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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ПРЕДИКАТСКИ АПОЗИТИВ 
У ПРИПОВЕТКАМА ИВЕ АНДРИЋА

САЖЕТАК. У овом раду се из синтаксичког и семантичког аспекта испитује употре-
ба предикатског апозитива у књизи „Деца и друге приповетке” Иве Ан-
дрића. Након уводног дела рада, у коме указујемо и на проблем имено-
вања ове синтаксичке јединице и на њене важне особине, покушаћемо
да јасно утврдимо критеријуме за издвајање предикатског апозитива и
за његово диференцирање од сродних му синтаксичких јединица. С об-
зиром на то да се овај синтаксички члан може изразити различитим
типовима јединица, као конкретан задатак истраживања намеће се на-
вођење и описивање различитих јединица у функцији предикатског
апозитива: 1) адјективних, 2) супстантивних, и 3) конструкција с поред-
беном речцом као.
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као. 

1 marijaruspic@gmail.com

Ра9 је Dримљен 17. сеDLемJра 2015, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорни-
ка о9ржаном 1. аDрила 2016.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

68 МАРИЈА М. РУШПИЋ

УВОД

Пре9меL наше: ра9а јесLе исDиLивање и оDисивање Dре9икаLс-
ко: аDозиLива (ПА) у 9елу Иве Ан9рића Dрема Dримерима из ње-
:ове зJирке „Деца и 9ру:е DриDовеLке”. ПА може JиLи у оJлику
именичке и Dри9евске је9инице и консLрукције с речцом као2.
Овај синLаксички члан Dривлачи Dажњу :рамаLичара, али ни у
је9ном ра9у није оDисан у DоLDуносLи. У :рамаLикама се он сDо-
миње само усDуLно. Михаило СLевановић смаLра 9а је функција
ПА „9а, Dре све:а, каже осоJину Dојма означено: именом уз које
сLоји за време 9ок се врши ра9ња у Dре9икаLу” (СLевановић, 1986,
сLр. 56). Ову 9ефиницију можемо смаLраLи оDшLеважећом јер је
разлика међу 9ефиницијама осLалих лин:висLа само формална. 

ТЕРМИН И ИСТОРИЈА ПИТАЊА. − Док су :рамаLичари са:ласни
у вези са 9ефиницијом, сваки о9 њих има соDсLвени Lермин за
ову синLаксичку функцију. Ђура Даничић :а означава као ?рироч-
ни (?ре�ика�ивни) �о�а�ак (наве9ено Dрема: СуJоLић и ПеLровић,
2002, сLр. 1141). Т. МареLић корисLи израз ?ривезак: „Ка9 се Dри-
9јевом изриче какво сLање именице или замјенице, уз које је не-
ко вријеме као Dривезана, он9а се Dри9јев зове Dривезак (а9јунк-
ција)” (МареLић, 1931, сLр. 421). Говорећи о DарLициDима у срDс-
кохрваLском језику, Ау:усL Мусић заDажа Lројаку функцију
Dри9ева и :ла:олских Dри9ева: аLриJуLивну, аDозиLивну и Dре-
9икаLивну (Мусић, 1932, сLр. 127−159). И а?ози�ивни и ?ре�ика�ив-
ни ?ри�ев (Мусићеви Lермини) о9ређују :ла:олску ра9њу, али
Dрви о9ређује нDр. узрок, услов, Dосле9ицу вршења ра9ње, а 9ру-
:и само начин. А. Белић реч �олесно у реченици „Де�е �олесно не
излази на хла�ноћу” назива а?ози�ивом (Белић, 1998, сLр. 279). Ау-
Lори „ГрамаLике хрваLскосрDско:а језика” служе се изразима
?ре�ика�ни а�ри�у� и ?риложак (БраJец и 9р., 1970, сLр. 196). Тво-
рац Dрве наше „СинLаксе”, Dосле оне Даничићеве, М. С. Лалевић
корисLи Lермин су�јека�ско-?ре�ика�ски �о�а�ак (Лалевић, 1962,
сLр. 192), занемаривши чињеницу 9а се �о�а�ак може о9носиLи и
на оJјекаL, а не само на суJјекаL. Јернејев Lермин сло�о�на ?ре�и-
ка�на �о?уна (Јернеј, 1963, сLр. 77) мо:ао Jи се вишезначно DроLу-

2 Неки исLраживачи наво9е и мо:ућносL 9а се ПА искаже :ла:олским Dрило-
:ом (ПеLи, 1979; Ивић, 1995) или изрично-а9јекLивном реченицом (Коваче-
вић, 1998; ПиDер и 9р., 2005). Ми не искључујемо Lакво сLановишLе, али у
овом ра9у Jавићемо се само је9иницама чији је сLаLус си:уран и макар 9о-
некле оJјашњен. 
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мачиLи, Lе није најDрикла9нији. З. Дероси уDоLреJљава већ Dо-
мињану ознаку ?ре�ика�ни а�ри�у� (Дероси, 1971−1972, сLр. 26).
М. ПеLи смаLра 9а се, уз именице и Dри9еве, у служJи ПА мо:у
наћи и :ла:олски Dрилози и све ове је9инице означава заје9нич-
ким именом нео�авезни ?ре�ика�ни ?роширак (ПеLи, 1979, сLр.
139).

