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Докторска дисертација Развој облика сложеног перфекта са помоћним глаголом avere у раној 

италијанској прози има 153 странице и састоји се од следећих поглавља: Увод, Теоријске поставке 
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

  

Докторска дисертација Слађане Станојевић Развој облика сложеног перфекта са помоћним 

глаголом avere у раној италијанској прози бави се дијахронијским развојем италијанског сложеног 

перфекта (passato prossimo) са помоћним глаголом avere, као јединим од најзначајнијих романских 

иновација. Овај облик резултат је дугог процеса граматикализације који започиње у преткласичном 

раздобљу развоја латинског језика, а везује се за перифрастичне структуре у којима се јављају глагол 

habere и прошли партицип, својствене за говорни латински језик тог периода. У раном италијанском 

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

самосталним 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 литератури која истражује историјски развој италијанског аналитичког перфекта 

посебна пажња посвећује се одликама које се сматрају маркерима завршетка процеса граматикализације. 

Ауторка дисертације сматра да је избор одлика које се могу одредити као такви мaркери и даље 

дискутабилан, али најзаступљеније хипотезе сматрају да су присуство реченичне допуне са функцијом 

директног објекта уз сложени перфекат, елиминација директног објекта и изостанак слагања прошлог 

партиципа са директним објектом поуздани показатељи коначних 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 проблем овог истраживања. Слађана 

Станојевић поставила је као један од основних циљева дисертације проверу постојећих теоријских 

хипотеза на примерима аутентичне употребе језика: стога је истраживање спроведено на корпусу у чији 



састав је ушло 17 прозних дела, написаних између почетка 13. и краја 16. 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. 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. 

Управо на нивоу значења почиње процес настанка италијанског сложеног перфекта. Промена 

изворног значења започиње семантичком реанализом глагола habere, а огледа се у замени посесивног 

значења овог глагола новим апстрактнијим вредностима, ближим одликама помоћних глагола. Развој 

значења тог глагола допринео је стварању услова за промену значења елемената који су га окруживали и 

са којима је већ ступао у синтагматске везе. У првој фази партицип је виђен као семантичка целина са 

објектом глагола habere, док у другој фази овај елемент почиње да поприма карактеристике главног 

глагола исказа те не може бити протумачен у атрибутивној улози. Ова фаза сматра се критичним 

тренутком у процесу граматикализације сложеног перфекта и везује се за контексте употребе у којима се 

значење партиципа трансформише из означавања конкретног резултата прошле радње у апстрактније 

илустровање психолошког стања референта. Глаголи који се доследно јављају у критичним контекстима 

поседовали су семантичке вредности перцепције, когниције и комуникације подразумевајући неопходно 

компоненту стицања знања или искуства која је одговарала динамичном значењу глагола habere. 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, као и за изостављање 

објекта, што је омогућило структури да прошири опсег своје употребе и на категорију непрелазних 

глагола. 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. За прву фазу везује се резултативно значење, из кога произлазе 

редом вредности свршености/перфективности и претериталности. При том процесу, са растом нивоа 

граматикализованости, аспектуалност постаје мање релевантна и предаје примат темпоралности као 

главној семантичкој одлици нове конструкције. У прелазним фазама процеса нова форма се може 

интерпретирати најпре као релативно време са антериорном вредношћу, да би процес кулминирао 

прерастањем форме у апсолутно време. 

Ауторка сматра да темпорално значење представља крај процеса граматикализације перфекта на 

семантичкој равни будући да је темпоралност представљала примарну дистинкцију за организацију 

система глаголских времена у латинском, али и италијанском језику. Аспектуалност је, с друге стране, 

поседовала већи значај у латинском систему, што се огледа у опозицији између времена презентске 

(infectum) и перфекатске основе (perfectum). Слађана Станојевић ипак наглашава 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. Настанак нових аналитичких 

облика заправо је био делимично мотивисан преовлађивањем темпоралних над аспектуалним 

вредностима у латинском систему перфективних времена, а присуство ових облика у романским 

системима омогућило је већу слободу у изражавању аспектуалности. Стога се закључује 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.   
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VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Резултати докторске дисертације Слађане Станојевић Развој облика сложеног перфекта са 

помоћним глаголом avere у раној италијанској прози 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 16. века, премда ни у њима недостатак слагања није генерализован. 

Стога би се могло закључити да је управо овај феномен најистрајнији, односно да представља финални 

показатељ завршетка процеса граматикализације.  

Наравно, како истиче ауторка, 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.  

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 13. века 

поменути облик налази у фази генерализације употребе која није у свим случајевима завршена до краја 

16. века.  

Добијени резултати омогућили су не само начелну потврду хипотеза које је релевантна литература 

поставила, везане за избор маркера финализације процеса граматикализације и главне факторе утицаја на 

развој процеса, већ и њихово проширивање и прецизирање. Корпусна истраживања попут ове дисертације 

неопходна су како би претпоставкама заснованим 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 усредсредити на период од почетка 17. века до данас, у ком раздобљу 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 налази у овој дисертацији 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 прецизнијем датирању семантичког развоја ове конструкције од резултативног до 

темпоралног значења. Како ауторка истиче, можда најрелевантнија примена овог истраживања тиче се 

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, 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.   

 

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Докторску дисертацију Слађане Станојевић Развој облика сложеног перфекта са помоћним 

глаголом avere у раној италијанској прози одликују прецизност, компетентност и строг научни приступ, 

али истовремено и веома једноставан и јасан стил. Коришћењем примерног методолошког апарата, 

богатог истраживачког узорка и свеобухватне литературе, ова дисертација даје велики научни допринос 

области историјске лингвистике, а резултати истраживања наћи ће вишеструку примену у изучавању 

историје италијанског језика и италијанске дијалектологије. 

Због свега претходно реченог, као и онога што овим извештајем није обухваћено, сматрамо да 

докторска дисертација Слађане Станојевић Развој облика сложеног перфекта са помоћним глаголом 

avere у раној италијанској прози неоспорно заслужује високу позитивну оцену. 

 

IX ПРЕДЛОГ 

 

На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже Наставно-научном већу Филолошког 

факултета Универзитета у Београду да извештај прихвати и упути га Већу друштвено-хуманистичких 

наука Универзитета у Београду на сагласност и да кандидаткињу позове на усмену одбрану пред истом 

комисијом. 

 

У Београду, 10. јануара 2023. 

Комисија: 

 

      др Мила Самарџић, ред. проф. (ментор) 

 

 

       

      др Данијела Ђоровић, ван. проф. 

 

 

 

др Драгана Радојевић, доцент 

 

 

 

др Марија Митровић, доцент 


