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

ПРАГМАТИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА 
АСЕВЕРАТИВНИХ ПАРТИКУЛА 

У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

САЖЕТАК. У раду се на функционалностилски разнообразном корпусу савреме-

ног српског језика са прагматичко-семантичког аспекта испитују асе-

веративне партикуле баш и управо и њима дјелимично синонимичне

ријечце таман, лично и главом. Утврђено је да асеверативне партикуле

првенствено служе за појачавање неког реченичног дијела изван пре-

диката, али и да неке од њих (баш и таман), могу бити употријебљене

као интензификатори у предикатском дијелу реченице, при чему се

њихово асеверативно значење преобраћа у фактивно. Партикула баш

уз то у одређеним контекстима може имати и емфатичку интензифи-

каторску вриједност.
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УВОД

По2 асевераGивним (5ојачајним) 5арGикулама 5о2разумијевамо
је2инице 5раVмаGичкоV нивоа којима се исGиче 2а се о2ређена
о2лика, најчешће ра2ња исказана 5ре2икаGом, о2носи у5раво на
5ојам уз који сGоји 5арGикула2. Из овоV 5роизлази 2а је основна
функција асевераGивних 5арGикула функција инGензификације. 

Број 5равих асевераGивних 5арGикула у ср5ском језику је ре-
лаGивно мали – у њих с5а2ају ријечце �аш, у�раво, 	аман, лично и
�лавом. МеђуGим, асевераGивним 5арGикулама у ширем смислу
моVу се смаGраGи и 5арGикуле махом 5рилошкоV 5оријекла (заи-
с	а, о�ис	а, �оис	а, ваис	ину, уис	ину, с	варно, �рос	о; за�раво и
у с	вари) које осGварују факGивни Gи5 инGензификације3, а ни-
јансу асевераGивноV значења имају свакако и 5ресу5озицијске и
ресGрикGивне 5арGикуле. Пре2меG овоV ра2а јесу у5раво асевера-
Gивне 5арGикуле у ужем смислу, које ће се 5осмаGраGи са 5раV-
маGичкоV и семанGичкоV ас5екGа, а њихова врије2носG ће се
о2ређиваGи на основу DоVаGе и функционалносGилски разно-
оDразне Vрађе савременоV ср5скоV језика. 

ПАРТИКУЛА БАШ

ПарGикула �аш 5о свој 5рилици GурскоV је 5оријекла4. У РСАНУ
2ефинисана је као 5рилоV, о2носно као узвик (РСАНУ, књ. 1, сGр.
352), а у РМС као ријечца која се у5оGреDљава ’за исGицање неке
ријечи, израза или реченице’, заGим за уDлажавање и за искази-
вање исGовременосGи (РМС, књ. 1, сGр. 153). Слично оDјашњење

2 Оваква 2ефиниција 5ојма асевераGивна 5арGикула у скла2у је са 5орије-
клом 5ри2јева асевера	иван, који је насGао о2 лаGинскоV VлаVола asseverare са
значењем ’2оказиваGи’. 

3 По2 факGивном инGензификацијом се 5о2разумијева конGексGуално наVла-
шавање је2ноV реченичноV 2ијела или чак исказа у цјелини, уз исGовремено
исGицање исGиниGосGи Gвр2ње изнијеGе реченицом (Јањушевић Оливери,
2013, сGр. 542).

4 У Е	имолошком речнику ср�ско� језика указује се и на словенско 5оријекло
ријечи �аш, 5рема коме она насGаје о2 2омаћеV 5ри2јева �ах ’сасвим, 5оG5у-
но’, али се консGаGује 2а се мора рачунаGи и на Gурски уGицај (bаş ’Vлава’ и
bаşbаş ’сасвим, 5оG5уно’) с оDзиром на Gо 2а је ријеч заDиљежена Gек о2 XVI
вијека и 2а је рас5росGрањена и у осGалим Dалканским језицима (ЕGимо-
лошки речник, св. 1, сGр. 276). У рјечнику Gурцизама исGиче се 2а ова ријеч
во2и 5оријекло о2 GурскоV bаş са значењем ’Vлава’; ’врх’, ’5очеGак’; ’Vлавар’,
’сGарјешина’; ’Vлавни’, ’5рви’, ’најсGарији’ (Škaljić, 1979, str. 122).
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ну2и се за 5арGикулу �аш и у Грама	ици ср�ско� језика за с	ранце,
у којој се 2иференцирају случајеви Vра2уаGивне у5оGреDе 5арGи-
куле �аш (ка2а „исGиче или уDлажава значење речи ис5ре2 које
сGоји”) и случајеви у којима је �аш конверзациона 5арGикула, Gј.
ка2а се о2носи на цио исказ у функцији мо2ификаGора њеVове
илокуGивне моћи (Mrazović, 2009, str. 478. i 488). Ж. Бошњаковић
5арGикулу �аш 5осмаGра као инGерни реченични мо2ификаGор
инGензификаGорскоV Gи5а, али на5омиње 2а 5осGоје и случајеви
њене у5оGреDе у својсGву ексGерноV реченичноV мо2ификаGора
(Бошњаковић, 1980, 18–19).

Кор5ус којим рас5олажемо 5оказује 2а се 5арGикулом �аш
може 5ојачаваGи и 5оје2иначни реченични 2ио и чиGава речени-
ца, 5ри чему инGензификаGор �аш, у зависносGи о2 конGексGа,
али и о2 синGаксичке је2инице коју наVлашава, може имаGи асе-
вераGивни, факGивни или емфаGички каракGер. 

АсевераGивни каракGер  5арGикула �аш има он2а ка2а је
у5оGријеDљена уз неки реченични 2ио изван 5ре2икаGа. Та2а се
њоме наVлашава 2а ра2њу исказану 5ре2икаGом врши у5раво
онај суDјекаG уз који сGоји 5арGикула (1), 2а је њоме оDухваћен
у5раво исGакнуGи оDјекаG (2), о2носно 2а се врши искључиво у
наве2еним околносGима (3): 

(1) Јер оGку2 �аш ја5 2а сам Gај, мене оволико 2а 5очасGујеGе […]
(НасGасијевић, 1958, сGр. 167); Što je Engelshofena naročito zabolelo,
bilo je da je to baš Harah potpisao (Crnjanski, 2004, str. 10); 

(2) Не Dих желио 2а �аш GеDе 5реVазим – рекао је смијући се (Се-
лимовић, 1999, сGр. 69); […] зашGо сам �аш ово ку5ио? (Ћосић, 1964,
сGр. 15); […] ЗашGо се �аш GоVа сеGио? (Ћосић, 1964, сGр. 122);

(3) […] nekoliko puta sam ga baš dobro odalamio (Mihailović, 1989,
str. 20); МноVо му се оDра2овао и ле5о је Gо о2 њеVа шGо је �аш за Бо-
жић 2ошао кући […] (Ћосић, 1964, сGр. 45); […] 5а шGо Dисмо се чу2и-
ли ако и овакав 5асив какав не 5ознаје није2ан језик на свијеGу, �аш
у „црноVорском” 5осGоји (Ковачевић, 2006, сGр. 190/191); Dadoše mu
čuturicu i on „popinu” ne baš malo […] (Lalić, 2004, str. 519); И о2Vова-
рао сам својој немоћној чисGој мисли: 2а, DраG ми је, али �аш заGо је
Gешко, и на мене је Dацио сјенку (Селимовић, 1999, сGр. 67). 