Речи које исLовремено о9ређују именицу и :ла:ол СLевановић
назива а�ри�у�ско-?рилошким о�ре��ама (СLевановић, 1986, сLр.
55). М. Ковачевић их Dак зове ?ре�ика�ским а?ози�ивом (Коваче-
вић и 9р., 1991, сLр. 103). Говорећи о овом синLаксичком члану, Р.
Симић Dолемише са СLевановићем, али DрихваLа ње:ов назив
а�ри�у�ско-?рилошка о�ре��а (Симић, 2000, сLр. 248), који је јасан
и је9нозначан. Р. КаLичић уDоLреJљава Lермин именски ?роширак
(КаLичић, 2002, сLр. 482). Љ. СуJоLић и В. ПеLровић у исцрDном
чланку на ову Lему (СуJоLић и ПеLровић, 2002, сLр. 1141−1160)
разликују а?ози�ивни ?ри�ев шLо је, Dрема Lерминоло:ији која се
корисLи у нашем ра9у, DреузеLој о9 М. Ковачевића, аDозиLив; и
?ре�ика�ивни а�ри�у� као реченични члан везан за именицу и
:ла:ол. И. Клајн се служи изразом ?ривремени а�ри�у� (Клајн,
2005, сLр. 233), а Силић и Прањковић називом именски ?роширак
(Силић и Прањковић, 2007, сLр. 292). Именски ?роширак и сDоме-
нуLи нео�авезни ?ре�ика�ни ?роширак указују само на о9нос Dре-
9икаLско: аDозиLива Dрема :ла:олу, не и Dрема именици.

ЉуJомир ПоDовић је9иницу о којој :оворимо назива ак�уел-
ним квалифика�ивом (СLанојчић и ПоDовић, 2008, сLр. 255). Пре9-
носL ово: Lермина је у Lоме шLо је DоLDуно 9ру:ачији о9 свих
DосLојећих, Lе је смањена мо:ућносL заJуне. Ак�уелним квалифи-
ка�ивом, као и ?ривеском и ?ривременим а�ри�у�ом, на:ласак се
сLавља на акLуелносL сиLуације означене ПА. МеђуLим, ко9 ово:
синLаксичко: члана, Dо мишљењу Ра9оја Симића, важнији је ње-
:ов „9восмеран о9ре9Jени о9нос − Dрема именици уз коју сLоји и
Dрема :ла:олу” (Симић, 2000, сLр. 249) о9 Dривремено: о9ређи-
вања именице, Lј. акLуелносLи. Пре�ика�ивни а�ри�у� је ознака
која се корисLи у „НормаLивној :рамаLици срDско: језика” (Пи-
Dер и Клајн, 2014, сLр. 306). Павица Мразовић не о9ваја а9верJија-
ле за начин и ПА. ОJе је9инице назива мо�ифика�ивним �о�ацима,
наDомињући 9а ова 9ру:а може мо9ификоваLи и суJјекаL (Мра-
зовић, 2009, сLр. 560).

Пре9носL 9ајемо Lермину ?ре�ика�ски а?ози�ив који оJразла-
же М. Ковачевић (Ковачевић, 2012, сLр. 69). Он се чини најDри-
кла9нијим јер усDосLавља DоLреJну оDозицију а?ози�ив − ?ре�и-
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ка�ски а?ози�ив. То је веома важно јер ове 9ве синLаксичке функ-
ције чесLо имају исLи оJлик и Dонека9 их није лако разликоваLи.
ЗJо: Lо:а Jи овај Lермин, Dрема нашем мишљењу, Jио најDо9е-
снији за уDоLреJу у школским :рамаLикама. 

ПА КАО РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАН

НајрелеванLнији :рамаLичари срDско: језика исLичу као :лавну
осоJину ПА ње:ову DовезаносL и са именичком речи (суJјекLом
или оJјекLом) и са :ла:олом (Dре9икаLом). ПосLавља се DиLање:
9а ли је он више везан за суJјекаL или за Dре9икаL? Ковачевић ну-
9и јасан и је9носLаван о9:овор: 

„Сама чињеница 9а се Dре9икаLски аDозиLив може увесLи у рече-
ницу Jез ексDлицирано: суDсLанLивно: Dојма у суJјекLу (као нDр.
Дошао је уморан), 9ок ње:ова реализација није мо:ућа Jез ексDли-
цирано наве9ено: Dре9икаLа – на својеврсLан начин разрјешава на-
ве9ену 9илему: веза Dре9икаLско: аDозиLива с Dре9икаLом ку9и-
камо је значајнија с :ла:олом у Dре9икаLу – и на сLрукLурном и на
комуникаLивном Dлану – не:о са суDсLанLивном лексемом у суJ-
јекLу или оJјекLу” (Ковачевић, 2013, сLр. 245).

О ПА Dре све:а као о Dре9икаLском Dроширку :оворе и: М. ПеLи
(ПеLи, 1979, сLр. 139−162); Р. КаLичић (КаLичић, 2002, сLр. 482−489);
Ј. Јернеј (Јернеј, 1963, сLр. 78). Силић и Прањковић 9о9авање ПА
реченици називају ?роширивањем или екс?анзијом ?ре�ика�а (Си-
лић и Прањковић, 2007, сLр. 291). За наш ра9 је нарочиLо значајно
9а исLакнемо ову везу јер нам је криLеријум за класификацију
значења ПА уDраво о9нос Dрема сиLуацији означеној Dре9ика-
Lом, о9носно асDекаL о9ређивања ра9ње. Тако ћемо имаLи на-
чински, узрочни, 9оDусни ПА... Лин:висLи не наво9е DосеJно
значења, већ у:лавном Dомињу само нека, најчешће узрочно и
начинско. СDисак значења, сажеL и Dре:ле9ан, налазимо само
ко9 М. Ковачевића (Ковачевић и 9р., 1991, сLр. 69−94).

ПА може JиLи везан и за :ла:ол у неличном :ла:олском оJли-
ку. У својој :рађи Dронашли смо мали Jрој Dримера ПА везано: за
:ла:олске Dрило:е (шLо није чу9но јер су ове синLаксичке каLе:о-
рије чесLо је9на 9ру:ој конкуренLне) и за инфиниLив:

[…] Dојављивао се Dоново, излазећи из свако: завијуLка већи и јасни-
ји не:о шLо је малочас у њему несLао (Ан9рић, 2002, сLр. 51); Било је
немо:ућно 9у:о сLајаLи Lако ?о@ну� (Ан9рић, 2002, сLр. 47).
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С 9ру:е сLране, М. ПеLи DоLDуно искључује везу ПА са суJјек-
Lом (ПеLи, 1979, сLр. 145−149). Лако је, међуLим, уLвр9иLи 9а ПА
кон:руира Dре све:а са суJјекLом3. Овај ауLор све време на:лаша-
ва мо:ућносL ње:ово: DреоJликовања у DосеJну реченицу (ПеLи,
1979, сLр. 141). ЗаLо шLо Dре9сLавља Dре9икаL Lе Dо9разумеване
реченице, Dри9ев који има оJа ви9а у наве9еној синLаксичкој
функцији увек сLоји у нео9ређеном ви9у.

