објекат у првом периоду6 

 

Фреквентност глагола уз 

које се не јавља објекат у 

првом периоду 

 

(22) dire  

(16) fare  

(7) udire  

(6) contare  

(5) intendere  

(3) raccontare  

(3) parlare  

 
6 Број појављивања глагола дат је у загради испред инфинитива.  



73 

 

(3) cominciare  

(3) cenare  

(2) riguardare  

(2) ragionare  

(2) peccare  

(2) meritare  

(2) mangiare  

(2) fare  

avere  

ballare 

bere  

bere 

camminare 

campare 

cavalcare 

confettare 

conoscere 

desinare 

dimorare 

disavanzare 

divisare 

fallare 

faticare 

favellare 

gridare 

guadagnare  

ire 

nascondere 

onorare 

parlare 

perdere 

piangere 

promettere 

provare 

provedere 

ragliare 

sapere 

sentire 
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servire 

stare 

usare  

vedere 

volere 

 

У другој групи пак могу се јавити: (а) глаголи који се у речницима наводе као типично 

прелазни, попут fare, mangiare, bere, perdere, guadagnare, riguardare и provare (примери 

106−107), (б) глаголи који се у зависности од контекста могу употребљавати и као прелазни и 

као непрелазни, какви су cominciare, cenare, confettare, servire (108−109), (в) непрелазни 

инергативни глаголи, попут ragionare, peccare, ballare, camminare, cavalcare, desinare, 

dimorare, fallare, faticare, parlare, piangere, provedere, ragliare (110−117) и (г) непрелазни 

инакузативни глаголи campare и stare (118−119). Глаголи из прве категорије у пронађеним 

примерима понашају се као да поседују унутрашњи објекат, попут неких глагола другог типа 

(cenare, confettare) (Гортан ет ал. 1971: 188), што дозвољава њихову употребу без објекатске 

допуне. Заједно са глаголима трећег типа они исказују ателичне радње са високим нивоом 

акционалности. Сви глаголи из прве три категорије у контекстима у којима се овде јављају и 

данас би се употребљавали са помоћним глаголом avere. Међутим, то се не може тврдити за 

глаголе из четврте групе, који се у модерном језику употребљавају уз помоћни глагол essere.  

 

(106) e sse’ stato in arme contro alla nostra potenza col traditore meser Luigi di Taranto tuo cugino, e nostro 

ribello e nimico, il quale ha fatto come tu, con frode e sagrilegio sposata quella rea femmina e adultera e 

traditrice del suo signore e marito (Nuova Cronica, CXII) 

 

(107) Messere, vostri figliuoli hanno guadagnato e sono ricchi. (Anonimo, Il Novellino, I) 

 

(108) cercando di cacciarlo o farlo mal capitare; altri dicea: ˮPoi che cominciato abiamo, ardiamo il restoˮ 

(Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, 16) 

 

(109) or vedete oggimai voi! Dove, poi che hanno bevuto e confettato, fatta una danza o due, ciascuna con 

colui a cui stanza v’è fatta venire se ne va nella sua camera. (Decameron, VIII, 9) 

 

(110) E quando il Grande Sire à dimorato 3 mesi nella città che v’ò contato di sopra, cioè dicembre, gennaio, 

febraio, dunque si parte di quivi del mese di marzo e va verso mezzodie infino al mare Aziano, che v’à 2 

giornate. (Il Milione, 93) 

 

(111) Se noi diremo che noi non abbiamo peccato, noi inganniamo noi medesimi, e non fia in noi veritade. 

(Nuova Cronica, III) 

 

(112) e però spesso dicea: ˮHa raghiato oggi l’asino di Porta?ˮ; e molto lo spregiava. (Cronica delle cose 

occorrenti ne' tempi suoi, 20) 

 

(113) Lo ’mperadore li disse: – Maestro, io credo che tu hai fallato troppo, contra i miei comanlenti.  (Anonimo, 

Il Novellino, VI) 

 

(114) ˮCerto noˮ, disse la donna ˮche egli non ha ancor cenato; ché quando tu nella tua malora venisti ci 

ponavam noi a tavola per cenareˮ. (Decameron, V, Conclusione) 
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(115) Dilettose donne, assai manifestamente veggiamo che, poi che i buoi alcuna parte del giorno hanno 

faticato sotto il giogo ristretti, quegli esser dal giogo alleviati e disciolti, e liberamente dove lor più piace, 

(Decameron, VIII, Conclusione) 

 

(116) Quando l’uomo si parte e à cavalcato queste 20 giornate di montagne di Cuncum, sí si truova una 

provincia ch’à nome Anbalet Mangi, ch’è tutta piana; e v’à castella e città assai. (Il Milione, 112) 

 

(117) […] per le quali cose io estimo, avendo riguardo quanti giorni sotto certa legge ristretti ragionato 

abbiamo, che, sì come a bisognosi, di vagare alquanto e vagando riprender forze a rientrar sotto il giogo non 

solamente sia utile ma oportuno. (Decameron, VIII, 10) 

 

(118) Ed oltre a·cciò naturalmente veggiamo che tutte le cose del mondo hanno mutazione, e vegnono e 

verranno meno, come Cristo di sua bocca disse, che neuna cosa ci ha stato fermo. (Nuova Cronica, XIII) 

 

(119) e il lor desiderio è onesto e credo che egli piaccia a Dio, poiché l’uno dalle forche ha campato e l’altro 

dalla lancia e amenduni dalle fiere salvatiche: e però facciasi. (Decameron, V, 3) 

 

Присуство инергативних глагола у примерима из првог периода из којих је изостављен 

директни објекат говори у прилог значају елиминације објекта као показатеља нивоа 

граматикализованости ове структуре, будући да се ширење употребе на непрелазне глаголе 

везује за позне фазе процеса. Забележени примери недвосмислено представљају случајеве у 

којима је структура сложеног перфекта већ у довољној мери синтаксички и семантички 

независна да би се могла сматрати граматикализованом, али њихов релативно сведен број и 

недостатак разноврсности нам казује да се процес дифузије ове конструкције на категорију 

инергативних глагола још увек налази у почетним фазама. Појава инакузативних глагола у 

оквиру форми сложеног перфекта са помоћним глаголом avere додатно сведочи о недовољној 

устаљености граница семантичке распрострањености ове конструкције.      

 

5.2.2. Други период 

 

 Број забележених примера у делима написаним између 1375. и 1533. године износи 106 

од укупно 1131. Као и у претходном периоду присутне су две групе глагола, премда у овом 

периоду глаголи уз које се јављају допуне које на семантичкој равни замењују објекат нису 

знатно бројнији од оних који су лишени било какве допуне.  

 У оквирима прве групе глагола и у другом периоду се истичу они чије значење 

допуњују прилошке одредбе са вредношћу теме (120), come и così (121−122), прилози male и 

bene (123−124) и количински прилог assai (125). 

 
(120) Poi che abbiamo trattato del senno di Salamone innelle du sentenzie per lui date, (Giovanni Sercambi, 

Novelle, LXIV) 

  

(121) E narrò tutto come di sopra ho contato […] (Giovanni Sercambi, Novelle, 90) 

  

(122) […] sí come la prescritta novella ne ha chiaramente dimostrato. (Masuccio Salernitano, Il Novellino, X) 

 

(123) Io ho fatto male: poi che mandato avea per lui lo dovea onorare e da lui sapere quello disiava (Giovanni 

Sercambi, Novelle, 170) 

 

(124) Viva il messere, che troppo bene ha giudicato; e su quella prateria, ch'è di fuori, dopo l'assoluta questione, 

dierono a maestro Alberto la bacchetta […] (Il Trecentonovelle, CXXXVI) 
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(125) Quando costui ha assai udito, dice a costei […] (Il Trecentonovelle, CVI) 

 

 Другој групи припадају глаголи који се најчешће користе као прелазни, али је њихов 

објекат неизречен (126−128), инергативни непрелазни глаголи (129−133) и ретки примери 

инакузативних глагола са помоћним глаголом avere (134−136).  

 

(126) Andiamo a madonna la badessa, e dìcoti che io ho sparto e tu hai ricolto. (Giovanni Sercambi, Novelle, 

54) 

 

(127) Ellino hanno acettato, come faremo? (Giovanni Sercambi, Novelle, V) 

 

(128) Come le donne fiorentine, senza studiare o apparare leggi, hanno vinto e confuso già con le loro legge, 

portando le loro fogge, alcuno dottore di legge. (Il Trecentonovelle, CXXXVII) 

 

(129) […] questo adviene quando la moneta è d’una città strana e in altra non ha corso secondo suo valore; (Il 

paradiso degli Alberti, IV, 262) 

 

(130) E’ può ben essere, però che pare che sempre, dove hanno regnato i signori, vi siano assai corpi di santi 

e spezialmente martiri. (Il Trecentonovelle, CLVII) 

 

(131) Dunque avete voi giucato e avete perduto? Tornerete altra volta. (Il Trecentonovelle, CXXI) 

 

(132) […] ma è sí piccolo tempo che io ho favellato al buon uomo a cui questa novella che io racconterò, 

avvenne. (Il Trecentonovelle, CXXXV) 

 

(133) con sospiri per contrarii venti e con lacrime per folta pioggia, ho giá navigato, da la iniqua e crodele 

fortuna insino al porto, con le soe continue e mestuose uccisaglie e spaventandome, sono stato accompagnato. 

(Masuccio Salernitano, Il Novellino, XL) 

 

(134) Lo giovano disse: «Per mia fé, io hoe giaciuto stanotte con una contessa in uno castello et hoe avuto di 

lei mio talento et ella di me, e tutti li miei denari li ho dati e non veggo modo che io possa a Bologna ritornare. 

(Giovanni Sercambi, Novelle, 31) 

 

(135) […] ma piú tosto abbiamo recurso a la santa orazione, e tu da un canto e io da l’altro supplicaremo a 

Dio, (Masuccio Salernitano, Il Novellino, II) 

 

(136) non di meno io non ho fuggito né sono per lo avvenire per fuggire simili narrazioni (Istorie fiorentine, 

VII, I) 

 

 За овај део корпуса карактеристичан је благ пораст броја различитих инергативних 

глагола са којима се јављају облици сложеног перфекта са помоћним глаголом avere. Ову 

тврдњу додатно илуструје увид у списак глагола присутних у другом поткорпусу, наведен у 

Табели 4.  
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Табела 4: Преглед глагола уз које је изостављен директни објекат у другом периоду 

 

Фреквентност глагола уз које се 

не јавља објекат у другом 

периоду 

 

(10) udire  

(7) dire  

(6) dire  

(4) vincere  

(4) dormire  

(3) parlare 

(3) fare  

(3) dimostrare 

(2) udire  

(2) studiare 

(2) provedere  

(2) pensare  

(2) mandare 

(2) giudicare 

(2) giudicare  

(2) giacere  

(2) errare 

(2) correre 

(2) conoscere  

acettare 

adoperare 

apparare 

bere 

cenare 

cercare 

comprendere 

confidare 

confondere 

contare 

desinare 

dipingere 

fabbricare 

fallare 
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fare 

favellare 

fuggire  

giocare 

guadagnare 

indovinare 

mancare 

mangiare 

misfare 

narrare 

navigare 

ordinare  

peccare 

pensare 

perdere 

perdonare  

posare 

potere 

raccogliere 

regnare 

resistere 

ricorrere 

scrivere 

sentire 

sentire 

soffrire  

sognare 

spargere 

trattare 

variare 

vedere 

volere 

  

 Глаголи који се употребљавају као инергативни или чија забележена употреба у 

анализираним примерима поседује одлике својствене инергативним глаголима су следећи: 

mancare, provedere, correre, cenare, confidare, giocare, soffrire, errare, dormire, parlare, desinare, 

fallare, favellare, misfare, navigare, pensare, peccare, posare, regnare, sognare. Њихово растуће 

присуство и разноврсност показују да ширење облика перфекта са avere ван категорије 

транзитивних глагола још увек траје, а коришћење овог типа перфекта са глаголима са којима 

се у модерном језику употребљава essere сведочи о недовољној кристализованости 
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анализиране структуре у контекстима употребе који не одговарају оригиналним семантичким 

оквирима у којима је започета граматикализација.     

 

5.2.3. Трећи период 
  

 У делима која припадају трећем поткорпусу забележен је знатно већи број примера, 

свеукупно њих 160 од укупно анализираних 1716.  

 Као и у претходним периодима, и у овом се јављају прелазни глаголи који надомешћују 

губитак објекатске допуне ослањањем на прилоге bene, male, assai, molto и poco (137−140), 

прилошке одредбе за изрицање теме (141−142), као и структуре у којима così и come замењују 

објекатске реченице (143−144).   

 

(137) La veritá partorisce odio, dice quel motto: ma egli ha fatto bene; perché, s’egli entrava nella prèdica, non 

usciva stasera. (I marmi, II) 

 

(138) Voi avete ottimamente pensato, avendomi detto il fatto come sta, e filato sí bene (Matteo Bandello, 

Novelle, 1, XXI) 

 

(139) Avete aspettato assai? (Le giornate delle novelle dei novizi, 7, 93) 

 

(140) Lui se ne va sempre a spasso, ha studiato poco e legge manco; dove si ragiona, ed egli cheto: e cosí mi 

fa stupire. (I marmi, IV) 

 

(141) […] bella cosa a veder l’ambiguitá di tutti coloro che hanno scritto del Magno Alessandro, cosí greci 

come latini (I Marmi, II) 

 

(142) Io non so, dolcissimo signor mio, se voi mai avete pensato sovra la poco lodata vita che il  marchese 

Niccolò vostro padre fa e i modi che egli tiene […] (Matteo Bandello, Novelle, 1, XLIV)  

 

(143) […] e con la penna sono eloquentissimi, e con la lingua nulla possono esprimere, perché cosí ha voluto 

la natura. (I marmi, VI) 

 

(144) Non sanno ancóra che l’ufficio del poeta, sí come abbiamo inteso da uomini dottissimi e sapientissimi, 

consiste in questo. (I marmi, II, III) 

 

 Поред претходно поменутих, велики број глагола се јавља без икакве допуне. У ову 

групу спадају типично прелазни глаголи уз које је објекат неизречен, премда се његово 

значење може извести из ширег контекста (145−146), инергативни непрелазни глаголи и 

глаголи које се употребљавају као инергативни (147−153) и инакузативни непрелазни глаголи 

(154). 

  

(145) Hai tu ben mangiato e bevuto secondo il voler tuo? − disse Costanzo. (Le piacevoli notti, IV, I) 

 

(146) E se piú tosto non ho sodisfatto almeno per lettere, è che non sono ancora tre dí che io arrivai qui con le 

galee di Soria (Matteo Bandello, Novelle, XX) 

 
(147) Ora, da che tu ha’ cominciato bisogna tu segua cotal giuoco. (Le giornate delle novelle dei novizi, 5, 19) 

 

(148) […] sempre mi sono affaticato, ho travagliato di dí e di notte; che maladetto sia questo e quello (I marmi, 

IV) 
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(149) Non ho io ubedito in tutto ai comandamenti vostri? (Le piacevoli notti, XIII, VII) 

 

(150) Tu vedi tutto il dí in questa nostra cittá, che quelli che fuori hanno conversato, ora in Levante, ora in 

Ponente e in altre parti (Matteo Bandello, Novelle, 2, XLI) 

 

(151) Ti prometteranno parlar al signore dei casi tuoi, e in tua presenza d’altri affari a l’orecchia gli parleranno, 

dandoti a credere che di te hanno favellato e tuttavia mille favole ti venderanno. (Matteo Bandello, Novelle, 2, 

XXXVII)  

 

(152) Voi vedete, o soldati, con quai nimici avete combattuto […] (Le sei giornate, V, XXVI) 

 

(153) Se voi la vedesse mi rendo certo che ve ne innamorareste: la non ha anco figliato e a fatica ha fatto il 

petto; penzate che la non ha finiti sedici anni (Le giornate delle novelle dei novizi. 35, 9) 

  

(154) […] ma quando ha scorso alcuno spazio di tempo, discendendo le parti sue grosse al fondo, viene a 

rimaner piú purificato e non nuoce tanto. (I marmi, II) 

 

 Забележена ситуација сагласна је са стањем које је запажено у претходна два периода, 

премда је приметно да распрострањеност инергативних глагола бележи значајан пораст. Као 

што се може видети у Табели 5, у овај тип глагола у трећем периоду убрајају се: dormire, 

ragionare, parlare, operare, navigare, favellare, errare, discorrere, desinare, abitare, cavalcare, 

combattere, conversare, mentire, pisciare, rispondere, straparlare, travagliare, trionfare, ubbidire.  

  Табела 5: Преглед глагола уз које је изостављен директни објекат у трећем периоду 

 

Фреквентност глагола уз које се 

не јавља објекат у трећем периоду 

 

(20) dire  

(9) intendere  

(9) dormire  

(8) fare  

(5) scrivere  

(5) ragionare  

(4) udire  

(4) sentire  

(4) pensare  

(4) mangiare  

(4) fare  

(3) pensare  

(3) parlare  

(3) intendere 

(3) finire  

(2) vedere  

(2) soddisfare  

(2) scrivere  
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(2) ragionare  

(2) operare 

(2) navigare 

(2) mandare  

(2) imparare  

(2) favellare  

(2) errare   

(2) discorrere 

(2) dire  

(2) desinare 

(2) bere  

volere  

abitare 

affermare 

amare 

aspettare 

avere 

cavalcare 

cenare 

combattere 

cominciare 

commettere 

conversare 

dare 

deliberare 

divisare 

fallire 

figliare 

giocare 

giovare 

indovinare 

leggere 

mancare 

mentire 

mettere 

pescare 

pisciare 

predicare 
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prendere 

restare 

rispondere 

sapere 

scorrere 

sentire 

servire 

sottoporsi 

spendere 

straparlare 

studiare 

tenere 

travagliare 

trionfare 

ubbidire 

vedere 

vincere 

volere 

 

 Све значајније присуство овог типа глагола сведочи о континуираном ширењу 

сложеног перфекта са помоћним глаголом avere на домен непрелазних глагола, али њихов број 

је недовољан да би се говорило о генерализованој употреби. Употреба непрелазних и 

повратних глагола, какви су scorrere, restare и sottoporsi са помоћним глаголом avere уместо 

essere, додатно поткрепљује виђење да границе употребе помоћних глагола у XVI веку још 

увек нису кристализоване.  

 

5.2.4. Компаративни преглед 

 

 Елиминација директног објекта сматра се једним од маркера завршетка процеса 

граматикализације јер означава самосталност структуре сложеног перфекта са помоћним 

глаголом avere на семантичком и синтаксичком нивоу. Недостатак потребе за објектом такође 

дозвољава ширење конструкције на непрелазне глаголе и осигурава елиминацију феномена 

слагања прошлог партиципа.  

 Анализирани примери показују да се директни објекат може изоставити уз 

конструкцију сложеног перфекта већ од најраније развојне фазе италијанског језика, али и да 

се то превасходно дешава уз прелазне глаголе где је објекат неизречен али на њега указује 

контекст или га на семантичкој равни замењује неки други конституент који допуњује значење 

предиката. У првом периоду присуство инергативних глагола или глагола који се могу 

употребити као инергативни није значајно, али, као што се може закључити на основу Табеле 

6, између XIII и XVI века долази до значајног пораста броја глагола уз које се објекат може 

изоставити, али и до раста удела инергативних глагола у том броју.  

Забележено стање говори о постепеном ширењу структуре сложеног перфекта са avere 

на нове контексте употребе, што је конзистентно са позним фазама граматикализације, али 

истовремено недостатак ограничења употребе ове конструкције на искључиво инергативне 
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глаголе указује на то да фаза генерализације употребе до краја XVI века није завршена. На тај 

закључак указује и чињеница да примери без директног објекта сачињавају око 10 процената 

укупног броја примера у појединачним поткорпусима (15,5% у првом периоду, 9,3% у другом 

и трећем), удео непрелазних глагола у том броју је још мањи и износи између 1 и 3 процента 

укупног броја примера.  