Прилично су ријеGки и оVраничени на с5ецифичне случајеве
5римјери у5оGреDе 5арGикуле �аш у својсGву инGензификаGора
аGриDуGа:

5 Курзивом оDиљежавамо асевераGивну 5арGикулу, а 5о2влачењем наVлаше-
ну је2иницу.
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(4) […] Džogaz je bio privikao i na to kao na jedan, ne baš najteži, dio
svog gadnog posla (Лалић, 2004, сGр. 29); […]Vuko Nedić: „finansijski
preglednik kojega je čisti nacionalizam doveo na ovo ne baš slavno mje-
sto […]” (Lalić, 2004, str. 43); Занимљиво ће DиGи 2а ов2е 2амо наво2
из мисли и речи �аш немачкоV 5есника, 2иван аманеG малим на5о-
рима и свима расејаносGима (Секулић, 2000, сGр. 55); Али се у функ-
цији везивања �аш ових реченица срећу и везнички 5рилози V2е и
како […] (СGевановић, 1988, сGр. 63).

У 5рва 2ва 5римјера 5о2 (4) инGензификаGору �аш 5реGхо2и
неVаGивни екс5оненG не, којим се неVира 5осGојање осоDине веза-
не за именички 5ојам (не �аш славно мјесGо = неславно мјесGо)
или 5ак сGе5ен засGу5љеносGи осоDине: (не �аш најGежи 2ио = Gе-
жак, али не и најGежи 2ио). Наве2ене консGрукције имају еуфе-
мисGички каракGер, 5ошGо се њима уDлажава о2ређена, уVлав-
ном не5ријаGна квалификација6. У 5осље2њем 5римјеру 5арGи-
кулом �аш наVлашен је неконVруенGни аGриDуG коVа је реVирала
за5раво VлаVолска именица везивање, 2ок је само у 5реG5осље2-
њем 5римјеру наVлашен конVруенGни аGриDуG (речи �аш немач-
коV 5есника) са циљем 2а се наVласи 2а је у5раво 5осесивни 5ри-
2јев комуникаGивно најважнији 2ио реченице.

ПарGикула �аш има асевераGиван каракGер и ка2а сGоји ис5ре2
зависних везника у својсGву инGензификаGора цијеле зависне
клаузе:

(5а) I baš zato što ne možemo da razumemo, mi moramo da mislimo
da si bio bolestan (Mihailović, 1989, str. 11); Шемсо АрнауG […] сасGав-
ни је 2ио Vра2скоV инвенGара, и варош Dи Dез њеVа Dила осиромаше-
на и крња �аш као 2а је из ње уклоњен окруVли Dијели 5авиљон у
5арку 5оре2 мосGа (Ћо5ић, 1985, сGр. 163); Баш ка2 је саGира изVуDи-
ла сваки смисао, у БеоVра2у је VосGовала 5ре2сGава „Горски вије-
нац” (Бећковић, 2006, сGр. 192);

(5D) СироGа, наивна и сGара мајка сGре5и 2а Gи се шGо не 2еси, а
Gи и2еш на DлаVајну 2а 5ровериш колико Gи је, �аш онај коVа си на-
5ао, 5лаGио за на5а2 (Бећковић, 2006, сGр. 33); Неће они свашGа из-
мислиGи, неVо �аш оно шGо уз нас 5рисGаје […] (Ћо5ић, 1985, сGр.
122); Човјек није БоV, и њеVова снаVа је �аш у Gоме 2а сузDије своју
5риро2у […] (Селимовић, 1999, сGр. 8). 

6 КонсGрукцију не �аш имали смо и у 5римјеру наве2еном 5о2 (3): Да2оше му
чуGурицу и он „5о5ину” не �аш мало – V2је не �аш мало за5раво има врије2-
носG анGонимичноV 5рилоVа ’мноVо’, ’5уно’ или макар ’више неVо шGо се
очекивало’. И ов2је је консGрукција не �аш + 5рилоV у5оGријеDљена као еуфе-
мизам.



ПРАГМАТИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА АСЕВЕРАТИВНИХ ПАРТИКУЛА…

АНА М. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ 319

Као шGо је и у 5росGој реченици најфреквенGнија у својсGву ин-
GензификаGора а2верDијала, 5арGикула �аш и у оквиру сложене
реченице најчешће 5ојачава зависне клаузе а2верDијалноV Gи5а
(5а). МеђуGим, овим инGензификаGором моVу се 5ојачаваGи и за-
висне клаузе са суDјекаGском, оDјекаGском или 5ре2икаGивном
функционалном врије2ношћу (5D), ка2а се 5арGикула �аш не на-
лази 2ирекGно ис5ре2 о2носноV или изричноV суDјункGора, неVо
ис5ре2 корелаGива зависне реченице.

АсевераGивном 5арGикулом �аш у5оGријеDљеном уз 2ијелове
изван 5ре2икаGа суVерише се 2а се ра2ња Gиче у�раво 5ојма уз
који сGоји инGензификаGор. Ка2а, међуGим, сGоји уз 5ре2икаG
или уз неки њеVов 2ио, 5арGикула �аш, не 5ресGајући DиGи асеве-
раGивном 5арGикулом, на нарочиG начин 5оGврђује 2а се врши
заис	а ра2ња именована VлаVолом или 2а се о2ређени 5ојам
може оквалификоваGи 5реко именице или 5ри2јева у скло5у
5ре2икаGа са ко5улаGивним VлаVолом. Ка2а се, 2акле, инGензи-
фикаGором �аш исGиче исGиниGосG Gвр2ње изнијеGе 5ре2икаGом
(или, рјеђе, неким 2руVим реченичним 2ијелом, 5а чак и чиGа-
вом реченицом), он2а он има в р и ј е 2 н о с G  ф а к G и в н о V  и н -
G е н з и ф и к а G о р а7.