ПА И „СЛИЧНИ” СИНТАКСИЧКИ ЧЛАНОВИ. − Они :рамаLичари
који за ПА уDоLреJљавају називе шLо у сеJи са9рже реч а�ри�у�4

9онекле су у Dраву јер ПА нека9 може JиLи врло сличан аLриJуLу.
Разликују се Dо Lоме шLо аLриJуL означава сLалну, а ПА Dривре-
мену осоJину именичко: Dојма.

ПА има мно:о више сличносLи са а?ози�ивом: функцију нак-
на9но: о9ређивања именице и Dоложај у реченици. Прву карак-
LерисLику јасно исLиче СLевановић; :оворећи о аLриJуLско-Dри-
лошкој о9ре9Jи, он каже: „Њу каракLерише још и Lо шLо се као
именска о9ре9Jа, за разлику о9 аLриJуLа, о9носи на већ о9ређе-
ни Dојам” (СLевановић, 1986, сLр. 55). Занимљиво је како се у ли-
LераLури Lумачи о9нос аDозиLива и ПА. СLевановић, на Dример,
о9ваја аLриJуLско-Dрилошке о9ре9Jе и аDозиLиве, али исLиче 9а
и аDозиLиви мо:у о9ређиваLи :ла:олску ра9њу (СLевановић,
1986, сLр. 57). Дакле, не Dрави јасну разлику међу њима, као и не-
колико 9ру:их ауLора.

Иако је Dомоћу различиLих морфолошких оJлика усDосLавље-
на јасна оDозиција између ПА и а?озиције, срећу се, 9о9уше реLко,
случајеви :9е ПА има оJлик аDозиције (именичка је9иница у
ном.):

По мно@о чему већ мла�ићи у Сарајеву, они су за време расDусLа, жи-
већи у ро9иLељској кући […] DосLали оDеL 9еца […] (←Иако су ?о
мно@о чему већ �или мла�ићи, они су за време расDусLа DосLали оDеL
9еца) (Ан9рић, 2002, сLр. 31).

Ка9 је реч о о9носу ПА и а�вер�ијала о9:оварајуће: значења5,
DосLоје Lри мо:ућносLи: мо:у се замењиваLи са минималном
Dроменом значења, уз осеLну Dромену значења или се не мо:у
замењиваLи. СуDсLиLуција или Jлока9а а9верJијала зависе о9 се-
манLике :ла:ола. Уколико се ње:ово значење може Jлиже о9ре-

3 Ви9еLи Dримере а9јекLивних је9иница у функцији Dре9икаLско: аDозиLива.
4 Ви9еLи о9ељак Термин и ис�орија ?и�ања. 
5 О Lоме врло јасно Dише ЗлаLа Дероси (1971–1972, сLр. 28), као и М. Ивић (1995,

сLр. 266−272).
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9иLи Dрило:ом, суDсLиLуција је мо:ућа уз мању или већу Dроме-
ну значења. У Dримеру 

НешLо свеLлије Jило је само у Jлизини улаза који је зјаDио о�ворен
[…] (Ан9рић, 2002, сLр. 79)

замена а9верJијала ПА се не може извршиLи јер :ла:ол у својој
семанLици са9ржи сему која је иманенLна Dрило:у: зја?и�и зна-
чи �и�и широм о�ворен. ЗаLо је уDоLреJа Dрило:а Jлокирана; ос-
Lаје мо:ућносL 9а се о9лика веже за а:енса. 

Има исLраживача (Мусић, 1932, сLр. 133) који �о?унски ?ре�ика-
�ив и ПА не о9вајају као засеJне синLаксичке чланове.

ПОЛОЖАЈ ПА У РЕЧЕНИЦИ. − На 98 сLраница зJирке „Деца и
9ру:е DриDовеLке” Dронашли смо укуDно 173 Dримера ПА који се
најчешће налази на крају реченице, о9носно Dосле суJјекLа и
Dре9икаLа. У мањем Jроју Dримера Dомоћни :ла:ол и јез:ро Dре-
9икаLа су раз9војени, Lе се Lако мења Dовршинска сLрукLура ре-
ченице. Сле9еће најуоJичајеније месLо ПА јесLе у иницијалном
Dоложају. Љ. СуJоLић и В. ПеLровић у свом ра9у о Dре9икаLив-
ном аLриJуLу Lвр9е 9а он у нашем језику веома реLко 9олази ис-
Dре9 суJјекLа и Dре9икаLа и 9а је Lа9а несумњиво сLилисLички
маркиран (СуJоLић и ПеLровић, 2000, сLр. 1155). За језик Иве Ан-
9рића Dрва Lвр9ња не важи, 9ок је 9ру:а сасвим Lачна. ПримеLи-
ли смо и 9а се ПА чесLо налази на DочеLку 9ру:е о9 9веју наDоре9-
них клауза, о9мах иза везника. За овај реченични члан се, као и
за осLале, може везаLи зависна клауза

НајDре:ле9није се Dозиција ПА може Dре9сLавиLи LаJелом:

ПОЛОЖАЈ У РЕЧЕНИЦИ
БРОЈ ПРОНАЂЕНИХ 

ПРИМЕРА

ИНИЦИЈАЛНА ПОЗИЦИЈА
ПА + ПС 18

ПА + С+ П 29

МЕДИЈАЛНА ПОЗИЦИЈА

П + ПА + С 3

С + ПА + П 10

ПГЛ + ПА + ГЛ 20

ПГЛ + С +ПА +ГЛ 4

С + ПГЛ+ ПА + ГЛ 5
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(Скраћенице: С – суJјекаL, П – Dре9икаL, Пс – Dре9икаL са са9ржаним
суJјекLом, DГЛ – Dомоћни :ла:ол, ГЛ – Dунозначни :ла:ол, О – оJје-
каL.) Пронађена су и Dо 9ва Dримера ПА иза :л. Dрило:а са9ашње: и
инфиниLива.