 
Табела 6: Компаративни преглед глагола уз које је елиминисан директни објекат у свим 

поткорпусима 

 
Преглед фреквентости глагола без директног 

објекта у целокупном корпусу 

Први период Други период Трећи период 

   

(22) dire  

(16) fare  

(7) udire  

(6) contare  

(5) intendere  

(3) raccontare  

(3) parlare  

(3) cominciare  

(3) cenare  

(2) riguardare  

(2) ragionare  

(2) peccare  

(2) meritare  

(2) mangiare  

(2) fare  

avere 

ballare 

bere 

bere 

camminare 

campare 

cavalcare 

confettare 

conoscere 

desinare 

dimorare 

disavanzare 

(10) udire  

(7) dire  

(6) dire  

(4) vincere  

(4) dormire  

(3) parlare 

(3) fare  

(3) dimostrare 

(2) udire  

(2) studiare 

(2) provedere  

(2) pensare  

(2) mandare 

(2) giudicare 

(2) giudicare  

(2) giacere  

(2) errare 

(2) correre 

(2) conoscere  

accettare 

adoperare 

apparare 

bere 

cenare 

cercare 

comprendere 

confidare 

(20) dire  

(9) intendere  

(9) dormire  

(8) fare  

(5) scrivere  

(5) ragionare  

(4) udire  

(4) sentire  

(4) pensare  

(4) mangiare  

(4) fare  

(3) pensare  

(3) parlare  

(3) intendere 

(3) finire  

(2) vedere  

(2) soddisfare  

(2) scrivere  

(2) ragionare  

(2) operare 

(2) navigare 

(2) mandare  

(2) imparare  

(2) favellare  

(2) errare   

(2) discorrere 

(2) dire  
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divisare 

fallare 

faticare 

favellare 

gridare 

guadagnare 

ire 

nascondere 

onorare 

parlare 

perdere 

piangere 

promettere 

provare 

provedere 

ragliare 

sapere 

sentire 

servire 

stare 

usare  

vedere 

volere 

 

confondere 

contare 

desinare 

dipingere 

fabbricare 

fallare 

fare 

favellare 

fuggire  

giocare 

guadagnare 

indovinare 

mancare 

mangiare 

misfare 

narrare 

navigare 

ordinare 

peccare 

pensare 

perdere 

perdonare  

posare 

potere 

raccogliere 

regnare 

resistere 

ricorrere 

scrivere 

sentire 

sentire 

soffrire  

sognare 

spargere 

trattare 

variare 

vedere 

volere 

(2) desinare 

(2) bere  

abitare 

affermare 

amare 

aspettare 

avere 

cavalcare 

cenare 

combattere 

cominciare 

commettere 

conversare 

dare 

deliberare 

divisare 

fallire 

figliare 

giocare 

giovare 

indovinare 

leggere 

mancare 

mentire 

mettere 

pescare 

pisciare 

predicare 

prendere 

restare 

rispondere 

sapere 

scorrere 

sentire 

servire 

sottoporsi 

spendere 

straparlare 
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studiare 

tenere 

travagliare 

trionfare 

ubbidire 

vedere 

vincere 

volere 

volere 

    

 Највећи број примера остаје везан за употребу са глаголима опажања и говорења, што 

може навести на закључак да су контексти у којима започиње граматикализација сложеног 

перфекта са глаголом avere управо они у којима се употреба ове конструкције без директног 

објекта најпре стабилизује. Интересантно је такође да међу најчешћим глаголима говорења у 

првом периоду фигурирају прелазни глаголи dire, contare и raccontare, док су у другом и 

трећем периоду све заступљенији непрелазни глаголи, попут parlare, favellare, discorrere, 

ragionare, conversare, на основу чега се може формулисати хипотеза да је ширење употребе 

сложеног перфекта са avere можда започело између семантички сродних прелазних и 

непрелазних глагола унутар категорија у којима је употреба ове структуре устаљена од самих 

почетака процеса граматикализације.            

 

5.3. Присуство реченичне допуне у служби објекта 

 

 Попут изостанка директног објекта, присуство објекта у виду реченичне допуне сматра 

се једном од ознака високог степена граматикализованости конструкције која ће прерасти у 

сложени перфекат (Пинкстер 1987: 205). Разлог тога се огледа у чињеници да замена 

уобичајеног објекта у виду номиналног комплемента целом реченицом искључује могућност 

интерпретације партиципа као одредбе објекта и указује на његово сагледавање као дела 

конструкције аналитичког перфекта на морфолошком и семантичком плану као једине 

логичне опције.  

 У модерном италијанском језику у овај тип реченица убрајају се објекатске, чија је 

функција употпуњавање значења предиката (Мезлер и Саму 2009: 766). Услови за 

категорисање реченица као објекатских су прецизно дефинисани и подразумевају поседовање 

допунске вредности у односу на главну реченицу и присуство језичког елемента који 

антиципира зависну реченицу у главној и везује се за њу уз помоћ везника или везничких 

израза међу којима најчешће фигурира che (Патота 2002: 165; Рати 2009: 562−563). Неки 

граматичари ову категорију додатно сужавају, сматрајући правим објекатским искључиво оне 

реченице које уводе прелазни глаголи (Морети 1986: 31), док оне које уводе прономинални 

глаголи именице, придеви или изрази одређују као декларативне (proposizioni dichiarative) 

(Рати 2009: 561). Овакве реченице могу поседовати глагол у индикативу или конјунктиву, а 

избор глаголског начина се заснива на сигурности субјекта у веродостојност изјаве изречене 

реченицом (Вењадуцо 2009: 799). У случајевима где се субјекти главне и објекатске реченице 

подударају преовлађује тежња за употребом имплицитне форме у виду директног инфинитива 

или инфинитива који уводе предлози di и a (Морети 1986: 35, 37).  

 Ипак, дефиниција реченичних конструкција са функцијом објекта у латинском и раном 

италијанском језику не поклапа се са ситуацијом у модерном италијанском, већ је и у овом 

случају данашње стање резултат крупних промена на дијахронијској равни (Рати 2009: 572).     
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 Наиме, у латинском језику вредности које данас поседују допунске реченице (frasi 

completive) исказивале су се превасходно конструкцијом акузатива са инфинитивом (Греко 

2007: 9). За ову структуру генерално се сматра да се прво развија код глагола који су могли 

као допуну имати двоструки акузатив (Гортан ет ал. 1971: 232). У историјском развоју 

конструкције акузатив са значењем особе или ентитета на кога је радња усмерена у присуству 

инфинитива са функцијом исказивања циља или намере везане за радњу главног глагола 

почиње да се схвата као субјекат инфинитива и губи пређашњу функцију правог објекта 

предиката главне реченице, чиме се стварају услови за ширење опсега глагола са којима се ова 

структура јавља (Греко 2007: 33). Сходно томе, премда су се под акузативом са инфинитивом 

традиционално подразумевали сви спојеви у којима предикат главне реченице за допуну узима 

инфинитив чији субјекат је исказан акузативом, новија истраживања постулирају постојање 

потребе за прецизнијим дефинисањем ове конструкције увођењем јасних семантичких и 

синтаксичких рестрикција (Греко 2007: 34). Тако је на синтаксичком нивоу за дефинисање 

споја акузатива и инфинитива као истоимене конструкције неопходно најпре да се ова два 

елемента перципирају као недељива целина која интегрално врши функцију објекта главног 

глагола (Греко 2007: 34). Успостављање такве дистинкције омогућава да се јасно разликују 

инфинитиви који самостално служе као допуне предиката главне реченице и само позиционо 

следе његов објекат у акузативу од правих конструкција акузатива са инфинитивом које су у 

мањој мери семантички и формално ограничене својствима главног глагола, те, на пример, 

могу исказивати антериорност употребом прошлог инфинитива (Греко 2007: 35−35).  

 На семантичком нивоу претходно описана синтаксичка интерпретација структуре 

утиче на њено повезивање са преовлађујуће декларативним вредностима (Греко 2007: 35), 

исказаним кроз фигурирање уз категорије глагола говорења, мишљења (Куцолин 2013: 23−24), 

осећања и опажања (Греко 2013: 174). Нешто мање транспарентни су примери у којима се 

акузатив са инфинитивом јавља уз глаголе воље, жеље или забране, као и фазне и модалне 

(Гортан ет ал. 1971: 237−238), где је валентност главног глагола и, самим тиме, структуру 

конструкције теже недвосмислено протумачити, што је посебно релевантно за примере из 

позних латинитета, где је већ дошло до мешања функција акузатива и датива услед 

делимичног колапса падежног система (Греко 2013: 36).  

 Иако акузатив са инфинитивом дефинисан у границама наведеним у претходним 

пасусима опстаје као примарни начин исказивања реченичне допуне све до епохе касног 

латинског, било услед веће прилагођености употреби у прози било због значајног темпа 

развоја књижевности који је остављао мало простора за увођење језичких иновација 

(Марацини 1994: 148; Калболи 2009: 125−126), у романским језицима малобројни су трагови 

ове конструкције (Греко 2007: 9). Модерна интерпретација акузатива са инфинитивом односи 

се на спој инфинитива и именске речи која истовремено функционише као субјекат 

инфинитива и објекат предиката главне реченице (Морети 1986: 45). У реченицама које садрже 

овај тип конструкције не постоји истоветност субјеката главне и зависне реченице, инфинитив 

се јавља без предлога, а положај субјекта и предиката зависне реченице није фиксиран 

(Матрачки 2010: 195). Глаголи са којима се конструкција хабитуално јавља припадају 

категоријама глагола физичке и менталне перцепције (Морети 1986: 46), мишљења, сумње, 

просуђивања и жеље, али подразумевају и каузативне глаголе fare и lasciare (Матрачки 2010: 

196).  

  Како би се употпунио преглед конструкција са функцијом објекта у развоју латинског 

и касније романских језика неопходно је запазити да поред акузатива са инфинитивом постоје 

и аналогне структуре номинатива са инфинитивом и акузатива са партиципом (Гортан ет ал. 

1971: 239; Греко 2013: 173). Најочигледнија разлика између ових двеју конструкција и 

акузатива са инфинитивом огледа се у степену синтаксичке распрострањености, будући да се 

номинатив са инфинитивом јавља уз глаголе говорења, изрицања забране или опажања али 
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само када су у пасиву (Гортан ет ал. 1971: 241), док акузатив са партиципом прати искључиво 

глаголе перцепције (Греко 2013: 177).  

 На нивоу семантичке дистрибуције посебно су интересантне суптилне разлике у 

употреби конструкција са акузативом уз глаголе перцепције везане за категорије 

евиденцијалности и фактивности. Конструкција акузатива са инфинитивом тако доследно 

преовлађује у примерима где се износе непоуздана запажања, попут претпоставки или 

информација из друге руке (Греко 2013: 179−180), док употреба глагола код којих субјекат сам 

нешто опажа корелира са коришћењем акузатива са партиципом (Греко 2013: 194). 

Успостављање директног или индиректног приступа извору информација и консеквентног 

степена уверености у тачност стечених запажања као основе за дистинкцију између поменутих 

двеју конструкција посебно је занимљиво уколико се упореди са семантичком разликом 

између употребе индикатива и конјунктива (или у раним фазама латинског оптатива) у 

експлицитним реченицама са функцијом објекта, заснованом на уверености у истинитост 

изнесеног исказа (Куцолин 2013: 25). Овакво стање може бити резултат тежње језичког 

система ка успостављању потпуне симетрије између имплицитних конструкција и њихових 

експлицитних еквивалената, а значај такве симетрије додатно поткрепљује и идеја да је управо 

подударност у доменима употребе између експлицитних конструкција и акузатива са 

инфинитивом допринела делимичном преживљавању ове структуре чак и у оквирима 

романских језичких система, док је конструкција акузатива са партиципом ишчезла крајем 

епохе касног латинског (Греко 2013: 370).    

 Поред претходно описаних имплицитних структура од најранијих фаза развоја 

латинског језичког система у његовим оквирима присутне су и допунске реченице са личним 

глаголским облицима, премда су контексти за које се везивало њихово коришћење били 

релативно малобројни (Греко 2007: 10). Овај тип реченица поседовао је глагол у индикативу 

или конјунктиву (Роби 1881: 185), а уводили су их бројни везници (попут quia, cum, quomodo, 

ne, quominus, quin), чији је избор зависио од врсте глагола са функцијом предиката главне 

реченице (Гортан ет ал. 1971: 280−281). Као најфреквентнији издвајају се пак везници quod и 

ut, који фигурирају у већем броју контекста употребе од претходно наведених (Куцолин 2013: 

26). Премда између њих постоје извесне разлике у семантичком пуњењу, будући да ut 

генерално поседује примесе императивних и финалних вредности (Греко 2007: 64), док се 

примарна функција quod везује за изношење чињеница (Гортан ет ал 1971: 293−294), већ од IV 

века ова два везника користе се готово паралелно уз глаголе говорења и опажања (Греко 2007: 

63). Успостављање подударности између значења поменутих двају везника није се, међутим, 

у потпуности огледало у распрострањености њихове употребе, те је ut преовлађивало у 

формалнијим контекстима, док се у говорном језику ретко користило (Греко 2007: 65). Такво 

стање, заједно са фонолошком нестабилношћу форме овог везника услед нестанка финалних 

консонаната (Терић 2007: 270), условило је затим елиминацију форме ut из језичког система у 

касном латинитету. Са нестанком алтернативне форме, везник quod почиње да се универзално 

употребљава у допунским реченицама (Фрингвели : 465), а такво стање одржава се и у 

модерном језику где у допунским реченицама преовлађује његов италијански еквивалент che 

(Салви 2010: 373). 

До ширења конструкције са quod ван оригиналних контекста употребе долази од I века 

нове ере (Куцолин 2013: 24), када се примећује употреба ове структуре и ван најранијих 

контекста употребе везаних за фактивне предикате (Салви 2010: 372). Тако се већ у Плаутовим 

делима запажа коришћење структуре са quod уз семифактивни глагол scire (Патота 2002: 165; 

Куцолин 2013: 36). Даље ширење конструкције усмерено је ка предикатима који на 

семантичкој равни поседују својство асертивности, као и виши степен интеграције са зависном 

реченицом коју уводе (Греко 2007: 29−30; Куцолин 2013: 25), а кључним тренутком у том 

процесу се сматра растући степен употребе са глаголима говорења и опажања (Греко 2007: 

13). Већи број примера употребе конструкције са quod у Петронијевим делима, а нарочито у 
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одломцима писаним нижим регистром, могао би сведочити о већој распрострањености ове 

структуре у колоквијалном језику (Куцолин 2013: 32), што је потенцијално било мотивисано 

вишим нивоом њене комуникативне транспарентности (Греко 2007: 17).  

Док се за степен употребе конструкције са quod може рећи да доживљава константни 

раст од краја II века нове ере, учесталост у коришћењу структуре акузатива са инфинитивом у 

истом периоду бележи постепени пад, а постоје и назнаке да се њена употреба све више 

ограничава на изразито формалне контексте (Греко 2007: 25−26). Ипак, акузатив са 

инфинитивом успео је да макар на нивоу статистичке распрострањености одржи примат све 

до VI века, када конструкција са quod постаје распрострањенија (Френгвели 2003: 464). И 

поред делимично успешних покушаја да се током каролиншке реформе у VIII веку поново 

оживи употреба акузатива са инфинитивом, од краја XII века његова распрострањеност 

доживљава још један значајан пад (Греко 2007: 31), резултирајући коначном превлашћу 

структура са везником quod и фиксирањем формалних одлика допунских реченица које ће 

пресудно утицати на њихове карактеристике у модерним романским језицима.         

 Разлози због којих је дошло до редукције улоге акузатива са инфинитивом, претходно 

једне од најстабилнијих латинских конструкција, повезивани су са утицајем разних елемената 

унутар латинског језичког система и изван њега. На пример, једна од најзначајнијих 

претпоставки током XIX и XX века повезивала је мотивацију иза ове промене са утицајем 

сродних конструкција из грчког језика (Куцолин 2013: 27). Највећи број теорија везује се пак 

за тежње верификоване унутар самог језичког система. Основни постулат таквих приступа 

јесте да се при преласку са синтетичке структуре латинског на аналитичку структуру 

романских језика јавила тежња ка успостављању формалне симетрије кроз елиминацију 

типолошки недоследних облика, попут акузатива са инфинитивом. Будући да је врло рано у 

развоју латинског успостављено поклапање контекста употребе акузатива са инфинитивом и 

конструкција са quod, већ су постојали неопходни услови за успостављање експлицитних 

структура са личним глаголским облицима као примарне форме за изражавање допунских 

реченица. Експлицитне форме такође су пружале могућност за јасније изражавање односа 

говорника према истинитости исказа кроз избор између облика индикатива и конјунктива, за 

разлику од акузатива са инфинитивом који је дозвољавао само фактивну интерпретацију 

допунске реченице (Куцолин 2013: 28−29). Наведени експресивни потенцијал конструкција са 

quod представља још један разлог због кога су говорници могли преферирати ову структуру у 

поређењу са имплицитним еквивалентом, будући да им је експлицитна форма пружала јасније 

и прецизније изражавање и, самим тиме, лакше задовољење комуникативних потреба (Греко 

2007: 21−22). Поред поменутог, конструкције са quod у већој мери су одговарале и новим 

синтаксичким тежњама које су произашле из преласка на претежно аналитички систем 

(Френгвели 2003: 479). Тако се у домену редоследа реченичних конституената експлицитне 

допусне реченице, које претежно прате предикат главне реченице, лакше адаптирају на нови 

ред речи у романским језицима, у коме предикат следи субјекат а претходи објекту, док се 

исто не може тврдити за акузатив са инфинитивом који је могао било претходити било следити 

главној реченици (Салви 2004: 45; Греко 2007: 26−27).   

 

5.3.1. Први период 

  

 У првом периоду између укупно 663 анализирана примера пронађено је 66 примера 

употребе сложеног перфекта са реченичном допуном. Највише примера преузето је из 

Декамерона Ђованија Бокача (54) и Милиона Марка Пола (9), док су преостала три дела 

садржала само по један овакав пример.   

 Од поменутог броја било је присутно 36 примера експлицитних реченица. У 

преовлађујућем броју случајева такве реченице уводио је везник che или нека од његових 

варијација, а глагол се налазио у индикативу или конјунктиву (примери 155-159) (Мезлер и 



89 

 

Саму 2009: 769). Премда је у раним фазама италијанског било могуће изоставити che, посебно 

у реченицама чији је предикат у конјунктиву (Морети 1986: 36), таквих примера у овом делу 

корпуса није било.  

 
(155) Ahi malvagia femina, dunque ci se’ venuta e hai creduto che io volessi o voglia al mio signore far questo 

fallo? (Decameron, VI, 7) 

 

(156) È il vero che il mio maggiore non ha mai sofferto che io l’abbia mostrate infino a tanto che certificato 

non s’è se desse sono o no. (Decameron, VI, 10) 

 

(157) Egli à ordinato che 40 giornate d’atorno a lui tutte genti debbano cacciare e uccellare; e àe ordinato che 

tutti signori di genti e di terre, tutte grandi bestie salvatiche – come cinghiari, cervi, cavriuoli, dani e altre bestie 

– gli siano recate, cioè la magiore partita di quelle grandi bestie. (Il Milione, 90)  

 
(158) E gli stronomi e gl’idoli ànno detto al Grande Kane che di questo latte si dee versare ogn’anno a’ 28 die 

d’agosto per l’aria e per la terra, acciò che gli spiriti e gl’idoli n’abbiano a bere la loro parte, acciò che gli 

salvino loro famiglie, uccegli e ogne loro cosa. (Il Milione, 74) 

 

(159) Messere, io ho udito assai vlte che egli non è alcun castello sì forte, che, essendo ogni dì combattuto, 

non venga fatto d’esser preso una volta. (Decameron, VII, 4) 

 

У малом броју примера пак, реченичне допуне уводили су везници come и dove 

(160−162):  

 
(160) Ora abiamo contato come gli Tartari ebboro in prima segnore – ciò fue Cinghi Kane, – com’egli vinse 

lo Preste Giani. (Il Milione, 67) 

 

(161) Avete voi udito come il buono vostro cognato tratta la sirocchia vostra, mercatantuolo di quatro denari 

che egli è? (Decameron, VII, 8)  

 

(162) Hai veduto dove costui è venuto a perdere il senno che egli ci ha da Parigi recato? (Decameron, VIII, 7) 

 

 Поред претходно описаних експлицитних конструкција, пронађено је и 30 примера 

имплицитних реченица. Генерално се ради о инфинитиву у функцији објекта коме претходе 

предлози di (163) или a ((164−165). У ређим случајевима може доћи до изостанка предлога di 

уз глаголе са којима се генерално јавља. Овакви примери везују се превасходно за Хронику 

Дина Компањија (Егерланд и Ченамо 2009: 820), али у овом делу нашег корпуса једини пример 

те врсте уз сложени перфекат потиче из Декамерона (166). 

 
(163) […] per cui quel medesimo, e ora e mille altre volte, non hai dubitato di mettere in periglio. (Decameron, 

VIII, 7) 

 

(164) Onde la donna ha cominciato a fare figliuoli, in duo mesi; per la qual cosa io non sono sì agiato, se 'l 

fatto dee così andare, che li potessi notricare, e voi non sarebbe onore, che vostro legnaggio andasse a 

povertade. (Il Novellino, XLIX) 

 

(165) Tu sì hai apparato a esser beffardo! (Decameron, VIII, 7) 

 

(166) Si possan fare le cappe più larghe, procacciare i vescovadi e l’altre prelature maggiori di ciò che mostrato 

hanno dovere menare a perdizion chi l’avesse. (Decameron, III, 7)  

 

Премда се у оквирима латинског система инфинитив најчешће везивао директно за 

предикат главне реченице, без потребе за предлогом, такви примери су у раним фазама развоја 



90 

 

италијанског нешто ређи (Ролфс 1968б: 82), али ипак присутни, посебно са глаголима 

говорења и мишљења (Егерланд и Ченамо 2009: 818−819), о чему сведоче примери (167) и 

(168).  

 
(167) Tu hai creduto avere la moglie qui, e è come se avuta l’avessi in quanto per te non è rimaso […] 

(Decameron , III, 6) 

 

(168) Tu non dirai il vero: ma per avventura se tu dicessi con povero, con tua vergogna si potrebbe concedere, 

ché così hai saputo un valente uomo tuo servidore mettere in buono stato. (Decameron, IV, 1) 

 

Међу таквим реченицама нарочито се истичу оне које уводе модални глаголи. Оне се у 

модерном језику не би неопходно сматрале објекатским реченицама (Терић 2010: 181), али 

рани италијански је дозвољавао и такву интерпретацију (Егерланд и Ченамо 2009: 830), као у 

примеру (169).  

 
(169) […] né ho voluto fare né dire cosa alcuna che io non vel faccia prima assapere. (Decameron, III, 3) 

 

Имплицитне реченице генерално као услов за своје остварење захтевају истоветност 

субјеката главне и зависне реченице (Егерланд и Ченамо 2009: 857), сем уз одређене категорије 

глагола, попут каузативних или глагола перцепције (Егерланд и Ченамо 2009: 851). И за ове 

типове глагола у раном италијанском била је допуштена амбивалентна интерпретација, а 

њихово тумачење као реченичних допуна сматрало се остатком претходно важеће перцепције 

система зависних реченица у латинском језику (Егерланд и Ченамо 2009: 843).  