Врије2носG факGивноV инGензификаGора 5арGикула �аш осGва-
рује уз све Gи5ове 5ре2икаGа:

(6а) […] kad neki naš čovek, iz Jugoslavije, ovde baš zaglavi, ja ga i kući
odvedem (Mihailović, 1989, str. 9); А ако Клајн �аш хоће 5осеDносG, Џ.
Јахић ће му је 5ону2иGи у криGеријуму „језичкоV мерхамеGа” […]
(Ковачевић, 2003, сGр. 37); Ovaj poraz baš boli (Kurir, 22. 1. 2010,
str. 21); Sigurno ste ga smirili na Brezi? – Nijesmo, na žalost! A baš je tre-
balo: intelegencija (sic), pravnik! (Лалић: 29);

(6D) Хај2е 2е 2а су Vа завезали у 2еDелу врећу као некоV мачка,
још Dи имао разлоVа 2а Dу2е невесео. – Па �аш је Gако. Иако још ни-
сам Dио у врећи, и5ак се 2осјећам 2а је у њој мрачно […] (Ћо5ић,
1985, сGр. 58); Možda bi baš najbolje bilo da je ubijem, da se ne muči
(Lalić, 2004, str. 47); БоVами ће �аш Gако некако и DиGи (Ћо5ић, 1985,
сGр. 103)8; Само: 2а ли је све �аш Gако како је вечерас Vоворио? (Ћо-
сић, 1964, сGр. 63);

7 У Gом смислу 5осеDно је илусGраGиван 5римјер из ЊеVошева језика: (Војво-
2а Нико [МарGиновић]) ЈошG не знаGе шGо смо изVуDили, / но ћемо се 5ослије
сјеGиGи (По5 Ан2рија [Ђурашковић]) Баш сјеGиGи и Vр2но кајаGи (ЊеVош,
сGихови 3193–3195) – V2је се 5арGикулом �аш 5оGврђује исGиниGосG Gвр2ње
изнијеGе у 5реGхо2ној ре5лици.
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(6в) Ako to baš mora biti, daće im decu, kad pođu u Rosiju […] (Crnjan-
ski, 2004, str. 63).

ПарGикулом �аш са факGивном врије2ношћу не наVлашава се
каракGерисGика сама 5о сеDи, неVо се исGиче њена исGиниGосG у
вези са 2руVим 5ојмовима. Дакле, у реченици: Овај 5ораз �аш
Dоли – 5арGикула �аш комуникаGивно наVлашава 5ре2икаG, али
мо2ификује и илокуGивни ас5екаG цијеле реченице у смислу
шGо 5оGврђује исGиниGосG Gвр2ње 2а неки 5ораз с	варно, заис	а
Dоли. Уколико Dи Dила лишена своје факGивне инGер5реGације,
5арGикула �аш Dи наVлашавала 2а 5ораз у�раво Dоли, а не 2а иза-
зива неки 2руVи осјећај. РазличиGу врије2носG 5арGикуле �аш 5о-
казују и њени синоними: ка2а је �аш само асевераGивна 5арGику-
ла, њен синоним је 5арGикула у�раво, а ка2а има факGиван
каракGер, су5сGиGуенGна је инGензификаGорима заис	а или
с	варно. Осим GоVа, 5оказаGељ асевераGивноV или факGивноV ка-
ракGера 5арGикуле јесGе и акценаG: 5арGикула �аш у5оGријеDље-
на са асевераGивном врије2ношћу VуDи акценаG, а свој инGона-
Gивни 5оGенцијал 5реноси на ријеч коју наVлашава, 2ок као
факGивни инGензификаGор 5арGикула �аш има акценаG: ис5.: Не
Dих желио 2а �аш GèDе 5реVазим и Овај 5ораз �аш̏ Dòлӣ.

ФакGивни инGензификаGор �аш чесGо се у5оGреDљава и уз о2-
ричне 5ре2икаGе:

(7а) Ona me, kao, malo pogledne – a ima krupne, pametne zelene oči
– ali nešto se baš ne lomi (Mihailović, str. 1989, str. 33); Negde oko pede-
sete na Dušanovcu se osetio deficit u ribama. Oskudevali baš, dabome,
nisu (Mihailović, 1989, str. 28);

(7D) О, љу2и, љу2и, ове ље5оGе! Па овај На5олеон и није Dио �аш
Gако луцкасG 2ок је умио 2а 5рави овакву ракију (Ћо5ић, 1985,
сGр. 113); Ovde svet i nije baš mnogo pričljiv (Mihailović, 1989, str. 9); Да
сиGуација ко2 нас није �аш као у америчким филмовима, 2оказала
је ЉуDица Јовановић, ученица GрећеV разре2а Vимназије у Параћи-
ну […] (ПолиGика, 10. 8. 2008, сGр. 9).

Као и у 5римјерима (4), 5арGикула �аш и ов2је служи за уDла-
жавање значења, 5а Gако реченица: Ов2е свеG и није �аш мноVо
5ричљив за5раво значи ‒ ов2е свеG није (уо5шGе) 5ричљив. 

8 У овом 5римјеру инGензификовани су и ко5улаGивни VлаVол и 5ре2икаGив,
с Gим шGо је 5рви исGакнуG инGензификаGором и, а 2руVи факGивним инGен-
зификаGором �аш. УлоVа 5арGикуле и у 2аGом 5римјеру јесGе 2а и2енGифи-
кује лоVички акценаG. 
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Иако знаGно рјеђе, инGензификаGор �аш може имаGи факGиван
каракGер и уз 2руVе реченичне чланове:

(8) Имаћеш сина. Рекла је сиVурно […] А 2а ли је �аш сина? (Ћо-
сић, 1964, сGр. 191); Баш нишGа ниси чула (Ћосић, 1964, сGр. 199); Zar
je moguće da ti baš ništa ne vidiš? (Simović, 1986, str. 23).

У 5римјерима (8) инGензификован је оDјекаG, 2акле о5еG 2ио
5ре2икаGске синGаVме, али је ин2икаGивно и Gо 2а је у сва Gри
5римјера у 5иGању у5иGна реченица. ПошGо 5ре2икаG 5ре2сGа-
вља већ 5ознаGу информацију (у свјеGлу Gеорије акGуалноV раш-
члањивања реченице Dио Dи означен као Gема), њеVово 5рисусGво
у новом исказу је ре2ун2анGно (зDоV чеVа је у 5рвом 5римјеру и
изосGављен), а GежишGе информације чија се исGиниGосG 5ровје-
рава 5ренесено је на оDјекаG који је оDухваћен ра2њом.

ИнGензификаGор �аш може се наћи и на 5очеGку реченице,
ка2а се њиме 5ојачава цјелоку5ан њен са2ржај, о2носно ка2а се
исGиче 2а је Gвр2ња изнесена реченицом, Gј. 5ре2икаGом као ње-
ним Vлавним 2ијелом, исGиниGа:

(9) Baš gadno peče, prokletinja! (Simović, 1986, str. 64); Баш сам у 5о-
нечем осGао 5рави сељак, земљора2ник или како ко2 нас веле – Gе-
жак (Ћо5ић, 1985, сGр. 206); Е, �аш се Gо и Gражи за 5равоV DомDаша!
(Ћо5ић, 1985, сGр. 86); Е, �аш Dих и ја Gо волио ви2јеGи (Ћо5ић, 1985,
сGр. 137). 