ШLо се Lиче инLерDункцијско: оJележавања ПА, немо:уће је
усLановиLи чврсLа Dравила. Он се врло чесLо из9ваја заDеLом и у
иницијалној, и ме9ијалној, и финалној Dозицији. Ан9рић се оJи-
лаLо корисLи мо:ућношћу 9а из9вајањем ПА заDеLом 9â речени-
ци на ексDресивносLи:

И враћао Jи се, ?оражен, у DосLељу (Ан9рић, 2002, сLр. 18).

АДЈЕКТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ФУНКЦИЈИ ПА

ПА се као Dри9евска је9иница јавља у нашој :рађи 118 DуLа, и Lо у
оJлику Dри9евских синLа:ми (најчешће), Dри9ева, Dри9евских
заменица (сам и онакав) и ре9но: Jроја (?рви). Све су ове речи кон-
:руенLне са суJјекLом или оJјекLом у ро9у, Jроју и Dа9ежу. У вези
са значењем мо:ли Jисмо DоLвр9иLи 9ефиницију из „СинLаксе
савремено:а срDско: језика”: „При9евом у Dозицији Dре9икаLив-
но: аLриJуLа реферише се DрвенсLвено о Dсихофизиолошком
сLању а:енLивно: учесника ра9ње означене реченичним Dре9и-
каLом” (ПиDер и 9р., 2005, сLр. 514). Пронађене Dри9евске је9ини-
це Dо9елили смо, Dрема значењу, на оне које означавају: начин,
DроDраLне околносLи, време, узрок и концесију. О9 свих је9ини-
ца које Dомиње Ковачевић (Ковачевић и 9р., 1991, сLр. 69−95), у
DриDовеLкама нисмо Dронашли је9ино условне.

ФИНАЛНА ПОЗИЦИЈА

П + С + ПА 12

С + П + ПА 25

ПС + ПА 37

ПГЛ + С + ГЛ + ПА 1

ПОЗИЦИЈА ОБЈЕКАТСКОГ ПА

С + П + О + ПА 2

ПС + О + ПА 2

О + ПС + ПА 1

169
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Је9инице са значењем НАЧИНА мо:у JиLи реализоване Dри9е-
вима и Dри9евским синLа:мама:

У Dосле9ње време Ћоркан је све линије на Dре9меLима ви9ео у�во-
с�ручене и немирне […] (←У Dосле9ње време Ћоркан је све линије на
Dре9меLима ви9ео као �а су у�вос�ручене и немирне)6 (Ан9рић 2002,
сLр. 56); Нека моћна сLруја вукла је 9ечака […] 9а за:њури лице у Jо-
:аLе наJоре њених 9имија и 9а се Lу си� исDлаче […] (Ан9рић, 2002,
сLр. 30). 

Је9инице са значењем ПРОПРАТНЕ ОКОЛНОСТИ су врло фре-
квенLне. Са Dримарним значењем ов9е се врло чесLо меша вре-
менско, као у Dосле9њем Dримеру:

Не?омична, она је више нео9лучно не:о уDлашено Dрелазила Dреко
њих Dо:ле9ом […] (←Она је више нео9лучно не:о уDлашено Dрела-
зила Dреко њих Dо:ле9ом и ?ри�ом је �ила не?омична) (Ан9рић,
2002, сLр. 83); Ђаци из виших разре9а 9ошли су ?рви на ре9 (Ан9рић,
2002, сLр. 14); […] о9акле је мо:ао 9оJро 9а ви9и сLранца како, на-
слоњен на о@ра�у, ки9а Jели хлеJ као Dлен (←о9акле је мо:ао 9оJро
9а ви9и сLранца како ки9а Jели хлеJ као Dлен и ?ри�ом је наслоњен
на о@ра�у − �ок је наслоњен на о@ра�у) […] (Ан9рић, 2002, сLр. 59).

ПА је врло чесLо изражен суDсLанLивом и а9јекLивом у наDоре9-
ном о9носу:

Мој оLац и мој сLриц мисле 9а су Lр:овци […] шLо и9у оз�иљни и
о Jо ре не  :лаве  улицом […] (Ан9рић, 2002, сLр. 35).

Је9инице са значењем НАЧИНА И/ИЛИ ПРОПРАТНЕ ОКОЛНО-
СТИ означавају начин вршења :ла:олске ра9ње који се, међуLим,
може схваLиLи и као DроDраLна околносL: 

Говорио је неDриро9ним :ласом и оLезао сло:ове, з�уњен […] (←Го-
ворио је неDриро9ним :ласом и оLезао сло:ове з�уњено − и ?ри�ом
је �ио з�уњен) (Ан9рић, 2002, сLр. 83); […] он Jи :ле9ао, на?ола �у�ан,
краLку Dру:у свеLлосLи […] (Ан9рић, 2002, сLр. 53).

У 9ру:ом Dримеру мо:уће је и значење времена: „он Jи :ле9ао
краLку Dру:у свеLлосLи и ?ри�ом је �ио на?ола �у�ан – �ок је �ио на-
?ола �у�ан”.

ТЕМПОРАЛНЕ је9инице увек је мо:уће замениLи временском
реченицом с везником �ок:

6 У за:ра9ама ћемо DриказиваLи реконсLруисани 9уJински са9ржај само за
Dрви Dример и, евенLуално, за оне Dримере ко9 којих је значење мање
LрансDаренLно или Dак оJо:аћено још неком семанLичком комDоненLом.
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С�исну� између но@у неких чаршилија, 9ечак је Lа9а ви9ео на Lрави
исDружен и Dолуна: леш […] (←Док је �ио с�исну� између но@у неких
чаршилија, 9ечак је Lа9а ви9ео на Lрави исDружен и Dолуна: леш)
(Ан9рић, 2002, сLр. 64); И оDеL насLави своју Dесму коју је Jио за Lре-
нуLак, замишљен, Dрекинуо […] (Ан9рић, 2002, сLр. 57).