 За каузативне глаголе такође је на морфосинтаксичком плану карактеристична 

могућност појаве слагања партиципа са субјектом инфинитива, односно објектом главне 

реченице, када се у тој функцији нађе акузативна заменица у виду клитике (Егерланд и Ченамо 

2009: 841), као што је приказано у примеру (170).  

 
(170) Dioneo, ottimamente parli: festevolmente viver si vuole, né altra cagione dalle tristizie ci ha fatte fuggire. 

(Decameron, I) 

 

Глаголе опажања обично прати конструкција акузатива са инфинитивом, за коју је 

претходно објашњено да је представљала примарни начин исказивања реченичне допуне у 

латинском језичком систему (Ролфс 1968б: 88). У овом делу нашег корпуса недвосмислени 

примери употребе ове конструкције уз сложени перфекат нису бројни и претежно потичу из 

Декамерона (171).  

 
(171) Io ho sempre inteso l’uomo essere il più nobile animale che tra’ mortali fosse creato da Dio (Decameron, 

II, 9) 

 

 На синтаксичком нивоу сви забележени примери показују доследност у положају 

реченичне допуне у односу на глагол главне реченице, односно нису присутни примери у 

којима глагол следи реченицу, што сведочи о фиксираној позицији реченица са функцијом 

објекта у раној фази развоја италијанског система (Морети 1986: 36). Ипак, одређене 

недоследности бележе се унутар конструкције сложеног перфекта, где налазимо примере у 

којима: (а) помоћни глагол следи партиципу а претходи реченици (172), (б) између помоћног 

глагола и партиципа стоји прилошка одредба (173), (в) између партиципа и реченице стоји 

прилошка одредба (174), и (г) између помоћног глагола и партиципа стоје прилошка одредба, 

неправи објекат и зависна реченица (175). Чињеница да су сви такви примери преузети из 

Декамерона, дела које се налази под већим утицајем латинских модела од осталих уврштених 

у овај део корпуса, показује да се стилске одлике самог дела у овом случају директно 
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одражавају на слободнији редослед речи, карактеристичнији за латинске него италијанске 

синтаксичке обрасце.      

 

(172) […] e infino a qui creduto abbiamo che costei nella casa, che mi fu quel dì stesso arsa, ardesse. 

(Decameron, V, 5) 

 

(173) io quanto male il mio amore a un re si convenga e non potendolo non che cacciare ma diminuire e egli 

essendomi oltre modo grave a comportare, ho per minor doglia eletto di voler morire; e così farò. (Decameron, 

X, 7) 

 

(174) […] per che una laudevole opera e magnifica usata tra due cittadini amici ho proposto in una novella di 

raccontarvi. (Decameron, X, 8)  

 

(175) e io ho più volte a più donne che a noi son venute udito dire che tutte l’altre dolcezze del mondo sono 

una beffa a rispetto di quella quando la femina usa con l’uomo. (Decameron, III, 1) 

 

 На семантичкој равни реченице у функцији објекта јављају се претежно уз глаголе 

опажања, мишљења и говорења, као што је илустровано у Табели 7.  

 
Табела 7: Преглед глагола који уводе реченичне допуне у првом периоду 

Фреквентност глагола уз 

које се јављају реченичне 

допуне у првом периоду 

 

(8) udire  

(6) dire  

(5) intendere  

(5) credere  

(4) vedere  

(4) sapere  

(4) disiderare  

(3) comandare  

(2) diliberare  

(2) proporre 

(2) ordinare  

(2) mostrare 

(2) fare  

aiutare  

apparare 

avere  

cominciare 

comprendere 

conoscere  

contare 
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У мањој мери заступљени су и глаголи са значењем жеље и наредбе. Премда су 

забележени глаголи релативно разноврсни, интересантно је запазити да су изразито 

фреквентни они који припадају категоријама глагола перцепције (udire са 8 примера и vedere 

са 4) и менталне аквизиције (credere и intendere са по 5 примера и sapere са 4). Могуће је чак 

запазити и неке примере где се глаголи са другачијим примарним значењима употребљавају у 

пренесеном значењу које одговара управо овим семантичким категоријама. Тако се, рецимо, 

глагол avere у примеру (176) употребљава са значењем ’сазнати’.      

 
(176) Donna, io ho avuto da lui che egli non ci può essere di qui domane. (Decameron, IV, 1) 

 

 Изражено присуство ових група глагола значајно је јер се управо за њих везују 

оригинални контексти промене значења структуре која ће прерасти у сложени перфекат. 

Чињеница да ови контексти бројчано преовлађују у првом периоду развоја италијанског језика 

стога може бити сматрана за аргумент који додатно поткрепљује ту хипотезу.    

  

5.3.2. Други период 

 
 У оквирима дела која обухвата други период, међу укупно 1131 ексцерпираним 

примером пронађена су 134 примера реченица у служби директног објекта, од којих се у 59 

примера ради о експлицитним реченицама, а у 75 о имплицитним структурама.  

 Као и у првом периоду, у преовлађујућем броју примера, као везник у експлицитним 

реченицама јавља се che (177−179), премда су присутни и примери са dove (180) и come ((181) 

и (182)).  

   
(177) […] e pertanto abiamo diliberato che qual più ti piace tu prendi. (Giovanni Sercambi, Novelle, CXL) 

 

(178) Madonna, il senato ha deliberato che ogni Romano debba prendere tre mogli per multiplicare il popolo. 

(Giovanni Sercambi, Novelle, L) 

 

(179) Oimè, Romani, sofferrete voi questo, che non avete sofferto che re o imperadore sia maggior di voi? (Il 

Trecentonovelle, LXVI) 

 
(180) […] non che io abbia aúto pensiero al dipignere, ma io non ho saputo dove io mi sia. (Il Trecentonovelle, 

CXCI) 

 

convenire 

disporre 

dubitare 

eleggere  

mettere 

pensare 

promettere 

sentire  

soffrire 

volere 
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(181) Il padre, che ha sentito come Lamberto suo figliuolo era stato veduto nudo al giuoco e non vedendolo la 

sera a casa tornare, pensò fusse vero e gran malinconia avea, ma non potea più. (Giovanni Sercambi, Novelle, 

XXXIIII) 

  

(182) Noi abbiamo narrato davanti come, dopo la vittoria di Carlo I, si creò il magistrato di Parte guelfa e a 

quello si dette grande autorità sopra i Ghibellin. (Istorie fiorentine, III, III) 

 

 Имплицитне конструкције, с друге стране, јављају се са инфинитивом који уводе 

предлози a (183), di (184) или de (185), који у ређим случајевима могу бити и изостављени 

(186).  

 
(183) E’ parrà forse ad alcuno cosa non conveniente che, infra tanti accidenti seguiti in Italia, noi abbiamo 

differito tanto a ragionare de’ Viniziani (Istorie fiorentine, I.XXVIII)  

 

(184) […] quanti ne sono già stati che hanno procacciato d'essere Gonfalonieri e Capitani, e d’avere l’insegna 

e reale e dell’altre, solo per vanagloria. (Il Trecentonovelle, VII) 

 

(185) […] l’ornatissimo idioma e stile del quale te hai sempre ingegnato de imitare. (Masuccio Salernitano, Il 

Novellino, XX) 

 

(186) Io non so come per me ciò far si potrebbe, atteso ch’io anche ho promesso servare castitá tutto el mio 

vivente. (Masuccio Salernitano, Il Novellino, II)  

 

 У већем броју примера сложени перфекат директно уводи инфинитив (187), а неке од 

најчешћих конструкције овог типа следе каузативно fare (188−189).  

 

(187) «Donna, la morte è venuta poi ti partisti et hamene voluto più volte portare; se non che io li ho ditto che 

io mi volea prima confessare me nʹarèʹ portato. (Giovanni Sercambi, Novelle, XIIII) 

 

(188) Come innell’altra novella avete udito, come i’ re Uberto di Napoli per desiderio di vedere Dante e per 

sentire quant’era il suo senno in corte l’avea fatto venire; (Giovanni Sercambi, Novelle, LXXII) 

 

(189) E veramente, se la esperienza mi ha fatto conoscere come io aveva in questa città più nimici che io non 

pensava, m’ha ancora dimostro come io ci aveva più ferventi e caldi amici che io non credeva. (Istorie 

fiorentine, VIII, X) 

 

 У односу на први период, у другом су знатно заступљенији примери акузатива са 

инфинитивом, не само са глаголима перцепције (190) (Ролфс 1968б: 87), већ и после глагола 

говорења (191) (Егерланд и Ченамо 2009: 858). Примећује се да је конструкција нарочита честа 

у Новелама Ђованија Серкамбија (192). Слично запажање износи и Ролфс (1968б: 88), који ту 

појаву приписује хуманистичким тежњама аутора да имитира латинске узоре.    

 

(190) Noi habbiamo veduto essere venuto voglia agli uomini di volere et averlo fatto; non è egli più facile 

cosa, credendo essere benvoluto, ch'è cosa naturale fra gli huomini, trovare quello che l'animo cerca? (Lorenzo 

de’ Medici, Novelle, 15) 

 

(191) Alcuni hanno già detto essere venuta questa, o simil novella, a... papa, il quale, per colpa commessa da 

un suo abate, li disse che li specificasse le quattro cose dette di sopra […] (Il Trecentonovelle, IV)   

 

(192) Gentile, amata da molti giovani, è questa: ch’io sono stato più volte dove io ho veduto donne merendare 

lupini e porri. (Giovanni Sercambi, Novelle, LVIIII) 

 

 Док у првом периоду на морфосинтаксичком нивоу није било већих одударања од данас 

важећих правила колокације допунских реченица унутар сложене, у другом периоду ситуација 
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је нешто сложенија, те се поред малобројних примера у којима се елементи налазе између 

помоћног и главног глагола (193), јавља и већи број примера где допунска реченица претходи 

глаголу који је уводи (194−196). Овакви примери посебно су чести у Новелину Масуча 

Салернитана, нарочито уз глагол deliberare (197). Разлози који су мотивисали такву инверзију 

уобичајеног редоследа елемената могу се најпре повезати са интензивним стилом изражавања 

аутора, чије је дело било намењено читању наглас, те је и фокус реченице прилагођен том 

регистру. Стога је за текст карактеристично да се на прво место поставља језички елемент са 

највећим информативним набојем, како би привукао пажњу слушаоца. Такође, Салернитанов 

узор, као и узор многих других италијанских писаца новела, био је Бокачов Декамерон, те се 

релативно латинизоване одлике синтаксе могу приписати и жељи писца да опонаша аспекте 

стила и регистра свог књижевног узора.   

 
(193) Egli è ladro, et hami confessato che quello mantello e quella cappa impegnò per fiorini XX e che i denari 

ha convertiti in suo uso (Giovanni Sercambi, Novelle, XXXIIII) 

 

(194) Vivi per tanto disonorato costì, poi che qui onorato vivere non hai saputo. (Il Trecentonovelle, VII, 

XVIII) 

 

(195) Omai, Biagio, vedi che io contentare t’ho voluto; piacciati adunche volere la novella tua dire. (Il paradiso 

degli Alberti, III, 185) 

 

(196) […] che isso Idio piú per miracolo che per mia operazione di vedere vi ha concesso (Masuccio 

Salernitano, Il Novellino, X) 

 

(197) E quivi collocata la moglie e sua famiglia, avvenne che de questa giovane se innamorò un gentilomo de 

la citá de assai onorevole famiglia, il cui nome per alcuna bona cagione di tacere ho deliberato. (Masuccio 

Salernitano, Il Novellino, XII)  

 

 На семантичком нивоу приметно је да се директни објекти у виду реченица јављају са 

ширим дијапазоном глагола у односу на први период, као што се може видети у Табели 8.  

 

Табела 8: Преглед глагола који уводе реченичне допуне у другом периоду 

 
Фреквентност глагола уз које 

се јављају реченичне допуне у 

другом периоду 

 

(18) dire  

(15) vedere  

(14) diliberare  

(11) udire  

(9) sentire  

(7) fare  

(4) volere  

(4) trovare  

(4) sapere  

(4) promettere  

(3) pensare  
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(3) differire  

(2) proporre  

(2) potere  

(2) disporre  

Apprendere 

cercare 

cognoscere 

comandare 

comprendere 

confessare 

conoscere 

considerare 

descrivere 

determinare 

disegnare 

dubitare 

giudicare 

ingegnarsi 

intendere 

mostrare 

narrare 

operare 

predicare 

procacciare 

provedere 

soffrire 

sperare 

stimare 

tenere 

terminare 

togliere 

trattare 

usare 

 

У другом периоду у свим забележеним примерима фигурирају 43 различита глагола, од 

којих најзаступљенији припадају категоријама глагола опажања (vedere са 15 примера, udire 

са 11 и sentire са 9), говорења (dire са чак 18 примера) и менталних активности (diliberare са 

14 примера, sapere са 4, као и trovare, које се користи у значењу ’сазнати’ (198), слично 

употреби глагола avere забележеној у првом периоду.   
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(198) Voi ridete? Io vi dico tanto, che io ho trovato esser maggior virtú in un piccolo sasso che non è macina 

da grano. (Il Trecentonovelle, LXVII) 

 

5.3.3. Трећи период 

 

 У трећем периоду међу укупно издвојених 1716 примера, забележен је 221 пример 

употребе реченица у функцији директног објекта. Од укупног броја 78 примера садржало је 

експлицитне, а 143 имплицитне реченице.  

 Употреба везника који уводе експлицитне реченице доследна је налазима из претходна 

два периода, те преовлађује везник che (199−200), али је запажено и присуство везника come 

(201) и dove (202), премда у знатно мањем броју примера.     

 
(199) E posciaché voi cosi disposto avete ch’io deggia essere il primo che sovra di ciò ragioni […] (Le sei 

giornate, VI, XXXI) 

 

(200) Non hanno detto i filosofi, che sono stati uomini che sapevano piú di noi, che son piú mondi? (I marmi, 

VII) 

 

(201) Io vivo, – rispose arditamente Maometto, – e vivo in dispregio dei casi tuoi, perché con l’aiuto di Dio ho 

deliberato come meriti d’ammazzarti e far di te quello strazio che a la tua scelerata e trista vita si conviene, 

(Matteo Bandello, Novelle, LII)  

 

(202) […] la seguitai fino a casa e ho veduto molto bene dove la sta talché, volendo, non posso fallire. (Le 

giornate delle novelle dei novizi, 6, 45) 

 

 У односу на примере из претходних делова поткорпуса, у трећем периоду примећује се 

да је присуство имплицитних реченица знатно израженије, будући да их има готово двоструко 

више од експлицитних. Њихова форма пак не разликује се значајно од претходно забележених 

примера оваквих конструкција. У највећем броју случајева инфинитив се директно надовезује 

на предикат главне реченице (203−204), али су релативно бројни и примери у којима му 

претходе предлози di (205) и a (206), који се пак често изостављају из структура уз које би по 

правилу требало да се јављају (207).    

 
(203) Indi in molti luoghi d’Italia e altrove abbiamo veduto e udito raccontar infiniti omicidii e rovine di 

nobilissime famiglie. (Matteo Bandello, Novelle, 2, XIII)  

 

(204) Dovendo adunque io dar cominciamento al favoleggiare di questa notte, mi ho pensato raccontarvi una 

favola che vi fia di sodisfamento e piacere. (Le piacevoli notti, IX, I) 

 

(205) Signor mio, voi m’avete promesso di rimaritarmi e rimeritar il mio liberatore. (Matteo Bandello, 

Novelle, 2, XLIV) 

 

(206) […] ma, poi che ha imparato a trar benissimo con questo modo e per la pratica, usa di trarre in ogni parte 

e in ogni cosa che egli vuole. (I marmi, II) 

 

(207) Guerrino, la cagione che mi ha costretto farti qui venire, è che io ho inteso che sei valoroso cavaliere, né 

hai un altro pare al mondo, (Le piacevoli notti, V, I) 

 

 Имплицитне реченице у форми огољеног инфинитива јављају се и у оквиру 

конструкције акузатива са инфинитивом, без облигаторне истоветности субјеката у главној и 

зависној реченици, премда у нешто мањем броју примера у односу на други период (208−209).  
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(208) Io ho veduto, serenissimo re, a’ miei giorni molti vecchi aver perduto il cervello, ma il piú rimbambito 

vecchio di questo filosofo non viddi io né udí mai in tempo di mia vita. (I marmi, II) 

 

(209) Io ho sempre inteso, piacevoli e graziose donne, l’uomo esser il piú nobile e il piú valente animale che 

mai la natura creasse. (Le piacevoli notti, IV, III) 

 

 С друге стране, број примера инфинитива уз каузативне глаголе у значајном је порасту 

у односу на претходне периоде (210−211).  

 

(210) Ben ti veggio, disse egli − simele di mio patrone, il quale, facendo ogni cosa senza misura, mi ha lasciato 

venir a casa senza remunerazione alcuna, ed hammi dato licenzia per premio della mia lunga fatica. (Le 

piacevoli notti, XII, V) 

 

(211) […] per le molte finestre del mio palazzo a l’orecchie mie sono penetrate e m’hanno fatto intender cosa 

di te ch’io con difficultá ho creduto. (Matteo Bandello, Novelle, 1, II) 

 

 Као и у првом периоду, и у примерима из трећег поткорпуса присутни су случајеви 

слагања партиципа са директним објектом у оквирима каузативних конструкција (212−213), 

премда се такво слагање не јавља доследно у свим примерима где за то има услова (214).  

 
(212) Che buone faccende che cosi in presela m’avete fatta domandare? (Le giornate delle novelle dei novizi, 

9, 23) 

 

(213) Tollete, pigliate la vostra letera che non fa più di bisogno perché ho fatta bastare l’altra. (Le giornate 

delle novelle dei novizi, 6, 94) 

 

(214) Voi m’avete fatto rubare la signora mia, ed io giuro a Dio che mal grado vostro ve la farò trovare o ad 

una via o ad un'altra. (Matteo Bandello, Novelle, 2, VI)  

 

 На нивоу редоследа реченичних конституената и у трећем периоду запажају се извесна 

одступања од норми важећих у модерном језику, која се у мањем броју примера односе на 

распоред помоћног глагола и партиципа (215), а у нешто већем броју примера, превасходно 

ексцерпираних из Новела Матеа Бандела, тичу се постављања предиката главне реченице у 

постпозицију у односу на имплицитну зависну реченицу (216−217). Такве одлике Банделове 

синтаксе могле би се приписати наративној техници која има за циљ да приповедање учини 

динамичнијим или да усмери пажњу читаоца на поједине делове текста.   

  
(215) Poiché teco proposto hai di andare e avere debitamente più cura di Dio che d’altrui, vedi in che tu possa 

di noi a tuo prò e beneficio Valerti, e dimanda, ché ti fia tutto concesso (Le sei giornate, II, XI) 

 

(216) Al vostro adunque onorato nome quella intitolo e consacro, rendendomi certo che vi debbia esser cara, 

come sempre aver care le cose mie avete dimostrato. (Matteo Bandello, Novelle, 2, XX) 

 

(217) […] perciò che mai l’animo mio a commetter l’adulterio non ha consentito. (Matteo Bandello, Novelle, 

2, XXI) 

 

 На семантичкој равни, на основу листе глагола који у облику сложеног перфекта уводе 

реченичне допуне приказане у Табели 9, може се закључити да је број глагола са којима се 

реченичне допуне јављају приметно увећан у односу на претходна два периода.  
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Табела 9: Преглед глагола који уводе реченичне допуне у трећем периоду 

 
Фреквентност глагола уз које 

се јављају реченичне допуне у 

трећем периоду 

 

(26) fare  

(22) udire  

(21) dire  

(16) sentire  

(16) vedere  

(15) pensare  

(13) volere  

(11) deliberare  

(11) intendere  

(5) imparare  

(3) costringere  

(3) mostrare  

(3) promettere  

(3) scrivere  

(4) confessare  

(4) lasciare  

(4) sapere  

(2) comandare  

(2) dimostrare  

(2) disegnare 

(2) disporre  

(2) eleggere  

(2) giudicare  

(2) ordinare  

(2) provare  

(2) tardare  

(2) determinare  

attendere 

avere 

cercare  

chiedere 

cominciare 

commettere 
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concedere 

consentire 

curarsi 

dare  

dimostrare 

divulgare 

imporre 

indugiare 

insegnare 

leggere  

meritare 

mostrare 

ordinare  

permettere 

pregare 

proporre 

provare 

ragionare 

rispondere 

sognare 

trovare 

vantarsi  

 

 На основу увида у податке о учесталости глагола јасно је да употреба реченица у 

функцији објекта остаје најфреквентнија уз глаголе опажања (где преовлађују udire са 22 

примера, sentire и vedere са 16), мишљења (pensare са 15 примера, deliberare и intendere са по 

11) и говорења (dire са 21 примером). Ипак, није занемарљива бројност глагола наредбе, жеље 

и просуђивања, која није била својствена претходно испитаним периодима, а нарочито је 

изражена и фреквентност каузативних глагола fare и lasciare. 