Уколико се нађе у иницијалној 5озицији оDично екскламаGив-
них реченица, 5арGикула �аш може имаGи и в р и ј е 2 н о с G  е м -
ф а G и ч к о V  и н G е н з и ф и к а G о р а, ка2а за5раво мо2ификује
је2иницу у коју је укључена уносећи сGав VоворноV лица који се
може инGер5реGираGи као не5рисGајање, иронија, 5ркос и сл.
МеђуGим, ни у Gим сиGуацијама инGензификаGор �аш није лишен
своје асевераGивне, о2носно факGивне врије2носGи, којој је за-
5раво само 2о2аGа емоGивно-екс5ресивна 5раVмаGичка ком5о-
ненGа. Такву у5оGреDу инGензификаGора 5ре5ознајемо у 5римје-
рима:

(10а) Нађе ли 5озајмљиваче, а? Баш ме инGересује који су Gо?
(Ћо5ић, 1985, сGр. 152); Baš ste mi našli vreme za pozorište! (Simović,
1986, str. 9); Е, �аш чисGе реченице „црноVорскоV језика”, само Dи
Никчевић GреDало 2а наве2е из коV су црноVорскоV Vовора, или из
коV 5исца, 5а 2а му 5овјерујемо! (Ковачевић, 2003, сGр. 190);

(10D) Баш Gи хвала, Лијане, шGо си ми Dар мало оDјаснио Теслу
(Ћо5ић, 1985, сGр. 21); 
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(10в) Цркни-5укни, �аш ће 2оћи (Ћо5ић, 1985, сGр. 202); E, nanu ti
policajsku, mislim se, baš da te ne molim (Mihailović, 1989, str. 47);

(10V) ШGа, шGа! Нећу 2а 5јевам, �аш ме DриVа за цврчкове (Ћо5ић,
1985, сGр. 193); 

(102) Оно, �аш, ја се и нисам Gукао, неVо сам кулGурно чучао 5о2
сGолом […] (Ћо5ић, 1985, сGр. 135).

ПарGикула �аш у скоро свим 5римјерима је акценGоVена ријеч,
шGо је Gакође је2ан о2 5оказаGеља 2а она чува свој факGивни ка-
ракGер и у сиGуацијама ка2а емфаGички инGензификује исказ.
У 5римјерима (10а) у5оGреDом емфаGичкоV инGензификаGора
�аш Vоворно лице 5осGиже ефекаG ироније, Gе 5арGикула �аш за-
5раво 5оGврђује Vоворникову увјереносG у ис5равносG своVа сGа-
ва, али не и исGиниGосG Gвр2ње изнијеGе реченицом. Тако је екс-
кламаGивном реченицом: Баш сGе ми нашли време за 5озоришGе!
– Vоворник за5раво хGио наVласиGи 2а није вријеме за 5озори-
шGе. Са исGом врије2ношћу инGензификаGор �аш чесGо се у5оGре-
Dљава и у Vоворним чиновима захваљивања (10D). У Vру5и 5ри-
мјера (10в) 5арGикула �аш исGиче Vоворников сGав који се може
окаракGерисаGи као 5ркос, а Gакав сGав оGкрива им5ераGив црк-
ни-�укни у 5рвом, о2носно 5совка у 2руVом 5римјеру. ИсGу ври-
је2носG 5арGикула �аш има и у скло5у исказа �аш ме/	е/�а �ри�а
(10V). Посље2њи 5римјер (10ђ) с5ецифичан је 5о Gоме шGо је 5ар-
Gикула �аш у њему из2војена за5еGама, а Gакво инGер5ункцијско
рјешење не 5риказује ову 5арGикулу само као 2о2аGи реченични
елеменаG неVо је и 5риDлижава мо2алним ријечима. 

ПАРТИКУЛА УПРАВО

ПарGикула у�раво 5о значењу и у5оGреDи најDлижа је 5арGикули
�аш. У рјечнику је 2ефинисана као 5рилоV, са заисGа 5рилошким
значењима ’5раво, не скрећући’, ’ус5равно, верGикално, не на-
Vињући се’, ’2ирекGно’, али и са значењима ’Dаш Gа2а, Gачно у Gо
време, у Gоме GренуGку’ и ’како о2Vовара исGини, сGварносGи, ис-
Gински, Gачно 2а се каже, у сGвари, Gакорећи’ (РМС, књ. 6, сGр.
553), која не с5а2ају у 2омен 5рилошких значења. Ако је нека2а и
у5оGреDљавана као 5рилоV9, у савременом ср5ском језику лексе-

9 У5. на 5римјер сGихове из „ЛажноV цара Шће5ана МалоV”: и кажи му шGо
Dијах смислио: / 2а уGече ноћу искрај мене / и 2а узме 2руVах је2анаесG, / 2а
у�раво Гори Црној 5ође / к о5акоме цару њиховоме (ЊеVош, сGихови
3899−3903) ‒ у којима лексема у�раво има значење 5рилоVа ’5раво’.
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ма у�раво нема више Gо значење и функционише искључиво као
5арGикула инGензификаGорскоV Gи5а. ЗаGо је у Грама	ици ср�ско�
језика за с	ранце нашла мјесGо само међу Vра2уаGивним 5арGику-
лама, а семанGизована је 5омоћу њеноV синонима �аш10 (Mrazo-
vić, 2009, str. 484). Ријеч у�раво М. Ивић уDраја у Vру5у реченичних
5рилоVа са функцијом екс5ресивноV мо2ификовања реченице,
који „не уносе никакво ново значење у реченицу, већ само 2ају
5осеDну 2имензију инGензиGеGа њеном сао5шGењу” (Ивић, 1978,
сGр. 6).

У нашем кор5усу 5арGикула у�раво има знаGно нижу фреквен-
цију неVо 5арGикула �аш. Чини се 2а функционални сGил 2икGи-
ра у5оGреDу или већу засGу5љеносG је2не или 2руVе 5арGикуле.
Док су 5римјери навођени за инGензификаGор �аш везани VоGово
искључиво за књижевноумјеGнички сGил, 2оGле је њеVов сино-
ним у�раво о2лика уVлавном научноV и 5уDлицисGичкоV сGила.
Осим GоVа, већа 2исGриDуција 5арGикуле �аш 5овезана је и са ње-
ном моVућношћу 2а на различиGе начине исGакне је2иницу уз
коју сGоји. ИнGензфикаGор у�раво, међуGим, има уVлавном асеве-
раGивни каракGер, чак и у случају њеVове у5оGреDе у 5ре2икаGу.
РијеGки су 5римјери у којима се њиме 5оGврђује или ус5осGавља
исGиниGосG Gвр2ње исказане 5ре2икаGом, а ника2а се не јавља у
својсGву емфаGичкоV инGензификаGора.