После9њи ПА може се Dак DосмаLраLи и као о9ре9Jа :ла:олске
ра9ње за узрок, а не само за време: „и оDеL насLави своју Dесму
коју је Jио за LренуLак Dрекинуо �ок је �ио замишљен − јер је �ио за-
мишљен”. У наре9ном Dримеру уочавамо и значење DроDраLне
околносLи: 

На@ну� на� ковче@ом, 9ечак је :ле9ао час књи:у а час корице […]
(← Дечак је :ле9ао час књи:у а час корице �ок је �ио на@ну� на� ков-
че@ом − и �ом ?риликом је �ио на@ну� на� ковче@ом) (Ан9рић, 2002,
сLр. 16).

Пронашли смо велики Jрој КАУЗАЛНИХ ПА:

УDравник Dанораме, �олешљив и �рижан �их �ана, није ни оJраћао
Dажњу на мене […] (←УDравник Dанораме није ни оJраћао Dажњу
на мене јер је �ио �олешљив и �рижан �их �ана) (Ан9рић, 2002, сLр. 93);
Заморена ?ричањем, Jака је закуњала, а 9ечак се, уз�уђен чу�ним сли-
кама […] још више расанио […] (Ан9рић, 2002, сLр. 34).

Навешћемо и Dримере са нијансама 9ру:ачије: значења: LемDо-
рално: и значења DроDраLне околносLи: 

У свом :неву и жару, за@ле�ан лице у лице са неви�љивим ?ро�ивни-
ком, он није мо:ао DримеLиLи […] сиLно 9ечје лице […] (←Он није
мо:ао DримеLиLи сиLно 9ечје лице за�о ш�о је �ио за@ле�ан у ?ро-
�ивника − �ок је �ио за@ле�ан у ?ро�ивника) (Ан9рић, 2002, сLр. 63); И
враћао Jи се, ?оражен, у DосLељу (←И враћао Jи се у DосLељу јер је
�ио ?оражен − и ?ри�ом је �ио ?оражен) (Ан9рић, 2002, сLр. 18). 

ПА са ДОПУСНИМ значењем може се DреоJликоваLи у 9оDусну
реченицу с везником иако: „ни 9анас не знамо коме се он Lо све-
Lио мучећи нас ни криве ни �ужне − иако нисмо �или ни криви ни �уж-
ни”. У 9ру:ој реченици имамо и значење DроDраLне околносLи.

Ни 9анас не знамо коме се он Lо свеLио […] мучећи нас ни криве ни
�ужне (Ан9рић, 2002, сLр. 69); Јео сам, али о�су�ан, мучен �ри@ом која
ме није наDушLала (←Јео сам, иако сам �ио о�су�ан, мучен �ри@ом – и
?ри�ом сам �ио о�су�ан, мучен �ри@ом.) (Ан9рић, 2002, сLр. 70).

Наре9ни Dример DосеJан је Dо Lоме шLо је за ње:ово разумевање
DоLреJан шири конLексL. Још је занимљивије шLо се ње:ово зна-
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чење може разумеLи 9восLруко – као концесивно и каузално у
исLо време:

Имао је оJичај 9а Dрислушкује ка9 Lако сLарији раз:оварају; не зJо:
оно: шLо :оворе, јер о9 Lо:а није мно:о разумевао, не:о зJо: њихо-
во: Dонашања и начина на који :оворе. Нес?осо�ан �а ?ра�и њихов
раз@овор, он их је DосмаLрао и Dри Lоме мислио своје мисли и сLва-
рао своје закључке (←Иако је �ио нес?осо�ан �а ?ра�и њихов раз@овор −
за�о ш�о је �ио нес?осо�ан �а ?ра�и њихов раз@овор, он их је DосмаLрао
и Dри Lоме мислио своје мисли и сLварао своје закључке) (Ан9рић,
2002, сLр. 25).

У сле9ећем Dримеру се уочава и начинско значење, али оно важи
само за Dрви Dри9ев – �ос).

[…] он Jи све осLавио, и кућу и Dосао, и �ос и @оло@лав кренуо узJр9о
за њом (← Он Jи све осLавио и кренуо узJр9о за њом иако је �ос и @о-
ло@лав. – К а к о Jи кренуо? Кренуо Jи �ос.) (Ан9рић, 2002, сLр. 95). 

СУПСТАНТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ФУНКЦИЈИ ПА

Говорећи о ПА, лин:висLи се конценLришу Dре све:а на а9јекLив-
не је9инице. О суDсLанLивним је мно:о мање расDрављано, мо-
ж9а заLо шLо су ређе. Сваки о9 37 Dримера у нашем корDусу са-
сLоји се о9 именице и аLриJуLа – кон:руенLно: или Dа9ежно:. ПА
изражен суDсLанLивом реферише о Dсихофизиолошком сLању
суJјекLа или оJјекLа, а ра9њу о9ређује Lако шLо указује на њене
DраLеће околносLи и/или начин, узрок или Dак DреDреку која
иDак 9оDушLа 9а се ра9ња (из)врши. 

Именичке је9инице у функцији ПА са значењем ПРОПРАТНЕ
ОКОЛНОСТИ исказане су зависним Dа9ежним оJлицима. Је9ини-
це у @ени�иву �ез ?ре�ло@а у нашој :рађи означавају 9елове Lела. Уз
именицу оJавезно сLоји 9еLерминаLор.

[…] 9евојчица је, о�орених очију, шарала DрсLом Dо земљи (←Девој-
чица је шарала DрсLом Dо земљи и ?ри�ом су њене очи �иле о�орене)
(Ан9рић, 2002, сLр. 83); […] и Lу сLа9е раширених но@у и ?о�и@ну�е
�оља@е (Ан9рић, 2002, сLр. 75).