 

5.3.4. Компаративни преглед 

 

 Поређењем података сакупљених у оквирима појединачних поткорпуса може се 

закључити да је употреба реченица у функцији објекатске допуне уз глаголе у сложеном 

перфекту заступљена још од најранијих фаза развоја италијанског језика, као и да се број 

примера постепено повећава, као што је илустровано у Табели 10.  
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Табела 10: Компаративни преглед броја примера сложеног перфекта са реченичним допунама 

 
 Број примера са 

реченичном допуном 

Проценат укупног 

броја примера 

Први период 66 9.9% 

Други период 134 11.8% 

Трећи период 221 12.9% 

 

Ексцерпиране реченице представљају претежно доследне одлике на 

морфосинтаксичком нивоу, са изузетком примера слагања прошлог партиципа са директним 

објектом код имплицитних структура са каузативним глаголима и инверзије преовлађујућег 

редоследа јављања реченице и глагола који је уводи. Премда је интересантно што се већи број 

таквих примера јавља у каснијим развојним периодима, неопходно је назначити да је њихов 

број недовољан за извођење генералних тежњи, као и да у неким случајевима примери нису 

равномерно распоређени кроз различита дела која сачињавају поткорпусе, већ се највећи број 

примера налази у оквирима појединачних дела. На пример, феномен слагања партиципа 

преовлађује у делу Le giornate delle novelle dei novizi Пјетра Фортинија, док се предикат главне 

реченице у постпозицији у односу на допунску реченицу најчешће јавља у делима Масуча 

Салернитана и Матеа Бандела.  

 У свим поткорпусима присутне су објекатске реченице у експлицитној и имплицитној 

форми, али је приметан развој тежње ка употреби имплицитних конструкција, посебно 

изражен у трећем поткорпусу. Док је превласт експлицитних конструкција у првом корпусу 

сагласна са тежњама важећим током XIII и XIV века (Френгвели 2003: 466−467), стање 

забележено у другом и трећем корпусу може се делимично повезати са тенденцијом ка 

враћању латинским моделима током периода хуманизма и ренесансе (Терић 2007: 91).  

 Међу имплицитним конструкцијама нарочито се истичу структуре са каузативним 

глаголима, док употреба акузатива са инфинитивом бележи значајан пад фреквентности у 

односу на латински систем и присутна је у већој мери уз сложени перфекат само у другом 

периоду. Ова конструкција уз глаголе перцепције, говорења и мишљења, са којима је до позног 

латинитета била уобичајена (Морети 1986: 46; Матрачки 2010: 212), у оквирима нашег корпуса 

често се замењује експлицитним еквивалентима.  

 На нивоу семантике, као што се може видети на основу Табеле 11, која пореди листе 

глагола у сложеном перфекту праћене реченичним допунама, јасно је да су контексти у којима 

се објекти у виду реченица јављају разноврсни, као и да њихов број постепено расте.  

 
Табела 11: Компаративни преглед глагола који уводе реченичне допуне у свим поткорпусима 

 
Преглед фреквентости глагола уз реченичне допуне 

у целокупном корпусу 

Први период Други период Трећи период 

   

(8) udire  

(6) dire  

(5) credere  

(5) intendere  

(4) disiderare  

(18) dire  

(15) vedere  

(14) diliberare  

(11) udire  

(9) sentire  

(26) fare  

(22) udire  

(21) dire  

(16) sentire  

(16) vedere  
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(4) sapere  

(4) vedere  

(3) comandare  

(2) diliberare  

(2) fare  

(2) mostrare 

(2) ordinare  

(2) proporre 

aiutare  

apparare 

avere  

cominciare 

comprendere 

conoscere  

contare 

convenire 

disporre 

dubitare 

eleggere  

mettere 

pensare 

promettere 

sentire  

soffrire 

volere 

(7) fare  

(4) promettere  

(4) sapere  

(4) trovare  

(4) volere  

(3) differire  

(3) pensare  

(2) disporre  

(2) potere  

(2) proporre  

apprendere 

cercare 

cognoscere 

comandare 

comprendere 

confessare 

conoscere 

considerare 

descrivere 

determinare 

disegnare 

dubitare 

giudicare 

ingegnarsi 

intendere 

mostrare 

narrare 

operare 

predicare 

procacciare 

provedere 

soffrire 

sperare 

stimare 

tenere 

terminare 

togliere 

trattare 

(15) pensare  

(13) volere  

(11) deliberare  

(11) intendere  

(5) imparare  

(3) costringere  

(3) mostrare  

(3) promettere  

(3) scrivere  

(4) confessare  

(4) lasciare  

(4) sapere  

(2) comandare  

(2) dimostrare  

(2) disegnare 

(2) disporre  

(2) eleggere  

(2) giudicare  

(2) ordinare  

(2) provare  

(2) tardare  

(2) determinare  

attendere 

avere 

cercare  

chiedere 

cominciare 

commettere 

concedere 

consentire 

curarsi 

dare  

dimostrare 

divulgare 

imporre 

indugiare 

insegnare 

leggere  
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usare meritare 

mostrare 

ordinare  

permettere 

pregare 

proporre 

provare 

ragionare 

rispondere 

sognare 

trovare 

vantarsi 

 

 Претежно су у питању глаголи код којих је изражено својство асертивности (Куцолин 

2013: 26), који припадају превасходно категоријама verba dicendi и verba sentiendi. Поред тога, 

приметно је присуство и великог броја глагола менталне аквизиције и менталних активности, 

а употреба све три поменуте групације уз реченичне допуне је карактеристична за многе 

индоевропске, па и романске језике (Хопер и Трагот 2003: 14; Шихан 2016: 982). Будући да 

глаголи менталних активности или когниције заједно са глаголима перцепције сачињавају 

оригиналне контексте развоја сложеног перфекта, на основу оваквих резултата могло би се 

тврдити да постоји доследна повезаност између овде испитане појаве сложеног перфекта са 

помоћним глаголом avere уз реченице у функцији објекта и семантичких оквира који су 

условили почетак процеса граматикализације. Овакви резултати не само да представљају још 

један аргумент за одређивање поменутих семантичких контекста као кључних за процес 

граматикализације, већ креирају и основу на којој се може изградити додатна хипотеза – да се 

управо у контекстима у којима је започет процес граматикализације сложеног перфекта 

најраније налазе примери код којих је граматикализација завршена.  

 

5.4. Елиминација слагања прошлог партиципа са директним објектом 
 

 Прошли партицип у латинском систему поседује двојну вредност, засновану на 

карактеристикама својственим и глаголима и придевима. На морфосинтаксичком нивоу та 

двојакост огледа се у употреби партиципа као допуне уз личне глаголске облике (Ембик 2000: 

186), а нарочито глаголе опажања (Гортан ет ал. 1971: 244), али и у атрибутивној функцији, 

где се понаша попут девербалног придева и слаже уз именицу уз коју стоји у роду, броју и 

падежу (Колона Далман 2008: 24).  

 Таква ситуација на морфолошкој и синтаксичкој равни неопходно се одражава и на 

амбивалентност семантичке вредности партиципа. Наиме, значење партиципа у најранијим 

фазама латинског везивало се за пуко исказивање својстава или карактеристика именица уз 

које се јављао, али се његова семантичка вредност кроз време све више прилагођавала 

контекстима у којима је фигурирао (Ролфс 1968б: 113−114). Тако је, услед честог коришћења 

партиципа за грађење пасивних конструкција са прелазним глаголима, његово значење почело 

све више да се везује за пасивне вредности (Хајне 2002: 87). Ипак, оно није остало у 

потпуности ограничено на исказивање стања, делом јер се пасив често јављао и уз депонентне 

и семидепонентне глаголе, који су упркос пасивној форми поседовали активна значења 

(Текавчић 1980: 275; Де Акоста 2006: 155). Захваљујући овој карактеристици, значење 

партиципа чак и у атрибутивној функцији није било квалификативно, већ предикативно 
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(Салви 2010: 371), односно описивало је стање у коме се налази ентитет исказан именицом, 

указујући истовремено на претходно завршену радњу чији је то стање резултат (Салви 1987: 

227). Будући да је стање које је исказивао партицип релевантно у тренутку остварења исказане 

радње, значење партиципа перципирано је као везано за садашњост (Пинкстер 1987: 196), али, 

захваљујући референцирању прошлих догађаја који су условили тренутно стање, партиципу 

се приписује и својство резултативности (Де Акоста 2006: 126, 154).  

 Двојне карактеристике партиципа, и на морфолошком и на синтаксичком плану 

учиниле су га јединствено пригодним за употребу уз глаголе генеричног значења, попут habere 

и tenere, још у оквирима латинског система, у конструкцијама у којима ће његова 

амбивалентност бити од пресудног значења за покретање низа семантичких и структуралних 

реинтерпретација на основу којих ће се развити облици перфекта у романским језицима 

(Гортан ет ал 1971: 224; Фрујт 2009: 775−776; Мандолфо 2017: 208).            

 Као у латинском, у раним развојним фазама италијанског система, прошли партицип 

не јавља се самостално, већ као одредба уз именице (Екарт 2006: 81; Леџвеј 2017: 870), са 

којима се слаже у роду и броју (Ла Фаучи 2009: 65−66; Родригез 2013: 67). У оквиру 

аналитичких структура на којима се заснива сложени перфекат именска реч која контролише 

слагање врши функцију директног објекта глагола avere (Ла Фаучи 1989: 220; Ла Фаучи 2006: 

120). Међутим, како у процесу граматикализације прошли партицип постепено мења 

функцију, будући перципиран као саставни део сложеног глаголског предиката уз помоћни 

глагол avere, слагање партиципа са именицом, која преузима улогу директног објекта целе 

структуре (Адамс 2013: 645), постаје излишно (Леџвеј 2010: 454). Самим тиме, може се 

закључити да је елиминација слагања прошлог партиципа уско везана за прелазак партиципа 

из категорије придева у категорију глагола и реинтерпретацију споја глагола avere и партиципа 

као јединствене форме (Клаузенбургер 2000: 73; Колона Далман 2008: 40).  

Као морфолошки маркер недостатка слагања узет је облик мушког рода једнине 

(Лопоркаро 2016: 803), који је и до тада представљао најфреквентнију форму, те је његова 

употреба генерализована (Хопер и Трагот 2003: 127). Учесталост употребе је потенцијално 

могла бити релевантна и за редослед којим су елиминисани преостали облици у којима се 

партицип могао појавити услед слагања, а преовлађује хипотеза да су најотпорнији облици 

они који су најмаркиранији (Лацерони 2013: 37). Подаци о одликама слагања партиципа у 

италијанским дијалектима и процесу елиминације слагања у другим романским језицима, 

попут каталонског, говоре у прилог идеји да је најотпорнији облик прошлог партиципа могла 

представљати форма женског рода једнине или множине (Лопоркаро 2011б: 356−357).  

 Још један фактор који је утицао на ток елиминације слагања партиципа јесте 

функционалност. Наиме, слагање најпре нестаје у оним контекстима где директни објекат 

следи конструкцију сложеног перфекта, а задржава се дуже у случајевима где директни објекат 

претходи сложеном перфекту, што може довести до потешкоћа у разумевању целокупног 

исказа (Леџвеј 2012: 132; Ситариду 2017: 111). Сходно поменутој појави, једна од ситуација у 

којима феномен слагања опстаје најдуже тиче се проклитичких заменица у функцији 

директног објекта (Ла Фаучи 1989: 225; Леџвеј 2012: 307). Ипак, и у оквиру те категорије има 

разлика, те је слагање обавезно само у случајевима где проклитичка заменица јасно испољава 

све категорије према којима се слагање врши, односно опозицију и рода и броја (Ла Фаучи 

1989: 226), док слагање са заменицама првог и другог лица једнине и множине, које не 

приказују опозицију рода, постаје факултативно (Ла Фаучи и Розен 1993: 21; Колона Далман 

2008: 40). Поред поменутог, уколико положај објекта у односу на перфекат представља фактор 

утицаја на задржавање или елиминацију слагања, логично је претпоставити да сличан ефекат 

може имати и промена места других реченичних конституената (Бауер 2009: 286), попут 

инверзије положаја прошлог партиципа и помоћног глагола или увођења других 

конституената између њих (Терић 2007: 250−251). Такође, на основу наведеног може се 

закључити да изостанак слагања партиципа може утицати и на стабилизацију редоследа речи 
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у коме перфекат претходи директном објекту као преовлађујућег, будући да у недостатку 

слагања као индикације за препознавање речи са функцијом директног објекта, такав редослед 

олакшава интерпретацију функција свих елемената исказа (Салви 2004: 85).  

 Елиминација слагања партиципа са директним објектом у готово свим примерима 

употребе сложеног перфекта са помоћним глаголом avere дозволила је феномену слагања да 

преузме нову функцију у оним контекстима где се слагање партиципа задржало – у пасивним 

и инакузативним конструкцијама (Колона Далман 2008: 38; Леџвеј 2012: 326). У овим 

конструкцијама контролор слагања партиципа није директни објекат већ субјекат реченице, 

који у инакузативним конструкцијама поседује својства типична за директне објекте 

прелазних глагола (Ла Фаучи 1984: 231−232; Леџвеј 2012: 326; Лопоркаро 2016: 803). Будући 

да присуство или одсуство слагања корелира са избором помоћног глагола essere и avere, оно 

постаје додатни индикатор одлике активности или стативности код глагола (Леџвеј 2010: 

457−458; Шилдс 2011: 561; Лажандр 2017: 290), а унутар категорије непрелазних глагола 

представља маркер припадности подгрупи инакузативних или инергативних глагола (Ленерс 

2011: 22).    

 Што се тиче датирања коначне елиминација слагања партиципа, прилично је тешко 

одредити тачан период у коме је остварена. У оквирима латинског језика пронађено је тек 

неколико примера са очигледним изостанком слагања у условима где би оно требало да буде 

извршено, и то у текстовима из IV и VI века (Бајби и Дал 1989: 72; Балди и Куцолин 2009: 

882). У протороманским говорима се може очекивати већи број примера тог типа, будући да 

је конструкција сложеног перфекта већ граматикализована у бројним контекстима (Валтерајт 

2017: 169), али процес елиминације слагања одвијао се постепено и нема индикација да је 

завршен у раним фазама развоја романских језика (Адамс 2013: 646). Тако се за тоскански 

говор, на пример, сматра се да је кључни период за нестанак слагања партиципа са директним 

објектом друга половина XIV века, премда се такође наводи да је услед прескриптивистичких 

тежњи у XVI веку дошло до поновне појаве овог феномена (Лопоркаро 2016: 811).  

 У модерним романским језицима, попут француског, шпанског, португалског и 

румунског, слагање партиципа са директним објектом генерално нестаје, са изузетком малог 

броја прецизно одређених контекста, слично ситуацији у италијанском (Адамс 2013: 645−646; 

Валтерајт 2017: 168). У италијанским дијалектима, ситуација је нешто сложенија, те се 

примери крећу од сицилијанског у коме слагање није присутно, преко фурланског где је 

опционо, до напуљског у коме је обавезно (Ла Фаучи 1984: 212; Лопоркаро 2010: 233; 

Ситариду 2017: 114). Такође су интересантни случајеви дијалеката Лација, Марки и Абруца, 

где се слагање не бележи уз прелазне глаголе, премда се уз њих употребљава помоћни глагол 

essere (Ролфс 1968б: 116), као и сардског где се слагање врши само у одређеним лицима (Бикел 

ет ал. 2015: 4; Лопоркаро 2016: 804).   

 Поред поменутог, неопходно је нагласити да се слагање партиципа са директним 

објектом унутар конструкције сложеног перфекта са помоћним глаголом avere у неким 

случајевима у модерном језику може јавити чак и ван за то предвиђених контекста. Један такав 

случај представља слагање партиципа са објектом у виду именице или именичке синтагме која 

претходи перфекту, као у примеру le due gonne che Maria ha comprate, који у својој граматици 

наводе Дардано и Трифоне (1995: 359). Међутим, оваква употреба не представља трагове 

историјског процеса нестанка слагања између прошлог партиципа и директног објекта, већ 

свесну употребу архаичних форми мотивисану стилским избором говорника у настојању да 

свом исказу пружи узвишенији и елегантнији призвук (Ла Фаучи 2009: 66; Лопоркаро 2010: 

234).      

    

 

 



105 

 

5.4.1. Први период 

 

 У најранијем истраженом периоду, међу укупно анализирана 663 примера, забележен 

је значајно већи број примера где је слагање прошлог партиципа са директним објектом 

изражено (222) од оних где слагање изостаје (32)7. Као што је претходно наговештено, чини се 

да је један од најзначајнијих фактора утицаја на изостанак слагања распоред конституената у 

оквиру реченице.  

 Премда се за ране развојне фазе италијанског језика везује претпоставка да слагање 

партиципа најпре нестаје у случајевима где објекат директно следи форму перфекта (Леџвеј 

2010: 454), примери изведени из првог поткорпуса само делимично поткрепљују ову тврдњу 

и слажу се са високим нивоима варијација у употреби које Ролфс (1968б: 115) бележи у 

тосканским говорима. Иако су примери код којих је изостанак слагања маркиран бројни 

(218−220), преовлађују они код којих је слагање у овој позицији извршено (221−223).   

 
(218) E quando egli ànno chiamato quegli che gli paiono gli migliori, egli lo dicono al Grande Sire, e egli gli 

conferma e falli (dare) cotale tavola d’oro, come a sua segnoria si conviene. (Il Milione, 96) 

 

(219) Avemo steso la detta ricominciata guerra, perché ne surse e nacque poi la grande guerra tra ’l re di 

Francia e d’Inghilterra, come innanzi farà menzione. (Nuova Cronica, CCXII) 

 

(220) […] e anche non ci ha mandato candela niuna, e èmmi convenuto mangiare al buio. (Decameron, III, 8) 

 

(221) Avemo raccontate le storie di questi due santi, acciò che s’abbiano in reverenza e in memoria a’ 

Fiorentini. (Nuova Cronica, XXI) 

 

(222) Bestia che tu se’, perché hai tu guasti li tuoi fatti e’ miei? (Decameron, IX, 10) 

 

(223) Rispose: ˮIo sono Donato. Così ci fusse innanzi Andrea da Cerreto, e Niccola Acciaiuoli, e Baldo 

d'Aguglione, e Iacopo da Certaldo, che ànno distrutta Firenzeˮ. (Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, 

30) 

  

 Варијација код појаве слагања партиципа у мањој мери је присутна у случајевима у 

којима се јавља инверзија уобичајених позиција перфекта и директног објекта (224−227).      

 
(224) La terza setta aveno ordinato, imperò ch'egli cavalcava sovente per amore di donna da casa i Bordoni 

alla Croce a Trebbio. (Nuova Cronica, XVI) 

 

(225) Maestro mio, grande prova ho veduto della tua sapienza: priègoti che mi dichi, come queste cose tu le 

sai. (Anonimo, Il Novellino, III) 

 

(226) […] overo altre cose che raguardano la fede cattolica, la sacra Scrittura, overo a’ buoni costumi, in 

quanto sono consone a la fede cattolica e a la determinazione de la Chiesa a la sacra Scrittura e a’ buoni 

costumi, la sponiamo; altrementi per altro modo quelle cose abbiamo avute. (Nuova Cronica, XIX) 

 

(227) L’ambasciata del Comune di Firenze così solennemente e ordinatamente esposta messere lo re volentieri 

ha udita […] (Nuova Cronica, CX) 

 

 Изостанак слагања доследно је присутан у примерима у којима се између перфекта и 

директног објекта налазе прилози, прилошке одредбе или зависне реченице (228−229).  

 

 
7 Код преосталих примера у служби директног објекта јавља се именица у мушком роду једнине, те је немогуће 

закључити да ли је слагање присутно или одсутно.  
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(228) E ho sentito e veduto più volte, se pure alcuni ce ne sono, quegli cotali, senza fare distinzione alcuna 

dalle cose oneste a quelle che oneste non sono, solo che l’appetito le cheggia, (Decameron, I) 

 

(229) Quando àe passato 7 giornate, truova una città ch’à nome Supunga. (Il Milione, 43) 

 

 Интересантно је да се слагање генерално врши у случајевима у којима се сложени 

перфекат налази у односној реченици чији антецедент представља директни објекат перфекта, 

што није сагласно са Ролфсовим налазима (1968б: 116) (230−231).  

 
(230) […] a imporre al pastore di santa Chiesa costituzioni e modi di stare o andare contra la libertà di santa 

Chiesa, e contra la somma podestà che deono avere, e sempre hanno avuta, i sommi pontefici. (Nuova Cronica, 
LXXII) 

 

(231) […] promettendo di correggersi di certi errori che i detti Greci hanno tenuti, e seguire per innanzi secondo 

la nostra fede e ordini della santa Chiesa romana (Nuova Cronica, XLIII) 

 

 Слагање партиципа са директним објектом доследно се врши само у два контекста. 

Први је везан за примере у којима се директни објекат налази између помоћног глагола и 

партиципа. Такав распоред језичких елемената био је карактеристичан за ране фазе процеса 

граматикализације и дозвољавао амбивалентну интерпретацију значења и синтаксичких улога 

чланова конструкције сложеног перфекта (Адамс 2013: 649). Салви (2009б: 565) наводи да је 

слагање у таквим случајевима било обавезно све до краја XIV века, што примери из нашег 

корпуса поткрепљују (232−234).  

 
(232) Signore, non entrare in Pistoia, perché e’ ti prenderanno, però ch’eglino hanno la città segretamente 

armata, e sono uomini di grande ardire e nimici della casa di Francia. (Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi 

suoi, 3) 

 

(233) Messere, però ch’elli ha bene morte servita; e se voi il sapeste, voi il menareste più tosto di noi. (Anonimo, 

Il Novellino, LXIII) 

 

(234) Male hai fatto, mal ti se’ portato, male hai i tuoi maestri ubiditi, (Decameron, VIII, 10)  

 

 Други контекст у коме се слагање доследно јавља тиче се употребе ненаглашених 

акузативних личних заменица као проклитика, и то у свим лицима (Салви 2009б: 563−564) 

(235−238).  