Као а с е в е р а G и в н а  5 а р G и к у л а, у�раво може 5ојачаваGи
све реченичне чланове, Dило 2а се налазе у 5озицији суDјекGа
(11), оDјекGа (12), а2верDијала (13), аGриDуGа (14) или 5ре2икаGа
(15а–D):

(11) А како је 2о GоVа 2ошло, и којим су се све мани5улацијама и
с којим циљем служили 5осеDно ХрваGи 2а Dи расрDили ср5ски је-
зик, најDољи о2Vовор ну2и у�раво ова књиVа (Ковачевић, 2003, сGр.
9); Izvor našeg lista […] ističe da je takvu odluku doneo upravo vladika
Atanasije, a ne Sabor (Kurir, 22. 1. 2010, str. 4); 

(12) Може се очекиваGи 2а за осам Vо2ина, 2016, ДимиGриј Ме2-
ве2ев […] 5ре5оручи за своV насле2ника у�раво 5ремијера Вла2и-
мира ПуGина (ПолиGика, 10. 8. 2008, сGр. 23); […] али он исGорију не
уважава 5ри 5роцјени исGоријских 5роDлема, јер, Dоже мој, како 2а
се 2ржимо криGеријума 19. вијека, 5а макар Vоворили у�раво о 5оја-
вама из GоV времена, ка2 смо већ у 21. вијеку!? (Ковачевић, 2003,
сGр. 42);

10 На синонимичносG инGензификаGора �аш и у�раво указује и Ж. Бошњаковић
(Бошњаковић, 1980, сGр. 17).
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(13) Наишао је у�раво у часу ка2 је моVао 2а 5осGане језичац на
канGару моје колеDљивосGи (Селимовић, 1999, сGр. 50); БорDа изме-
ђу Вукове и ЈаVићеве 5ара2иVме завршена је на шGеGу Вукове у�раво
с исGеком 2евеGнаесGоV вијека (Ковачевић, 2003, сGр. 80); Има још
мноVо GоVа с чиме се „мора изаћи на крај” 2а Dи се заисGа враGили
у нормалу Gешко 5оремећени о2носи између СрDа и ХрваGа и Gо у�-
раво у ме2ијској сфери (ПолиGика, 10. 8. 2008, сGр. 11); У�раво из Gих
разлоVа нико сем срDисGа нема 5раво 2а 5ро5исује норму ср5скоV
језика (Ковачевић, 2003, сGр. 36); 

(14) […] 5ри чему се искључују научне чињенице у�раво о ср5-
ском језику […] (Ковачевић, 2003, сGр. 35); 

(15а) А у нашем ра2у у�раво се Vовори о ср5ском језику као 5ре2-
меGу мани5улација (Ковачевић, 2003, сGр. 40); А СрDи су, као 2а су
ра2или 5о хрваGском 2икGаGу, у�раво 5окушали и је2но и 2руVо
(Ковачевић, 2003, сGр. 159/160); 

(15D) МеђуGим, њеVова несрећа Dила је у�раво међу ноVама (Бећ-
ковић, 2006, сGр. 97); То је у�раво оно мишљење шGо Vа већина
евро5ских линVвисGа […] и 2анас засGу5а […] (Ковачевић, 2003, сGр.
23); И Gо је у�раво 5оенGа која у овом симDоличном 5римеру о5и-
сује сGање и улоVу хрваGских ме2ија […] (ПолиGика, 10. 8. 2008,
сGр. 11).

ЗаDиљежили смо и случајеве у5оGреDе 5арGикуле у�раво у
својсGву инGензификаGора зависне клаузе:

(16) […] 5роклеGсGво времена је у�раво у Gоме шGо ус5евамо 2а
ухваGимо и 5роживимо GренуGак […] (Јовановић, 2004, сGр. 5); То
„5раво”, у�раво заGо шGо није уGемељено ни на каквим научним
криGеријумима, линVвисGику као науку ниGи може ниGи смије 2а
оDавезује (Ковачевић, 2003, сGр. 9).

И 5арGикула у�раво у извјесним конGексGуалним условима мо-
же имаGи ф а к G и в н и  к а р а к G е р. РеVисGровали смо само је-
2ан Gакав случај њене у5оGреDе уз 5ре2икаG (17) и 2ва 5римјера у
којима у�раво као факGивни инGензификаGор 5ојачава са2ржај
цијеле реченице (18):

(17) Мож2а се 2уDина сGиха у�раво Gемељи на музици (ПолиGика,
10. 8. 2008, сGр. 14);

(18) […] ima boraca dovoljno da razbiju talijanski bataljon ili njemač-
ku četu – a sve im to ne pomaže i, upravo – baš to je razlog da ovako pre-
rano nestanu (Lalić, 2004, str. 105); Е, у�раво је Gако 5осGу5ио Р. БуVар-
ски […] (Ковачевић, 2003, сGр. 43).
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ПосеDно је инGересанGан 5рви 5римјер 5о2 (18) у коме су у ис-
Gом исказу као инGензификаGори у5оGријеDљене и 5арGикула
�аш и 5арGикула у�раво, с Gим шGо у�раво у својсGву факGивноV
инGензификаGора инGензификује цијелу (сложену) реченицу
свје2очећи о њеној исGиниGосGи, 2ок �аш наVлашава само суDје-
каG Vлавне клаузе, као комуникаGивно најважнији елеменаG.

Унеколико је 2руVачија улоVа инGензификаGора у�раво у 5ри-
мјерима:

(19а) Nudili su, upravo uporno navaljivali da mu utrape u ruke ribela,
komunistu, partizana i priđonijera osuđenog na smrt […] (Lalić, 2004,
str. 13); 

(19D) Чини се, нишGа лакше. Е – није. У�раво – нишGа Gеже (Јова-
новић, 2004, сGр. 7); Али „а” ов2е и није исGи знак везе, 5а није ни
везник уо5шGе, већ још увек 5арGикула, или ће и 5ре DиGи – у�раво
узвик (СGевановић, 1988, сGр. 68);

(20) Dva oblaka mržnje primicala su se jedan drugom – upravo,
primicao se samo jedan, jer su oficiri još uvijek stajali na stepenicama
kao prikovani za njih (Lalić, 2004, str. 134) –

у којима се 5арGикулом у�раво не наVлашава исGиниGосG Gвр2ње,
неVо се њоме кориVује Gвр2ња изнијеGа 5ре2икаGом 5реGхо2не
реченице (19а–D), о2носно 5реGхо2ном реченицом у цјелини (20)
и Gачно се уGврђује, о2носно именује ра2ња. То значи 2а 5арGи-
кула у�раво у 5римјерима (19–20) служи као к о р е к G и в н и  и н -
G е н з и ф и к а G о р11 и моVла Dи се су5сGиGуисаGи 5арGикулом за-
�раво. 