Именички Dојам се најчешће о9ређује на основу каракLерисLич-
но: Dо:ле9а, Dоложаја :лаве или у9ова. Само у је9ном случају
суJјекаL се о9ређује Dо Dре9меLу: ?о�и@ну�е �оља@е. После9њи
Dример је DосеJан Dо Lоме шLо ПА Lумачимо 9восLруко: ?о�и@ну-
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�е �оља@е означава DроDраLну околносL, а раширених но@у начин
вршења ра9ње. 

Мно:о је ређи о9 оJлика :ениLива Jез Dре9ло:а @ени�ив с ?ре-
�ло@ом БЕЗ. Док су Dримери из DреLхо9но: Dасуса извешLавали о
DрисусLву каракLерисLичне Dоје9иносLи, ови на:лашавају о9-
сусLво очекиване осоJине:

Био је у новом, јевLином о9елу, �ез ка?е на коврчас�ој коси (←Био је
у новом, јевLином о9елу и ?ри�ом није имао ка?у на коврчас�ој коси)
(Ан9рић, 2002, сLр. 76); УсLа му наDола оLворена, усне Jеле, очи Jез
Dо:ле9а […] �ез икаква израза више (Ан9рић, 2002, сLр. 76).

Ко9 инс�румен�ала с ?ре�ло@ом С(А) Ан9рић у свим Dримерима
корисLи оJлик Dре9ло:а с(а) с неDосLојаним а:

[…] ви9ех :а Dре9 соJом, са уз�и@ну�им рукама […] са за�аченом @лавом
као ко� самр�ника (←Ви9ех :а Dре9 соJом и �ом ?риликом су му руке
�иле уз�и@ну�е, @лава за�ачена...) (Ан9рић, 2002, сLр. 76); А Dре сви-
Lања Jи се Jу9ио, са ?лашљивом, али �ивном на�ом у се�и […] (Ан9рић,
2002, сLр. 18).

У нашој је :рађи суJјекаL, о9носно оJјекаL, о9ређен на основу Dо-
сеJно: Dоложаја 9елова Lела (9еLерминаLор је Lу оJавезан), или
је сDецификован Dосе9овањем каракLерисLично: Dре9меLа, или
аDсLракLном именицом (на�а). 

 Поје9ини се ПА сасLоје о9 9ве именичке је9инице у различи-
Lим Dа9ежима: @ени�иву �ез ?ре�ло@а и инс�румен�алу с ?ре�ло@ом
С(А):

Толико DуLа је, за?аљене крви о� алкохола, са сузом у је�ном оку, раши-
рених руку, вриснуо […] (Ан9рић, 2002, сLр. 57).

КвалификаLивни :ениLив и квалификаLивни инсLруменLал су
релаLивни синоними. Занимљиво је 9а их Ан9рић корисLи наиз-
менично: :ениLив, инсLруменLал, :ениLив. О9нос ова 9ва Dа9еж-
на оJлика оJјашњен је у „СинLакси савремено:а срDско: језика”:
„Разлика између квалификаLивно: инсLруменаLала и квалифи-
каLивно: :ениLива јесLе у Lоме шLо је ко9 инсLруменLала фокус
на сасLавном 9елу Dојма који се квалификаLивно о9ређује, а ко9
:ениLива је фокус на целини Dојма који се квалификаLивно
о9ређује” (ПиDер и 9р., 2005, сLр. 257). 

ОJлик лока�ива с ?ре�ло@ом У у служJи ПА веома је ре9ак:

[…] љу9и са улице, који су :о9инама :ле9али инсDекLора Калину и
ње:ову :осDођу не9ељом, ка9 Dрави, уре9ни и свечано о9евени, у
чохи, свили, ?ерју и сре�рним шири�има изађу на шеLњу, нису мо:ли
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ни наслуLиLи DосLојање Lо:а Dакла […] (←инсDекLор Калина и ње-
:ова :осDођа не9ељом изађу на шеLњу и �ом ?риликом су у чохи, сви-
ли, ?ерју и сре�рним шири�има) (Ан9рић, 2002, сLр. 41). 

Најчешћи Dа9еж за исказивање ПА у оJлику именичке је9ини-
це са значењем НАЧИНА И ПРОПРАТНЕ ОКОЛНОСТИ у исLо време
је @ени�ив �ез ?ре�ло@а:

[…] ишао је уз�и@ну�е @лаве […] (Како је ишао? Ишао је уз�и@ну�е @лаве.
– Ишао је и ?ри�ом му је @лава �ила уз�и@ну�а) (Ан9рић, 2002, сLр. 29);
Говорио је с�е@ну�их зу�а и з@рчена лица […] (Ан9рић, 2002, сLр. 63).

Сви Dронађени ПА се о9носе на суJјекаL за који се веже Dре9ика-
ција изражена :ла:олима ићи, с�аја�и или @овори�и. У функцији
исLакнуLо: реченично: члана Dоново имамо именице са значе-
њем 9ела човеково: Lела које су оJавезно Dраћене 9еLерминаLо-
ром.

Значења начина и DроDраLне околносLи нека9 је врло Lешко
Dрецизно 9иференцираLи. То је свакако заLо шLо су ова 9ва зна-
чења веома Jлиска у мно:им случајевима. Покушали смо их
о9војиLи на сле9ећи начин: уколико сиLуација означена Dре9и-
каLским аDозиLивом неDосре9но о9ређује сиLуацију о9ређену
Dре9икаLом, реч је о начинском значењу: 

[…] је9ан висок момак са фесом на оJрвама, Jле9 и с�исну�их вили-
ца, каже молећиво и Dрекорно […] (←Момак каже... с�исну�их вили-
ца. С�исну�е вилице су ов9е нека врсLа сре9сLва.) (Ан9рић, 2002,
сLр. 53).