 
(235) Messere, né amor che io vi porti né promessa fede mi menan qui ma il comandamento del mio marito, 

il quale, avuto più rispetto alle fatiche del vostro disordinato amore che al suo e mio onore, mi ci ha fatta 

venire; e per comandamento di lui disposta sono per questa volta a ogni vostro piacere. (Decameron, X, 5) 

 

(236) Madonna, io vi ho onorata, quant’io ho potuto; priègovi, per amore di me, che voi ritorniate omai a casa 

di vostro padre. (Anonimo, Il Novellino, XLIX) 

 

(237) Noi siamo quelli che demo la sconfitta in Campaldino; e voi ci avete rimossi degli ufici e onori della 

nostra città. (Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, 21) 

 

(238) Egli l’hae abattuta, ed è morto. (Nuova Cronica, L) 

 

 У првом поткорпусу нађен је релативно мали број примера неслагања прошлог 

партиципа са директним објектом, што наводи на закључак да је до друге половине XIV века 

слагање партиципа преовлађујућа појава. Присутан је висок степен варијације, а примери у 

којима се партицип слаже, односно не слаже са објектом често су присутни и у оквирима истих 
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реченица (239) или контекста употребе (240−241). Неопходно је такође нагласити да су 

претходно описане тежње присутне у броју који није неопходно довољан за извођење 

генерализованих закључака о правилима присутним у овом периоду, али пронађени примери 

представљају добру основу за контекстуализацију сличних примера у каснијим развојним 

епохама.         

 

(239) Piangano adunque i suoi cittadini sopra loro e sopra i loro figliuoli; i quali, per loro superbia e per loro 

malizia e per gara d’ufici, ànno così nobile città disfatta, e vituperate le leggi, e barattati gli onori in picciol 

tempo, i quali i loro antichi con molta fatica e con lunghissimo tempo ànno acquistato (Cronica delle cose 

occorrenti ne' tempi suoi, 2)  

 

(240) Sappiate che, quando l’uomo à cavalcate 15 giornate per questo cosí diverso luogo, l’uomo truova una 

città ch’à nome Mien, molto grande e nobile. (Il Milione, 121) 

 

(241) E quando l’uomo à cavalcato 40 giornate per questo diserto, truova una provincia verso tramontana: 

udirete quale. (Il Milione, 62)   
 

5.4.2. Други период 

 

 Анализом 1131 примера из дела другог периода пронађен је 321 случај у коме је слагање 

прошлог партиципа са директним објектом присутно и 230 случајева у којима је изостављено. 

Већ на основу односа броја забележених примера може се закључити да је у овом периоду 

присутан много већи степен варијације, као и да се слагање партиципа више не сматра 

облигаторним, већ опционим.   

 У примерима у којима директни објекат следи форме сложеног перфекта са помоћним 

глаголом avere у готово једнакој мери су присутни случајеви са израженим слагањем (242) и 

без њега (244−247).  

 
(242) Io ho dato il brodo al mio marito e per me ho presa la carne. (Giovanni Sercambi, Novelle, LXXVIIII) 

 

(243) Savi consiglieri, i Signori hanno udito li vostri consigli, e veggendogli molto uniti n’hanno preso 

grandissimo conforto, pensando tosto metterli ad esecuzione. (Il Trecentonovelle, CXXXIII) 

 

(244) […] ma a me bisogna più tosto cercare in che modo io mi mantenga vivo che in che modo io viva lieto: 

della qual cosa oramai io ho perduto ogni speranza. (Lorenzo de’ Medici, Novelle, 14) 

 

(245) Messere, oggi abiamo ucciso tre preti e du’ mercadanti et alcuno povero che andava acattando. (Giovanni 

Sercambi, Novelle, XXXVIIII) 

 

(246) ˮDonna, che hai?ˮ Ella disse: ˮColui che va innanti m’ha rubato le miei candelleˮ. (Giovanni Sercambi, 

Novelle, XX) 

 

(247) ˮNoi abbiamo sconfitto li nimici”; come fa la mosca, che è in sul collo del bue, quando gli fosse detto 

(Il Trecentonovelle, XXXVII) 

 

 У овим контекстима неслагање партиципа је посебно заступљено у случајевима када 

глагол ширег значења прати именица без члана, чији спој поприма готово обједињено значење, 

формирајући неку врсту израза (248−249). 

 
(248) Frate, cotesto non ti farò io, che la donna mia ci ha durato gran fatica a filarla et io ho speso più di XX 

lire a farla tessere. (Giovanni Sercambi, Novelle, LXXXXIIII) 
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(249) Ecco che ci ha aúto paura, e perciò l’ha reportato qui; e volgendosi al popolo disse per miracolo come la 

ciovetta avea furata l’ostia. (Il Trecentonovelle, XCVII) 

 

 Као и у првом периоду, када се у служби директног објекта налази антецедент односне 

реченице чији је предикат сложени перфекат у највећем броју случајева слагање партиципа је 

присутно (250−252), мада постоје и примери које карактерише његов изостанак (253).   

  
(250) Tu credi ben forse avere, sì come tu mi di’, provate tutte le cose, ma forse ce ne resta qualcuna la quale 

tu non hai provata. (Lorenzo de’ Medici, Novelle, 17) 

 

(251) Io nacqui cieco, e ho quarantasett’anni; s’io avessi e’ danari che io ho guadagnati, io sarei il piú ricco 

cieco di Maremma. (Il Trecentonovelle, CXL) 

 

(252) Pietro, tu m’hai fatto assai maravigliare della maniera e delle parole che tu hai usate dinanzi al venerabil 

corpo di questo santo. (Il Trecentonovelle, CLVII) 

 

(253) […] e inanzi che più oltre ti dica promettermi et giurare di non me n’offendere, ma per la passione del 

nostro Signore dimenticare una ingiuria la quale io t’ho fatto. (Lorenzo de’ Medici, Novelle, 8) 

 

 Када директни објекат претходи сложеном перфекту примери који поседују слагање су 

ређи (254), док преовлађују они где слагање није извршено (255−257).  

 
(254) […] e tutti spogliati e rubati e loro innel bosco alle fiere i corpi abiamo lassati, e la robba loro v’abbiamo 

arecato. (Giovanni Sercambi, Novelle, XXXVIIII) 

 

(255) Noi ci meravigliamo che i nostri e vostri nimici tornano, e di questo alcuna cosa abiamo sentito. 

(Giovanni Sercambi, Novelle, CXXXVIIII) 

 

(256) O consiglieri e voi savi Romani, quanta confusione ha riceuto oggi Roma, e solo per apalesare alle donne 

le cose secrete! (Giovanni Sercambi, Novelle, L) 

 

(257) Santa corona, non prendete acqua da Amelio, conciosiacosa che sia degno di morte però che la verginità 

della tua figliuola ha tolto. (Giovanni Sercambi, Novelle, XL) 

 

 Слично ситуацији забележеној у првом периоду, и у другом се јавља тежња за 

изостанком слагања када се између облика перфекта и директног објекта нађу: (а) субјекат 

(258), (б) индиректни објекат (259−260), (в) прилози или прилошке одредбе (261−264) (Леџвеј 

2012: 148; Силвестри 2016: 97), или (г) уметнуте зависне реченице (265).  

 
(258) O culo, ha ditto il conno la verità?» (Giovanni Sercambi, Novelle, CXLII) 

 

(259) ˮOimèˮ, disse la compagna, ˮnon sai che noi abiamo promesso a Dio verginità?ˮ (Giovanni Sercambi, 

Novelle, C) 

 

(260) […] perché sa bene in quanti pericoli rimane la Toscana dopo la partita sua, e veggendo che noi abbiamo 

posposto alla salute vostra i pericoli nostri, ha voluto ancora egli posporre a quella i respetti suoi. (Istorie 

fiorentine, V, XXI) 

 

(261) […] che ci ha regato ben V cento fiorini nuovi li quali m’ha mostrati. (Giovanni Sercambi, Novelle, 

LXXXXIIII)  

 

(262) Venite qua, amici e parenti, a fare allegrezza, che Dio ha dimostrato oggi du’ così evidenti miracoli, 

l’uno di Amico e l’altro de’ miei figliuoli». (Giovanni Sercambi, Novelle, XL)  
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(263) Sere, voi ci avete già ditto tre volte queste parole: che vuol dire questo? (Giovanni Sercambi, Novelle, 

XXXVII)  

 

(264) Maestro, tu ci hai venduto troppo cari li stronzi del cane; come noi gli avemmo in bocca, le sputammo. 

(Il Trecentonovelle, CCXI) 

 

(265) Per non volere, novellando, da una in altra materia trascorrendo trapassare, ho lasciato e di lasciare 

intendo certi utili e necessarii secreti da sapere d’alcune donne monache (Masuccio Salernitano, Il Novellino, 

IV) 

 

 Тежи се елиминацији слагања и у примерима у којима се више партиципа односи на 

исти објекат (266−267).  

 
(266) E cosí potrei contare migliaia di cose, che tutte le peggiori diamo a quel Signore che a noi ha donato e 

prestato ogni cosa. (Il Trecentonovelle, CXXV) 

 

(267) Quante volte hai salito e sceso la scala tua? (Il Trecentonovelle, CLI) 

 

 Изузетак у односу на наведену тежњу представљају случајеви где је директни објекат 

позициониран између помоћног глагола avere и прошлог партиципа, где се доследно јавља 

слагање у свим ексцерпираним примерима (268−273).   

  
(268) Lo sommo e potente Dio, dal quale tutti i beni derivano, ha la natura umana creata e fatta da lui a sua 

somiglianza acciò che tale umana natura la celestiale corte debbia possedere (Giovanni Sercambi, Novelle, 

Introduzione) 

 

(269) Dapoi, a mano destra gli ochi miei volgendo, vidi chiare e legiadrissime istorie, dove, per sommo e 

perfettissimo amore finiti i loro giorni, per buona e ferma virtude hanno sinceramente le loro amate cose 

seguite. (Il paradiso degli Alberti, I, 112) 

 

(270) Io non voglio essere come voi un tristo e un traditore; basta bene s’io v’ho sì grande ingiuria perdonata. 

(Lorenzo de’ Medici, Novelle, 8) 

 

(271) E quando non vi muovino gli infiniti mali nostri, vi muova la paura dell’ira di Dio, il quale ha veduto i 

suoi templi saccheggiati e arsi, e il popolo nostro tradito nel grembo suo (Istorie fiorentine, IV, XXI) 

 

(272) Nondimeno a coloro che hanno l’orecchie impiastrate di santa pasta, che non possono de’ religiosi udir 

male, ottimo e solo rimedio me pare che a ditta infirmitá sia […] (Masuccio Salernitano, Il Novellino, 

Introduzione) 

 

(273) Abbiamo li santi canonezzati e cerchiamo di quelli che non sappiamo se sono. (Il Trecentonovelle, 

CLVII) 

 

 Пресудан утицај поменутог распореда конституената јасно илуструје поређење наредна 

два готово идентична примера (274−275):  

  
(274) […] e la bella novella ditta ha molto la brigata ralegrata. (Giovanni Sercambi, Novelle, XXXVII) 

 

(275) La dilettevole novella ditta ha molto ralegrato la brigata, e ’l preposto parlando a l’altore che ordini che 

la brigata vadi con bella novella a Terni. (Giovanni Sercambi, Novelle, XXXV)  

 

 Варијација је у великој мери присутна и код слагања партиципа са објектом у виду 

проклитичке акузативне заменице. У овом контексту и даље преовлађује слагање (276−279), 
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али има назнака да оно више није обавезно, посебно уз заменице првог и другог лица једнине 

и множине (280−282).    

 
(276) Cotesto non ti voglio dare però che io ho alquanto difetto, che ’l medico me l’ha molto lodata; e però 

non vo’ avere a comprare la cosa che io avesse. La fante a questo steo contenta e in casa n’andò. (Giovanni 

Sercambi, Novelle, LXXV) 

 

(277) […] altri che tu non sarà mio marito, però, come ti viddi, tanto mi se’ piaciuto che amore m’ha stretta a 

perfettamente amarti. (Giovanni Sercambi, Novelle, LXXXVI) 

 

(278) Io v’ho intesi, e serei molto contento della vostra pace e della vostra concordia, però che unitamente 

credo, se ciò fosse, consigliereste che io facesse giustizia, la quale ho giurato di fare, facendo ragione a 

ciascheduno. (Il Trecentonovelle, CLVIII) 

 

(279) Noi vi ringraziamo che voi non ci avete morti affatto, ma noi vi raffermiamo veramente che noi non 

facemmo quelle cose dinanzi al banco vostro (Il Trecentonovelle, CXLV) 

 

(280) Che uno giovano non m’ha voluto armata. (Giovanni Sercambi, Novelle, VIII) 

 

(281) Se ’l poco senno de mio marito vi ha qui condutto, io non intendo con mia eterna vergogna quindi 

cacciarve. (Masuccio Salernitano, Il Novellino, XII) 

 

(282) […] che, con l’odio, la pace; e dobbiamo sperare che ci abbi a trarre di quelli pericoli ne’ quali ci ha 

messo, pure che noi non ci abbandoniamo. (Istorie fiorentine, V, XI) 

 

 Нарочито је интересантно да се слагање у бројним примерима врши уз заменицу gli 

(283−285), која у тим случајевима не представља облик дативне заменице трећег лица, већ 

фонолошки неуобичајену форму акузативне заменице трећег лица множине li, насталу услед 

сличности облика (Ролфс 1968б: 117). Овакви облици посебно су чести у делу Франка Сакетија 

Il Trecentonovelle.   

 
(283) […] e fiano commendati da chi gli ha mandati, e premiati con grandissimi officii e con altri guiderdoni 

perché li piú si partono dal vero e spezialmente quando per essere loro creduto se ne veggiono seguire 

vantaggio. (Il Trecentonovelle, XXXI) 

 

(284) Li Signori domandano se gli ha veduti; colui dicea di no, ma che gli avea sentiti. (Il Trecentonovelle, 

XXXVI) 

 

(285) Per lo corpo d’Iddio che elli è così, Giovanni mio! No’lli ha’ tu sentiti? (Il paradiso degli Alberti, IV, 

87) 

 

 Варијације се јављају и уз партитивно ne у проклитичкој позицији (286−287).   

 
(286) E che ciò sia vero, oltre le manifeste esperienzie ne avimo viste in questa nostra etate, la precedente 

novella ne ha mostrato li frutti che de le loro santitá si coglieno. (Masuccio Salernitano, Il Novellino, II) 

 

(287) Vedi, oste, la tua bona fama ne ha condutti qui, e però ne conviene prender di te quella securtá che al 

nostro bisogno se rechiede. (Masuccio Salernitano, Il Novellino, XII) 

 

 На основу наведене анализе може се закључити да је у другом периоду дошло до 

значајног пораста броја примера у којима се прошли партицип не слаже са директним 

објектом, премда однос примера са очигледним присуством или одсуством слагања указује на 

закључак да тенденција ка елиминацији слагања још увек није преовлађујућа. И даље су бројни 
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примери у којима се унутар истих реченица партицип час слаже час не слаже са директним 

објектом без очигледних разлога (288−290). Међутим, раст нивоа варијације присуства ове 

појаве показује пак да се ради о кључном периоду у коме слагање више није обавезно и 

обрасци његове употребе се све више приближавају онима који преовлађују у модерном 

језику.         

 
(288) Borra, che ha ricevute le battiture per volere essere cortese et ha ricevuto villania, disse […] (Giovanni 

Sercambi, Novelle, LXV) 

 

(289) Che fine a qui questi fanciulli ho tenuti che fussero miei figliuoli, ora per lo tuo vituperio tal credenza 

ho perduto e per miei non li vo’ riputare. (Giovanni Sercambi, Novelle, LXXXIII) 

 

(290) Narda ostessa, che ha veduto il frate con quanta carità ha coloro ricevute et udito per che cagione l’ha 

seco innel letto messe, parendoli meraviglia disse […] (Giovanni Sercambi, Novelle, LII) 

 

5.4.3. Трећи период 

 

 У делима трећег периода, међу укупно 1716 примера, забележена је већа разлика између 

броја примера у којима се прошли партицип евидентно слаже са директним објектом (515) у 

односу на број оних у којима слагање није присутно (296). Међутим, за тако велику разлику 

одговоран је превасходно велики број забележених примера у којима се у функцији објекта 

налазе проклитичке акузативне заменице, где је слагање преовлађујуће (291−295), а његов 

недостатак и даље присутан у малом броју примера (296−298).  

 

(291) […] ha imparate le cose peggiori e poi le ha insegnate; e quella nequizia essendo fatta maggiore e 

radunata in uno, si sa qualonque cosa pessima. Sia, adonque, alcun guardiano, il qual ci turi gli orecchi e cacci 

via li romori e riprenda coloro che ci lodano. (I marmi, II) 

 

(292) Passa piú inanzi: e’ bisogna che tu facci lor intendere ancóra che ogni cosa che publicamente ci ha 

spaventati non è da esser cosí temuta come si dice per fama; e, a un bisogno, me’ faresti agiugnerci il dolore 

nella morte […] (I marmi, II) 

 

(293) La madre che l’ha partorite e il padre che gli ha generati sono i piú nobili spiriti e i piú mirabili ingegni 

del mondo. (I marmi, II) 

 

(294) Vedi, o pazza che tu sei, come ella ti ha ben trattata; e sciocco sono stato io a crederti tale pazzia. (Le 

piacevoli notti, V, II) 

 

(295) Uh, vi so dire che voi m’avete fatta tutta tremare e ho aùta una gran paura. (Le giornate delle novelle dei 

novizi, 43, 4) 

 

(296) Egli non vi ha mai offeso, né pur pensato di offendervi. (Le piacevoli notti, I, I) 

 

(297) E noi con fiducia che debbiate far quanto vi diremo vi abbiamo fatto qui venire, perciò che conoscendovi 

gentiluomo e tenendo per certo che volentieri farete cosa che ci sia a grado, n'è paruto far elezione di voi. 

(Matteo Bandello, Novelle, 1, XLV)  

 

(298) E voi qua chi vi ci ha guidato? (Le giornate delle novelle dei novizi, 43, 4) 

 

 Слагање се доследно јавља и уз партитивно ne (299−301), а преовлађује и уз gli као 

атипични облик акузативне проклитичке личне заменице за треће лице једнине li (302), премда 

није увек присутно (303).     
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(299) Da che io ve ne ho dette di molte delle mie, vo’ pur farvene udire alcune altre che non sien delle mie. (I 

marmi, II) 

 

(300) […] non pur una volta, ma mille, se tante si può dire, tu ne hai lasciati nelle piazze e ne’ giuochi come 

bestie che vanno al macello. (Le piacevoli notti, III, V) 

 

(301) […] io mi vi trovai e sentii leggersi il processo, essendo giá ella condutta su la baltresca, e vidi anco 

mozzar il capo a cinque suoi adulteri, dei quali quattro ne avete da me uditi. (Matteo Bandello, Novelle, 3, 

LXII) 

 

(302) Ci sono assai che sarebbono eloquentissimi con la lingua, ma la fortuna gli ha privati di ricchezza (I 

marmi, VI) 

 

(303) Padre santo, questi sono i maggiori che io vedessi mai. Ove diavolo gli avete voi pescato cosí belli e cosí 

grossi? (Matteo Bandello, Novelle, 1, XXX) 

 

 С друге стране, примери без слагања постепено почињу да преовлађују у контекстима 

где облик перфекта претходи директном објекту (304−308), премда је и даље присутан 

значајан број примера у којима се слагање јавља (309−311).  

 

(304) […] cosí non è dubbio che la carestia di quegli a lungo andare di tempo e infiniti altri ha recato indegne 

tenebre d’oblio alla eternitá del nome loro. (I marmi, II) 

 

(305) Non io, ma le farei uscir da altri, con dire che io l’ho detto, ch’io ho ricevuto lettere. (I marmi, II) 

 

(306) Non ha ella partorito tanti figliuoli, quanti che ora tu vedi? (Le piacevoli notti, VI, IV)  

 

(307) Oh come scioccamente ho ucciso costei che era il bastone della vecchiezza mia! come potrò io piú viver 

senza lei? (Le piacevoli notti, I, III) 

 

(308) Costei, o ella ha mangiato qualche cosa velenosa, o veramente la donna del corpo la travaglia. (Le cene, 

I, X) 

 

(309) […] lo so certo perché egli sta male di lei che muore e ha data la lettera a quel fanciullo penzando che 

stesse in casa sua. (Le giornate delle novelle dei novizi, 45, 11) 

 

(310) Consorte mia, io ho comperata una spada di lama vecchia da un pover compagno, la megliore e la piú 

fina che sia in questa cittá, e forse che un’altra simile non se ne trovarebbe di qui a molte miglia. (Matteo 

Bandello, Novelle, III) 

 

(311) O sommo e potentissimo amor della patria, come tu prima hai spente l’ire ed espugnato il mio cuore 

ch'io le mura di questa città […] (Le sei giornate, IV, XXII) 

 

 Недостатак слагања карактеристичан је и за примере у којима се јавља више директних 

објеката (312−314), док су врло ретки случајеви попут примера (315). Такви примери обично 

се везују за најраније фазе развоја италијанског језика, у којима се у случају појаве више 

директних објеката прошли партицип слагао са најближим или налазио у множини (Салви 

2009б: 565).   

 

(312) Che belle parole e sí gran diceria ha fatto monsignore nel dar l’anello? (I marmi, VI) 
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(313) […] io ho mandato a monte gli argomenti, le sofisterie, le logiche, i serviziali, le medicine e ogni cosa. 

(I marmi, II)  

 

(314) […] detti vati e sapienti da l’antichitá e chiamati sacri e divini, quando hanno descritto gli adulterii, gli 

incesti, gli stupri ed altri disonesti amori di Giove e de l'altra infinita turba dei loro tanto celebrati dèi? (Matteo 

Bandello, Novelle, 2, XXIV) 

 

(315) […] se già la reverensia vostra non ha prestati le veste, la persona e le ligie e sieno venuti di notte in 

cambio vostro in questo monistero, come molti che sapete ci sonno venuti. (Le giornate delle novelle dei novizi, 

18, 31) 

 

 Елиминација слагања преовлађује и у контекстима у којима директни објекат 

представља антецедент односне реченице у којој се налази сложени перфекат (316−319). 