ПАРТИКУЛА ТАМАН

ПарGикула 	аман, која 5оGиче из GурскоV језика12, у Речнику ср�-
скохрва	ско�а књижевно� језика о5исана је као ријечца која служи
за исGицање 5росGорне и временске DлискосGи, о2носно за исGи-
цање исGовјеGносGи 5ојава, 5ри чему су њени синоними �аш и
у�раво, а у случају исGицања сGава који је несаVласан са њеVовом
5осље2ицом, 	аман има врије2носG 5арGикула чак, о2носно ма-

11 КорекGивним инGензификаGорима се комуникаGивно наVлашава и кориVује
информација (Јањушевић Оливери, 2013, сGр. 544).

12 У Рјечнику Gурцизама каже се 2а 	аман о2носно 	амам 5оGиче о2 Gурске
ријечи tamam која је за5раво 5о 5оријеклу ара5ско tämām, а има сље2ећа зна-
чења: 1. ’5оG5уно, равно, у5раво, исGом’; 2, ’2оDро!’ (у 5оGврђивању) и 3. ’о2-
Vовара, 5рисGаје како GреDа’ (Škaljić, 1979, str. 599).
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кар. Осим GоVа, 5арGикула 	аман, 5рема рјечничком о5ису, у5о-
GреDљава се и 5ри каGеVоричком о2Dијању, о2носно о2рицању13

(РМС, књ. 6, сGр. 138). И у Грама	ици ср�ско� језика за с	ранце узи-
мају се у оDзир сва наве2ена значења, а 5арGикула 	аман се 2ефи-
нише као ’мо2ална 5арGикула I’ (ка2а се њоме изражава каGеVо-
рично о2рицање), заGим као Vра2уаGивна 5арGикула (у значењу
’Dаш, у5раво’), али и као ’ко5улаGивна 5арGикула’ (са значењем
’о2Vоварајуће величине’) (Mrazović, 2009, str. 471–472).

А с е в е р а G и в н и  к а р а к G е р 5арGикула 	аман има у сље-
2ећим 5римјерима:

(21) СлоDо2е има 	аман Gолико 2а се може 2оDро живеGи (Бећко-
вић, 2006, сGр. 33); На њих се 	аман колико и на муслимане, ако не
и више, о2носе оне Ан2рићеве 5оруке из „Писма из 1920” о 5ораG-
ном лажном мирењу […] (Ковачевић, 2003, сGр. 119); To oni šapću,
uplašili se, a ja slušam i sve mislim: „Daj bože da tako bude!” i evo je,
izgleda, krenulo taman tako (Lalić, 2004, str. 185);

(22) To je lukav gad, sin sedmorosise kučke. Umro bi ako ne slaže, je l’
ovako, Reljiću? – Taman tako – odgovori starac […] (Lalić, 2004, str. 124); 

(23) Taman sam zasijao okućnicu, kad evo ti ih opet (Lalić, 2004,
str. 53); I taman da iskočim na vrh brda […] kad li ti izbi druga zmijurina
[…] (Lalić, 2004, str. 76).

Иако смо у кор5усу нашли 5оGвр2у само за 5арGикулу Gаман у
својсGву инGензификаGора а2верDијала (21), 5ре2икаGа, о2носно
5ре2икаGива у скло5у 5ре2икаGа (22) и реченичноV са2ржаја (23),
њоме се може 5ојачаваGи са2ржај и 2руVих реченичних чланова
као и са2ржај цијеле зависне реченице14. У 5римјерима (23) 5ар-
Gикула Gаман наVлашава временску DлискосG, о2носно не5о-
сре2ну анGериорносG ра2ње Vлавне клаузе у о2носу на зависну.

И 5арGикула 	аман може имаGи ф а к G и в н и  к а р а к G е р који
је у нашој Vрађи 5освје2очен малим Dројем 5римјера:

13 ПоGвр2у за 5арGикулу 	аман у служDи 5ојачавања или ус5осGављања каGе-
VоричноV о2рицања нисмо нашли, а они Dи, 5рема нашој класификацији ин-
GензификаGора, 5арGикулу 	аман 5оказали и као емфаGички инGензифика-
Gор. Ис5. 5римјер из РМС: ЋуGи, Gаман Dи GреDало још и GеDе 2а слушамо
(РМС, књ. 6, сGр. 138) – у коме 	аман, осим функције 5ојачавања у исказ уно-
си и иронични Gон, 5омоћу коVа 2е факGо 5оGвр2ни исказ 5реоDраћа у о2-
рични (Gаман Dи GреDало још и GеDе 2а слушамо = не GреDа још и GеDе 2а слу-
шамо).

14 Н5р.: Дошао је 	аман он; ДоDили смо 	аман Gу књиVу (разV. језик).
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(24) Taman mi je milo što su te ovako udesili […] (Lalić, 2004, str. 122);
[…] Tadija će ga jednim udarcem uspavati. I taman bi mu dobro došla
njegova puška (Lalić, 2004, str. 61); – Gadovi, brukaju, sve ih treba
pohapsiti! – ljuti se Obradović. – Te taman bi im dobro učinio, ispalo bi da
su partizanski mučenici (Lalić, 2004, str. 72/73).

ИнGензификаGор 	аман, како је 5оказао М. Ковачевић (2008,
сGр. 78), може DиGи и в е р и ф и к а G о р  к о н ц е с и в н е  в е з е. То
5оGврђују и наши 5римјери: 

(25) Не 2амо ми Првој крајишкој ис5ре2 сеDе 	аман 2а је она 5и-
Gа ораховњача, и Gо са сјеченим орахом, а не оним самљевеним!
(Ћо5ић, 1985, сGр. 114); Овај 5уG нас неће заусGавиGи, �а 	аман 2а
наVазимо на варен ку5ус и још 5ршуG 5ри2е! (Ћо5ић, 1985, сGр.
116)15.

у којима ова 5арGикула сGоји ис5ре2 зависноV везника �а и 5оја-
чава са2ржај зависне клаузе, која се, захваљујући 5рисусGву 5ар-
Gикуле 	аман, инGер5реGира као концесивна.