Уколико је Lа веза 9аља, у DиLању је значење DроDраLне окол-
носLи:

Да умрем – мислио је Lа9а 9ечак у кревеLу, с�е@ну�их вилица, сав
з:рчен […] (←С�е@ну�е вилице су само DроDраLна околносL јер 9е-
чак није мислио Dомоћу њих.) (Ан9рић, 2002, сLр. 18).
Пронађена је само је9на суDсLанLивна је9иница у служJи ПА са

значењем начина и/или DроDраLне околносLи у инс�румен�алу
с ?ре�ло@ом С(А):

Са �ланом на ус�има […] уDућивао је жарке речи Dраво Бо:у и ње:о-
вим свецима […] (←УDућивао је жарке речи Dраво Бо:у и ње:овим
свецима и �ом ?риликом му је �лан �ио на ус�има) (Ан9рић, 2002,
сLр. 18).

Трансформација јасно Dоказује зашLо је ов9е у DиLању значење
DроDраLне околносLи. СмаLрамо 9а је мо:уће и значење начина
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јер је �лан на ус�има 9ирекLно омеLао из:овор, о9носно, уLицао је
на Lо како су речи звучале. 

Пронашли смо је9ан Dример са исLим значењем у лока�иву
с ?ре�ло@ом У:

А, Dосле, у сну, јављала се оDеL ошLећена књи:а у најфан�ас�ич-
нијим о�лицима (Како се јављала књи:а? Каква књи:а се јављала? ←
Јављала се оDеL ошLећена књи:а и ?ри�ом је имала најфан�ас�ич-
није о�лике) (Ан9рић, 2002, сLр. 19).

Инс�румен�ал с ?ре�ло@ом С(А) је9ини је Dа9еж ко9 Ан9рића у
коме се налазе именичке је9инице у служJи УЗРОЧНОГ ПА:

[…] са јаким ?о�очњацима и нез�равом �ојом, он је осLављао уLисак за-
JринуLо: и Jолесно: човека (←З�о@ својих јаких ?о�очњака и нез�раве
�оје, он је осLављао уLисак заJринуLо: и Jолесно: човека) (Ан9рић,
2002, сLр. 23).

За исказивање КОНЦЕСИВНОГ ПА у оJлику именичке је9инице
корисLе се номина�ив и @ени�ив с ?ре�ло@ом БЕЗ:

Мр@о�ан човек, �ез своје �еце, кум Бла:оје ме не :они, али ме и не за-
9ржава; LрDи ме Lу; чак Dонека9 заLражи 9а :а Dослушам (←Иако је
мр@о�ан човек и нема своје �еце, кум Бла:оје ме не :они... − ПриDове9-
но ја је ов9е �е�е.) (Ан9рић, 2002, сLр. 88); По мно@о чему већ мла�ићи у
Сарајеву, они су за време расDусLа, живећи у ро9иLељској кући […]
DосLали оDеL 9еца […] (Ан9рић, 2002, сLр. 31).

КОНСТРУКЦИЈЕ С РЕЧЦОМ КАО У ФУНКЦИЈИ ПА

СуDсLанLивне и а9јекLивне је9инице с Dоре9Jеном речцом као
у функцији ПА Dомиње Lек неколико лин:висLа. У:лавном 9ају
веома мали Jрој Dримера: „Он је Lо ра9ио као �е�е” (Лалевић,
1962, сLр. 192). М. ПеLи наво9и и неке, како се чини, сDорне
Dримере, као: „ВаLра је Dламсала као у ?ричи” (ПеLи, 1979,
сLр. 167), :9е је исLакнуLи члан заDраво а9верJијал. Р. Симић, :о-
ворећи у својој „СинLакси” о комDлеменLарносLи (Симић, 2000,
сLр. 253–267), само усDуLно сDомиње консLрукције с речцом као,
као и М. Ковачевић, ка9а :овори о узрочном ПА (Ковачевић, 2012,
сLр. 70). У оJрађеним DриDовеLкама DосLоји 18 оваквих је9иница.
Мо:у се Dо9елиLи на суDсLанLивне и а9јекLивне. И је9не и 9ру:е
имају оJлик номинаLива.
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СУПСТАНТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ С РЕЧЦОМ КАО Dрема значењу су
Dо9ељене на начинске, LемDоралне и је9инице са значењем Dро-
DраLних околносLи. КонсLрукције са значењем начина исказују
својсLво или оJлик а:енса (заLо се и мо:у LрансформисаLи Dо-
моћу консLрукција у ви�у/ у својс�ву) које уLиче на квалиLеL
ра9ње исказане :ла:олом. У Dре9икаLу су најчешће :ла:оли визу-
елне DерцеDције, :ла:ол (?о)јави�и се, као и они :ла:оли који Jи се
мо:ли замениLи уDраво наве9еним :ла:олом:

ОLац му је :аз9а софрен Лекић, који је 9ошао као сељаче у касаJу,
оLDочео Dосао као скроман во�еничар […] (←који је 9ошао као сељаче
у касаJу, оLDочео Dосао у својс�ву скромно@ во�еничара) (Ан9рић,
2002, сLр. 40); Али Lа9а Jи се, наје9ном, као физички �ол, јавила у ње-
му мисао на скривену књи:у (←Али Lа9а Jи се у ви�у физичко@ �ола
јавила у њему мисао...) (Ан9рић, 2002, сLр. 17).

Пронађене суDсLанLивне је9инице с речцом као у служJи ПА са
значењем ?ро?ра�не околнос�и Dосе9ују и нијансу узрочно: зна-
чења:

Она и не слуLи 9а је он о9 малоDре у зава9и са целим свеLом, већ као
о�ележен човек и осуђен кривац (←Она и не слуLи 9а је он о9 малоDре
у зава9и са целим свеLом и DриLом Dре9сLавља већ о�ележено@ чове-
ка и осуђено@ кривца – за�о ш�о је већ о�ележен човек и осуђен кривац)
(Ан9рић 2002, сLр. 29); […] вла9ао је Dакао, је9ан о9 оних Dоро9ич-
них инферна у којима 9воје суDружника, као осуђеници […] вуку
исLо уже, свако на своју сLрану […] (Ан9рић, 2002, сLр. 41).

Тем?орални ПА у форми именичке је9нице с речцом као мо:у се
DреоJликоваLи у зависну реченицу с везником ка�: „Dре мно:о
:о9ина, као мла�а �евојка − ка� је �ила мла�а �евојка, Lо је Jила виLка
леDоLица са Jујним коврџама” и у свима именица сама или за-
је9но с аLриJуLом означава Dерио9 човеково: живоLа.