Примери у којима је слагање извршено су мање заступљени него у другом периоду (320−321). 

 

(316) La sarebbe veramente una stoltissima cosa a raccontare, quando s’avesse a dire della gran sollecitudine 

che ha usato un padre savio in far la roba e la grandissima stracuraggine d’un figliuolo usata in consumarla (I 

marmi, IV) 

 

(317) Io che tanto tempo sono stato in Vinegia, avendo voluto lodare quei signori che ha lodato il conte 

Fortunato Martinengo (I marmi, IV) 

 

(318) […] noi faremo un poco di essaminazione sopra le cose che hai imparato a Padova. (Le piacevoli notti, 

IX, IV) 

 

(319) Ché ben sapete come si scherniscono e si mostrano a dito alcuni che da’ regi passati, per disonesti ufficii 

che fatto hanno, sono divenuti ricchi e grandi, che prima erano di bassa condizione ed ignobilissimi. (Matteo 

Bandello, Novelle, 2, XXXVII) 

 

(320) Veramente noi paiamo tanti bacherozzoli che andiamo bucando di qua e di lá, che ci aggiriamo intorno 

e torniamo e ritorniamo a far e rifare quelle medesime cose che fatte e rifatte mille e mille volte abbiamo. (I 

marmi, I, VI) 

 

(321) […] il quale più spesso con ogni maniera di essercito avete combattuto che ciascun altro non si ha col 

suo nimico affrontato, più guerre avete fatte che altri abbiano lette, più province conquistate che altri disiderate 

(Le sei giornate, III, XIII) 

 

 Слагање такође није присутно уколико (а) директни објекат претходи перфекту 

(322−323), односно између перфекта и директног објекта стоји (б) прилог или прилошка 

одредба (324−327). Ипак, и ту има изузетака, попут примера (328).   

 

(322) Noi sinora abbiamo cavalcato insieme, né cosa alcuna di valor degna operato abbiamo. (Le piacevoli 

notti, III, II) 

 

(323) […] ma sí saggiamente vi sète saputo schermire con lo scudo de l’innocenzia contra i suoi velenosi dardi, 

che a la fine ogni suo impeto ed ogni sua rabbiosa furia ammorzato avete. (Matteo Bandello, Novelle, 3, III) 

 

(324) […] ha scritto giá i tre libri di Medaglie, e serba il quarto libro delle False; cosí de’ Marmi (I marmi, IV) 

 

(325) […] dove ha egli studiato mai filosofia, che sappi tanto? (I marmi, VII) 

 

(326) Io mi mossi al riso, − rispose Chiappino − che mille ladroni, che hanno rubbato migliaia di fiorini al 

publico e meritano mille forche (Le piacevoli notti, IV, I) 
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(327) Io ho letto in Laerzio, nel libro che egli pone Le vite de’ filosofi, una bella materia. (I marmi, IV) 

 

(328) E molti sono stati di quelli che stimarono la morte fortunata de’ suoi congiunti, quando hanno volentieri 

spesa, per la patria la vita, percioché, non altrimenti che per la madre, quella dobbiamo offerire per la nostra 

città. (Le sei giornate, IV, XXIV) 

 

 Слагање и даље опстаје у свим примерима у којима се директни објекат налази између 

помоћног глагола и партиципа, премда је таквих примера у трећем периоду врло мало 

(329−333).  

  

(329) e dice che sono uomini feroci, questi zuccacorsari, e che eglino hanno le navi loro grandissime fatte di 

zucche, e che le son lunghe piú di sessanta braccia, e che delle foglie della zucca ne fanno le vele, de’ gambi 

della zucca antenne, e che con il seme delle zucche ferivano bestialmente. (I marmi, II) 

 

(330) Ma, quando noi abbiamo coltivato questa pianta, noi ce ne veggiamo un’altra inanzi, la quale ha due 

rami cresciuti in virtú e in nobiltá […] (I marmi, I) 

 

(331) Poi a quello che ho da la balia udito, che hai veduto come freddamente quasi in insogno ha questa sua 

favola narrato, io comprendo che non sappia ciò che si dica, e che cotesta sia una trama ordita, non so a che 

fine. (Matteo Bandello, Novelle, 2, XL) 

 

(332) […] e con queste mani da quello scelerato corpo ho la vituperosa anima cacciata. (Matteo Bandello, 

Novelle, XLII) 

 

(333) […] abbiate almeno qualche riguardo alla religione, essendo io vergine della dea Diana, alla quale ho in 

perpetuo la mia pudicizia consacrata. (Le sei giornate, VI, XXXII) 

 

 Сходно наведеном може се закључити да се у трећем периоду још увек јављају 

варијације везане за феномен слагања прошлог партиципа са директним објектом, што 

илуструју и примери (334−335).  

 
(334) Io che ho considerata la mente e non la corteccia della legge, ho fatto queste filze per sorte, nelle quali 

ho notate alcune sentenzie (Le piacevoli notti, XIII, X)  

 

(335) Ancora non mi hai dato la metá di quello che mi viene, perciò che non mi hai data la metá della moglie. 

(Le piacevoli notti, XI, II) 

 

Међутим, евидентно је да су се обрасци имплементације слагања знатно приближили 

правилима карактеристичним за модерни језик. Једини контекст у коме се слагање одржава, 

ван ситуација у којима се јавља и у модерном италијанском, везује се за оригиналне 

семантичке оквире у којима је процес граматикализације сложеног перфекта започет и који 

дозвољавају двојаку интерпретацију партиципа – као глагола и као придева.  

 

5.4.4. Компаративни преглед 

 

 Изостанак слагања партиципа са директним објектом сматра се једним од услова 

неопходних да би се структура сложеног перфекта са помоћним глаголом avere сматрала 

граматикализованом. Разлог томе је што елиминација слагања условљава интерпретацију 

партиципа у својству глагола и, шире посматрано, главног глагола перфекатске конструкције 

(Хенгевелд 2011: 591), као и тумачење форме перфекта као независне од директног објекта 

(Ла Фаучи 1989: 227). Елиминација слагања може се сматрати и једним од маркера финалних 
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фаза процеса граматикализације, али само уколико је генерализована у толикој мери да се 

може сматрати правилом (Хопер и Трагот 2003: 64−65).  

 Наша анализа показала је да се у раној фази развоја италијанског језика преовлађујућим 

правилом може сматрати слагање партиципа са директним објектом. Примери у којима оно 

није реализовано чине тек 4,82 процента укупног броја примера, наспрам 33,48 процената 

примера у којима је присуство слагања евидентно. У остатку примера партицип се слаже у 

мушком роду једнине са објектом, а будући да ће тај облик постати неутрална форма слагања, 

у таквим случајевима није могуће закључити да ли је слагање извршено. У другом периоду 

ситуација је знатно другачија, те је присуство слагања очигледно у 28,38 процената примера, 

а његово одсуство је забележено у 20,33 процената примера. Квалитативна анализа примера 

показала је да је значајан фактор утицаја на појаву слагања редослед реченичних 

конституената на коме се заснива транспарентност целокупног исказа. Резултати наше анализе 

показали су да је слагање партиципа карактеристично за ред речи у коме су помоћни глагол и 

партицип раздвојени директним објектом, док се потреба за слагањем најпре губи у 

контекстима где је ред речи сагласан са уобичајеним романским редоследом у коме предикат 

претходи објекту. Примери у којима слагање са номиналним објектом није извршено почињу 

да преовлађују тек у трећем периоду, премда је одсуство слагања забележено у 17,2 процента 

примера, а његово присуство у 30 процената. Глобално посматрана статистика може у овом 

случају пак навести на погрешан закључак, будући да је висок проценат присуства слагања 

заправо резултат великог броја директних објеката у форми проклитике, са којима је слагање 

готово очекивано. О реалном стању боље сведочи чињеница да би, када би се изузели примери 

у којима се јавља слагање са проклитикама, у пет од шест анализираних дела преовлађивали 

случајеви неслагања прошлог партиципа са директним објектом.       

 Ипак, упркос јасном усмерењу запажених развојних тежњи ка обрасцима који су данас 

заступљени у италијанском језику, релативно висок степен варијације чак и у трећем периоду 

наводи на закључак да елиминација слагања није довољно заступљена да би се могла сматрати 

правилом. Закључку да до краја XVI века није дошло до потпуне кристализације образаца који 

управљају слагањем партиципа доприноси и чињеница да се и ван временских оквира 

испитаних у нашем истраживању јављају облици у којима се партицип евидентно слаже са 

директним објектом. Такви примери су, рецимо, присутни у првој редакцији Манцонијевог 

дела I promessi sposi из 1821. године (Ролфс 1968б: 115).     

 Поред наведеног, истакли бисмо да се чини да још један потенцијалан фактор утицаја 

на опстанак слагања у одређеним контекстима може бити граматички род. На основу прегледа 

само оног дела примера који је наведен у овом поглављу може се приметити да велики број 

њих поседује именицу у женском роду у функцији објекта. Таква појава може говорити у 

прилог тежњама ка наглашеној истрајности форми партиципа у женском роду једнине, 

забележеним у италијанским дијалектима и у другим романским језицима (Лопоркаро 2011б: 

356−357).  

 Као још један потенцијални фактор употребе сагледали смо и семантички контекст у 

коме преовлађују примери неслагања партиципа у сва три периода, а заступљени глаголи 

наведени су у Табели 12.  
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Табела 12: Компаративни преглед глагола код којих се не јавља слагање прошлог партиципа са 

директним објектом у сва три периода 

 
Преглед глагола код којих се не јавља слагање прошлог партиципа  

са директним објектом у сва три периода 

Први период Други период Трећи период 

   

(4) vedere  

(4) fare  

(3) passare  

(3) cavalcare  

(2) avere  

acquistare 

amare 

apparecchiare 

chiamare 

comprendere 

intendere 

isconfiggere 

mandare 

meritare 

ordinare 

raccontare 

riserbare 

sentire 

stendere 

vendere 

 

(30) fare  

(16) dare 

(13) vedere 

(12) avere 

(7) udire 

(6) volere 

(5) trovare 

(4) togliere 

(4) toccare  

(4) tenere 

(4) portare 

(4) perdere  

(3) vendere 

(3) ricevere 

(3) mandare  

(3) lasciare 

(3) guadagnare 

(3) comprendere 

(2) spendere  

(2) sentire 

(2) rubare 

(2) rallegrare  

(2) proferire  

(2) prendere  

(2) posporre 

(2) porre 

(2) mettere 

(2) durare  

(2) donare 

(2) consumare 

(2) consolare  

(47) fare  

(19) avere 

(17) vedere 

(10) dare 

(10) prendere 

(9) dire 

(6) porre 

(5) trovare 

(5) provare 

(4) scrivere 

(4) leggere 

(4) lasciare 

(4) intendere 

(3) volere 

(3) usare 

(3) udire 

(3) togliere  

(3) ridurre 

(3) ricevere 

(3) perdere  

(3) narrare 

(3) mandare 

(2) uccidere 

(2) sentire 

(2) ritrovare 

(2) recare 

(2) raccontare 

(2) portare 

(4) mettere 

(2) mangiare 

(2) lodare 
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(2) considerare 

(2) aregare 

(2) amare 

abbarattare 

adoperare 

annoverare 

apparare 

apparecchiare 

appresentare 

assolvere 

baciare 

cantare 

castigare 

cavalcare 

chiedere 

comprare 

concedere 

condurre 

contare 

dimostrare (2) 

dire (13) 

disservire 

giocare 

giurare 

guardare 

imitare 

impendere 

intendere 

leggere 

levare 

menare 

minacciare 

mostrare 

mutare 

pagare 

parlare 

pensare 

persuadere 

(2) imprimere  

(2) guadagnare 

(2) durare 

(2) dimostrare 

(2) comporre 

(2) acquistare 

abbassare 

abbattere 

accordare 

accrescere 

addottorare 

aggiustare 

ammorzare 

appiccare 

apporre 

apprendere 

arrostire 

ascoltare 

assuefare 

attenere 

ballare 

bendare 

causare 

cavare 

chiedere 

coltivare 

cominciare 

conoscere 

credere 

dare 

dedicare 

descrivere 

desiderare 

donare 

esaltare 

fabbricare 

favellare 

finire 
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prestare 

recare 

regare 

rendere 

riconoscere 

ritrovare 

salire 

scendere 

sconfiggere 

servire 

sostenere 

sottoporre 

tagliare 

trattare 

uccidere 

usare 

vincere 

fiorire 

fondare 

formare 

gabbare 

girare 

guidare 

impoverire 

intendere 

liberare 

maritare 

menare 

meritare 

mostrare 

muovere 

nutrire  

offendere 

operare 

ordinare 

osservare 

pagare 

partorire 

pensare 

pescare 

piangere 

porre 

posare 

possedere 

praticare 

procacciare 

promettere 

riportare 

rispondere 

riversare 

rompere 

rubare 

scopare 

scoprire 

serrare 
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soffrire 

spegnere 

spendere 

stimare 

stoppare 

studiare 

tenere 

tradurre 

trapassare 

troncare 

trovare 

unire 

violare  

 

 На основу прегледа заступљених категорија глагола закључили смо да од посебног 

значаја може бити присуство глагола који поседују способност да се у неким контекстима 

јављају и без објекатске допуне, попут passare, cavalcare, baciare, cantare, leggere или scrivere, 

што умањује потребу за успостављањем ближе везе са директним објектом која би се 

испољила на морфосинтаксичком нивоу кроз присуство слагања. Приметно је и да међу 

најфреквентнијим глаголима предњаче они са релативно генеричним значењем, какви су fare 

и avere, на чију семантичку вредност одлике објекта утичу у великој мери, што се у неким 

случајевима може манифестовати кроз прерастање споја глагола и именице у функцији објекта 

у неку врсту израза у којима обично изостаје слагање (попут fare menzione или avere paura). 

Интересантно је такође да се и у овом случају међу најучесталије глаголе убрајају verba 

sentiendi, група глагола која је била од пресудног значаја за почетак процеса граматикализације 

сложеног перфекта. Њихова заступљеност и у овом домену истраживања додатно доприноси 

идеји да се управо у тим и њима сродним контекстима структура сложеног перфекта најраније 

граматикализовала и генерализовала.     

 

 

5.5. Семантичке одлике контекста употребе 

 

 Семантички контексти за које се везује успостављање потребних услова за 

реинтерпретацију значења споја глагола habere, именице у служби објекта и прошлог 

партиципа, у чијим оквирима започиње дуготрајни процес граматикализације који ће 

резултирати обликом италијанског сложеног перфекта, тичу се двеју примарних категорија 

глагола.  

 Прву од њих представљају глаголи опажања (Шихан 2016: 981). Овај тип глагола у 

латинском се јављао уз допуне у виду именских речи или клауза, уз које је могао исказивати 

директно или индиректно стечене информације (Греко 2013: 373). У случајевима када су као 

допуну узимали структуре попут акузатива са инфинитивом и партиципом или реченице са 

личним глаголским облицима какве су преовладале у романским језицима (Лабел 2017: 301), 

ови глаголи могли су изразити перцепцију догађаја или стања често извршених или стечених 

пре тренутка опажања, са посебним нагласком на препознавању чињеница или стицању 

информација (Салви 2010: 368, 374).  
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 Уколико се узме у обзир претходно наведени аспекат значења глагола перцепције, 

може се закључити да су концептуално блиски другој категорији глагола за које се везују 

оригинални контексти граматикализације – глаголима стицања знања или менталне 

активности (Детгес 2000: 353). Глаголи перцепције попут vedere могли су се, наиме, поред 

оригиналног значења ’видети’ употребљавати у значењу ’разумети’. Семантичка вредност 

активности са циљем стицања знања затим је имплицирала стање поседовања знања, што је 

дозволило глаголима из категорија verba sentiendi и verba putandi да симултано указују на 

тренутно актуелно стање (менталног поседства) и претходно извршену радњу (менталне 

аквизиције), повезујући се са временским равнима садашњости и прошлости (Детгес 2000: 

351).         

 Значај поменутих двају група глагола за развој конструкције перфекта огледа се у 

чињеници да је у случајевима где се уз глагол habere/avere јавља партицип прошли неког 

глагола перцепције или когниције нелогична свака интерпретација која не предвиђа 

истоветност субјеката ових двају глагола (Детгес 2000: 355). Учесталост употребе ових 

категорија глагола била је такође кључна за почетак ширења конструкције на нове контексте, 

а мотивација њихове фреквентности везује се за комуникативне потребе и реторичке 

стратегије говорника. Наиме, усмереност ових глагола на резултате актуелне у тренутку 

говора дозвољавала је говорницима да изразе тренутна достигнућа произашла из њихових 

претходних активности или мишљења формирана на основу претходно стечених знања 

(Детгес 2000: 358−359). Употреба конструкције са глаголом avere са глаголима когниције и 

перцепције такође је могла бити виђена као ефикасан начин да се саговорници убеде у 

поузданост тврдњи говорника, будући да сама структура конструкције, а првенствено 

употреба прошлог партиципа, указује на повезаност са прошлошћу кроз заснивање изреченог 

на претходно стеченим искуствима (Детгес 2000: 352). Примећује се да се наведене мотивације 

говорника базирају на истицању његове личне активности и у прикупљању информација на 

основу којих је састављен исказ и у изношењу истих, што потврђује да је за задовољење 

комуникативне функције сложеног перфекта са овим типовима глагола неопходно виђење 

субјеката помоћног глагола и партиципа као истоветних (Трагот 2010: 19). Управо оваква 

повезаност конструкције сложеног перфекта са дијахронијском и синхронијском равни, коју 

омогућавају семантички контексти у којима настаје и морфолошке одлике саме конструкције, 

дозволиће даљи развој њених темпоралних значења у позним фазама процеса 

граматикализације.   

 Поред оригиналних контекста употребе, конструкција сложеног перфекта кроз свој 

историјски развој проширила се и на друге семантичке оквире. Једни од ранијих контекста у 

којима се јавља везују се за verba dicendi (Микулова 2017: 12), потенцијално због њихове 

семантичке повезаности са глаголима мишљења, који често у својој дијахронијској еволуцији 

стичу значења слична глаголима говорења (Трагот 1986: 548). Осим ове категорије, показало 

се да се у романским језицима у глаголе чије је семантичко пуњење адекватно за исказивање 

темпоралности убрајају глаголи поседовања, преноса поседства, стицања и губљења, 

комуникације, активности и кретања (Родригез 2013: 54). За касније фазе развоја сложеног 

перфекта карактеристично је ширење употребе и у оквиру категорије непрелазних глагола 

(Ролфс 1968б: 120).    

 

5.5.1. Први период 

 

 У делима првог периода присутно је 186 различитих глагола наведених у Табели 13 

према нивоу учесталости. Највише пута употребљен је глагол fare (104), а међу глаголима који 

бележе највећи број понављања истичу се они који припадају трима категоријама. Прву од 

њих представљају глаголи мишљења (intendere присутно у 18 примера, затим, credere и sapere 

у 5, conoscere и reputare у 3 и comprendere и pensare са по два примера). Другу категорију 
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сачињавају глаголи опажања, код којих је присутан нешто мање разноврсан избор глагола. 

Овој категорији припадају udire (21 пример), vedere (17 примера), sentire и guardare, присутни 

редом у 3 и 2 примера. Трећа категорија везана је за глаголе говорења и у њеним оквирима 

фигурирају dire (са 41 примером), contare (са 10 примера), parlare и raccontare (са по 6 

примера) и ragionare (присутно у 5 примера).  

 Табела 13: Преглед фреквентности глагола у првом периоду 

 
Списак глагола заступљених у првом периоду 

(104) fare 

(41) dire  

(34) avere  

(21) udire 

(18) intendere 

(17) vedere 

(10) contare  

(10) dare  

(10) trovare 

(9) ordinare 

(9) prendere 

(9) volere 

(8) amare  

(8) meritare 

(8) tenere 

(7) guadagnare 

(7) passare 

(7) perdere 

(6) parlare 

(6) portare 

(6) raccontare 

(6) trarre 

(5) cavalcare  

(5) cominciare  

(5) credere  

(5) disiderare  

(5) divisare 

(5) donare 

(5) lasciare 

(5) mandare 

(5) mangiare 

(5) mettere 

(5) ragionare 

(5) recare 

(5) sapere 

(5) togliere 

(4) bere  

(4) commettere  

(4) condurre  

(4) eleggere 

(4) porre 

(4) potere 

(4) promettere 

(4) servire 

(4) vendere 

(3) aiutare  

(3) cenare  

(3) comperare  

(3) conoscere  

(3) mostrare 

(3) peccare 

(3) provare 

(3) reputare 

(3) ricevere 

(3) sentire 

(3) spendere 

(3) vincere 

(2) acquistare  

(2) adoperare  

(2) apparecchiare  

(2) chiamare  

(2) comandare  

(2) comprendere  

(2) deliberare  

(2) disporre 

(2) durare 

(2) fornire 

(2) guardare 

(2) guastare 

(2) impedire 

(2) imporre 

(2) manifestare 

(2) menare 

(2) offendere 

(2) onorare 

(2) palesare 

(2) pensare 

(2) piangere 

(2) proporre 

(2) provvedere 

(2) riguardare 

(2) seguire 

(2) servare 

(2) soffrire 

(2) soggiogare 

(2) sostenere 

(2) unire 

abbattere 

accattare  

accettare 

acommiatare 

agghiacciare 

aggiungere 
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allevare 

apparare 

apputidare 

armare 

arrecare 

assaggiare 

assottigliare 

ballare 

bandire 

barattare 

battere 

cambiare 

camminare 

campare 

celare 

cessare 

commendare 

concedere 

confettare 

consolare 

contentare 

contristare 

convertire 

corrompere 

crocifiggere 

dannare 

decapitare 

desiderare 

desinare 

determinare 

dileticare 

dimesticare 

dimorare 

dimostrare 

dipingere 

disaminare 

disavanzare 

disfare 

distinguere 

distruggere 

disviare 

dormire 

dubitare 

fallare 

faticare 

favellare 

figgere 

filare 

finire 

fornire 

fuggire 

gittare 

guarantire 

guidare 

imprendere 

inarrare 

ingannare 

intralasciare 

isconfiggere 

lavorare 

maritare 

misfare 

navigare 

offrire 

operare 

partire 

patire 

privare 

raccogliere 

ragghiare 

ricogliere 

rimuovere 

riporre 

risapere 

riserbare 

risonare 

ritenere 

salvare 

scrivere 

sgannare 

spegnere 

stare 

stendere 

stimare 

stimolare 

straziare 

tagliare 

trangugiare 

ubbidire 

usare 

violare 

vituperare 

viziare 

  

Поред ове три групе, истичу се и глаголи из семантичког домена поседства, где се 

убрајају најпре avere (34 примера) и tenere (8 примера), као и глаголи са значењем трансфера 

поседства, губитка или стицања физичких добара, попут dare, donare, trovare,  prendere, 

guadagnare, perdere, togliere, ricevere, spendere и acquistare. Са мањим нивоом заступљености 

присутни су и глаголи са значењем одлучивања, физичких активности, осећања, као и 

локативним, квалитативним, волитивним, фазним, модалним и каузативним вредностима.  