ПАРТИКУЛА ЛИЧНО

ПарGикула лично хомоформна је 5рилоVу лично са значењем ’не-
5осре2но, у личном 2о2иру’ (Нисмо се лично у5ознали) или ’5ри-
сGрасно’ (5осGу5а, 2оживљава лично)16. У значењу 5о2 1. а. у РМС
наво2и се 2а лично има значење ’сам соDом, сам’, које Dи се и мо-
Vло инGер5реGираGи као 5рилошко у 5римјеру који је наве2ен:
Он ме лично оDавијесGи (РМС, књ. 3, сGр. 222), Dу2ући 2а је ријеч
у5оGријеDљена у анGе5озицији 5ре2икаGа. МеђуGим, ка2а је ова
ријеч у5оGријеDљена уз именицу или замјеницу, она више не мо-
же DиGи 5рилоV неVо у5раво 5арGикула са значењем ’у5раво’,
’Dаш’, ’сам’, а како је већ 5римијећено, може се наћи и ис5ре2 и
иза је2инице коју наVлашава (Mrazović, 2009, str. 480).

ПарGикула лично с5а2а у ре2 асевераGивних 5арGикула са
функцијом комуникаGивноV из2вајања су5сGанGива уз који је
у5оGријеDљена. Синонимичне су јој, али само 2јелимично, већ
анализиране 5арGикуле �аш и у�раво, 2ок јој је замјеница сам,
у5оGријеDљена са инGензификаGорском врије2ношћу, семан-

15 У овом 5римјеру осим 5арGикуле 	аман у5оGријеDљена је и 5арGикула �а,
5ри чему само 	аман има сGаGус верификаGора концесивносGи, 2ок �а има
5леонасGички каракGер – ис5. Ковачевић, 2008, сGр. 80.

16 О5ис и 5римјери наве2ени 5рема РМС, књ. 3, сGр. 222.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014

328 АНА М. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ

Gички знаGно Dлижа. Свакако, најDлижи синоним овој 5арGикули
јесGе инGензификаGор �лавом. 

ИнGензификаGор лично у нашем кор5усу најчешће наVлашава
5ојам у суDјекGу (26), али се може у5оGријеDиGи и уз оDјекаG (27) и
уз именски 2ио именскоV 5ре2икаGа (28):

(26) On je, zavijeno, odbio, da on, lično, kasira, sa profozima, bivše, po-
dunavske, serbske pukove […] (Crnjanski, 2004, str. 8); Са2а је, 5рви 5уG
у живоGу, чуо како је2на 5јесма каже нешGо шGо је он лично ви2ио,
чуо и знао (Ћо5ић, 1985, сGр. 36); Неће, јер он је лично наVоварао
Симку са Толом 2а живи (Ћосић, 1964, сGр. 203); РисGић, Gај наме-
сник шGо је Vле2ао на љу2е као на о5анке, он лично ски2ао му је ше-
шир на 5е2есеG корака и 5амеG му 5ризнавао (Ћосић, 1964,
сGр. 218);

(27) Зар је Gвој 2е2а мало чинио. А и 2а није лично мени, заслу-
жан је он за цео сељачки наро2 (Ћосић, 1964, сGр. 218); Зар Dи DаDи-
ца шGо је лично краљицу 5орађала јела мачке? (Ћосић, 1964,
сGр. 213); 

(28) БоVаGи, Gи си њеVов унук, лично, унук Аћима КаGића из Пре-
рова […] (Ћосић, 1964, сGр. 218); НајGеже је Аћиму Dило 2а ме осло-
Dо2и ка2 ме о5Gужише 2а сам лично, �лавом и �ра�ом, ПеGар Ка-
рађорђевић, унук вож2а Ђорђа (Ћосић, 1964, сGр. 12).

У већини наве2ених 5римјера инGензификаGор је 5осG5они-
ран замјеници или именици. У некима је чак о2војен о2 ријечи
коју наVлашава енклиGиком (он је лично наVоварао Симку). 

ПАРТИКУЛА ГЛАВОМ

ИнсGруменGал именице �лава у рјечницима савременоV ср5скоV
језика окаракGерисан је као израз са значењем ’сам, лично’,
’у5раво, Dаш’ (РСАНУ, књ. 3, сGр. 276; РМС, књ. 1, сGр. 484). Ми и5ак
смаGрамо 2а је ријеч о 5арGикули асевераGивноV Gи5а, с оDзиром
на Gо шGо је оDлик �лавом у5оGријеDљен уз именички 5ојам и као
Gакав 5ре2сGавља факулGаGивни реченични члан са функцијом
мо2ификације исказа, о2носно служи за Gо 2а Dи 5ојачао, кому-
никаGивно наVласио реченични елеменаG уз који сGоји. Осим
GоVа, 5арGикула �лавом VуDи везу са значењем основноV оDлика
именице �лава, Gј. не означава 2ио Gијела или највиши заоDљени
2ио некоV 5ре2меGа17, Gако 2а и нема своVа значења, о2носно
њоме се не означава никакав 5ојам ниGи о2нос међу 5ојмовима,
већ искључиво о2нос комуникаGора 5рема је2ном реченичном
2ијелу, шGо је, како је већ у науци уGврђено, основна о2лика 5ар-
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Gикула (ГорGан-Премк, 1994, сGр. 125–126). Осим GоVа, и 5арGику-
ла �аш која је у ср5ски језик ушла као Gурцизам, у Gурском језику
изворно има значење ’Vлава’ (Škaljić, 1979, str. 122), а у скло5у Gур-
ских војничких GиGула �аш-везир, �аш-а�а, о2носно �им�аша, су�а-
ша и значење ’Vлавни’, о2н ’5оVлавар’ (Skok, 1971, str. 117), 5а је
овај мо2ел моVао 5ослужиGи за конверзију 2омеће именице, о2-
носно њеноV инсGруменGала у 5арGикулу са исGом врије2ношћу
коју има Gурцизам �аш у ср5ском језику.

ПарGикуле �лавом нема ни у је2ном с5иску 5арGикула, чак ни у
ономе најо5ширнијем и нај5оG5унијем – у Грама	ици ср�ско� јези-
ка за с	ранце, у којој је 5ојам 5арGикуле веома широко схваћен.
РазлоVе за Gо GреDа GражиGи у ниској фреквенцији ове 5арGикуле
као и у њеној архаичносGи. У нашем кор5усу засGу5љена је са ве-
ликим Dројем 5оGвр2а у ЊеVошевом језику, а о2 5исаца из XX
вијека заDиљежена је је2ино у језику Б. Ћо5ића, и Gо у Vовору ли-
кова романа, 2ок смо само 5о је2ан 5римјер заDиљежили у језику
Михаила Лалића и ДоDрице Ћосића. 