Пре мно:о :о9ина, као мла�а �евојка, Lо је Jила виLка леDоLица са
Jујним коврџама […] (Ан9рић, 2002, сLр. 37); ОLац му је :аз9а
Софрен Лекић, који је 9ошао као сељаче у касаJу, оLDочео Dосао као
скроман во9еничар […] (Ан9рић, 2002, сLр. 40).

АДЈЕКТИВНЕ ЈЕДИНИЦЕ с речцом као у служJи ПА реферишу о
Dсихофизиолошком сLању или из:ле9у оно:а о коме, Lј. о чему се
:овори. Пронашли смо само Dо 9ва оваква Dримера са значењем:
начина (9ру:и има и нијансу узрочно: значења):

[…] креLала се сDокојно и смело, као не?рикосновена, међу 9ивљим и
немирним 9ечацима […] (←КреLала се сDокојно и смело, не-
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?рикосновено међу 9ивљим и немирним 9ечацима) (Ан9рић, 2002,
сLр. 39); Та9а се Dренуо, као ?ро�уђен, и ви9ео 9а Dоре9 ње:а сLоји је-
9ан о9 9ру:ова […] (←Та9а се Dренуо ?ро�уђено – јер је �ио ?ро�уђен)
(Ан9рић, 2002, сLр. 33),

и ?ро?ра�не околнос�и:

[…] Dрофесор Dружи руку за наре9ну књи:у али је 9ечак сLајао као
омађијан Dре9 њим (←Професор Dружи руку за наре9ну књи:у али
је 9ечак сLајао Dре9 њим и ?ри�ом је из@ле�ао као омађијан) (Ан9рић,
2002, сLр. 23); […] сви су Dре9меLи Jили немилоср9но сами, као на@и,
само оно шLо су (Ан9рић, 2002, сLр. 72).

КаракLерисLично је за све наве9ене а9јекLивне консLрукције
9а Jи Dри9еви мо:ли вршиLи функцију Dре9икаLско: аDозиLива
и Jез Dоре9Jене речце као.

ЗАКЉУЧАК Анализа :рађе ексцерDиране из књи:е Иве Ан9риће „Деца и 9ру-
:е DриDовеLке” Dоказала је високу фреквенцију ПА који се може
изразиLи именичким и Dри9евским је9иницама и као консLрук-
цијама.

ПА као реченични члан чврсLо је везан и за суJјекаL (о9носно
за оJјекаL; са којима кон:руира) и за Dре9икаL (Dо коме се уво9и
у реченицу). О9нос Dрема Dре9икаLу је важнији јер асDекаL о9-
ређивања ра9ње Dре9сLавља криLеријум за Dо9елу значења ПА.
Осим за :ла:ол у Dре9икаLу, ПА може JиLи везан за :ла:олске
Dрило:е и инфиниLив. Ње:ов о9нос са „сличним” синLаксичким
члановима – аDозиLивом, аLриJуLом и а9верJијалом чесLо је
DроJлемаLичан. Најчешће се у реченици налази Dосле суJјекLа и
Dре9икаLа, а 9ру:а најчешћа Dозиција је иницијална. ШLо се Lиче
ње:ово: инLерDункцијско: оJележавања, немо:уће је усLанови-
Lи чврсLа Dравила. Врло чесLо се из9ваја заDеLом у свим рече-
ничним Dоложајима. Ан9рић се оJилаLо корисLи мо:ућношћу 9а
из9вајањем ПА заDеLом 9â реченици на ексDресивносLи.

ПА се у анализираном LексLу најчешће изражава а9јекLивним
је9иницама. Њима се реферише о Dсихофизиолошком сLању
а:енса. Мо:у се замениLи Dрило:ом, DреоJликоваLи у зависну ре-
ченицу са начинским, временским, узрочним или 9оDусним
значењем или у сасLавну реченицу са ?ри�ом.

ПА изражен суDсLанLивом најчешће реферише Lакође о Dсихо-
физиолошком сLању суJјекLа или оJјекLа, а ра9њу о9ређује Lако
шLо указује на њене DраLеће околносLи и/или начин, узрок или
Dак DреDреку која иDак 9оDушLа 9а се ра9ња (из)врши. За ове је-
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9инице Вла9ислава Ружић Lвр9и 9а се мо:у замениLи консLрук-
цијом са ?ри�ом и :ла:олом има�и: „СLајао је о�орено@ ?о@ле�а. −
СLајао је и ?ри �ом је имао о�орен ?о@ле�” (ПиDер и 9р., 2005,
сLр. 515). Тај сLав је у овом ра9у DоLврђен.

КонсLрукције с речцом као у функцији ПА мо:у се Lрансфор-
мисаLи у зависне клаузе о9:оварајуће: значења. Оне са значењем
DроDраLне околносLи мо:у се DреоJликоваLи у независну рече-
ницу са ?ри�ом и :ла:олом �и�и. По нашем мишљењу, ПА изра-
жен овом консLрукцијом најлакше се DреDознаје ка9 се кон-
сLрукција Lрансформише у независну реченицу са ?ри�ом и :ла-
:олом ?ре�с�авља�и.
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SUMMARY PREDICATE APPOSITIVE IN IVO ANDRIĆ’S NARRATIVES

In this paper we examined usage of predicate appositive in Ivo
Andrić’s book „Children and other narratives” from syntactic and
semantic aspect. In the introductory part we pointed to problem of
designation this sentence constituent and it’s significant characteris-
tics. After that we ascertained criterions for separating predicate
appositive and related constituents. Considering it’s ability to be
expressed by different types of units, concrete task of research was
stating and describing various units in function of predicate apposi-
tive. Those are 1) adjectives and adjective pronouns, 2) nouns and
personal pronouns, and 3) construction with comparative particle
kao.

KEY WORDS: predicate appositive, adjective unit, substantive unit, construction
with comparative particle kao.