У овом делу корпуса нису забележени примери употребе повратних глагола, док се 

међу непрелазним глаголима истичу camminare, campare, cavalcare, cenare, desinare, dimorare, 
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disavanzare, disporre, dormire, dubitare, durare, fallare, faticare, favellare, fuggire, lavorare, 

navigare, operare, parlare, partire, peccare, piangere, ragghiare, recare, risonare, stare, од којих 

се врло мали број јавља више од једанпут у целом корпусу.          

 

5.5.2. Други период 

 

 У другом периоду забележено је 297 различитих глагола, приказаних у Табели 14. Као 

најфреквентији издваја се још једном глагол fare, присутан у 105 примера. Међу глаголима 

који бележе највећи број понављања истичу се глаголи перцепције (vedere са 48 примера, udire 

са 41 и sentire са 21 примером). У оквирима категорија глагола когниције и говорења бележи 

се већа разноврстност глагола, али се само за ретке може рећи да су изузетно учестали. Тако 

се међу глаголима говорења најчешће јавља dire, са 81 примером, али су више пута 

употребљени и narrare, domandare, chiedere и contare. Међу глаголима когниције фигурирају 

pensare (11 примера), conoscere (7 примера), considerare (6 примера), comprendere и sapere (по 

5 примера), као и intendere (4 примера).  

 Табела 14: Преглед фреквентности глагола у другом периоду 

 
Списак глагола заступљених у другом периоду 

(105) fare 

(81) dire 

(50) avere 

(48) vedere 

(41) udire 

(40) dare 

(35) trovare 

(21) sentire 

(18) prendere 

(16) perdere 

(16) togliere 

(15) deliberare 

(14) ricevere 

(14) volere 

(12) portare 

(12) promettere 

(11) condurre 

(11) guadagnare 

(11) mettere 

(11) pensare 

(10) lasciare 

(9) rubare 

(9) tenere 

(8) donare 

(8) mandare 

(8) prestare 

(7) concedere 

(7) conoscere 

(7) dimostrare 

(7) usare 

(7) vincere 

(6) considerare 

(6) provare 

(6) servare 

(6) uccidere 

(5) causare 

(5) comprendere 

(5) consumare 

(5) giudicare 

(5) potere 

(5) sapere 

(4) amare 

(4) apparecchiare 

(4) arrecare 

(4) ingannare 

(4) intendere 

(4) menare 

(4) morire 

(4) mostrare 

(4) narrare 

(4) porre 

(4) recare 

(4) rovinare 

(4) scrivere 

(4) seguire 

(4) servire 

(4) sostenere 

(4) spendere 

(4) toccare 

(4) vendere 

(3) accrescere 

(3) cercare 

(3) comprare 

(3) consolare 

(3) contentare 

(3) differire 

(3) dipingere 

(3) disporre 

(3) domandare 



124 

 

(3) dormire 

(3) errare 

(3) levare 

(3) lodare 

(3) mutare 

(3) parlare 

(3) passare 

(3) pigliare 

(3) proferire 

(3) proporre 

(3) provvedere 

(3) trattare 

(2) abbandonare 

(2) acquistare 

(2) allegrare 

(2) apparare 

(2) ardere 

(2) battezzare 

(2) beffare 

(2) bere 

(2) chiedere 

(2) cominciare 

(2) conchiudere 

(2) confortare 

(2) conservare 

(2) contare 

(2) convertire 

(2) correre 

(2) creare 

(2) descrivere 

(2) determinare 

(2) durare 

(2) furare 

(2) giacere 

(2) giocare 

(2) giungere 

(2) giurare 

(2) guastare 

(2) mangiare 

(2) maritare 

(2) minacciare 

(2) muovere 

(2) occidere 

(2) perdonare 

(2) posporre 

(2) predicare 

(2) pregare 

(2) produrre 

(2) raccogliere 

(2) ragionare 

(2) rallegrare 

(2) regnare 

(2) rendere 

(2) richiedere 

(2) ritrovare 

(2) soccorrere 

(2) soffrire 

(2) sognare 

(2) sopportare 

(2) sottoporre 

(2) studiare 

(2) superare 

(2) variare 

(2) vendicare 

abbarattare 

accettare 

acconsentire 

addomandare 

adoperare 

adorare 

aggravare 

allevare 

ammaestrare 

annoverare 

appiccare 

apporre 

apprendere 

appresentare 

arborare 

ascoltare 

aspettare 

assolvere 

attossicare 

avanzare 

avvantaggiare 

bandire 

basciare 

bruttare 

cambiare 

campare 

canonizzare 

cantare 

castigare 

cavalcare 

cenare 

cogliere 

coltivare 

comandare 

commettere 

confessare 

confidare 

confondere 

contrarre 

convitare 

corrompere 

costituire  

desiderare 

desinare 

diffinire 

dilevare 

diminuire 

dirizzare 

disegnare 

disfare 
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dispendere 

dispensare 

disservire 

distruggere 

dividere 

divorare 

doperare 

effugare 

eleggere 

esaltare 

esaminare 

estinguere 

fabbricare 

fallare 

fallire 

faticare 

favellare 

finire 

formare 

fornire 

fuggire 

giostrare 

guardare 

imitare 

immaginare 

imparare 

impendere 

impiastrare 

indovinare 

ingegnare 

ingenerarsi 

intagliare 

investire 

invitare 

iudicare 

lavorare 

legare 

leggere 

liberare 

mancare 

mantenere 

meritare 

minare 

misfare 

molestare 

navigare 

nominare 

obbligare 

offendere 

onorare 

operare 

ordinare 

pagare 

parare 

parere 

patire 

peccare 

pericolare 

perseguitare 

persuadere 

pertrattare 

plasmare 

posare 

preporre 

procacciare 

radere 

radunare 

rassicurare 

resistere 

ricompensare 

riconoscere 

ricordare 

ricorrere 

rifare 

riferire 

rimettere 

rinvenire 

ripezzare 

riputare 

rispondere 

ristorare 

ritornare 

rodere 

rompere 

saettare 

salire 

salvare 

scampare 

scendere 

sconfiggere 

scoprire 

scordare 

scriversi 

soddisfare 

spacciare 

spargere 

spegnere 

sperare 

spettare 

spogliare 

stimare 

storpiare 

stringere 

tagliare 

temperare 

terminare 

tirare 

trarre 

ubbidire 

usurpare 

vegliare 

vestire 

vituperare 

volgere 
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Међу најзаступљеније убрајају се и неки глаголи из домена поседства, првенствено 

avere (50 примера) и dare (40 примера), а нешто су мање заступљени и tenere, donare, prendere, 

togliere, perdere, ricevere, guadagnare, prestare, spendere, vendere, comprare и acquistare. У 

односу на први период чешћи су и волитивни глагол volere и каузативно lasciare, док су 

релативно мање заступљени глаголи који описују одлуке, осећања, просуђивање и наредбе, 

као и фазни и модални глаголи. Забележена су два повратна глагола, ingenerarsi и scriversi, док 

је ниво учесталости непрелазних глагола порастао, те у оквирима те категорије предњаче 

morire (са 4 примера), giacere, giungere, ragionare и regnare (са по 2 примера), dormire, errare 

и parlare (са по 3), а присутан је и по један пример глагола acconsentire, arborare, campare, 

cavalcare, cenare, desinare, fallare, faticare, favellare, fuggire, giostrare, lavorare, navigare, 

operare, parere, peccare, pensare, pericolare, resistere, ricorrere, scampare и ubbidire.  

 

5.5.3. Трећи период 

 

 У оквирима трећег периода присутно је 350 различитих глагола, који су наведени у 

Табели 15. И у овом периоду најучесталији је глагол fare са 224 примера. Међу 

најфреквентније убрајају се затим глаголи перцепције vedere (присутно у 96 примера), udire 

(са 48 примера), scrivere (са 33), sentire (са 27) и guardare и osservare (са по 3 примера). 

Забележен је и значајан број глагола говорења, међу којима су још једном најбројнији примери 

употребе dire (89), затим raccontare (10), ragionare (9), narrare (8), rispondere (5), chiedere (4), 

discorrere и parlare (3), affermare и domandare (2). Међу једнако честим глаголима когниције 

издвајају се intendere, заступљено у 40 примера, pensare, присутно у 28 и imparare са 15 

примера, а присутни су и conoscere (10 примера), sapere (8 примера), considerare (6 примера) 

и comprendere (2 примера).  

 

Табела 15: Преглед фреквентности глагола у трећем периоду 

 

Списак глагола заступљених у трећем периоду 

(224) fare 

(96) vedere  

(89) dire 

(67) avere 

(54) dare 

(48) udire  

(40) intendere 

(33) scrivere 

(32) trovare 

(29) prendere 

(28) pensare 

(27) sentire 

(22) lasciare 

(22) porre 

(20) mettere 

(18) volere 

(17) ricevere  

(16) portare 

(16) promettere 

(15) imparare 

(15) leggere 

(15) perdere 

(14) condurre 

(14) deliberare 

(13) provare 

(13) tenere 

(12) usare 

(11) mandare 

(10) conoscere 

(10) dormire 

(10) finire 

(10) raccontare 

(10) ridurre 

(9) ragionare 

(8) cominciare 

(8) dimostrare 

(8) mangiare  

(8) mostrare 

(8) narrare 

(8) nascondere 

(8) sapere 

(8) togliere 
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(8) uccidere 

(7) acquistare 

(7) cavare 

(7) ordinare 

(6) considerare 

(6) desiderare 

(6) insegnare 

(6) recare 

(6) rompere 

(6) spendere 

(5) commettere 

(5) comprare 

(5) confessare 

(5) durare 

(5) guadagnare 

(5) indovinare 

(5) legare 

(5) menare 

(5) offendere 

(5) pagare 

(5) rispondere 

(5) studiare 

(4) amare 

(4) bere 

(4) cacciare 

(4) chiedere 

(4) cogliere 

(4) comporre 

(4) generare 

(4) ingannare 

(4) maritare 

(4) meritare 

(4) passare  

(4) piangere 

(4) ritrovare 

(4) soffrire 

(3) aprire 

(3) comandare 

(3) concedere 

(3) conseguire 

(3) costringere 

(3) dedicare 

(3) determinare 

(3) discorrere 

(3) eleggere 

(3) favellare 

(3) ferire 

(3) formare 

(3) guardare 

(3) imporre 

(3) indurre 

(3) levare 

(3) muovere 

(3) osservare 

(3) parlare 

(3) possedere 

(3) privare 

(3) riavere 

(3) ricercare 

(3) salvare 

(3) soddisfare 

(3) spargere 

(3) spegnere 

(3) tirare 

(3) tradurre 

(3) vincere 

(2) accordare 

(2) affermare 

(2) aggiungere 

(2) aiutare 

(2) allevare 

(2) ancidere 

(2) apprendere 

(2) aspettare 

(2) battezzare 

(2) causare 

(2) cercare 

(2) chiudere 

(2) combattere 

(2) comprendere 

(2) concepire 

(2) consacrare  

(2) consentire 

(2) crescere 

(2) desinare 

(2) disegnare 

(2) disporre 

(2) dividere 

(2) domandare 

(2) donare 

(2) errare 

(2) giovare 

(2) giudicare 

(2) impoverire 

(2) imprimere 

(2) intertenere 

(2) lavorare 

(2) liberare 

(2) molestare 

(2) navigare 

(2) nutrire 

(2) operare 

(2) partorire 

(2) pescare 

(2) pigliare 

(2) potere 

(2) pregare 

(2) presentare 

(2) prestare 

(2) produrre 

(2) proporre 

(2) rendere 

(2) risolvere 

(2) rubare 
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(2) seguire 

(2) serrare 

(2) servire 

(2) sgannare 

(2) sopportare 

(2) sperimentare 

(2) stimare 

(2) superare 

(2) svergognare 

(2) tardare 

(2) tradire 

(2) trascrivere 

(2) troncare 

(2) ubbidire 

(2) vagheggiare 

(2) violare 

(2) vituperare 

abbandonare 

abbassare 

abitare 

acchiappare 

accompagnare 

accontentare 

accumulare 

addottorare 

adoperare 

affaticare 

affrontare 

aggirare 

aggiustare 

alloggiare 

ammazzare 

ammorzare 

apparecchiare 

appiccare 

apporre 

apportare 

appresentare 

arrostire 

ascoltare 

assalire 

assuefare 

attendere 

attenere 

avvertire 

ballare 

basciare 

beffare 

bendare 

bisognare 

campare 

carezzare  

cavalcare 

cenare 

chiamare 

circondare 

coltivare 

commendare 

compiere 

comportare 

comprare 

comunicare 

conchiudere 

condannare 

conoscere 

consumare 

contaminare 

conversare 

credere 

curare 

denegare 

destare 

difendere 

dimenticare 

dirizzare 

discostare 

dispensare 

divisare 

divulgare 

domare  

ereditare 

esaltare 

esaminare 

fabbricare 

fallire 

figliare 

filare 

fiorire 

fondare 

fuggire 

gabbare 

giocare 

girare 

gittare 

godere 

governare 

gridare 

guidare 

gustare 

illustrare 

impaurire 

impedire 

impostare 

incapparsi 

indugiare 

ingiuriare 

innalzare 

intronare 

involare 

lacerare 

lodare 

logorare 

mancare 

mendicare 
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mentire 

mirare 

morire 

mutare 

notare 

occupare 

offrire 

ottenere 

paragonare 

parare 

partire 

permettere 

pisciare 

posare 

praticare 

principiare 

procacciare 

pungere 

raccogliere 

raffrenare 

recitare 

recuperare 

redare 

restare 

restituire  

richiedere 

riconoscere 

ricordare 

rifare 

rinnovare 

riportare 

riputare 

riserrare 

riservare 

ristringere 

risuscitare 

riverire 

riversare 

sbigottire 

scambiare 

scappare 

scegliere 

scongiurare 

scoprire 

scorgere 

scorrere 

sdimenticare 

smaltire 

sognare 

sospingere 

sottoporre 

sovvenire 

spaventare 

spiegare 

spingere 

sposare 

stabilire 

stizzire 

stoppare 

storpiare 

straparlare 

stringere 

tagliare 

tentare 

tenzionare 

toccare 

tormentare 

tralasciare 

trapassare 

trattare 

travagliare 

trionfare 

tuffare 

turare 

uccellare 

unire 

vantare 

velare 

vendere 

vestire 

 

Висок ниво учесталости бележе и глаголи поседства или трансфера поседства, у чијим 

оквирима су најфреквентнији avere (67 примера) и dare (54 примера), као и у другом периоду. 

Овој категорији припадају затим и donare, prendere, ricevere, perdere, tenere, acquistare, 

spendere, comprare, riavere, guadagnare и possedere. Са нижим степеном фреквентности 

јављају се волитивни глаголи volere и desiderare и глаголи одлучивања deliberare и 

determinare, као и фазни и модални глаголи, глаголи наредбе и осећања.  

 У трећем периоду забележен је само један повратни глагол (incapparsi), док су у 

оквирима категорије непрелазних глагола забележени следећи примери: pensare (28 примера), 

dormire (10 примера), piangere (4 примера), favellare и parlare (3 примера), као и ballare, 

campare, cavalcare, cenare, desinare, errare, fiorire, fuggire, giocare, godere, lavorare, mentire, 

morire, navigare, operare, pisciare, restare, scappare, sognare, straparlare, tardare, travagliare, 

trionfare, ubbidire, ventare, који се јављају по једном.  
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5.5.4. Компаративни преглед 

 

 Поређењем листе глагола присутних у сва три периода већ на основу броја заступљених 

глагола може се закључити да се семантички оквири у којима се јавља сложени перфекат са 

помоћним глаголом avere прогресивно шире кроз историјски развој конструкције. Приметно 

је пак да међу најфреквентнијим глаголима преовлађују они који припадају категоријама verba 

sentiendi, verba putandi и verba dicendi, што сведочи о континуалној везаности конструкције за 

те контексте употребе и говори у прилог претпоставци да је управо употреба у тим 

семантичким доменима условила најраније случајеве граматикализације сложеног перфекта.  

 Премда поменуте категорије глагола преовлађују по броју примера и разноврсности 

присутних глагола у сва три периода, чињеница да је фреквентна употреба испитане структуре 

и са другим типовима глагола, попут глагола са значењем поседовања, преноса поседства, 

губљења, добијања, одлучивања, наредбе, физичких активности, као и волитивних, 

каузативних, фазних и модалних, показује да се форме сложеног перфекта употребљавају у 

много ширем обиму контекста од оригиналних (Бајби и Дал 1989: 63). Чињеница да се многи 

глаголи употребљавају са високим степеном учесталости указује да се у неким семантичким 

оквирима употреба структуре већ генерализовала, док је у мање заступљеним контекстима 

процес дифузије употребе тек у повоју.        

 Тенденција ка ширењу употребе сложеног перфекта са avere запажена је и у домену 

непрелазних глагола, где се са развојем конструкције јавља све већи број разноликих 

контекста коришћења, од којих се неки не поклапају са обрасцима важећим у модерном језику. 

Тако се, на пример, глаголи campare, fiorire, fuggire, giacere, giungere, morire, partire, restare, 

ricorrere, scampare, scappare, stare у нашем корпусу употребљавају са помоћним глаголом 

avere, док је у модерном италијанском за њих био карактеристичан избор глагола essere. 

Глаголи забележени у нашем корпусу великим делом се поклапају са списком непрелазних 

глагола који се у контексту историјског развоја сложеног перфекта јављају са помоћним 

глаголом avere, а који у својој граматици нуди Ролфс (1968б: 120). Интересантно је и да је 

прегледом корпуса забележен врло мали број повратних глагола који као помоћни глагол 

бирају avere, премда је таква појава била уобичајена све до XV века (Ролфс 1968: 124; Дринка 

2017: 183).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

6. Глобална анализа резултата 

 

 У оквирима истраживања представљеног у овом раду анализирано је 17 дела написаних 

између почетка XIII и краја XVI века, подељених у три поткорпуса или периода, садржаних 

између 1200. и 1375, 1375. и 1533. и 1533. и 1600. године. Сваки од поткорпуса заснивао се на 

око 2000 страна текста, а анализа језичког материјала изнедрила је свеукупно 3510 примера у 

којима је употребљен сложени перфекат са помоћним глаголом avere. Обрада резултата 

спроведена је на два нивоа – квантитативном и квалитативном. На макроплану фокусирала се 

на обраду глобалних статистичких података неопходних за извођење закључака о присуству 

испитиваних својстава конструкције сложеног перфекта, њиховим варијацијама и 

дистрибуционим обрасцима кроз временски развој. Такав приступ процесу анализе сматра се 

посебно кључним у оквирима истраживања граматикализације, будући да се само на основу 

квантитативно значајног присуства одређених карактеристика могу изводити закључци о 

глобалним тежњама запаженим у развоју анализираних облика (Греко 2007: 67). Ипак, будући 

да се наше истраживање, као и највећи број корпусних истраживања, заснива на корпусу 

релативно ограниченог обима, неопходно је нагласити да се добијени бројчани резултати могу 

употребити само како би пружили оквирну или оријентациону представу о различитим 

аспектима процеса граматикализације сложеног перфекта са помоћним глаголом avere, 

Сходно величини корпуса, приметно је и да се у неким случајевима разлике у дистрибуцији 

испитиваних језичких одлика не могу сматрати статистички значајним. Ипак, и поред 

ограничења која су неизбежно присутна код оваквих истраживања, могуће је извести неке 

опште закључке који би, заједно са сличним дијахронијским истраживањима, могли 

употпунити данашњу перцепцију развоја италијанског сложеног перфекта. На глобалном 

нивоу, могло би се, на пример, на основу дистрибуције примера по истраживаним периодима, 

илустроване у Табели 16, закључити да фреквентност употребе овог глаголског облика расте 

са преласком из периода у период.   