И инGензификаGор �лавом сGоји искључиво уз су5сGанGиве, и Gо
уVлавном уз власGиGе именице и личне замјенице. Је2ино је у
ЊеVошевом језику у5оGреDа овоV инGензификаGора нешGо разно-
врснија. У савременом ср5ском језику, како 5оказује наш маGе-
ријал, оDлик �лавом корисGи се оDично као инGензификаGор
именскоV 2ијела ко5улаGивноV 5ре2икаGа (29), 5ри чему је 5осеD-
но чесG у еVзисGенцијално-5резенGаGивним исказима у којима је
изосGављен 5омоћни VлаVол (30):

(29) То је �лавом она хај2учина, млинар Дун2урије […] (Ћо5ић,
1985, сGр. 37);  […] on osjeća djelić tog stida […] kao da je taj u kolima gla-
vom Stevo Mulević […] (Lalić, 2004, str. 15); НајGеже је Аћиму Dило 2а
ме ослоDо2и ка2 ме о5Gужише 2а сам лично, �лавом и �ра�ом, ПеGар
Карађорђевић, унук вож2а Ђорђа (Ћосић. 1964, сGр. 12);

(30) ШGа, је ли се Gо јавио Зуко Зукић? – ЈесGе, он �лавом (Ћо5ић,
1985, сGр. 68); Ево Vа, Лијан �лавом! (Ћо5ић, 1985, сGр. 228); Ка2ли
Gамо, 5оново оGворене ра2ионице за 5о5равку оружја, уве2ена
сGруја, а за Vлавном машином – ко је! – �лавом наш Ђурајица (Ћо5ић,
1985, сGр. 226).

У свим наве2еним 5римјерима инGензификаGор �лавом екви-
валенGан је инGензификаGорима �аш, у�раво или лично: То је �ла-

17 Ис5. већ изнесено мишљење: „ […] оDлик �лавом GреDа 5осмаGраGи као 5осеD-
ну лексему, насGалу у 5роцесу конверзије Gако шGо се секун2арно значење
лексеме �лава ’личносG’ у инсGруменGалу развило као значење ’лично’ (Ја-
њушевић Оливери, 2014, сGр. 362).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014

330 АНА М. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ

вом она хај2учина = То је у�раво/�аш она хај2учина; Ево Vа, Лијан
�лавом! = Ево Vа (у�раво) Лијан лично. ИнGензификаGор �лавом може
се наћи и у анGе5озицији и у 5осG5озицији именице или име-
ничке синGаVме коју наVлашава, Dаш као и њеVов синоним лично.
У случају 5ојачавања личне замјенице у свим нашим 5римјери-
ма 5арGикула �лавом налази се у 5осG5озицији. У 5осље2њем
5римјеру 5о2 (29), ексцер5ираном из ЋосићевоV језика, именич-
ка синGаVма 2восGруко је инGензификована: 5рво 5арGикулом
лично, а 5оGом 5арGикулом исGоV Gи5а: �лавом и �ра�ом18. 

ПарGикула �лавом, свакако, може сGајаGи и уз 2руVе реченичне
чланове са именичком консGиGуенGском врије2ношћу, шGо 5о-
Gврђују 5римјери из ЊеVошевоV језика:

(31а) и он �лавом ис5ре2 своVа 2вора / шеGаше се Gамо и овамо
(ЊеVош, сGихови 171–172);

(31D) GаGарин сам везира Азама – / у њеVове 5реDивам сараје, /
у5рав �лавом у Високу ПорGу (ЊеVош, сGихови 658–660).

Посље2њи наве2ени 5римјер је веома инGересанGан, и Gо из
2ва разлоVа. Прво 5о Gоме шGо се инGензификаGор �лавом нашао
иза инGензификаGора у�раво са исGом 5раVмаGичком врије2но-
шћу. А 2руVо – 5о Gоме шGо инGензификаGор �лавом, који је, како
смо већ исGакли, с5ецијализован за 5ојачавање власGиGих лич-
них имена (или евенGуално заје2ничких именица које у5ућују
на љу2ска Dића) и личних замјеница – комуникаGивно наVлашава
а2верDијал мјесGа.

ЗАКЉУЧАК АсевераGивне 5арGикуле или инGензификаGори у ужем смислу
5ојачавају оDично неки о2 реченичних 2ијелова изван 5ре2икаGа
са циљем 2а исGакну 2а се ра2ња исказана 5ре2икаGом Gиче само
GоV из2војеноV елеменGа, а не некоV 2руVоV. 

У ср5ском језику мали је Dрој је2иница које се моVу смаGраGи
5равим асевераGивним 5арGикулама или асевераGивним 5арGи-
кулама у ужем смислу. Ти5ични 5ре2сGавници ове Vру5е јесу
5арGикуле �аш и у�раво, а исGу врије2носG, само са неу5оре2иво
нижом фреквенцијом има и 5арGикула 	аман. 

ИнGензификаGоре лично и �лавом Gакође уDрајамо међу асеве-
раGивне 5арGикуле у ужем смислу, с Gим шGо оне за разлику о2
осGалих асевераGивних 5арGикула имају оVраничење у 5оVле2у

18 У рјечничком о5ису се на5омиње 2а ’израз’ �лавом може имаGи и форму �ла-
вом и �ра�ом са шаљивом коноGацијом (РМС, књ. 1, сGр. 484).
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2исGриDуције – моVу се у5оGријеDиGи је2ино као 5ојачивачи
су5сGанGива, и Gо најчешће у њиховој суDјекаGској, оDјекаGској
или 5ре2икаGивној функцији.

 Неке о2 асевераGивних 5арGикула, као шGо су �аш и 	аман,
ка2а су у5оGријеDљене као инGензификаGори 5ре2икаGа, 5осGају
факGивним инGензификаGорима, а 5арGикула �аш уз Gо у о2ређе-
ним конGексGима може имаGи и емфаGичку врије2носG.
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АНА ЯНЮШЕВИЧ ОЛИВЕРИ
УНИВЕРСИТЕТ В Г. ПРИШТИНА, ВРЕМЕННО ДИСЛОЦИРОВАННЫЙ 
В Г. КОСОВСКА МИТРОВИЦА, ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РЕЗЮМЕ ПРАГМАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АССЕВЕРАТИВНЫХ ПАРТИКУЛ 
В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

В сGаGье с 5раVмаGико-семанGическоVо ас5екGа иссле2уюGся
ассевераGивные 5арGикулы �аш и у�раво и часGично синонимич-
ные им часGицы 	аман, лично и �лавом в GексGах различноVо фун-
кционально-сGилевоVо 5лана. Выявлено, чGо ассевераGивные
5арGикулы служаG в 5ервую очере2ь 2ля усиления какой-ниDу2ь
часGи 5ре2ложения вне сказуемоVо, но некоGорые из них (�аш и
	аман) моVуG DыGь ис5ользованы как инGенсификаGоры сказуе-
моVо, и в Gаком случае их ассевераGивное значение сGановиGся
факGивным. Кроме GоVо, 5арGикула �аш, 5омимо 5рочеVо, можеG
имеGь и эмфаGическое значение инGенсификаGора.
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