Табела 16: Бројчани подаци о анализираним примерима 

 
Аутор Дело Број анализираних примера 

ПРВИ ПЕРИОД 663 

Giovanni Villani Nuova Cronica 110 

Dino Compagni Cronica delle cose occorrenti ne' tempi 

suoi 

20 

Anonimo Il Novellino 63 

Giovanni Boccaccio Decameron 380 

Marco Polo Il Milione 90 

ДРУГИ ПЕРИОД 1131 

Lorenzo de’ Medici Novelle 25 

Giovanni Sercambi Novelle 377 

Franco Sacchetti Il Trecentonovelle 259 

Masuccio Salernitano Il Novellino 218 

Niccolò Macchiavelli Istorie fiorentine 122 

Giovanni Gherardi Il paradiso degli Alberti 130 

ТРЕЋИ ПЕРИОД 1716 

Anton Francesco Doni I marmi 494 

Giovan Francesco Straparola Le piacevoli notti 247 
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Matteo Bandello Novelle 450 

Anton Francesco Grazzini ˮIl 

Lascaˮ 

Le cene 94 

Sebastiano Erizzo Le sei giornate 101 

Pietro Fortini Le giornate delle novelle dei novizi 330 

УКУПНО 3510 

 

 На микроплану имплементиран је квалитативни приступ обради података, чији је циљ 

да допуни сазнања изведена на макроплану, фокусирајући се често на мање заступљена 

својства конструкције. Значај закључака изведених на овом плану не огледа се у илустровању 

запажених правилности у историјском развоју, већ у истицању примера који се не слажу са 

глобалним тенденцијама и указују на остатке ранијих развојних фаза или изузетке који се 

одупиру преовлађујућим развојним токовима.  

 У главном делу истраживања испитане су одлике пет примарних фактора утицаја на 

развој сложеног перфекта: реда речи, одсуства објекта, присуства објекта у виду реченичне 

допуне, елиминације слагања прошлог партиципа и заступљености контекста употребе. 

Поменуте карактеристике одабране су јер се у литератури сматрају маркерима краја процеса 

граматикализације, односно условима које је неопходно испунити како би се структура 

сложеног перфекта могла сматрати у потпуности граматикализованом.  

На нивоу редоследа речи, анализа корпуса, чији су резултати илустровани у Графику 

8, показала је значајну доследност у очувању морфолошке везе између помоћног глагола и 

прошлог партиципа, који се у највећем броју случајева јављају један уз други, уз повремену 

инверзију за њих уобичајеног линеарног следа. Премда су присутни примери у којима се 

између ова два елемента позиционирају други реченични конституенти, попут прилога, 

прилошких допуна, индиректног објекта, субјекта и, у највећем броју случајева, директног 

објекта, који могу сведочити о нестабилности структуре (Леџвеј 2017: 863), њихов број 

константно опада од почетка првог до краја трећег анализираног периода. Чак је и за објекат, 

чије позиционирање унутар структуре сложеног перфекта евоцира редослед карактеристичан 

за најраније фазе граматикализационог процеса, много својственија појава у препозицији или 

постпозицији у односу на сложени перфекат. На основу наведеног се може закључити да 

забележена ситуација указује на висок степен везаности чланова структуре сложеног перфекта 

још од раних фаза развоја, те да је граматикализација структуре на морфосинтаксичком нивоу 

у преовлађујућем броју случајева извршена. Ипак, присуство примера у којима је уобичајени 

линеарни редослед саставних делова структуре прекинут не слаже се са тврдњама да су такве 

појаве искорењене до ренесансног периода (Полето 2014: 63), и указује да процес 

генерализације типичног редоследа речи унутар облика сложеног перфекта није доведен до 

краја.  
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График 8: Компаративни преглед заступљених редоследа чланова структуре сложеног перфекта 

     

 Примери употребе сложеног перфекта без директног објекта такође су присутни још од 

најранијег испитаног периода, а њихов удео у укупном броју анализираних примера остаје 

константан у сва три поткорпуса, као што се може видети у Графику 9. Оно што се мења јесте 

тип глагола уз које се јављају примери без објекатске допуне. У првом анализираном периоду 

то су превасходно прелазни глаголи који теже да губитак семантичке допуне коју им је пружао 

објекат надоместе прилозима и прилошким одредбама са сличном вредношћу. Ипак, кроз 

историјски развој конструкције, приметно је да се број таквих примера смањује, а да значајније 

постаје присуство инергативних непрелазних глагола, што сведочи о константном ширењу 

конструкције сложеног перфекта са помоћним глаголом avere на нове употребне домене. 

Интересантно је пак да у контекстима у којима сложени перфекат не прати директни објекат 

најчешће фигурирају глаголи когниције и перцепције, као и глаголи говорења, који се 

генерално убрајају у најраније контексте употребе овог глаголског облика. За категорију 

глагола говорења специфично је и то што у ранијим испитаним фазама подразумева 

превасходно прелазне глаголе, али да се у каснијим периодима запажа већи број непрелазних 

глагола овог значења, што говори у прилог идеји да ширење на домен непрелазних глагола 

може бити олакшано уколико се врши у оквиру семантичких контекста у којима је употреба 

сложеног перфекта већ установљена. Коначно, на основу забележеног присуства примера без 

директног објекта може се извести закључак да конструкција аналитичког перфекта у сва три 

анализирана периода показује ниво синтаксичке самосталности на основу кога се може 

сматрати граматикализованом. Међутим, чињеница да кроз сва три периода долази до 

прогресивног ширења конструкције на нове употребне контексте показује да фаза 

генерализације овог глаголског облика до краја XVI века још увек није завршена.        
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График 9: Преглед броја примера у којима је изостављен директни објекат 

 

 Замена директног објекта реченичном допуном представља још једно својство облика 

сложеног перфекта са помоћним глаголом avere које је присутно у најранијем испитаном 

периоду, али бележи значајан раст у наредне две развојне фазе, о чему сведоче подаци на 

Графику 10. Карактеристике допунских реченица присутних у корпусу највећим делом 

одговарају тенденцијама везаним за рани италијански језик, те се може закључити да су 

модели употребе ових реченица већ довољно развијени у односу на њихове латинске претече 

и да не могу никако ограничити начин на који облици сложеног перфекта интерагују са њима 

или контексте употребе у којима се јављају. Сходно томе, способност глагола у форми 

аналитичког перфекта да уведу реченичну допуну може се сматрати поузданим индикатором 

граматикализованости конструкције, будући да би само структуре у којима помоћни глагол и 

прошли партицип већ функционишу као везана форма могле имати заједничку допуну. У 

прилог овом тумачењу говори и запажање да у примерима са реченичном допуном најчешће 

није присутно ни слагање партиципа. Истовремено, чињеница да број примера расте и да се 

домени употребе шире са историјским развојем конструкције показује да фаза генерализације 

ове структуре још увек није комплетирана.      

 
 

График 10: Преглед броја примера у којима је присутан објект у виду реченичне допуне 
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 Док је за претходно описана својства конструкције сложеног перфекта која се сматрају 

индикаторима крајњих фаза граматикализације било могуће тврдити да се у већој мери 

запажају у оквиру најранијег истраживаног периода, такво виђење није валидно за феномен 

елиминације слагања прошлог партиципа са директним објектом. Изостанак слагања, као што 

приказује График 11, јако је редак у првом испитаном периоду, у другом се учесталост 

примера са очигледним извршењем и изостанком слагања уједначава, док у трећем периоду 

долази до благе превласти примера у којима слагање није извршено. Премда резултати указују 

на постојање тенденције ка постепеној елиминацији слагања партиципа уз помоћни глагол 

avere, на основу броја примера у којима се слагање врши у последњем испитаном периоду 

може се закључити да се изостанак слагања партиципа није усталио до краја XVI века. С тим 

у виду и узевши у обзир чињеницу да су учесталост и карактеристике употребе сложеног 

перфекта уз реченичне допуне и без директног објекта показивале виши ниво стабилности у 

ранијим периодима, аргументовано се може тврдити да је маркер финализације који се 

последњи граматикализује управо нестанак слагања партиципа, као и да је његова 

генерализација извршена након XVI века. Такав закључак није неопходно довољан да би се 

могло тврдити да структура сложеног перфекта, глобално посматрана, није 

граматикализована, али би се могла поставити претпоставка да примери употребе овог 

глаголског облика уз помоћни глагол avere у случајевима где је слагање партиципа још увек 

присутно манифестују нешто нижи ниво граматикализованости од примера које одликује 

нестанак слагања. Наравно, неопходно је узети у обзир и друге факторе утицаја на овај 

феномен, а на првом месту варијације у редоследу речи. Будући да је наше истраживање 

показало да су ова два фактора међузависна, истрајност у слагању партиципа може се 

делимично објаснити недовољном генерализованошћу редоследа елемената унутар и ван 

структуре сложеног перфекта, која слагање у присуству маркираних редоследа конституената 

чини неопходним за коректно тумачење исказа.         

  

 
 

График 11: Преглед дистрибуције примера са присуством и одсуством слагања прошлог партиципа 

са директним објектом 

 

 На нивоу распрострањености свих забележених примера у различитим семантичким 

доменима, још једном се истиче присуство категорија глагола за које се везују оригинални 

контексти граматикализације облика сложеног перфекта са помоћним глаголом avere. 

Најприсутније категорије глагола, према томе, представљају verba sentiendi, verba putandi и 

verba dicendi, који не само да преовлађују према броју заступљених примера, већ и њихова 
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разноврсност расте кроз историјски развој конструкције. Премда је већ на основу раста броја 

глагола са којима се овај облик јавља, представљеног у Графику 12, јасно да употребни 

контексти кроз време постају све бројнији и премда су међу тим контекстима присутни многи 

примери других категорија глагола, укључујући и непрелазне, везаност ове конструкције за 

њене оригиналне контексте коришћења говори у прилог идеји да управо у семантичким 

доменима у оквиру којих је процес граматикализације започео најпре долази и до његове 

финализације и генерализације резултата.     

 

 
 

График 12: Преглед броја различитих глагола у сложеном перфекту са помоћним глаголом avere 
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7. Закључци 

 

 Италијански сложени перфекат у литератури се генерално разматра у контексту ширих 

развојних процеса које илуструје, попут преласка са морфолошки оријентисаног синтетичког 

система латинског на синтаксички укорењен италијански систем (Леџвеј 2011: 720−721; 

Леџвеј 2017: 839) или образаца грађења аналитичких структура са вредношћу перфекта у 

индоевропским језицима (Бајби и Дал 1989: 70; Лопоркаро 2011а: 58−59). Настанак ове 

структуре често фигурира у теоријским истраживањима граматикализације, где се 

употребљава као прототипски пример развоја граматичких вредности (Екарт 2006: 249), а 

његов значај се огледа и у последицама које је његово увођење у италијански глаголски систем 

имало по морфолошки склоп облика унутар система (Дринка 2003: 16; Барбато 2017: 156; 

Леџвеј 2017: 859), као и прерасподелу њихових функција (Пинкстер 1987: 212; Бауер 2009: 

278−279). Премда истраживања из области индоевропеистике, италијанистике и студија 

граматикализације обилују подацима и претпоставкама о развоју сложеног перфекта, 

приметно је да су она преовлађујуће теоријског карактера, те да најчешће своје претпоставке 

проверавају на ограниченом броју текстуалних примера, као и да су ти примери чешће везани 

за латински него за ране фазе развоја италијанског језика.  

 Наш циљ у овом истраживању био је да најпре сакупимо различите хипотезе о развоју 

сложеног перфекта, како бисмо затим могли да проверимо њихову валидност на аутентичном 

језичком материјалу чији би обим дозволио значајнију статистичку анализу одлика овог 

глаголског облика. Наш примарни фокус био је на својствима релевантним за финалне фазе 

граматикализације, која се генерално сматрају условима за одређивање конструкције перфекта 

као самосталне форме са преовлађујуће темпоралним значењем.  

 Резултати истраживања у највећој мери су потврдили постављене хипотезе. Показало 

се да има довољно аргумената да би се карактеристике попут одсуства директног објекта, 

присуства реченичне допуне у функцији објекта или недостатка слагања партиципа са 

директним објектом сматрале маркерима краја процеса граматикализације. Док је за прве две 

одлике закључено да је њихово присуство константно још од најранијег испитаног периода, у 

случају елиминације слагања прошлог партиципа забележен је нешто другачији развој, те се о 

устаљенијем присуству тог индикатора може говорити тек у текстовима из XVI  века, премда 

ни у њима недостатак слагања није генерализован. Стога би се могло закључити да је управо 

овај феномен најистрајнији, односно да представља финални индикатор завршетка процеса 

граматикализације.  

Наравно, то не значи да се структура сложеног перфекта не може сматрати 

граматикализованом док не дође до потпуне елиминације слагања партиципа са директним 

објектом, већ само показује да у неким употребним контекстима, највероватније услед утицаја 

недовољно стабилизованих одлика система, попут редоследа речи, процес граматикализације 

и даље траје. Превасходно су у питању контексти који евоцирају морфосинтаксичке 

карактеристике оригиналних оквира у којима се граматикализација извршила у латинском, 

попут позиционирања директног објекта између помоћног глагола и прошлог партиципа. У 

неким случајевима амбивалентности значења коју узрокује наведени маркирани распоред 

елемената доприносе и семантичке одлике употребљених глагола. У нашем претходном 

истраживању показало се да конструкције са апелативним глаголима могу утицати на 

двозначно тумачење конструкције (Станојевић 2020: 265), док би се слично могло тврдити за 

све глаголе чији се партиципи често користе и у функцији придева.  

Семантички контексти у којима преовлађује употреба сложеног перфекта такође су се 

показали релевантним на глобалном нивоу. Међу њима се посебно истичу категорије глагола 

опажања, мишљења и говорења, тесно повезане са контекстима у којима је дошло до 

оригиналне семантичке промене која је омогућила даљу реинтерпретацију структуре на 

морфолошком и синтаксичком нивоу. Истакнуто присуство ових контекста употребе указује 
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на њихову релевантност и наводи на закључак да је управо у њиховим оквирима најпре 

завршен процес генерализације структуре сложеног перфекта. Такође је забележено да ови 

контексти корелирају са неким маркерима финализације процеса граматикализације, будући 

да управо у поменутим семантичким оквирима преовлађују примери у којима овај облик не 

прати објекат или га прати допунска реченица.  

На свим испитаним нивоима, од морфолошког до семантичког, примећено је постепено 

приближавање образаца и опсега употребе онима који су карактеристични за форму сложеног 

перфекта са помоћним глаголом avere у модерном италијанском језику. На основу таквих 

резултата може се тврдити да је у највећем броју семантичких домена у којима се јавља, овај 

облик већ достигао довољан ниво морфолошке стабилности и синтаксичке функционалности 

да би се могао употребљавати са вредношћу глаголског времена. Истовремено би се могло 

закључити да се већ од почетка тринаестог века поменути облик налази у фази генерализације 

употребе која није у свим случајевима завршена до краја XVI века.  

Премда смо у нашем истраживању настојали да пружимо што детаљнију анализу што 

већег обима језичког материјала како бисмо загарантовали валидност добијених резултата, 

морамо се осврнути на нека ограничења овог типа истраживања. Наиме, дијахронијска 

истраживања, посебно она фокусирана на најраније развојне фазе језика, неопходно морају за 

предмет имати језички материјал писане природе. Такав материјал не мора увек адекватно 

одражавати све фонетске и синтаксичке одлике испитаног развојног периода (Круг 2011: 555). 

У неким случајевима пронађени примери могу бити резултат пишчевог стила и намера 

(Френгвели 2003: 479), или пак саме природе дела и теме која се обрађује (Понтејн 2000: 620), 

док својства језичког израза могу одражавати и утицај социолингвистичких и културалних 

фактора који нам не морају бити познати или у потпуности јасни, узевши у обзир временску 

дистанцу са које их посматрамо (Греко 2007: 28; Греко 2013: 397). Временски отклон у односу 

на анализирани материјал такође може резултирати у примени модерних лингвистичких 

схватања у описивању историјских језичких система, што би у највећем броју случајева 

изнедрило неадекватне резултате (Банјард 2013: 59; Дивалд 2006: 11). Још један разлог зашто 

смо се у овом раду определили за корпусно истраживање већег обима, везан је управо за жељу 

да се што више умањи могућност поменутих утицаја, будући да већи број анализираних 

примера не само да омогућава лакше уочавање стилски и тематски ограничених појава, већ и 

дозвољава извођење поузданијих закључака, базираних не само на квалитативној анализи, која 

може донекле садржати примесе субјективне процене, већ и на статистички значајним 

правилностима, које не дозвољавају уплив таквих интерферентних фактора.  

Резултати које смо добили дозволили су нам не само да у начелу потврдимо хипотезе 

које је релевантна литература поставила, везане за избор маркера финализације процеса 

граматикализације и главне факторе утицаја на развој процеса, већ и да проширимо и 

прецизирамо њихове тврдње. Стога се може закључити да су корпусна истраживања попут 

нашег неопходна како би претпоставкама базираним превасходно на познавању општих 

језичких тежњи придала већу легитимност и помогла им да адекватно илуструју комплексне 

историјске процесе језичке промене, успостављајући детаљније и поступније приказе њихових 

развојних лукова.                       

Како би се овде приказана представа развоја сложеног перфекта употпунила, будуће 

студије у овој области би се могле најпре фокусирати на период од почетка XVII века до данас, 

у ком периоду би било најзначајније истражити одлике попут елиминације слагања прошлог 

партиципа са директним објектом и стабилизације редоследа речи унутар и ван конструкције 

сложеног перфекта. Такво усмерење би помогло да се додатно испитају тврдње историчара 

језика који сматрају да су одлике поменутих феномена кристализоване у ренесансном периоду 

(Полето 2014: 63, 65), са чиме се наши налази не слажу у потпуности. Још једно поље на које 

би се могла концентрисати будућа истраживања представља корелација темпоралних прилога 

и израза прилошког значења са формама сложеног перфекта, која би могла допринети још 
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прецизнијем датирању семантичког развоја ове конструкције од резултативног до 

темпоралног значења (Детгес 2000: 365; Екарт 2003: 61). Можда најрелевантнија примена овог 

истраживања тиче се пак дијалектолошких студија. Наиме, будући да у случајевима у којима 

сложени перфекат достигне највиши степен семантичког развоја, губећи све аспектуалне 

вредности и задржавајући само темпоралне, постоје скорашњи примери настанка сложених 

времена сличних аналитичком перфекту на нивоу дијалеката и локалних говора (Текавчић 

1980: 516), сазнања која о процесу развоја сложених времена пружају оваква истраживања 

могу значајно допринети да се открију разлози њиховог настанка и да се објасни и антиципира 

њихов развојни ток.   
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Прилог А: Табеларни приказ комплетних резултата анализе корпуса 

 

Аутор Дело 

Слагање 

партиципа 

са објектом 
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Ред речи 

(у 

одсуству 

правог 

објекта) 

Ред речи (у присуству помоћног глагола, 

прошлог партиципа и директног објекта) 

Ред речи (у присуству 

директног објекта у виду 

клитике) 
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л
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 –
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 –
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О
 –
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Г

 –
 П

  

О
 –

 П
 –

 П
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К
Л

 –
 П

Г
 –

 П
  

П
Г

 –
 П

 –
 К

Л
  

П
 –

 К
Л

 –
 П

Г
  

П
Г

 –
 К

Л
 –

 П
 

ПРВИ ПЕРИОД 

Giovanni 

Villani 

Nuova 

Cronica 
43 7 1 30 30 4 46 0 0 0 24 0 6 0 0 0 

Dino 

Compagni 

Cronica 
delle cose 

occorrenti 

ne' tempi 

suoi 

9 1 1 2 1 1 7 2 0 0 4 0 5 0 0 0 

Anonimo Il Novellino 17 2 1 3 14 0 18 3 0 0 16 0 10 0 0 0 

Giovanni 

Boccaccio 
Decameron 134 8 54 47 64 11 110 40 11 0 86 21 26 0 0 4 

Marco Polo Il Milione 19 14 9 20 29 0 51 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

ДРУГИ ПЕРИОД 

Lorenzo de’ 

Medici 
Novelle 4 5 1 2 2 1 10 1 0 0 7 0 3 0 0 0 

Giovanni 

Sercambi 
Novelle 99 107 45 30 32 0 173 10 3 0 77 10 63 2 6 3 

Franco 

Sacchetti 

Il 

Trecentono

velle 
53 62 31 39 40 0 147 2 0 0 43 0 24 0 0 0 

Masuccio 

Salernitano 
Il Novellino 84 18 29 13 14 0 109 10 0 0 41 0 43 0 0 0 

Niccolò 

Macchiavelli 

Istorie 

fiorentine 
54 16 13 13 14 0 66 5 0 0 24 0 12 0 0 0 

Giovanni 

Gherardi 

Il paradiso 

degli 

Alberti 
27 22 16 9 4 6 45 3 3 0 35 25 7 0 0 0 

ТРЕЋИ ПЕРИОД 

Anton 

Francesco 

Doni 

I marmi 121 116 57 44 50 0 263 5 0 0 101 3 69 0 0 0 

Giovan 
Francesco 

Straparola 

Le 
piacevoli 

notti 
86 29 27 24 23 3 121 0 0 0 37 13 29 0 11 9 

Matteo 

Bandello 
Novelle 160 79 76 38 33 9 192 12 10 0 83 53 42 0 15 0 

Anton 

Francesco 

Grazzini ˮIl 

Lascaˮ 

Le cene 10 19 10 21 22 2 41 0 0 0 18 3 8 0 0 0 

Sebastiano 

Erizzo 

Le sei 

giornate 
23 20 14 5 5 0 33 8 5 0 30 4 15 0 1 0 

Pietro Fortini Le giornate 
delle 

115 33 46 28 22 4 135 1 1 0 57 5 100 0 3 1 
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ПГ – помоћни глагол; П – прошли партицип; О – директни објекат; КЛ – директни објекат у виду клитике 
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